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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-
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síink, bátor vagyok a t. háznak e részben Csanády 
Sándor, László Imre, Bobory Károly, Vállyi Já
nos, Patay István és Madarász József neveiben a 
következő indítványt tenni a t. ház asztalára. 

(Olvassa:) „Indítvány a védrendszerre, véd-
erőre nézve beadott törvényjavaslat tárgyában. 

„Tekintve azt, hogy az állami lét első kellé
kei közé tartozik az, hogy Magyarország védere-
jét kizárólag önmaga rendezze, és vele rendelkez
zék^ törvényjavaslat pedig Magyarország és Auszt
ria e részbeni jogaikat 10 évre közös rendelke
zésnek kívánja átszolgáltatni; 

„tekintve azt, hogy minden állam országgyű
lésének (parlamentjének) legfenségesb joga az, 
hogy a katona-adást meg is tagadhassa; a tör
vényjavaslat pedig mind Magyarország, mind 
Ausztria parlamentjeit e legfenségesb jog gya
korlatától kivan ja nagy időre megfosztani;" 

P e r c z e l Mór : Ez nem áll! (Igaz ! Ügy van!) 
MadaráSZ Józ se f (folytatja): „tekintve azt, 

hogy Magyarország igaz érdeke nem a háborút, 
hanem a békét, tehát nem a támadó, de a vé
delmi rendszer alakítását követeli; a törvény
javaslattal tehát ellenkezőleg azt követeli, hogy 
béke idején a rendes hadsereg a szükségletnek 
megfelelő legkisebb számú, a hon védelmére ki-
képezetteké pedig legyen a legkiterjedtebb; 

„tekintve azt. hogy az állam polgárai akkor 
teljesíthetik a haza és alkotmány védelme iránti 
kötelességüket, önrendeltetéseiknek is megfelelve 
ha ahon védelmére ugy képeztetnek ki, hogy folcl-
mivelési, iparos, kereskedelmi, tanulási, vagy bár
mily foglalkozásaiktól el ne vonassanak , a mi fia
talabbaknál czélszerüen eszközölhető, ha mái-
gyönge koruktól kezdve a tanodákban e részben 
is korukhoz mért oktatást nyernek ; a törvényjavas
lat pedig a kor szabad szellemű haladásának ez el-
tagadhatlan követelményeit támadja meg;" 

P e r c z e l Mór : Az sem áll! 
MadaráSZ Józse f (folytatja) : „tekintve azt. 

hogy Magyarország területi épségének és alkot
mányának, ugy állami létének is biztosítása azt 
követeli, hogy rendes hadserege és honvédsége 
mint Magyarország rendes hadserege és Magyar
ország honvédsége rendeztessenek és létezzenek: 

„az indoknál fogva alulirt képviselők a kö
vetkező határozatra hívják föl a képviselőházat, 
határozza el a ház : 

„utasittatik a honvédelmi miniszter, hogy 
Magyarország véderejének rendezése iránti javas
latát, az itt jelölt elvek szerint, még ez ülésszak 
alatt a ház elé terjeszsze." 

Kérem a tisztelt hazát,hogy ezt kinyomatni mél
tóztassék. Annak idejében a véderő tüzetes tárgya- [ 
lása alkalmával szerencsés leszek mind az ellen- | 

okokat meghallgatni, mind a támogató okokat el
mondani. 

E l n ö k : Ezen indítvány ki fog nyomatni l) 
és a képviselő urak közt kiosztatni. 

Macel lar iu I l l é s : Felelni kívánok azon fe
leletre, melyet az igen tisztelt igazságügyminisz
ter úr folyó július hó 17-én az összes minisztéri
umhoz, magam és társaim nevében az általam 
intézett interpellatióra szíves volt adni. Szabadsá
got veszek magamnak akkori jogfentartásom kö
vetkeztében nyilatkozatomat a következőkben 
megtenni. 

T. ház, én még a múlt pénteken, mindjárt a 
miniszter úr felelete után kimondottam, hogy nem 
vagyok megelégedve a felelettel. Most azonban, t. 
ház, négy napi gondolkozás után, és egy magyar 
szótár segítségével, (Zaj) megvallom, azon örven
detes meggyőződésre jöttem, hogy kénytelen va
gyok elismerni, miszerint a minisztériumnak töké
letesen igaza van. Tökéletesen igaza van egy ok
nál fogva és bizonyos iránybsui, sőt még inkább 
lehetne őt hanyagsággal vádolni, hogy mért nem 
lépett fel már ez előtt 5 — 6 hónappal. 

Azonban ünnepélyesen tiltakozom azon fel
tevés ellen, hogy ez a más gondolkozásom azon 
megijesztésnek tulajdonítandó, vagy hogy ez által 
azokból, a miket a minapi alkalommal mondot
tam, csak egy szót is visszavennék. Nem! Oly 
szent, igazságos ügyért, a milyennek én ezt isme
rem, a melyért bátor voltam szót emelni, nem csak 
hivatalt, de életemet is kész vagyok bármikor fel
áldozni. 

A valódi ok és irány, miért és melyben hoz
zájárulok a miniszter nézetéhez: az,J hogy a kor
mány azon nézetben van, hogy a tudva levő bün-
fenyitéái kereset valami kiáltványért indíttatott 
meg. De se én, se társaim nem azt a kiáltványt 
tettük magunkévá; hanem egészen egyebet, t. i, 
a balázsfalvi pronuneiamentót. 

Ennélfogva kinyilatkoztatom, t. ház, hogy tá
vol attól, hogy a miniszteri felelet kielégítene, azon 
szomorú meggyőződéshez vezetett, hogy a t. kor
mány az én és társaim álláspontját egészen félre
értette és a pronunciamentónak valódi tartalmát 
nem ismeri, meglehet a román nyelv nem tudása, 
meglehet, hogy téves — mert nem akarom mon
dani, rósz szándékú — informatiók miatt. 

A felelet tárgyilagos részében az mondatik, 
hogy a kik aláirtak a pronuneiamentót, tiltakoznak 
az állam egysége ellen, és vádolják azon román kép
viselőket, kik e házban ülnek, mint a kik szerintök 
a nemzet függetlenségét föláldozták. Ezen két ál
lítás egyikét sem tartalmazza a pronunciamento; 
és engedje meg a t. miniszter, de én legtávolabb 

*) Lásd az Irományok 294-dik számát. 
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föltevését is, hogy valaha az állam egysége ellen 
indított bármely cselekmény védelmére szót emel
ni szándékoztam volna vagy szándékoznám, ez 
oly gyanusitás, jönne az bármely részről, melyet 
mint alaptalant és nem érdemlettet visszautasítok; 
és ünnepélyesen kinyilatkoztatom, hogy ha épen 
találkoznék valaki a románok között, ki az állam
egység ellen buzdítana, én azt, habár teljes meg
győződésem szerint ily kísérlet soha sem vezetend 
czélhoz : a román nemzetnek legnagyobb ellensé
gének kiáltanám, Nem hiszem, hugy az igazság
ügyminiszter úr a múlt történelméből egy esetet 
felhozhatna, miszerint a román uemzet valaha a 
haza vagy a trón iránt conspirált vagy revoltált 
volna. Soha! A román nemzetnek a haza iránti 
szeretet, a trón iránti hú'ség volt és lesz mindig 
egyik fő erénye. 

Több kíméletet akarván tanúsítani a magyar 
nemzet iránt, mint a mennyit a minisztérium és a 
ház többsége mutatott minap a román nemzet 
irányában, nem fogok a hazaárulás! és felségsér
tési bün jogi definitiójába ereszkedni, hogy és mi 
által követtetett el igy nevezett bűntény ; de azt 
merem állítani, hogy az ismeretes pronunciamen-
tumban ez soha sem volt: mert nem egyéb az, 
mint a mit a magyarok 1861-től 1866-ig, mig az 
1848-iki törvények visszaállítva nem voltak, min
den alkalommal tettek, a nélkül, hogy az absolut 
kormánynak eszébe jutott volna terroristikus el
járáshoz folyamodni. 

Átmegyek most a miniszteri felelet subjectiv 
részére. 

A t. igazságügyminiszter úr szíves volt en
gem azzal vádolni, hogy beszédem által megtá
madtam volna az állam egységét és felségsértés 
bűnét követtem volna el. Ezen nem érdemlett és 
alaptalan -vádat bátor voltam fenébb visszautasí
tani, és bizonyosan nagy respectusoktól, jelenté
keny okoktól indíttatva, melyeket nem akarok 
és nem fogok soha szem elől téveszteni, azt va
gyok bátor megjegyezni, hogy az ellenem hasz
nált fegyver két élű, melyek élei közül sem egyi
ket, sem másikat ellenein felhasználni se joga, sem 
oka nem volt a tisztelt igazságügyminiszternek. 

Valami hivatalnokokról tett a miniszter úr 
említést, a kiket az erdélyi fó'kormányszéknél, a 
kir. táblánál tür, vagy tűrt legalább eddig. (Föl-
kiáltások: Igaz! Méltán!) Én is azt mondom, hogy 
igaz; de hogyan jött erre, és mit akart ezzel elér
ni a t. igazságügyi miniszter úr ? valóban nem tu
dom. {Derültség.) Azonban feltéve, hogy t. minisz
ter lír bizonyos Macellariu Illés főkormányszéki 
tanácsos urat értette és azt személyemmel össze
tévesztette, az elsőnek jelen nem létében jogosítva 
érzem magamat a t. miniszter urat biztosítani, hogy 
nevezett Macellariu Illés főkormányszéki tanácsos 

úr letett esküjéhez mindig hű marad, és a törvényt 
tisztelni és magát pontossággal és egész odaadás
sal ahhoz alkalmazni tudja és tudta mindig, még 
akkor is, midőn nem lesz hivatalos minősége. 
Azonban azt hiszem, lesz alkalmam mihamarabb 
megmutatni, tanúbizonyságot adni, kik azok, a 
kik nem tisztelik a törvényt és magokat ahhoz 
nem alkalmazzák. Addig csak annyit jegyzek meg, 
hogy nem irigylem az oly kormányt, mely hiva
talnokai közt csak szolgalelkeket keres. 

P a p Máté : T. ház ! Bátor vagyok indokai
mat felfejteni s a czélt elmondani, a melyek engem 
arra indítottak, hogy a kérdéses interpellatiót alá
írjam, s a melyek alapján egy határozati javasla
tot tenni bátor leszek. 

Megvallom , én sem vagyok megelégedve a 
kormány feleletével. 

Uraim, legyünk igazságosak! ismerjük el a 
tényeket, hogy azok terén azon álláspontra juthas
sunk , melyről egyedül mondhatunk igazságos 
Ítéletet. 

Min alapszik az unió ? Az unió alapszik az 
1848-ki törvényen. {Zaj. Hallj"k!) Mit tartalmaz 

, ezen törvény ? Abban az mondatik, hogy az unió 
I elvben kimondatik és föltételeinek megállapítása 
végett egy országos bizottság neveztetik ki. Ezen 
föltételek megállapítása azonban azl848—1849-ki 
szomorú események és az azután bekövetkezett ab
solut rendszer iníézvényji miatt nem valósulhatott. 
Nem valósulhatott az, t. ház, a koroi ázás után 
mai napig sem, a mit az igen t. miniszterelnök úr 
a t. ház színe előtt elismert, midőn azt mondotta 
hogy ,,az unió oly fontos kérdés, mely sok mun
kát és fejtörést igényel ;" következőleg az um'o 
feltételeinek megállapítása még mindig nyilt kér
dés. Az uniónak ez azon nevezetes része, mely 
Erdélyben Magyarországhoz való hoz és egyéb 
jogi viszonyaira vonatkozik, és mely viszonyok 
és jogok még tisztába hozva nincsenek. 

Ezen viszonyok közt s az uniónak ily állá
sában fordulnak már elő Erdélyben azon szomorú 
események, kifacsartatnak azon politikai nézetek, 
melyekre nézve jelenleg ott vizsgálatok rendeltet
tek el. 

És ime, t. ház, ez azon álláspont, a melyről 
ítélhetjük e körül kifejezett politikai nézetek minő
ségét. (Közbeszólások: Napirendre!Zaj.) 

E l n ö k : Azt gondolám, hogy a t. képviselő 
úr rövid megjegyzést kivan tenni a tárgyhoz: 
mert a tárgyhoz magához jelenleg hoszasabban 
szólni nem lehet, mert nincs napirenden. A t. kép
viselőháztól függ e tárgyat napirendre hozni. 

P a p M á t é : T. ház! Én indítványt fogok 
tenni. 

E l n ö k : Méltóztassék ! 
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P a p Máté : Mindezek mellett, hogy ha azon 
politikai kifejezésekben vagy a kérdéses pronunci-
amentóban, a melyről itten szó lehet, valami sértés 
foglaltatnék, az, t. ház, első részben a kormányt ter
helné, mivel már a jelen országgyűlés harmadik évé
nek második felében vagyunk, és jelét sem adta an-
nak,hogy ezen viszonyok tisztába hozatalát kieszkö
zölni igyekezett volna. Ugyanazért, t. ház, én a kor
mány közegeinek azon eljárását, mely szerint Er
délyben románok politikai nézeteik kifejezéséért 
perbe fogatással üldöztetnek, egyátalában igazolt
nak és józan tapintattól vezéreltnek nem találom. 
Kern találom igazoltnak a czélszerüség szempont
jából sem, mert oly átmeneti korszakban vagyunk, 
hogy az ily üldöztetéseknek (Közbeszólás jobbról i 
Nem ülaözés az!) semmi üdvös és czélszerü ered
ménye nem lehet; de igen is egy szomorú példát 
adnak át az utókornak, mely magában fogja táp
lálni a nemzetek közti gyűlölséget. De az oppor-
tunitás szempontjából sem találom igazoltnak a 
kormány közegei eljárását: mert midőn Erdély
nek mi, több román képviselői itt megjelentünk,hogy 
ezen nagy fontossága tárgyakban részt vegyünk, 
ugyan akkor és épen akkor Erdélyben a románok 
pörbe fogatásokkal üldöztetnek , a nemzetnek leg
tekintélyesebb férfiai, kanonokok, tanodái igazga
tók, tanitók idéztetnek a törvényszék elé, a mi 
nem csak románok közt okozott ingerültséget és 
rémülést, de magyar ismerőseimtől kapott tudo
más szerint magokban a komolyan gondolkozó 
magyarokban is nagy aggodalmat gerjesztett, 
mivel ebben szomorú epocbának előjelét sejtik. 
Ugyanazért, én a kormány közegeinek ezen el
járását sem opportunitás, sem czélszerüség szem
pontjából nem igazolhatom, és azért bátor vagyok 
egy határozati javaslatot bemutatni, a mely sze
rint kimondatni kérem: a képviselőház azon óhaj
tását fejezi ki, miszerint elvárja a kormánytól. 
hogy Érdékben a románok ellen politikai néze
tek kifejezéseért elrendelt és jelenleg folyamatban 
levő vizsgálatokat lehető leghamarabb szüntesse 
meg. 

Ezen megszüntetés, t. ház, megtörténhetik 
minden nehézség és akadály nélkül, mert ezen 
ügyek politikai természetű ügyek levén, politikai 
szempontból rendeltettek el a vizsgálatok, és 
ugyanazért azok politikai tekintetekből meg is 
szüntethetnek, meg a nélkül, hogy az általa birói 
tekintély legkevésbbé is sértetnék. 

Mielőtt beszédemet bezárnám, bátorkodom az 
igen t. igazságügyiminiszter úr azon kijelentésére 
észrevételemet megtenni, melyben azt méltózta
tott állítani, hogy a kormány annak jelét adta, 
hogy más nemzetiségek irányában békülékenyen 
jár el, mert a királyi táblánál is oly egy éneket tür, 
vagy legalábbbtűrt el eddig, akik e kormánynyal 
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szemben oly sértő kifejezésekkel élnek. (Élénk föl-
kiáltátok: Nem azt mondotta „a kormánynyal szem
ben'', hanem „az állam területi épsége ellen!") H a 
ezen kifejezés engem illet — a mint nem kétkedem 
a felett, mert csak én vagyok az intevpellatiót alá-
irók között, ki kir. táblai ülnök vagyok — ez eset
ben sajnálattal, de ki kell mondanom, hogy mi
dőn az igen t, igazságügyminiszter úr ezen meg-
intést hozzám intézte, akkor mint igazságügy minisz
ter és egyszei smind mint képviselő a képviselői mél
tóságot a hivatalos méltóságnak alája rendelte. Ki 
jelentem továbbá azt is, hogy én minden időben és 
minden alkalommal azon öntudat sugallatától vezé
reltetve vagyok, hogy a hazának legjobb és haszno
sabb szolgálatot tegyek ; (Zaj) de nem hogy a kor
mánynyal, vagy az ország akármely intézményével 
szemben működjem. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa Pop Máté ha
tározati fn vaslatái.) 

E l n ö k : Ha ügy kívánja a t. ház, ezen in
dítvány is ki fog nyomatni ') és a képviselő urak 
közt szétosztatni. 

BÓniS S á m u e l : T. ház ! Engedje meg a kép
viselőház, hogy, csupán a tanácskozás oeconomiá-
ját illetőleg, egy pár észrevételemet a történtekre 
megtehessem. (Halljuk!) Ha valaki a ház tagjai 
közül valamely miniszter urat interpellál, s az in-
terpellatióra adott felelettel nincs megelégedve, a 
parlamentalis szokás az, hogy bejelenti, miszerint 
az iránt indítványt fog a ház asztalára letenni; 
de hogy valaki minden indítvány nélkül három
négy nap múlva igy fölmelegítse a kérdést és a 
házban szónokoljon a nélkül, hogy indítványt 
tenne a ház asztalára, ezt a parlamentalis szokás
sal összeférbetönek nem tartom : (Élénk helyeslés) 
nem tartom azért, mivel igy a tanácskozást min
denkor meg lehetne akadályozni; és én azi lyprae-
cedens ellen részemről tiltakozom. (Átalános he
lyeslés.) 

HodOSiu JÓZSef: Bónis Sámuel képviselő 
úr észrevételére nekem ellenészrevételem van. 
Pap Máté képviselőtársam . . . (Nem Papról van 
szó, hanem iMacellariuról!) Pap Máté képviselő
társam ezen határozati javaslatot a ház asztalára 
letette, s ezt azzal indokolta torma tekintetében, 
hogy az interpellatiót ő is aláirta és azt igy ma
gáévá tette. Macellariu Illés követtársam azt mon
dotta, hogy a miniszter feleletével nincs még meg
elégedve ; ugyan azt mondotta Pap Máté követtár
sam is, hogy a miniszteri felelettel megelégedve 
nincs; ennek következtében tehát azt az indítványt 
tette a ház asztalára, mely az imént felolvastatott. 
Ez tehát nincs a parlamentalis eljárás ellen; s 
azért kérem a t. házat, miszerint ezen határozati 

' ) Lásd az Irományok 2 9 5-dik számát. 
26 



202 CCLXVHI. OKSZÁGOS ÜLÉS. (Július 21. 1868.) 

javaslatot mielőbb tárgyalás alá venni méltóztas
sék. (Tovább! Tovább!) 

E l n ö k : Már kimondottam, hogy ezen határo
zati javaslat is ki fog nyomatni s a képviselő urak 
közt kiosztatni, annak idején napirendre tűzetvén. 

A mai ülés jegyzőkönyvét Paiss Andor 
fogja vezetni; a szólani kívánók neveit Bujanovics 
Sándor fogja jegyezni. 

Napirenden levő tárgy DeákFerenoz képviselő 
határozati javaslata. Jegyző úr felfogja olvasni. 

Paiss Andor jegyző (oh ássa Deák Fe-
rencz határozati javastatát a felső bíróságok tagjairól 
s Íteleteiről1). 

B o b o r y K á r o l y : T. ház ! Minthogy indít
ványozó úr — a mint észrevetten — szólani nem 
akar, néhány szót akarok a határozati javaslat fe
lett, a t. házhoz intézni. 

Én szintén abban tökéletesen egyet értek a 
határozati javaslattal, hogy a bíróságok ítéletei
nek felí'orgatása a vagyonbiztosságot s a honpol
gárok jogviszonyait végtelen zavarba döntené; 
ennélfogva elfogadom én is a határozati javaslat 
azon pontját, hogy a biróságok Ítéletei, minda
mellett, hogy az itélő székek némely tagjai még a 
koronázás előtt s miniszteri ellenjegyzés nélkül 
neveztettek ki, jogérvényes kifogást azok ellen 
tenni ne lehessen; de miután a t. igazságügymi
niszter urnák előadásából hallottam, hogy a fő-
törvényszékek jelenlegi tagjai között, a kik mi
niszteri ellenjegyzés nélkül mindeddig kinevezve 
vannak, vannak olyanok, kiknek értelmiség s tu
domány tekintetéből képességük nincs, s kik jel
lemökre nézve tökéletes biztosítékot nem nyújta
nak: ennélfogva azt, mondom, hogy az ilyen 
egyéneknek további meghagyatása az itélő székek
nél, azon ponton, hol a polgárok élete, szabadsága 
és vagyona felett Ítélnek, ellenkezik az államélet 
első és legfőbb czéljával. melynek ellenében sem
mi tekintet nem tartható fen. 

De vannak kétségtelenül ismét olyanok a főtör-
vényszék jelen tagjai között, a kik ellen semmi tekin
tetben nem tétethetik kifogás, sem képességökre, 
sem jellemökre nézve. En tehát azt mos dom, 
czéltalán és nem helyes a fótörvényszéknek 
ily tagjait tovább is ezen ideiglenes állapot
ban ellenjegyzés nélkül meghagyni. Miért ? Mert 
lehet-e a bíró, a ki az embernek legfőbb érdekei 
fölött ítél, azon nyugalommal, a melylyel ítélnie 
kell, ha jövőjére nézve biztosítva nincs, ha folyto
nosan Damokles kardját látják függni feje felett? 
S a kikre ez nem alkalmazható, kétségtelen, hogy 
jövőjük felett önmagok is kételkedvén, fel fogják 
használni az állást, a melyben vannak, nem az 
igazság, hanem önhasznuk érdekében. De lehet-e 

') Láed az Irományok 284-dik számát. 

oly birónak, a ki jövője felett megnyugtatva nincs, 
főleg, -ha nem érzi magában a képességet, mely
nél fogva állásának törvényesitése, a miniszteri 
ellenjegyzés, bizton várható volna, lehet e, ismét
lem, annak azon erélye, de nem csak erélye, ha
nem azon merészsége, hogy oly ügyekben, minő 
nevezetesen Asztalos János és Madarász Vilmos 
ügye, hogy netalán — nem állítok semmit, mert 
nem tudok az ügyről bizonyosat — ki ne mondja 
a nem bűnösre a bűnöst, midőn a praeoccupatio a 
min'szterium által e tekintetben megtörtént, midőn 
félnie kell, hogy a miniszteri kegvet. a melytől 
állása függ, ez által elveszítheti? 

Ennélfogva én, t. ház, azt mondom, hogy a 
fó'törvényszéki bírák állásának törvényesitése mi
niszteri ellenjegyzés által nem halasztható : nem 
halasztható sem azokra nézve, kik nincsenek ké
pesítve, mert azok nem tarthatók egy napig sem, 
nem halasztható, mert ez ellenkeznék, mint mon
dám, az államéletnek legfőbb czéljával;de nem ha
lasztható azokra nézve sem, a kik képesítve vannak, 
mert azoknak nyugalmát, azon nyugalmat, mely 
azltéleteknél szükséges, megzavarja: nem halaszt
ható végre azokat illetőleg sem, kikre nézve talán 
sem egyik, sem másik állitásom nem áll, nem ha
lasztható azért, mert azok minden alkalmat fel fog
nak használni, hogy azt saját hasznukra fordíthas
sák addig, míg az állásban vannak. 

Ennélfogva én a t. ház elé a beadott határo
zati javaslatnak módositványát terjesztem s kérem 
azt fölolvastatni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa Bobory Ká-
i oly módositványát) : ,,Az itélő székek oly tagjaira 
nézve, kik még a koronázás előtt miniszteri ellen
jegyzés nélkül lettek o felsége által kinevezve és 
bírói állásukban a koronázás után is meghagyat
tak, szükségesnek tekinti az ország-gyűlés, hogy ki-

! neveztetésök alkotmánvos kellékei az 1848-ik évi 
j I I I . törvényezikk rendeletéhez képest utólag pó-
! toltassanak; továbbá tekintetbe véve. hogy az igaz

ságszolgáltatás pillanatra sem szünetelhet, s a 
bírósági ítéletek felforgatása a személy- és vagyon-

I biztosságot és a honpolgárok jogviszonyait végte-
I len zavarba döntené: kijelenti az országgyűlés azt, 
I hogy a most fenálló törvényszékek által eddig 
| hozott Ítéletek, határozatok, végzések és rendeletek 

ellen egyedül azon oknál fogva, hogy az itélő szék 
tagjai közt olyanok* is voltak, kik még a koronázás 
előtt s miniszteri ellenjegyzés nélkül neveztettek 
ki, jogérvényes kifogást tenni nem lehet.'1 

Tisza Kálmán : T. ház ! (.4 niniszter akar 
szólani!) 

H o r v á t B o l d i z s á r igazságügymin i sz 
ter : Nem szólok az indítványhoz magához, ha
nem egy félreértést kell helyreigazitanom. Tartó-

] zom ezzel nem annyira magamnak, mint azon 
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testületeknek, melyek tagjaira épen a t. képvi
selő úr módositványa vonatkozik. A t. képviselő 
úr múltkor tartott beszédemet félreértette; ő 
ugyanis ugy fogta azt fel, mintha én mint positi-
vumot állítottam volna, hogy a kir. kúria tagjai 
közt olyanok volnának, kiket jellem vagy tehetség 
tekintetéből ott többé absolute alkalmazni nem le
hetne. Engedelmet kérek, én ezt nem mondottam; 
hanem mondottam azt, hogy tárczám átvételekor 
azon körülményt is tekintetbe kellett vennem, hogy 
lehetnek a kir. kúria tagjai közt olyanok is, kiknek 
további alkalmazásáért a felelősséget magamra 
nem vállalhatnám, s hogy ennélfogva tanácsosabb
nak tartottam bevárni a végleges rendezést, hogy 
legalább ezen idő alatt a jellemek és tehetségek 
iránt magamnak kellő tájékozást szerezhessek. A 
között, mit én mondottam, és azon jíositivum kö
zött, a mit Bobory Károly képviselő úr ajkamra 
adott, rendkívül nagy különbség van. Erkölcsi 
köteleségnek tartottam e rectificatict el nem hall
gatni. 

Tisza K á l m á n : T. képviselőház ! Részem
ről annak tárgyalásához és taglalásához, hogy mi
nők legyenek a fönálló bíróságok tagjai, egyáta-
lán hozzászólani nem szándékom: nem szándé
kom azért, mert azt tartom, hogy ha egyik vagy 
másik ellen akár képesség hiánya, akár jellembeli 
hiba iránt biztos adatok lennének kezeink közt, 
kötelességünk lenne azok ellen föllépni; de ellenben 
nem tartom helyesnek, egy testület vagy egy tes
tületnek akár csak egy része ellen is ily átalános-
ságban bebizonyítás nélkül vádat emelni. (Közhe
lyeslés.) 

A mi magát a biróságokra nézve követett el
járást illeti, magam részéről kénytelen vagyok be
vallani, hogy ha fontolóra veszem, mily fontosak 
már csuk a vagyont illető ügyek is, melyek a tör
vényszék előtt folynak, de ha fontolóra veszem 
azon sajnos körülményt is, miszerint ítélni a poli
tikai vétségek fölött is hivatvák, nem lehet, mon
dom, hogy ne sajnáljam, hogy az igen tisztelt kor
mány már eddig is többet nem tett arra nézve, hogy 
a bíróságok az alkotmányosság kellékeinek meg-
felelőleg rendeztessenek. 

E fölötti sajnálatomat és egyúttal mint egyéni 
nézetet az iránti nem helyeslésemet kimondani 
kénytelen vagyok; azonban, a mint a helyzet ma 
áll. és mint hiszem, e tekintetben nincs különbség 
köztünk, én is belátom, és be kell hoo-v lássuk mind 
annyian, miszerint ezen hiány miatt a törvény
székek ítéletének érvényét támadni meg annyit 
tenne, mint kimondani, hogy Magyarország örökre 
arra van kárhoztatva , hogy szegény és nyomorult 
legyen. 

Mert a mely országban annak tenné ki ma
gát valaki, hogy politikai változtatások alapján a 

hozott Ítéletek érvényessége megtámadtathassák, 
azon országba sem tőke nem fog jönni, sem az 
ipar és kereskedelem, sem a gazdaság fejlődni 
nem fog. [Helyeslés.) 

Én tehát ezen indoknál fogva a jelen határo
zati javaslatot a vitatkozás alapjául elfogadom; 

j sőt előre is nyilvánítom, hogy épen azon lénye
gesebb részére nézve, mely az ítéletek érvényessé
géről szól, szószerint ugy mint szerkesztve van, 
magamévá teszem; s egyes egyedül a három első, 
mintegy bevezetésül szolgáló szakasz az, melyen 

j óhajtanék némely változást tétetni. 
Jelesen nem óhajtanám, vagy is nem mon" 

J dom, hogy nem óhajtanám—• mert azt hiszem, az 
eredeti szerkezetben sincs ezen óhajtás kifejezve — 
hanem inkább mondom, hogy tisztábban fejeztes
sék ki, miszerint egyátalában a minisztert nem 
óhajtjuk oda utasitani, hogy ezek irányában, vagy 
épen mindazon birák irányában, kik ma a főtör-
vényszékeknél vannak, teljesitse a törvényes kel
lékek pótlását. A szerkezet, mint mondom — meg 
vagyok győződve, maga sem azt akarta — némi 
tekintetben nem oly világos; és hogy félreér-
tésekrene adhasson alkalmat, a. második szakaszt 
ugy kellene a behozandó változtatások szerint 
összekötni az elsővel. Végül még a harmadik, 
szakaszban először is pótolni kellene egy szót 
mely, ugy tudom, csak a nyomtatáskor maradt ki, 
jelesen, hogy ott, hol a bíróságok szervezéséről 
szól, „teljesen" tétessék : mert ezen „teljes0 szó u g y 
hiszem, csak a nyomtatás közben maradt ki. És 
végül óhajtanám, hogy ezen harmadik szakaszban 
egy időpont tétessék kii a meddig ezen. törvényes 
kellékeknek okvetlenül pótoltatniuk kell: mert a 
törvény, melynek érvénye a szentesítéshez van 
kötve, reménylem ugyan, hogy a szentesítést men
tül előbb meg fogja nyerni; de mégis előre teljes 
biztosságban az iránt nem lehetünk, hogy időköz
ben akadályok nem fogj'ák gátolni, mert előre 
így bizonytalan időre, mélyednem tudhatunk még 
is teljes positivitássaí, egy ilyen bizonytalan időre 
kimondani nem szeretném, hogy a nem törvényes 

I kellékek^szerint hozott ítéletek törvén vesék. 
4 / 

Ezekre vonatkozó módosításaimat bátor va
gyok beadni, s azokat a részletes tárgyalásnál 
fio-yelembe vétetni kérem. 

PaiSS Andor j e g y z ő {olvassa Tisza Kál
mán rnódositványát): „Az első bekezdés így szer
kesztessék: ,,Az itélő székek olyan tagjaira nézve, 
kik miniszteri ellenjegyzés nélkül lettek ő felsége 
által kinevezve s bírói állásukban a minisztérium ál
tal meghagyattak, és különösen mindazokra nézve, 
kik hivatalukban továbbra is meghagyatni szán
dékoltatnak, szükségesnek tekinti az országgyűlés, 
hogy kineveztetésöknek alkotmányos kellékei 

26* 
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az 1848. évi harmadik törvénvczikk rendeletéhez 
képest utólagosan pótoltassanak." 

„Másodszor, a második bekezdés elé ez tétes
sék: ,,Ezen utólagos pótlásnak a koronázás után 
azonnal kellett volna ugyan eszközöltetni," s jőjön 
utána, a mint az eredeti szerkezetben áll. 

„A harmadik bekezdés harmadik sorában 
ezen szó után „hamarabb" tétessék be ez : „teljesen". 
Ugyan ezen bekezdés utolsósorában „azonnal"szó 
után tétessék : „minden esetre pedig a jelen ülés
szak tartamának végéig." 

Deák FerenCZ : T. ház! Határozati indítvá
nyomra nézve motivatiómat előadtam akkor, mi
dőn ;izt a ház asztalára letettem. Időt nem akarok 
vesztegetni; s azon módosítások, melyeket Tisza 
Kálmán képviselőtársam beadott, amint ő ismeg-
jegyzé, a részletekre vonatkoznak ugyan, de én 
előre is kijelentem, hogy azokat részemről leg
alább , igen is elfogadom. 

Berzenczey László (a szószékről) •. T. ház! 
íme egy uj interpellatio történt. Én magam csak 
egyszer voltam szerencsés vagy szerencsétlen egy 
interpellatiót tenni, s már tartózkodom egy interpel-
latióhoz hozzászólani, miután belőlem hires inter
pellál ót csináltak. Daczára ezeknek bátor vagyok 
a régi tisztviselőkre nézve jelenleg véleményemet 
kimondani. {Halljuk!) En tisztelem az opportuni-
tást, de csak bizonyos pontig, és kénytelen va
gyok minden párttól elválva véleményemet ki
mondani arra, hogy midőn a régi tisztviselőkről 
beszélünk, szintén kimondjuk véleményünket ra
jok nézve. (Halljuk !) 

En azt hiszem, a mit mi magyar vis inertiae-
nek neveztünk, az minden esetre polgári erény volt 
azoknál, kik visszatartották magokat minden mél-
tóságoktól. Hazafiak azok, akár börtönökben, akár 
száműzetésben voltak, azokkal, kik itthon hivatalt el 
nem vállaltak. Kötelességemnek tartom itten felszó
lalni, és bárminemű opportuniíás kérdése kívánja, 
kijelentem, hogy én sohasem helyeselhetem azok 
eljárását, kik az absolut kormány alatt hivatalo
kat vállaltak. 

Mondatik, hogy meg kell különböztetni a bíró
sági és politikai tisztviselőket. Bocsássanak meg 
nekem, minő különbség van azon birói és politi
kai tisztviselők közt, a kik 1848 után vállaltak hi
vatalt ? Mondják, a forradalmak külföldön sem vál
toztattak semmit a birói testületeknél, az itélő szé
kek megmaradtak. Ellenkező a mi állásunk, kü
lönbözik oly államoktól, hol rendezett bíróságok, 
rendezett törvények is voltak; de azon kormány 
hivatalnokának lenni, a mely tabula rasa-t csinált 
nálunk, minden régibb törvényt eltörölt! Meghagy
ták-e ők a régi hivatalnokokat, volt-e törvényszék 
Magyarországon, melyet az a kormány megkímélt 
volna ? Nem , hanem ismétlem , tabula rasat csi

nált, uj törvényeket szabott, és bírákat, k ik azt 
foganatositják : ezek az urak. akikiől most szó van. 

Bocsássanak meg, én nem szólok személyek
ről , elismerem, hogy egyénileg sok becsületes 
tiszteletbeli személyek vannak köztök . . (De
rültség.) Ke tessék nevetni, nem gúnyból mon
dom. 

A mint hogy az 1848-ki elveknek embere, híve 
voltam , s az fogok maradni, azt is kifogom mon
dani, hogy az 1848 után alakított törvényszékek 
és biráknem voltak füg-g-etlenek : eg-v sem voltfüg-
getlen. mert oly bírák voltak, kiket az absolutismus 
mint „gutgeshmt"-eket nevezett ki, kik elvileg elis
merték a vértörvényszékek ítéleteit, azokat alap-
normativumul elfogadva. 

Bocsássanak meg önök, midőn valaki a szám
űzetésből azt mondja, hogy él, s a törvényszék azt 
mondja, hogy nem él: én azon ember előtt fejet 
nem hajtok. (Felkiáltás: A katonai Uraságok mond
ták!) A katonai bíróságok mondták, de ezek is el
ismerték. Nem is tehettek másképen, mert csak igy 
lehettek bírák. 

Engedjék meg önök, nem csak a törvényszé
kek, de a törvények is olyanok voltak, a melyek 
mellett független bíró nem ítélhet. Ott van az 
ősiség eltörlése , ott vannak sok örökösödési kér
dések ; egy-egy pörügyet csináltak, és azt rögtön 
végre is hajtották; míg egyikünk börtönben volt, a 
másik mint polgári halott száműzetésben, az ugyan
azon törvényekben kimutatott orvoslásokat sem 
használhatta, azokból ki volt zárva. 

Erre önök azt mondják, hogy ezt már nem 
lehet orvosolni; de annyit , uraim , mégis engedje
nek me_r, hogy az ember kimondhassa, hogy elvi
leg roszaljuk: kimondhassuk azt, hogy ki a múlt 
kormány alatt hivatalt vállalt, abban nem sok 
bizodalmunk lehet, s kívánjuk a kormánytól, hogy 
oly hivatalnokokat tegyen, kik az 1848-iki elveket 
vallják és hiszik. 

Tudjuk mindnyájan , hogy a franczía csá
szár magakimeri tisztán mondani, hogy az 1789-
diki elveknek embere • ugy a franczía miniszté
rium, az ő minisztériuma, kimondja ma, hogy az 
1789-iki elveket vallja; azt hiszem tehát, nem 
mondok sokat, ha ki merem mondani. hogy mi 
pedig az 1848-iki elveket valljuk , onnan indulunk 
ki és oda térünk vissza. 

Azokban, kik részt vettek az 1848-iki küzde
lemben, csak embereket tisztelhetjük, lehet 
bennök bizodalmunk. Tekintsük meg hazánkban 
pártállásukat, Es ezt a kormánv és macának a 
többségnek érdekében mondom : mert nem akarom, 
hogy a mostani kormány, és mostani többség em
berei identificáltassauak az absolut kormány em
bereivel , kik hátrahagyattak a kiegyenlítés zá
logául. 
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független-e egy conventionatus biró ? Hal
lottam — sokan mondták — hogy ugy voltak 
felfogadva ezen urak eonventio mellett, hogy ha 
bukik is a rendszer, ők mint bene merita perso-
nák egész fizetést kapjanak, hogy azon emberek, 
ha más fordulat, valami 1848-as mozgás következ
nék be, akkor is magas fizetéssel láttassanak el. 
Nem tudom, hogy ezen eonventio a kiegyenlítés
hez tartozik-e? de hogy megvan, példát tudok rá. 
Például a marosszéki törvényszék elnökének van 
jelenleg ezer forint fizetése mint pensio, egy má
siknak 2 ezer forint, mert Schmerling által igy 
voltak kinevezve. A marosszéki újból választott 
alkotmányos törvényszék elnöke kap 1000 forint 
fizetést, a megbukott meg a eonventio értelmében 
2000 frtot; igy van ez a politikai osztálynál, 
s ugyancsak Marosszék főkirálybirájának van 
2500 frt fizetése, a nyugalmazottnak 3000 nyug
dija, oda nem számítva a czimeket és ornamen-
tumokat. A főkirálybirónak van 2500 frt pen
ziója, egy másiknak 3 ezer. 

Ezt mind meg nem nevezni, elhallgatni nem 
tudom. 

Emlékezzünk a nagy napokra, beszéljünk 
nyilt ellenségekről, kik 1848-ban ellenünk voltak, 
nyíltan küzdöttek ellenünk; jól van, ez nyilt ellen
ség volt; de azt mondom, hogy nem az az ellen
ség, ki karddal öli meg az embert, hanem a ki 
lelket öl — ezt a Krisztus mondja — aki a hazafiúi 
szellemet öli meg a nemzetben, ez a gyilkos, ez az 
ellenség. 

De volt ellenségünknek egy más része,kik úgy
nevezett neutraiisták voltak. Ezt a neutrális szót 
magyarra fordítani igen nehéz. (Felkiáltások: Sem
leges!) Azt gondolom, hogy azt jelenti, hogy : nem
telen, nincs neme, genusa; vagy semleges legyen. 
(Atalán os derültség ) 

Hogy a hazában ezek iránt bizodalom nincs, 
azt tudjuk", valamint azt is, hogy a hazában iden-
tifieálni magát velők senki sem akarja közülünk. 
Botrányos a mi udvariasságunk, gyöngédségünk, 
és a közvéleményben valóságos politikai demora-
lizatióra vezet, elannyira , hogy ki merem mon
dani, az 1848-iki események népszerütlenitésére a 
régi zsarnok kormány 18 év alatt annyit , mint 
a mai kormányunk és követőinek eljárása 
annyira nevetségessé tenni nem tudta az 1848-
diki küzdelmeket. Ebben kormányunk 16 hó 
alatt nagy erélyt fejtett k i : kezdődik pedig ez 
a régi hivatalnokok iránti gavalléroskodásnál; és 
hogy hol fog végződni, a jó Isten tudja. 

Van párt és nyilt párt, a mely itt ázt mondja 
nekünk, hogy „Ti 48-asok vagytok okai minden 
veszedelemnek, lett volna eszetek akkor és tettetek 
volna ugy, a mint mi tettünk ma." Csak hogy az a 
különbség, hogy akkor az nem is lehetett, mert 

I nem volt még Solferino és Königratz. Köztünk 
vannak^azok, a kik ma minket lázitóknak neveztek 
azon időből, a midőn hazánkban mindenki fel volt 
lázitva; és ha valaha volt védelmi harcz, az bizonyá
ra a mi 1848-ik harezunk volt: véres harcz, de az 
meg nem halálunk, hanem újjászületésünket hozá 
magával. Kell-e mondanom, hogy ha azok az idők 
ismét eljönnének és hazánk határára egy osztrák 
tábornok egy császári serget vezetne ezen jelszó
val : „unbedingteünterwerfung:" mais azt kiálta
nék mindannyian: feltétlen függetlenség ! Azért 
mondón ma is, hogy a kik azon időben okosab
bak voltak nálunknál, azon ,,gutgesinntu magyarok 
— ezen szót nem akarom magyarázni — ezek ma 
is legveszedelmesebb elleneink: azok, ak ik felhasz
náltak és használnak ma is egy szent nevet, Szé
chenyi nevét, mintha Széchenyi mondta volna va
laha,hogy ne védjük a hont. Én, uraim, nem az azon 
napokban Döblingben lakozott nagy honfiról 
szólok; de igenis a kik akkor Döbling árnyéká
ban székeltek, a nagy ember körül forgolódtak, azok 
a mi kárunk, veszedelmünk. (Zaj. Mozgás.) 

Az én kivánatom tehát az lenne, és ha látnám 
kivihetőségét, azt indítványoznám, hogy a minisz
ter úr tegyen minden hivatalba próbát kiállott 
hazafiakat; ígérje meg a miniszter azt, hogy a le
hetőségig olyanok fognak alkalmaztatni, a kik az 
elmúlt kormányban nem vettek részt: ez valóban 
forró óhajtásom. 

Es végül tekintsünk arra is, mi lesz abból, 
hová fog az vezetni , ha a régi tisztviselők meg 
fognak maradni? Ne veneráljuk a régi beamtere-
ket ugy annyira, mert lám a nép csak azt fogja 
mondani: Jól volt ennek a dolga mindig: Schmer
ling alatt is úr volt, Bach alatt is úr volt, úr 
most is, és úr lesz pokolban is." (Hosszas de-
vüllséq.) 

Urak! En azt hiszem, hogy van valami, a 
miben pártkülönbség nélkül megegyezünk, a mit 
szem előtt kell tar tani : ez a politikai morál 
tisztasága. Vagy elfeledkezénk-e azon időkről, mi
dőn például Erdélyben egy országgyűlés elosz
latott, a tisztviselők tömegesen mondottak le hiva
talaikról? És az absolut kormány hivatalnokának 
lenni mióta lett nyugdijazást ériemlő hazaszol
gá l a t ? ! 

Mondják, én is mondom, hogy a régiből újjá 
lett birák közt egyénileg sok derék becsületes 
egyén van ; de azt meg nem engedem, hogy ne 
lett volna, habár szenvedőleg is, segítője a jogel-
játszási politikának. Alkotmányosak-e ők? Kérem 
alásan ő excellentiáját az igazságügyminisztert, 
legyen szíves elmondani, ha volt-e egy közülök, 

! ki elébe állt volna: „Mi nem szolgálunk többé 
I azon régi Bach-, Schmerling-, Nádasdy-kinevezé-
• sek mellett; tegye excellentiád ellenjegyzését kine-
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vezésünk mellé." !Én ugy hiszem, hogy kevesen 
kötötték ehhez állásukat. [Igaz! Hosszas derültség 
és zaj) 

Ha valahol, bizonyára nem Magyarország 
volt az ország, hol bármely kormány üsse fel sá
torát, mindig contingenst találhatott volna magá
nak benszületett emberekben : engedjék meg önök, 
hogy ilyes emberek eljárása ellen felszólalván, 
múlt eljárásukat itten nyiltan kárhoztassam, és ezek
nek azt mondom, hogy politikai hitvallásukban 
bizonyára a magyar politikai szent hitet megsér
tették. Nem módok sokat vele. 

Ennyit elmondani nekem, kit a száműzetésem 
alatt hozott törvények, törvényhozók és itélő bi
rák eljárása visszatértemmel csaknem újból szám-
üzötté tett saját hazámban, engedjék meg 
önök. Fáj látnom , hogy függetlenségünkért 
nemcsak az 1848-iki, de még régi történetünkben 
írottak iránti kegyelet is nyiltan megtámadtatik, 
és a mi több, gúny, nevetség tárgyává tűzetik. Ezen 
nézeteimet, melyek bizony a nemzet véleménye is, 
engedjék, hogy elmondhassam. 

Ezért én, meglehet, hogy minden peremet el
vesztem, és igy szerettem volna, ha Simonyi Ernő 
e kérdést fel sem hozza, és szerettem volna, ezen 
dologról és dolgozóiról legalább ne beszéltünk volna 
ezen képviselőházban. (Felkiáltások: Hát miért szól?!) 
Igaz, uraim, hogy miért szólok? Szólok azért, mert 
önök szólnak,és megbotránkoztam azon imádásszerü 
veneratióbau, a melyet önök ezen urak irányában 
tanusitanak. Bátor vagyok komolyan kimondani, 
hogy én nem venerálom őket. 

Szólok tehát azért, hogy véleményem szerint a 
miniszter úr lenne szives — habár nem szavazok is e 
tárgyra nézve, mert megvallom, én mint bírót egyi
ket sem szerethetem, és ilyek sokan vagyunk — 
hogy méltóztatnék a miniszter úr oly kegyes lenni, 
adni nekünk olyan bírákat is, kik habár rébzt is- vet
tek 1848-ban, de lehet annyi eszök,mint a többiek
nek. (Derültség.) 

Méltóztatott az igazságügyminister úr még 
mondani, hogy a kinevezéseket nem teheti addig, 
mig szervezve nincsenek a törvéuvszékek. Bátor 
vagyok kérdezni, ha a megyékben megvan a szer
vezés, az első biroságu törvényszékek, melyek leg
jelentékenyebbek a per folyamában, azok a birák 
mind ujak és nem romboltattak le Jerikó falai. 

Ha a beamterek mondhatták: „kommt Amt, 
kommt Rath:" miért lennének meg ezen kategóriá
ból kizárva az 1848-sok. Kimondom tehát a ház 
előtt, miszerint óhajtanám, hogy a törvényszékek 
is oly emberekből alakuljanak, a kik a mi hitün
ket és elvünket vallják, 

Horvát Bo ld i z sár i g a z s á g ü g y m i n i s z 
ter : T. ház ! Csakugyan igaz az a magyar köz
mondás, hogy „könnyebb más szemében meglátni I 

a szálkát, mint a magunk szemében a gerendát." 
T. képviselő úr hibáztatta Simonyi Ernő képviselő
társunk azon eljárását, hogy ezen tárg}rat sző
nyegre hozta. Ha ebben hiba van. még nagyobb 
hibát látok azon eljárásban, melyet a t. képviselő 
úr követett, midőn a múlt idők ellen recriminatiók-
kai lép fel a ház előtt. En azt hiszem, t. ház! hogy 
a recriminatiók korszaka lejárt és az jelenleg nem 
időszerű. Recrimináltunk akkor, midőn nem volt 
egyéb fegyver kezünkben; de most, midőn hatal
munkban áll a történt roszat jóvá tenni, roszul 
illenék hozzánk az üres recriminatio; hanem meg 
kell ragadnunk az alkalmat, hogy javitsunk éá al
kossunk. (Helyeslése) 

Ennem akarom se védelmezni, se elitélni azo
kat, kik a múlt rendszer alatt hivatalt vállaltak; 
de tartozom az igazságnak azt mégis kijelenteni, 
hogy noha nem tartozom azok közé, kik hivatalt 
viseltek, mindamellett lelkiismeretem nem engedi, 
hogy mind azok felett, kik ellenkező eljárást kö-
vettek, pálczáttörjek. Sokat ismertem a múlt rend
szer hivatalnokai közöl, kiket becsületes hazafiúi 
ösztön vezérlett épen arra, hogy hivatalt vállalja^ 
nak. Azon szomorú korszakban két ellenkező takti
ka fölött folyt a vita. Egyik taktikának a jelszava 
volt: nem vállalni hivatalt s az által lehetlenné ten
ni, hogy a hatalom tabula rasat csináljon; a má
sik pártnak jelszava volt: megmenteni a létező iu-
stitutiókból mind azt, a mit megmenteni lehet, s 
épen ezért a hivatalt és befolyást, a hol csak lehet, 
a magyarok számára biztosítani. Ezen két, ellen
kező elv és taktika közül melyik volt helyesebb ? 
ha a kérdést eldöntetlenül hagyjuk is, ez által a 
haza ügye semmit, sem szenved. 

A tisztelt képviselő úr azokat kívánja apphcál-
tatni, kik 1848 előtt hivatalt viseltek. Bocsánatot 
kerek, hogy ha én e téren cselekvésem szabadságát 
korlátlanul fentartom, csak annyit jelentvén ki 
a t. képviselő urnák, hogy előttem a politikai jel
lem soha magában és egyedül véve még nem 
elégséges qualificátió a birói hivatalokra , hanem 
arra a jogi képzettséget is mulbatlan feltételnek te
kintem. 

A mi a most előttünk fekvő határozati javas
latot illeti, én nem csak ahhoz, hanem azon módo
sításokhoz is, melyeket Tisza Kálmán képviselő úr 
előterjesztett, egész készséggel hozzájárulok ; csak 
egy pontja van a módositványnak, mely bennem 
némi aggodalmat költ: ez a praeclusi terminus. 
Aggodalmat gerjeszt bennem nem azért, mintha azon 
czélt, melyet a képviselő úr elérni óhajt, nem akar
nám szintoly szívesen hamar és gyorsan elérni, ha
nem azért, mert oly körülmények forognak fen, 
melyek nem a nyilvánosság elé valók, s melyek 
engem a czél bizonyos határidő alatti kivitelében 
gátolhatnának. Mindamellett, ismétlem, elfogadom 
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ezen pontot i s , azon reményben, hogy a tisztelt 
ház a birósági szervezetet, mely közel egy éve a 
ház asztalán fekszik, mielébb tárgyald* alá veendi 
s i g y a kormányt azonczél elérésében, mely mind
nyájunkat szeme előtt lebeg, buzgó tárnagatásával 
elő fogja segíteni. 

S i m o n y i E m ő : Tisztelt ház! Ha alkotmá
nyos országban valamely oly eset adja magát elő, 
mely rendkívüli intézkedést igényel, én azt hi
szem, hogy a törvényhozás kötelessége, először 
arra nézni, hogy fordubak-e már elő hasonló ese
tek az alkotmányos életben, és ha igenis fordultak 
elő hasonló esetek, mikép intézkedett az akkori 
törvényhozás. Ha vannak ily praecedens esetek, 
azoktól csak akkor kell eltérőleg intézkedni, ha 
arra igen fontos okok léteznek. Mert az alkotmá
nyos életnek a praeeedensek bizonyos szabályul 
szolgálnak és szolgálnak arra, hogy ugyanazon 
vezérelvek vonuljanak keresztül az alkotmányos 
életen, melyek azután az alkotmánynak mintegy 
alapját képezik. 

Ha már most visszatekintünk történelmünk
re, azt találjuk, hogy a múlt század vége felé csak
ugyan volt oly eset, mint jelenleg van kérdésben, 
hogy t. i. József császárnak tíz esztendei törvény
telen uralkodása után Magyarországban újra tör
vényes országgyűlés hivatott össze. 

Akkor ezen országgyűlés első kötelességei 
közé sorozta azt, hogy a törvénykezésről, a tör
vényszékek alakításáról és az általok hozott Ítéle
tek törvényesitéséről gondoskodjék. 

Én azt hiszem, hogy a törvényhozásnak ma 
is ezen eljárást kellett volna követnie, nem most, 
már a koronázás után több egy évvel, hanem kö
telessége lett volna gondoskodni arról az ország
gyűlés legelső perczeiben. 

Az mondatik, hogy sok teendője volt az or
szággyűlésnek. 

Az meglehet, hogy volt, elismerem, és van 
még bárra igen sok. De azt is tudom, hogy a ta
vasztól kezdve mostanig az időnek talán fele 
szünnapokkal veszett el. 

Tudom azt is, hogy a miniszter úr törvény
kezési rendszere már több hónap óta a ház aszta
lán van, s már a bizottságokban is keresztül ment. 
Hogy mért nem vétetett fel akkor , mikor a ház 
majdnem hetekig szünetelt ? megvallom, nem tu
dom magamnak megmagyarázni. 

De bármi legyen is ennek oka : azt hiszem, 
nekünk ezen határozati javaslatot azon formában, 
melyben a ház elé terjesztetett , alkotmányos 
szempontból sem lehet elfogadnunk. Megvallom, 
ilyen indítványt épen azon oldalról, honnan az 
iött, nem vártam volna. 

Ezen indítványban, tisztelt ház, az kívánta
tik, hogy a t. ház térjen le a törvényes útról, hogy 

menjen át a forradalmi térre, és hogy a fejedelem 
mellőzésével, törvények másitásáróí, megszünteté
séről, habár csak ideiglen is, intézkedjék. 

Én, t. ház, bármit gondoljanak is a képviselő 
urak a tulrészről, mindenkor tiltakozom az ellen, 
hogy a fönálló törvények megsértessenek. 

Az 1790. KII. t. ez. egyenesen azt mondja, 
hogy törvényeket változtatni, alkotni csak a ki
rálynak és országgyűlésnek együtt lehet, és a 
mint egyszersmind ugyanezen törvény tiltja azt, 
hogy a fejedelem pátensek által kormányozza az 
országot, ugy igen természetesen nem engedheti 
meg azt sem, hogy az országgyűlés a fejedelem 
mellőzésével törvényeket alkosson, törvényeket 
változtasson, vagy azok hatását felfüggessze. 

Ha tehát szükségeltetik intézkedés, a mint én 
nem tagadom, hogy szükségeltetik oly intézkedés, 
mely egyszer már rendbe hozza a törvénykezés 
állapotát Magyarországban: akkor — nézetem 
szerint — nem határozati, hanem törvényjavaslat
tal kellett volna előállni: mert az 1848. IH-dik 
t. ez. oly törvényes erővel bir, mint bármely más 
törvényünk, s azt megváltoztatni vagy felfüggesz
teni csak törvény által lehet. 

Az mondatik, hogy csak ideiglenes ezen fel
függesztés ; de az ideiglenesség e tekintetben kü
lönbséget nem tehet: mert először az ideiglenesség
nek határa megszabva nincs, és maga a határoza
tot indítványozó képviselő is mondotta, hogy mi
dőn e század elején az országgyűlés első teendői 
közé sorolta, hogy az úrbéri viszonyokat fogja 
szabályozni, mégis 35 évig fennmaradt az ideigle
nes állapot, 

í g y tarthatna ezen ideiglenes állapot is 35 
évig; de ha nem tartaua, csak egy napig : én azt 
tartom, hogy az országgyűlésnek a fejedelem mel
lőzésével törvényeket változtatni vagy azokat fel
függeszteni egy napig sem szabad. 

Hogy akir . curiának átváltoztatása szükséges, 
azt tagadni neui lehet. Bobory képviselőtársára 
megjegyzéseire a miniszter úr azt mondta, hogy 
az nem egészen ugy áll, a mint a képviselő úr elő
adta, íme ezeket mondotta a miniszter szóról szó
ra : „A kir. curia mostani szerkezetében sem a kor 
követelményeinek, sem az igazság szolgáltatásának 
meg nem felel." (Zaj) Azt mondotta továbbá : 
„Nem akarom ugyan állítani, de lehetnek a curia 
tagjai között, akiknek további alkalmazásáért a fe
lelősséget magamra nem vállalhatnám, s e körül
ményre már tárczám átvételekor készen kellett 
lennem.* 

Már én nem tartom azt elegendőnek, hogy a 
miniszter azt mondja, hogy lehetnek; hanem én 
azt kívánom, hogy a miniszter azt mondja: nem 

[ lehet. A miniszternek kötelessége azt tudni, hogy 
| vannak-e, s ha vannak, azokat elmozdítani, a mit 
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a rendezés után természetesen csak biróság által 
tehet, a mint az 1848. XIX- dik t. ez. rendeli, 
hogyha tudniillik miniszteri ellenjegyzés mellett 
voltak kinevezve. 

Lehetnek nehézségek, én megengedem, a 
törvénykezés egész rendezésénél; de hogy 16 hó
nap alatt ne lehetett volna a kir, curiát reorgani
zálni, azt nem engedhetem meg, és ezt nem is lá
tom át. A curiának helyzetét a miniszter ur ezen 
kevés szólal jellemezte: ezen helyzet minden eset
re abnormis. No már kérem, ha a curia helyzete 
abnormis, ha a curia oly állapotban van, a mely 
a kor igényeinek meg nem felel, ha a curiánál 
oly birák lehetnek, a kikért a miniszter úr a fele
lősséget magára nem vállalhatja: nézetem szerint 
ezen helyzet egy napig sem tartható, s azt hiszem, 
hogy ezt a háznak határozata által továbbra is 
fentartani nem khet. Én ennélfogva ezen határozati 
javaslatot oly formában, a mint jelenleg a ház 
előtt van, még a részletes tárgyalás alapjául sem 
fogadhatom el, mert, mint mondom, ellenkezik az 
alkotmánynyal, hogy a fejedelem mellőzésével 
törvények változtassanak; hanem azt óhajtom, 
hogy a kormány, vagy akármely más tagja a 
képviselőháznak, mert mindenkinek szabadságában 
áll, terjeszszen a ház elé egy törvényjavaslatot az 
1790 — 91-diki törvényben letett elvek alapján, 
mely a XL—LV-dik t. ez.-ben ehhez hasonló eset
ben rendelkezett a törvényszékekről s a törvény
telen birák által hozott Ítéletekről. 

Ezt kell nekünk alapul fogadnunk és ezek 
szerint cselekednünk. Ezek alapján kell előíerjesz 
teni egy törvényjavaslatot, a mely által az egyesek 
s magánosok ügyeire hátrányos s minden esetre 
káros befolyással biró helyzeten minél elébb se-
gitve legyen. Azt nem tartanám helyesnek, habár 
csak ideiglenesen is, elhatározni, hogy a kir. curiá
nak minden Ítélete szentesittessék; az oly körül
mények között hozott Ítéletek, a melyek a lenmit 
korszakban hozattak, az igazsággal meg nem 
egyeztethető, hogy mindazon ítéletek megerősít
tessenek a nélkül, hogy azokra nézve valami kü
lönbséget ne tegyünk. Hogy magánosok között 
folyt perekben az Ítéletek érvényesek maradja
nak, azt elfogadom : mert nem teszem fel, hogy 
bárki által is kinevezett bíró szándékosan bárkinek 
is kárt akart volna tenni; de hogy akkor, mikor 
az álladalom, mikor a hatalom részéről indíttatott 
per valamely magános polgár ellen, és a hatalom 
kinevezésétől, a hatalom előmozdításától és kegyé
től függő birák Ítéltek, hogy akkor is azon Ítéletek 
minden különbség és kifogás nélkül megtartassa
nak : ezt, t.ház! igazságosnak nem tartom, és erre 
nézve megkülönböztetést kellene tenni, a mint 
tett is megkülönböztetést a 90. és 91-diki törvény
hozás. Ennélfogva én ismétlem, ezen határozati 

javaslatot, ugy a mint az előterjesztetett, még a 
részletes tárgyalás alapjául sem fogadhatom el ; ha
nem azt kivánom, mondja ki a ház, hogy a kor
mány az 1790. é- 91-diki törvényhozás által letett 
elvek szerint egy törvényjavaslatot terjeszszen a 
ház elé. {Helyeslés a szélső bal oldalon.) 

Madarász József : T. képviselőház! Felet
tébb saj'nálorn, hogy Pest belvárosa érdemes kép
viselője azon határozati javaslatot terjesztette a 
ház elé, a mely határozati javaslat ma tárgyalás 
alatt van. Sajnálom pedig a Simonyi Ernő képvi
selőtársam által előadott indokokból is. Én azt hi
szem, a képviselőház határozat által az ítéletek 
törvényességét nem törvényesítheti, mert azon 
előzmény által, midőn határozatok által szándé
koznék ítéletek törvényességét, csak azon szempont
ból is, hogy a miniszteri ellenjegyzés hiányzott, 
kimondani, az által vetnők meg alapját — nyíltan 
kimondom óhajtásom ellenére — megvetnők már 
alapját annak , hogy egy másik országgyűlés 
azon határozat érvényessége fölött biráskodhassék. 
Szorosan ragaszkodom tehát e tekintetben a jog-

j fentartás, a conservativismus elvéhez. 
Igenis, ha szükséges a háznak politikai tekin-

' tétből bizonyos határozatot hozni, hozza azt ugy, 
mint a Simonyi képviselő társam által előadott 
1790-iki törvényünk megszabja. 

És igy felettébb sajnálom Pest belvárosa érde-
i mes képviselője határozati javaslatának beadását és 
| e tekintetben igen is az igazságságügyminisztert ki-
j vánnám utasítani, hogy az e tekintetben ne talán 

szükséges intézkedéseket törvényjavaslat alakjá
ban terjeszsze a ház elé. 

A mi pedig a miniszter ellenjegyzésével ellá
tandó bírákat illeti, remélem, ha egy részben az 
itélő székek biráinál hiányos az eljárás átalában 
mindazon tárgyakban, melyekre nézve az 1848-
iki törvény az ellenjegyzést követeli, ugyanakkor 
kiterjesztendő a hiány pótlása; és én e tekintetben 
ismétlem, hogy nem kivánom részletes tárgyalás 
alapjául elfogadni a javaslatot azért, merte javas
lat nem mond egyebet, mint a mit e részben az 
igazságügyminiszter előterjesztett, és ha az igaz
ságügyminiszter e részben megadta a biztosítékot, 
miként megadta, a háznak több biztositékot e 
határozat sem adván, azt e részben is felesleges
nek tartom. (Helyeslés a szélső bal oldalon. Sza
vazzunk !) 

E l n ö k : Senki felírva többé nem levén, a 
kérdést szavazás alá bocsátom. Az első kérdés az vol
na, hogy átalánosságban a határozati javaslatot el
fogadja-e a ház ? Azután pontonkinti tárgyalás 
történnék. (Helyeslés) Bátor vagyok tehát a kér
dést föltenni, hogy a napirenden levő határozati 
javaslatot átalánosságban a részletes tárgyalás 

I alapjául elfogadja-e a t . h á z ? A k i k elfogadják, 
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méltéztassanak fölkelni, (Megtörténik.) A többség 
elfogadja. 

Most jegyző tir pontonkint fogja felolvasni a 
határozati javaslatot és hozzá mindjárt Tisza Kál
mán beadott módositványát is. 

Pais s Andor j e g y z ő (olvassa a határozati 
javaslat első kikezdését) 

Bujanovics Sándor jegyző (ol vassá Tisza 
Kálmán 'módositványának első pontját.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni a módosit-
ványt ? (Elfogadjuk!) 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a határozati 
javaslat második és harmadik kikezdését.) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Tisza 
Kálmán múdositvániának második pontját) 

E l n ö k : Elfogadja a 1. ház a inódositványt? 
(Elfogadjuk!) 

Paiss Andor jegyző (oh •ássa a határozati 
javaslat 4-dik kikezdését.) 

E l n ö k : Erre nézve Tisza Kálmán urnák 
nincs módositványa. Elfogadja a t. ház a határo
zati javaslat ezen pontját? (Elfogadjuk!) 

PaiSS Andor j egyző (ohassa a határozati 
javaslat 5-dik kikezdését.) 

Csengery Imre : A harmadik sorban előfor
duló ezen szóra: „törvényeinkre nézve," valamint 
az ötödik sorban e kifejezésre: „közjogi viszonya
ink." megjegyzem, hogy, nézetem szerint, szabato
sabb legyen a szerkezet, „törvényeink" helyett 
„törvényre," és „közjogi viszonyaink" helyett: 
„a közjogi viszonyok" volna teendő. (Helyeslés.) 

Elnök: A t. ház a határozati javaslat 5-dik 
pontját e módositványnyal fogadja el. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a határozati ja
vaslat "i. és 8-dik kikezdését.) 

Csengery I m r e : Ezen szakaszban is vannak 
szavak, melyek alkalmasint tollhibából maradtak 
a szövegben és melyeket nézetem szerint megkell 
változtatni. Itt az mondatik : „a most fenálló ítélő 
székek által eddig hozott és hozandó Ítéletei, ha
tározatai, végzései, rendeletei," ezeket igy vélem | 
kiigazitandóknak : „által hozandó Ítéletek, határo-
rozatok, végzések, rendeletek." (Helyeslés.) 

Elnök: Méltóztatnak a határozati javaslat 
utolsó szakaszát Csengery Imre képviselő úr irá
lyi módosításával elfogadni ? (Elfogadjuk!) Elfo
gadta tik. 

Tisza K á l m á n : T. ház! Ezen szakaszra néz- j 
ve az átalános vitában tett nyilatkozatomnál fogva, 
gondolom, már kimondottam, hogy én ezt elfoga
dom. Azonban nem tartom fölöslegesnek indokol
ni, miért fogadom el, miután itt kétségbe hallot
tam vonatni először azt, hogy szükség lenne en
nek kimondására, másodszor, miután azt hallot
tam vádul felhozatni, hogy nem helyes szentesíteni 

KÉPV. H. ÜAPLÓ, 1 8 6 5 / 8 . IX. 

mindazon Ítéleteket, melyek a 18 év alatt ho
zattak. 

Először, hogy ezt nem volna szükséges ki
mondani : elvontan a történtekről, abban azon 
képviselő urnák, ki azt mondotta, tökéletesen 
igazsága volt. Nem volna szükség kimondani, ha 
épen az ő interpellatiói, az ő felszólalásai, az ő és 
elvrokonai működései azon téves hitnek nem ad
hatnának tért. (Zajos helyeslés) 

A mi a másodikat illeti, jelesen, hogy ez által 
szentesittetik mind az, a mi a 18 év alatt ítélet-
képen kimondatott: azt gondolom, ezt senki kö
zöttünk tenni nem akarja; de azt azon szakasz 
egyátalában nem is czélozza, mert az minden 
egyéb kifogást, melyet lehet tenni a törvények 
szerint, fenhagy, csakis épen ezen az egy okon 
mondott kifogást nem hagyja fön. 

Tehát én szükségesnek tartom az előzmények 
után, hogy az kimondassák. Nem mond ki többet, 
minta mennyit a szükség föltételez. 

Megjegyzem még, hogy ezen határozati ja-
j vaslat sem ezen, sem többi szakasza törvényt mó

dosítani, sem törvényt magyarázni nem akar. 
mert nemhogy el akarná törölni azon 1848-iki 
III. törvéiyczikket. sőt inkább kimondja, hogy 
annak rendelményeit teljesíteni kell. (Helyeslés) 

Én tehát sem azt nem látom, a mit loyalitási 
buzgalmában a t. képviselő úr lát, hogy ez a ko
rona jogait sértené, sem azt, hogy a törvény iránti 
tisztelet ellen vétene s a ház jogain tul menne; s 
azért ezen szakaszt épen ugy, mint a többit, mint 
a mely törvényes, mint a mely a t. képviselő úr 
és elvrokonai föllépései folytán szükséges, s mint 
a mely csak annyit mond ki, a mennyi kimondása 
szükséges, elfogadom. (Elénk helyeslés) 

Elnök : A felolvasott és már elfogadott ha
tározati javaslat a módosítások szerint ki fog iga
zíttatni, legközelebb a végleges felolvasásra ki fog 
tűzetni, és azután a inéit, főrendekkel közöltetni. 

Másik napirenden levő tárgy az állandó iga
zoló bizottság jelentése. 

Antal fy Káro ly e lőadó (olvassa az állandó 
igazuló bizottságnak Irányi Dániel Pécs városában 
képviselővé történt választására vonatkozó jelentését. 
mely szeriíit e választás iránt vizsgálat volna ren
delendő.) 

Bobory K á r o l y : T. ház! Óhajtanám min
denek előtt a választási jegyzőkönyvet és arra 
vonatkozó iratokat egész terjedelműkben felolvas
tatni. (Közbeszólás a szélső bedről: Csak a jegyzö
könyvet ! Mások: Holnap!) 

Antalfy Károly előadó (olvassa a válasz
tási jegyzökönyvet) 

Bobory K á r o l y : Csupán a katonai parancs
noknak bizonyítványát kérném még felolvastatni. 

Antal fy Káro ly e l ő a d ó : Németül van szer-
27 
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kesztre. Nem tudom, hogy fog menüi. (Olvassa a 
katonai parancsnok bizonyítványát) 

Bobory Károly: Szót kérek ! (Halljuk!) T. 
ház! Én azt látom ezen felolvasott jegyzőkönyv
ből, hogy az maga egészen rendben van, és a mik 
az állandó igazoló bizottság által állíttatnak, igen 
keveset nyomnak. 

Nevezetesen először az mondatik, ugy mint 
alapja a bizottság véleményének, hogy a központi 
bizottság bizonyos intézkedéseket tett vulna és 
ezen intézkedések nem tartattak meg a választási 
elnök által; nevezetesen, hogy a központi bizottság 
bizonyos jegyeket kivánt osztogattatni a választók 
közt és ezen jegyeket nem követeitea választási el
nök. Én azt mondom, más lényeges föltételek nem 
kívántatnak a választás érvényességére, mint azok. 
melyeket a törvény felállít. A központi bizottság 
akár micsoda intézkedéseket tett azon kivül: azok
nak oly értékök nincs, hogyannál fogva meg lehetne 
eemmiteni a választást. (Helyeslés a szélső balol
dalon.) 

Másodszor arra építi véleményét az igazoló 
bizottság, hogy nem voltak eltávolítva azok, kik 
választási joggal nem bírtak. Hiszen a választás
nak teljes nyilvánossággal kell történni. Itt nem 
az a kérdés, voltak-e vagy nem jelen oh'anok, 
kik választási joggal nem bírtak; hanem csak az 
a kérdés: azok a választáshoz nem járultak-e, 
olyanok nem szavaztak-e, kiknek választói joguk 
nincs? Itt pedig az nem állíttatik. 

Egészen világos, hogy a Irányi-párt által 
semmi zavargás neiv okoztatott, hanem okoztatott 
a kisebbség részéről, mint ez közönségesen tör
ténni szokott. A kisebbségnek, tudjuk, az a rendes 
fogása, hogy mindannyiszor, a midőn kisebbség
ben látja magát, hogy oka és alkalma legyen a 
képviselőház elé kérvényt intézni, zavarokat idéz 
elő. Ugyanis először maga a polgármester oly kö
veteléseket tett a választási elnök ellenében, a me
lyek őt meg- nem illetik. A választási törvény 
szerint minden politialis intézkedés egyedül ma
gát a választási elnököt illeti. (Helyeslés a szélső 
bal oldalon.) 

Hogy némi zaj volt a választás alkalmával, 
ennek semmi nyomatéka sincs, és ha erre építe
nénk , akkor soha törvényes intézkedése ez orszá
gos képviselőháznak sem volna. Az Irányi-párt 
részéről nem csak hogy nem okoztatott semmi za
var, semmi zaj, hanem maga az Irányi-párt a meg
támadást is, a mely okoztatott a Madarász-párt 
által, egész csendben és egész nyugalommal be
várta. 

Hogy lehetetlen volt hallani a felhívott sza
vazóknak neveit, ez sem való: ezt megczáfolja 
maga a jegyzőkönyv: mert fölhivattak, név sze
rint fölhivattak, s az elnök által megtétetett azon 

figyelmeztetés, hogy még akkor is, ha meg nem 
jelennek, a szavazás érvényes fog lenni. 

E g y szóval: mind azok, a mik e választás ér
vényességéhez szükségesek, kétségkívül megvol
tak. Én nem látom az okot, a mi földerítendő vol
na ezen kiküldetés által. Ennélfogva kérem nem 
a vizsgálatot kiküldeni, mert a vizsgálatnak nincs 
mit felderitsen, mert minden világosságba van 
helyezve, hanem kérem Irányi Dánielt egyenesen 
igazolni. (Helyeslés a szélső bal oldalon.) 

Halász Bo ld iz sár : T. ház! Én azt hiszem, 
miután a pécsi választókerület igen hosszú idő óta 
nincs képviselve, nincs okunk, hogy hibát keres
sünk ott, a hol hibát alig lehet fölfedezni. 

Minő panaszuk van a kisebbségben maradot
taknak ? 

Tudjuk, hogy a kisebbség mindig él azon 
manőverrel, hogy lármáz, veszekedik, verekedik 
és fejeket is beszakaszt. Volt rá eset, itt a t. kép
viselőházban, a hol be volt bizonyítva , hogy em
berhalál is történt, s mégis igazoltuk azon válasz
tást, mert be volt bizonyítva, hogy ez csak manő
ver volt a választás szabad gyakorlata meghiúsí
tására. Én azt látom, hogy ez esetben inkább az 
Irányi-pártnak lehetne panasza, mert hiszen a ka
tonaság, melyet az elnök kötelességszerűen oda 
rendelt, szuronyszegezve ment az Irányi-pártnak 
és kitolta a teremből; tehát a katonaság megjele
nése nem hozható föl ürügyül arra, hogy ez által 
megszakittatott a választás. Hiszen, ha a Madarász
párt nem kényszeríti erre. az elnök természetesen 
nem rendelte volna oda a katonaságot, és ennek 
oda rendelése nem a választás szabad gvakorlatá-
nak meggátlására, hanem helyreállítására volt. 
És csakugyan az Irányi-pártiak támadtattak meg. 
Ezt tehát helyes okul nem lehet felhozni. 

A mi a panaszos félnek azon állítását illeti, 
hogy az elnök megszakította a választást az által, 
hogy mellékterembe ment el tanácskozni: erre 
azt jegyzem meg, hogy a mi törvényeinkben a 
megszakítás nem így értelmeztetik, hanem ugy, 
ha a választás egy napról a másikra tétetik: mert 
hogy egy pár perezre félre vonuljon, ez épen nem 
tiltatik, és ezt is csak azért tette, hogy gondoskod
jék a rend feníartásáról. s ez a megszakítás sem 
történt volna, ha a Madarász-párt erre okot nem 
adott, volna. 

Felhozatott még egy, a mit egyik képviselő 
úr is megemlitett: hogy lárma volt, és hogy nem 
hallhatták neveiket; de ennek is a kisebbség volt 
oka, mely azért lármázott, hogy a választást lehe
tetlenné tegye; és itt ez épen nem elégséges ok, 
mert a szavazók mindnyájan meghallották a fel
hívást, mert hiszen egyenkint mentek oda, s ha 
másként nem hallhatták volna, a fülbe súghatták. 

A mi illeti Koncz aláírását: arra azt jegyzem 
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meg, hogy a jegyzőkönyvben nem csak Koncz, de | 
még más kettő is alá van írva, aláirta az elnök, a 
jegyző, és nem tudom még ki. Itt tehát csak az 
lehet a kérdés : Arajon hiteles-e a választási jegyző
könyv? Különben az is csak állíttatik, hogy az 
elnök nem volt jelen folytonosan. Nagyon köny-
nyen meglehet az, t. képviselőház, hogy ő épen 
akkor, mikor a katonaság közbelépett, maga is 
kitolatott s csak későbben mehetett vissza. Ennél
fogva ez sem alapos ok arra, hogy azt lehessen 
mondani, hogy azért kell vizsgálatot elrendelni. 
Ha a Madarász-pártiak lát ták, hogy nem ment 
rendben a választás, nem kellett volna nekik elvo
nulni, és azon körülmény, hogy visszavonultak, 
nem hiusitja meg a választás'. A törvény csak 
kettőt rendel, és nem azt, hogy az ellenfél részéről 
bizalmi férfiak is aláírják a jegyzökönyvet; külön
ben a bukott párt bizalmi férfiai soka sem imák 
alá a jegyzőkönyvet, vagy csak igen becsületes 
emberek irnák alá, kik nem nézik azt, hogy párt-
jok mit parancsol. 

Ezek azon okok, melyeknél fogva, miután az 
országgyűlés vége felé jár, ha nem akarjuk, hogy 
Pécs városa ezen országgyűlésen teljesen képvise
let nélkül maradjon, mondjuk ki az igazolást. Én 
részemről lelkiismeretem szerint ki merem mon
dani, hogy itt nem látok egyebet ürügynél, a me
lyet minden kisebbség, az egyik ügyesebben, a 
másik ügyetlenebbül, fel szokott használni arra, 
hogy a törvényes választást megakadályozza. En
nélfogva én az igazolásra szavazok. [Helyeslés a 
szélső bal oldalon.) 

S i m o n y i E r n ő : Azokhoz, a mik itt előadat
tak, néhány szót akarok szólani. 

I v á n k a Zs igmond : Hasztalan ! 
S i m o n y i E r n ő : Meglehet, hogy Ivánka 

Zsigmond képviselő úr már elhatározta. hogy 
hasztalan; én mégis bátor leszek észrevételeimet 
elmondani. 

A jegyzőkönyv, a mint van, ha minden kér
vény nélkül volna a t. háznak bemutatva, senki sem 
volna, a ki azt mondaná, hogy ezen választást iga
zolni nem kell. Már most mi rontja meg ezen 
jegyzőkönyv hitelességét vagy érvényét? A 418 
választó, kik abban fel vannak jegyezve, mind 
Madarászra szavaztak s csak egyetlen szavazat
tal sincs több, a ki a jegyzőkönyvet aláirta. Ha 
tehát ez elegendő, hogy a kisebbségben maradtak 
aláirtak egy kérvényt, arra, hogy a választás iga
zolása a végtelenségig elhalasztassék vagy meg
semmisíttessék , akkor bizony minden választás 
nehezen fog igazoltatni, legalább, ha a ház, amint 
reménylem és hiszem, ugy fog eljárni, hogy min
den mellékes tekintetet félretéve, a dolog érdemére 
nézve fog hozni határozatot. Azon 418 választó — 
ez körülbelül a szám, mely a jegyzőkönyvben fog

laltatik — semmi érvet nem hoz íel arra, hogy 
valaki választási jogában megszorittatott, megsér
tetett vagy attól megfosztatott volna. Az, hogy a 
katonaság jött a választásnál közbe, nem fogja a 
választást invalidálhatni. Ezen esetről a törvény
ben gondoskodva van, mely előre megrendeli, 
hogy ha zavarok történnek, az elnök a katonasá
got is használhatja. íme, itt történtek ilyen zavar
gások, bár — mint a jegyzőkönyvből és magokból 
a kérvényekből kitűnik — nem olyanok, hogy va
laki megsértetett volna, hanem csak roppant lárma 
volt, ugy hogy szót sem lehetett hallani. Ellenben 
a jegyzőkönyvből világosan kitűnik , és a petitió-
ban megezáfolva egy szóval sincsen : hogy az elnök 
háromszor szólitotta föl a még nem szavazott vá
lasztókat, hogy szavazzanak, és csak midőn a há
romszori felszólításra sem jelentkezett szavazó, 
csak akkor zárta be az elnök a szavazást. 

Én ugy hiszem tehát, hogy a formák, melye
ket a törvény előszab, tökéletesen meg voltak 
tartva. Az, hogy a kisebbségben maradtak ez 
ellen petitiót, de semmi bizonyitékot nem hoznak 
föl, a választás megdöntésére nem szolgálhat ala
pul. Kérem ennélfogva a választás igazolását. (He
lyeslés a szélső bal oldalon.) • 

Madarász József: Tisztelt képviselőház! 
Meg vagyok győződve, hogy a Madarász-párt Pécs 
váron legközelebbi választása ellenében semmi 
más okból nem folyamodott vizsgálatért, mint 
azért , minthogy a vizsgálat meghosszabbítása 
által az igazolást kérdésessé tegye, és hogy köze
ledvén a képviselőháznak majdnem 3 évre válasz
tásának bezárási évszaka, Pécs városa ez ülésszak 
alatt majdnem képviselő nélkül maradna. Meg 
vagyok pedig erről győződve azért, mert ha a 
pécsvárosi választók, mint már Simonyi képviselő
társam is mondotta, a választásnál nem kevesebb 
számmal, mint a folyamodást aláirók, hanem oly 
tekintélyes számmal jelentek meg, mely majdnem 
kétségtelenné teszi, hogy ők a többséget valóság
gal bírhatják, akkor már ezen indok maga is elég
séges fentebbi meggyőződésem támogatására. 

Egyet kívánok érintetlenül nem hagyni : ez 
az, hogy t, i. a jegyzőkönyv azonnal alá nem Íra
tott, s e részben is kifogás tétethetik, mint azt a 
központi előadó is előhozta érvül a választás elle
nében. En, uraim, mindenben — njolag legyen 
megemlítve — míg a törvény meg nem változta
tók, a törvény szelleme és szavaihoz tartom maga
mat. Igen sok esetet tudok már — mert szorgal
masan szoktam figyelni az ily esetekre — hogy 
történt, hogy mindjárt alá nem írták a jegyző
könyvet ; de a törvény szava és szelleme nem is 
követelik ezt. Azt mondja ugyanis a 43-dik sza
kasz : „A szavazatszedő küldöttség a választás 
folyamáról rendes jegyzőkönyvet vezet, azt a vá-
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lasztás befejezésekor az elnök és a jegyző a sza
vazatszedő küldöttségnek legalább két-három pél-
irányban aláírják s egy példányt a választott 
követnek azonnal kézbesítenek/' Méltóztassanak 
itt e szót „azonnal" figyelembe venni. Ez csak arra 
vonatkozik, hogy a mint alá van a jegyzőkönyv 
írva, azonnal közöltetik a megválasztott képviselő
vel. (Mozgás. Ellenmondás jobb felöl,) Én nem tehe
tek róla, hogy a törvény így van, és arról sem 
tehetek, hogy én a többség véleménye szerint nem 
helyesen fogom fel a törvényt, de önvéleménye-
met elő kell adnom, mert a mit czáfoltam, az is 
a választás ellenében egyik indokul szolgált. Én 
csak azt tekintem, és ez a fő a választásnál, mi a 
29-dik szakaszban van : „Az összeírásba foglaltak 
közül a választási jog senkitől meg nem tagadtat-
hatik." És miután azt látom, hogy az elnök nem 
csak meg nem tagadta a választóktól e jogot, ha
nem ismételve felszólította, hogy éljenek e joguk
kal, ők azonban látván kisebbségüket, mert hiszen 
ismerjük, hogyan szokott ez a választásnál tör
ténni, megszámlálják magokat, és midőn látják, 
hogy — bár hogy feszítsék meg erejöket —- nem 
lehetnek többségben, látván, hogy már minden vá
rosrészek szavaztak és ekkor az Irányi-pártnak 178 
szótöbbsége levén és csak 159 levén a még nem sza
vazott, melylyel a belváros a jegyzőkönyv szerint 
bír, e kisebbségben hitök késztette őket az óvásra, 
és késztette őket arra, hogy önmagok tagadják 
meg- szavazhatási iog-ukat. 

Én tehát ezen előadottaknál fogva szintén 
csatlakozom Halász Boldizsár képviselőtársam vé
leményéhez és kérem a választást igazoltatni. 

Csiky Sándor : T. ház ! Én akkor, midőn, 
mint a képviselőháznak egyik tagja, valamely vá
lasztás felettitéletet mondani köteles vagyok, mint 
képviselő nem nézek semmire egyébre, mint arra, 
mit rendel, mit parancsol a törvény, s a választás
nál elég volt-e ennek téve , vagy mellőztetett a 
törvény által megrendelt valamelyik formalitás. 
Ehhez képest azt nem nézem, hogy az országgyű
lés egy pár hónap multával véglegesen befejezte
tik a jelen választásokra vonatkozólag, hanem, mon
dom, csak azt nézem, mit mond a törvény. A tör
vény rendelete szerint az mondatik, különösen az 
előttem szólott Madarász képviselőtársam által felhí
vott XLIII-dik törvényczikkben, melyre a folyamo
dóknak, a petitiót nyújtóknak, ugy látszik, hogy 
a törvényes formalitások köréből csupán erre a 
szakaszra vonatkozólag van azon észrevételök, 
hogy a jegyzőkönyv azonnal mindjárt nem íratott 
alá a választás megtörténte után. Igen, de kérem, 
a törvény azt, ha rendelte volna , hogy a mint a 
választásnak vége van, a jegyzőkönyvet azonnal 
mindjárt el kell készíteni, és ha az nyomban 
el nem készíttetik, a választás nem érvényes; ha | 

azt rendelte volna: akkor ezen rendeletnek eleget
tenni phy sice ugy szólván lehetetlen : mert a válasz, 
tásoknáí egy jegyző levén, azokat a hosszú jegy
zőkönyveket három példányban kell neki elkészit-
nie a törvény rendelete szerint, hogy tehát bárom 
példányban egy jegyző azokat a hosszú jegyző
könyveket akkorra elkészítse, az teljes lehetetlen. 
(Nagy zaj.) Azt is tudjuk, hogy a választásoknál 
csend és béke uralkodni nem szokott, hanem biz 
ott beszélnek, zúgás van. Itten nem vagyunk 
választás idején, és mégis, t. ház, minő hangon kell 
nekem beszélni, hogy magam magamat megért
sem. (Nagg zaj.) De nem is ̂ beszélek tovább, vagy 
méltóztassanak hallgatni. Én tűrök , a míg le
het, jó szerivel. (Nagy zaj.) A törvénynek e te
kintetben a jegyzőkönyv aláírására vonatkozó" 
lag, miután két tanú és a jegyző és elnökön kivül 
a jegyzőkönyvben aláírva vannak, értelmem sze
rint elég van téve a törvény szellemének, a tör
vény rendeletének és igy azon jegyzőkönyvet 
ebből a tekintetből hiányosnak mondani nem le
he t Már most, t. ház, az a kérdés, van-e tehát ezen 
jeg}Tzőkönyv ellen valami olyan törvényben gyö
kerező kifogás, a melyet kellő figyelembe véve a 
választásnak érvénytelen voltát valami gyanú 
alá venni, és annak megvizsgálására valakit ki
küldeni szükséges lenne? A felolvpsás előtt gon
doltam, hogy talán lesz benne valami, a meny
nyiben a kérvény, vagyis az igazoló bizottság 
véleménye a vizsgálásra van irányozva ; azt hittem, 
hogy a jegyzőkönyvben fog talán valami olyan 
hiány találtatni, melynél fogva a vizsgálatnak 
itt helye lehet; azonban én megvallom, hogy tör
vényesebb formában és kielégítőbben készített 
jegyzőkönyvet e házban felolvastatni nem hallot
tam. Nincs egy pontja olyan, mely a törvény ér
telmének és rendeletének meg ne feleljen. Én tehát 
azokra nézve, mik a négyszáz s néhány ellen
párti által aláirt kérvényben fog'lalvák, azon meg-
győződésben vagyok, hogy ezek a választás érvé
nyességére semmi befolyással sincsenek. Hiszen ez 
mindig ugy van: igen kevés választás van olyan, 
mely ellen kérvényt ne adnának be : mert hiszen 
azok. a kik kisebbségben maradtak, minden válasz
tásnál elégületlenek. Én tehát, t. ház. mindezeknél 
fogva, ha még azt is tekintetbe veszem, hogy voltak 
esetek, különösen az ungvári választásnál, a hol 
bizony olyan vérengzést vittek végbe, olyan erő
szakoskodást, hogy ha épen nagyon keresni óhaj
tott volna a t . ház kákán csomót, nagyon is talált 
volna, de a t. ház bölcsesége ugy találta, hogy 
törvényszegés még ott sem fordult elő, és igazolta 
a választást: itten e választásnál, a mennyiben 
itt sem történt törvényszegés, a vizsgálatnak helyét 
nem látom. (Halljuk az előadó véleményét!) 

Antal fy Káro ly e l ő a d ó : Igen rövid leszek; 
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s hogy annál rövidebb legyek, kijelentem, hogy 
tökéletesen egyet értek valamennyi előttem fel-
gzólalt képviselőtársammal abban, hogy igen is a 
felhozott pontok, tán egynek kivételével, a válasz
tás megsemmisítésére befolyással nincsenek : mert 
az igazoló bizottság előre is kimondotta, hogy ezek, 
ha mindjárt bebizonyíttatnának is. a választást 
meg nem semmisitik. Egyetlen pont az, a mi
ben ellenkező véleményen vagyok. A törvény 
azt rendeli, hogy a választást megszakítás nélkül 
kell folytatni, a kérvényt aláirtak által pedig ugy 
állíttatik elő, hogy az elnök az Irányi-párt vezér-
férfiaival együtt a választás közben magán érte
kezletre mellékterembe vonult. De még ez sem 
az, a mire a fősúlyt fektetem, hanem az, a mit 
mindnyájan mellőztek, legalább nem vettem észre, 
hogy valaki fölhozta volna: az, hogy legnagyobb 
része a szavazásra váró Madarász-párti polgárok
nak a katonaság közbeléptével szétoszlattatván, 
többé — az itt levő hatósági bizonyítvány szerint 
— az utczán is felállított katona-cordonon át sza
vazásra meg nem jelenhetett. (Felkiáltások: Ez 
c lég! Szavazzunk!) 

E l n ö k : Szavazás következvén, bátor vagyok 
a kérdést kitűzni: elfogadja-e a t. ház a központi 
bizottság véleményét vagy nem? A kik elfogadják, 
szíveskedjenek felállni (Megtörténik.) A többség 
elfogadja. {Felkiáltások : Czorda! Czorda ! Justh.' 
Justh!) U g y veszem ki, hogy a többség Czorda 
Bódog képviselő urat kívánja a vizsgálattal meg
bízni. 

Csanády SándOr : Két név voltj fölemlítve : 
Justh József és Czorda Bódog uraké : méltóztassa
nak tehát legalább szavazásra bocsátani, hogy a 
valódi többség kitűnjék. 

E l n ö k : Ugy hiszem, jól fogtam fel a többsé
get; hogy ez azonban még világosabban kitűnjék, 
méltóztassanak fölkelni azok, kik Czorda képvi
selő urat kívánják kiküldetni. (Megtörténik.) A 
többség Czorda képviselő urat küldi ki. 

A napirenden levő másik tárgy az Újvidék 
több választója által benyújtott kérvényre a kér-
vényi bizottságnak jelentése. Ez felfog olvastatni. 

Szontagh P á l (gömÖri, olvassa a kérvényi 
bizottság jelentését s következő véleményét) : „Addig 
is, míg a kormánybiztosok küldésének eseteit, azok 
eljárásának módját s az alkotmányos jogok felfüg
gesztéséig mikor és meddig terjedhető hatalom
körét tüzetesen megszabó törvény alkottatnék: 

„ezen fenforgó eset indokából szükségesnek 
tartja a kérvényi bizottság annak kimondását véle
ményezni, hogy a parlamentalis kormánynak, az 
öt terhelő felelősség eszméjéből folyólag, kétségte
len kell jogának lenni mindazon esetekben, a hol 
panaszok valamely hatóság ellen felmerülnek, kü
lönösen ott, a hol mint a sz. kir. városokban, kor

mányzó közege nincsen, vizsgálat és intézkedés 
végett teljhatalmú biztost küldeni. E nélkül nem 
csak a felelősség válnék képzeletivé; de sőt a kor
mányzás és közrend fentartása is olykor lehetet
lenné tétethetnék. 

,,Midőn azonban az ekként kiküldetésében 
megszorítás nélkül megengedendőnek véleménye
zett biztos a neki esetleg felhasználásra adott telj
hatalmával a vizsgálaton tul valósággal él oly ki
terjedésben, hogy alkotmányos s önkormányzási 
joggyakorlatokat ideiglenesen felfüggeszt, 

„minthogy a képviselőkáznak az alkotmány 
és közszabadság érdekében tudnia kell, ha vajon 
ezen végső eszköz alkalmazására elegendő ok és 
szükség forgott-e fön, s ez utóbbin tul nem terje-
dett-e ? 

„a kérvényi bizottság a kormánybiztosok 
küldésének előleges engedély nélküli jogához vál-
hatlanul kapcsolandónak véleményezi azon felté
telt, hogy a kormány, utólag, a befejezett vizsgálat 
és biztosi eljárás eredményéről a képviselőházat 
értesítse, s az alkotmányos jogok gyakorlatának 
netaláni felfüggesztését indokolja. 

„Újvidék sz. kir. városának tehát első rend
beli kérvényét, mely a kormánybiztosnak már 
puszta küldéséből, magából az elvből sérelmet ala
kit, figyelembe vehetőnek ezek szerint nem tartja. 

„Második kérvényének azonban tárgyát a 
fenebbiek szerint annak idejére tudomásul felje
gyeztetni, s addig is netaláni időközi intézkedés 
vésrett, az összes minisztériumhoz áttétetni véle-
ményezi." 

Wenckheim Béla b. belügyminiszter: 
(Halljuk!') T. ház! A kérvényi bizottság vélemé
nyére nincs észrevételem; és a t. ház többségétől 
függ azt elfogadni vagy máskép határozni ezen 
ügyre vonatkozólag. 

De miután Újvidék városa két rendbeli kér
vényében már magára a kormánybiztos kiküldé
sére és eljárására nézve panaszt emelt, mintha ál
tala az alkotmány felfüggesztetett és a municipium 
sarkalatos jogaiban megsértetett volna, és ennek 
folytán panaszának orvoslását kérelmezi, az én 
feleletre vonatásomat pedig szintén szorgalmazza: 
hivatva érzem magamat, hogy a kormány eljárá
sát, a kormánybiztos kiküldésére vonatkozó ve
zérlő indokaimat, és a kormánybiztos működését 
a t. ház tudomására hozzám. (Halljuk!) Teszem 
ezt annál is inkább, miután ezen újvidéki ügy a 
szomorú szerbiai események által még bonyolul
tabbá vált és számtalan ferde magyarázatokra és 
balfelfogásokra ad alkalmat, és ekként mind a kor
mánynak, mind különösen önmagamnak, a kinek 
felelősségével és aláírásával bocsáttatott ki ama 
rendelet, kiváló érdekemben áll, hogy a t. ház és 

I duZ összes közönség hivatalos adatok alapján az 
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ügy állásáról, keletkezéséről és a kormánybiztos 
működéséről kellőleg értesülve legyen. (Sálijuk!) 
E czélra egy pár perezre igénybe veszem a t. ház 
figyelmét. (Halljuk!) 

Több hónappal ezelőtt Újvidék városának 
nagy számú polgárai és lakosai, osztály, vallás és 
nemzetiség különbség nélkül, szóval és Írásban, 
személyesen és küldöttség által, számtalan alirás-
sal ellátott kérvényben megkerestek a végett, hogy 
a közigazgatás és az igazság kiszolgáltatása te
kintetében Újvidéken fenforgó rendetlenségek 
megvizsgálására kormánybiztost küldjek ki, pa
naszosan előadván, hogy a személyi és vagyoni 
bátorság, EZ állami biztosság Újvidék városá
ban veszélyeztetve van, és ott a féktelenség és 
anarchia tetőpontját érte el, mely állapotok az 
ottani elöljáróság és városi hatóság elnézése, sok 
tekintetben palástja és auspiciuma alatt mind in
kább elharapóznak és élesztetnek. Én rögtön, és mi
előtt magamnak ezen panaszok és vádak alapossá
gáról tudomást szerezhettem volna, intézkedni nem 
kivántam. 

Azon abnormis viszonyok közt, melyek Újvi
déken léteztek, hogy épen az ottani hatóság és 
elöljáróság ellen voltak irányozva a panaszok, nem 
követhettem a rendes és szabatos törvényes utat, 
hogy az első fölvilágosítást a hatóságtól követel
jem, mert ezzel czélt nem értem volna, annál ke-
vésbbé, miután ismételve egyéb rendeleteimnek is 
csak hónapok múlva, és akkor is intentióimnak teljes 
elferdítésével, tudtam érvényt szerezni, 

Kénytelen voltam tehát más módhoz nyúlni, 
a megyei közegek és íészrehajlatlan férfiak által 
magamnak az ottani körülményekről tudomást 
szerezni, s ennek folytán a minden oldalról érke
zett jelentések, közlemények és megújított kérel
mek az ottani panaszokat csak megerősítek, s ezek
kel együtt a hivatalos) acták adatai azon meggyőző
désre vezérlettek, hogy Újvidék városára nézve 
csakugyan rendkívüli intézkedések szüksége ál
lott be. 

Mindezekhez járult még Mihály fejedelem 
meggyilkoltatása folytán a szerb kormánynak az 
ottani magyar-osztrák ügyvivőség utján a mi kor
mányunkhoz intézett abbeli megkeresése, hogy 
miután már az eddigi vizsgálatoktól kiderült, hogy 
ezen gyilkosság messze elágazó összeesküvésen 
alapult, melynek szálai Magyarországra és külö
nösen Újvidékre kiterjedtek: az Újvidéken tartóz
kodó három, a gyilkosság bünrészességével vá
dolt egyénnek letartóztatását eszközöljem; vég
re miután azon közlemény is érkezett hozzám, 
hogy Újvidék városának polgármestere ezen 
gyilkosság bünrészességével gyanúsított egyé
nekkel folytonos összeköttetésben áll (Mozgás), 
miután az ottani fondorkodásokat, a szerb ál- j 
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lam és alkotmány felforgatására czélzó törekvé
seket — leggyengédebben szólva — elnézéssel 
tűr te , sőt a szerb kormány közleményei sze
rint a nevezett polgármester Radovanovics Pál 
főgyilkossal a gyilkosság elkövetése előtt 8 nap
pal s még ugyan azon három más compromittalt 
egyénnel Újvidék városában összejövetelt tartott, 
(Elénk v.ozgás. Nagy zaj) a mi azonban eddig tö
kéletesen constatálva nincs : (Zaj) a kormány to
vábbá azon felelősséget magára nem vállalhatta, 
hogy nevezeti polgármestert azon város élén 
tovább is meghagyja, a mely Szerbiának tőszom
szédságában van, és a mely városba átmenekült 
és ott tartózkodó egyének a szerb eseményekben 
közelről érdekelve voltak. (Malános s élénk moz
gás.) 

Mindezen körülményeket egybe véve, a rendkí
vüli intézkedések szüksége teljesen beállott, mi
nél fogva a kormány elhatározta egy teljhatalmú 
kormánybiztos kiküldését, s ezen minőségben 
Ászt Nándort, Bács megyének volt alispánját s 
jelenleg a kir. táblának ülnökét, kiküldötte, meg
bízva és felhatalmazva őt, hogy a kellő vizsgálatot 
megtéve, azon három compromittalt egyént tartóz
tassa le, Miletics polgármestert, az ellene felmerült 
vádak constatáltatása esetében, ideiglenesen pol
gármesteri állásától függeszsze fel, és a körülmé
nyek fejleménye és szükségéhez képest a város 
kormányzatát vegye át , némely tisztviselőt felfüg-
gesztetvén, mások által ideiglenesen helyettesítsen, 
szóval mindent megtehessen, a mit a közrend, köz
bátorság, a város nyugalma és az állam biztos
sága érdekében jónak és czélszerünek tart. (Zajos 
helyeslés.) 

A kormánybiztos kiküldetvén, múlt hó 
26 kán megkezdette eljárását. Mindenekelőtt a ki-
neveztetéséró'l szóló miniszteri rendeletet közölte 
a város közönségével. A város a kormánybiztos 
kiküldetése ellenében óvását kijelentvén, a kor
mánybiztos intézkedéseinek mégis engedelmessé
get határozott. A kormánybiztos első tendóje volt 
azon három compromittalt egyént letartóztatni, és 
miután ezek közül egyik, Jankovich Milán nevű el
illant, a másik kettőt letartóztatta és megmotoz-
tatta; (Mozgás) nem megbotoztatta, (Derültség) ha
nem megmotoztotta, irományaikat átvizsgálván, 
őket kihallgatta és, alkalmasabb helyiség hiányá
ban, Péterváradon elzáratta. 

A további eljárásra nézve kérdést intéz
vén hozzám a kormánybiztos, azt válaszoltam, 
hogy e tekintetben az igazságügyminiszter úrtól 
fog utasitást venni, ki is ama letartóztatottak iránt 
további netáni bűnvádi eljárásra nézve, valamint 
azon két más egyénre nézve, kik szintén a szerb 
kormány megkeresése folytán Pesten letartóztat
nak, Pest városa törvényszékét delegálta. 
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Másik teendője volt a kormánybiztosnak con-
etatálni azon vádakat, melyek Miletics polgármes
ter ellen intéztettek; és miután biztos tanúvallo
mások kihallgatásából azon jogszerű tudomást me
rítette , hogy a polgármester ama három compro-
mittált egyénnel csakugyan összeköttetésben állott 
(Mozgás), miután továbbá ama tanúvallomásokból 
kiderült, hogy a polgármester úr közhelyeken lá
zító és izgató beszédeket tartott és a magyar ál
lam elleni tendentiákat terjesztett, a nemzetiségek 
közti súrlódásokat szitogatja és közigazgatási te
kintetben hivatalának sem felel meg — mert, hogy 
csak egyet említsek: az árva pénzek kezeléséről 
egy évig semmi napló sem vezettetett, és ezen 
ügyek kezelőit el nem mozdította, csak akkor, mi
dőn a kormánybiztos megérkezett, tartván attól, 
hogy tán a pénztárak megvizsgáltatnának — 
mindezek oly tények, melyek a nevezett polgár
mesternek állásában való további tarthatlanságát 
bizonyiták; és ennek folytán megbízatásánál fogva 
a kormánybiztos a polgármestert hivatalától ideig-
len felfügesztette, s helyette polgármesterré, szin
tén ideiglen, Stojánovics Pált nevezte ki. 

Ezen intézkedésekről Újvidék városának egy
begyűlt közönségét azonnal értesítette, mely köz
gyűlésben Miletics polgármester önként visszavo
nulván, s a közgyűlés ezen helyettesítésre nézve 
óvást tevén, a rendeletet érvénytelennek nyilatkoz
tatván : Kamber Lajost, az akkori városi kapitányt 
polgármesterré helyettesitette, kijelentvén egyszers
mind hogy csak az ömeghivására fog a közgyűlé
sen egybegyűlni. Daczára azonban ezen óvásnak, 
a kormánybiztos, saját elnöklete alatt, folyó hó 
3-án közgyűlést tartott, hogy a helyettesitett pol
gármester esküjét letehesse, s ez alkalommal felhi-
vá a város közönségét, hogy előbbi végzésétől áll
jon el. A város közönsége azonban előbbi végzé
sénél maradván, óvását ujolag nyilvánítván, a 
közgyűlés termét oda hagyta. 

Azonban a jelenlevő tiszti kar előtt a helyettes 
polgármester esküjét letette, és nyomban, mind 
Miletics úr. mind Kamber városkapitány jelenlé
tében, a polgármesteri hivatalt átvette és működé
sét megkezdette. 

Miután azonban a város közgyűlése s a ta
nács mind a helyettesítés, mind az eskü letétele el
len óvását ismételte, a fizetések utalványozását 
megtagadta, szóval, a kormánybiztos működését 
akadályozta : azon utasitást vette tőlem a kormány
biztos, hogy szükség esetében a közgyűlésnek és 
a képviselő testületnek működését is ideiglen szün
tesse meg. (Helyeslés.) Ezt azonban nem tette, ha
nem egy következő közgyűlésben folyó hó 13-án 
még egyszer felhivta az ottani közönséget, hogy 
előbbi végzésétől álljon el; s csakugyan az összes 
közgyűlés, emiitett határozatait megváltoztatván. 

visszavonta s oda módosította, hogy az ideiglene
sen helyettesitett polgármestert tettleg elismeri. 

Milet ics Szve tozár : Nem vonta vissza! (Zaj. 
Rendrel) 

Wenckheim Béla h. belügyminiszter: 
Méltóztassék azután szólni Én a kormánybiztos hi
vatalos jelentése alapján szólok, és ha ő tévedett, 
én is tévedek; de az ő jelentése azt tartalmazza, 
hogy felhívása folytán Újvidék városának köz
gyűlése előbbi végzését e tekintetben visszavonta 
cs kijelentette, hogy a helyettes polgármestert tettleg 
elismeri, egybehívására összejön és törvény szabta 
kötelességét elnöklete alatt teljesiti, azon bizalmi 
szavazatot pedig, melyet épen a volt polgármes
ter iránt nyilvánított, akként magyarázta, hogy 
ezen bizalmi szavazat csak azon működésére vo
natkozik a volt polgármesternek, melyet az mint 
a közgyűlés elnöke teljesített, s kijelentette, hogy 
ez által a kormány irányában semmiféle tüntetési 
szándékot tanúsítani egyátalában sem akaratja, 
sem czélja. 

Ebből áll az újvidéki ügynek tényállása, és 
a kormánybiztosnak az én felelősségem alatt ki
bocsátott rendeletek és utasításokon alapuló, ildo
mos és tapintatos eljárása. (Helyeslés.) 

T. ház! Elismerem magyar alkotmányos 
szempontból, hogy a kormánynak ezen eljárása 
által Újvidék városának autonóm jogai meg van
nak sértve. (Ugy van! a szélső baloldalon.) De alkal
mat szolgáltatott arra maga Újvidék városának 
elöljárósága és képviselő testülete, miután ez a sem
mi országban sem létező dicső municipalis jogok 
és kötelességek teljesítésében vétkes mulasztásokat 
követett el, melyek a kormányt ily rendkívüli 
eszközök felhasználására kényszeritették, a mit jó 
kedvéből bizonyára nem tett. (Elénk helyeslés.) 

Ha még tekintetbe veszszük azt, mit, ha jól 
verten észre, a kérvényi bizottság is kiemelt, hogy 
a kormánynak a szab. kir. városokban egyetlen 
egy közege sincs, bár ott gyakran szükségesebb 
volna, mint számos megyékben, miután ott igen 
könnyen felülkerekedhetik egy párt, mely a kor
mány minden intézkedéseit paralyzálja, a lakosok 
egy részét üldözi, panaszaikat ki nem hallgatja; 

! ótalmat, igazságot nem szolgáltat; s már ha 
ilyenkor a polgárok egy része a kormányhoz for
dul ótalomért és orvoslásért, és a kormány ótalmat 
s orvoslást neki nem nyújtana: akkor a kormány 
valóságos tehetlenségének adná jelét, vagy a fele
lősség illusoriussá, nevetségessé, igazságtalanná vál
nék. (Elénk helyeslés.) 

Ennélfogva én ily körülmények közt azt hi
szem, kötelességemet teljesítettem, midőn rendkívüli 
eszközökhöz nyúltam. (Elénk helyeslés) 

Egyébiránt bizonyossá tettem a város összes 
közönségét, hogy mihelyt a rend helyre áll, a kor-
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mány legelső teendője lesz, hogy Újvidék városát 
minden municipalis jogaiba visszahelyezze. 

T. ház ! A tegnapi napon a belügymiszter ellen 
szórt vádakra nem válaszoltam, nem azért, mintha 
nem mertem volna az általam tett intézkedések vé
delmére, igazolázára sorompóba lépni, de azért, 
mert legnagyobb része azon ügyeknek, kezdve a 
hevesi esettől, már régen el van intézve, és nem 
kívántam azokat fölmelegíteni, mert ezekre néz
ve a ház már határozatát kimondotta, kivéve 
az újvidéki esetet, mely ma került szőnyegre. 
Ennek tényállását, a kormány eljárását egész 
őszinteséggel, ugy a mint vau, ezennel a ház
nak tudomására hozni kötelességemnek tartot
tam. Többet ez alkalommal nyilvánosságra hozni, 
az ügy komolyságánál fogva sem czélszerünek, sem 
tanácsosnak nem tartom, és azon reménynek adok 
kifejezést, hogy a tisztelt ház ez által tőlem több 
részleteket nem követelend. {Tartós zajos helyeslő*.) 

Halász Bo ld izsár ! T. ház ! Én a kérvényi 
bizottság nézetét mindenben nem helyeslem ; de 
csak arra kívánok szólani — mert ezen spe
ciális esetre nem volna semmi észrevételem — 
hogy a tisztelt bizottság kiindul az 1805-diki tör-
vényczikkből, melynek rubruma ,,de sinistris de-
lationibus" szól, és megengedi, hogy a kormány 
vizsgáló bíróságot küldjön ki. En részemről, mi
ntán kormányunk felelős, ugy vagyok meggyő
ződve, hogy ha én mint egyes ember teljhatalmai 
biztost küldhetek ki, a kormány is teheti ezt rend
kívüli esetekben. Ezzel azt akarom kifejezni, hogy 
nem csak vizsgáló bírót küldhet ki, hanem bizt, r_t 
is küldhet, a ki az ö személyét képviseli, mert hí- ! 

szén a miniszter felelős, s én így értelmezem a 
felelősséget. 

Másik észrevételem a központi bizottság aján
latára az, hogy én nem kívánom a képviselőházat 
conventté, illetőleg kormányzó testületté átalakí
tani, a mint már szerencsém volt, mégped ig 
mondhatom, nagy szerencsém volt a kérvények 
irányában felhozni, hogy még én azt sem aka
rom, hogy a ház a minisztériumhoz valamit aján-
lólag áttegyen, mert ez a kormányba való beavat
kozás lenne. (Helyeslés jobbról.) Ezért nem pártolom 
én a kérvényi bizottságnak azon nézetét, hogy a 
minisztérium minden esetben, midőn kormánybiz
tost küld ki. jelentést tegyen : ez nem volna egyéb, í 
mint a házat egy nagy tekintetes nemes várme
gyévé átalakítani, mely a maga tisztviselőitől re-
latiót kíván és kontrolt tart és igy átlép a kor
mányzat terére. Egyes esetekben joga van mindig 
a minisztériumot minden képviselőnek kérdőre 
vonni: mert a törvény értelmébenfelelős, joga van 
tehát minden képviselőnek interpellálni, s ily spe
ciális esetekben én is fogok élni jogommal; de azt I 

óhajtom, hogy a képviselőház, mely igen nagy 
fontosságú törvények alkotásával van elfoglalva, 
ne olvastassa föl, hogy a minisztérium mi mindent 
r e n d e l t e i , ^ hogy egyes speciális esetekben bírás
kodjék. {Elénk helyeslés jobbról.) 

Dobrzanszky Adolf : T . ház! Nem akarom 
azt vitatni, vajon szükséges volt-e a teljhatalmú 
kormánybiztos kiküldése Újvidékre, vagy leg
alább czélszerü most, midőn csend és béke uralko
dik hazánkban ? {Zaj. Ellenmondások.) Bocsánatot 
kérek, ismétlem, hogy nem akarom azt vitatni, 
vajon a teljhatalmú kormánybiztosok kiküldetése 
helyén vau-e, avagy czélszerü volt-e ily körülmé
nyek között mindjárt biztosra ruházni a városi 
hatóság hatáskörét? (Zaj. Jól tették!) mert meg
engedem, hogy e mellett harczolhatnak okok, me
lyeket talán a tisztelt belügyér úr nem is akar 
még jelenleg felhozni; de annyit mégis kötelessé
gemnek tartok kinyilatkoztatni, hogy ha az összes 
elöljáróság vagyis tanács vétett volna is, nem vé
tett és nem véthetett szerintem a városnak képvi
selő testülete ; pedig a belügyér úr nyilatkozata 
szerint is, a képviselőségnek, vagyis a municipi-
umnak jogai vannak megtámadva: mert attól vé
tetett el azon sarkalatos jog, mely szerint az elöljá
róság megválasztására kizárólag maga a munici-
pium van hivatva. A mit a t. belügyminiszter úr 
sikerként kiemelt, hogy most már hajlik a város, 
ez igen természetes, mert nem hajlás esetére kilá
tásba volt helyezve a város képviselőségének fel
oszlatása, {Helyeslés jobbról) mely által nem csak 
a város polgárságának jogai . hanem a város 
anyagi helyzete is nagy veszélynek lett volna ki
téve, a mennyiben a képviselőség: nem oly testii-
let; mely csupán politikai jogokat gyakorol—• sezt 
tekintetbe kell venni, t. ház — hanem a város anyagi 
érdekeit is képviseli, s igy ennek feloszlatása által 
nem csak a municipium politikai hatásköre szün-
tettetik meg, hanem egyúttal a város anyagi erdő-
kei is eltemettetnek. {Fölkiáltások jobbról: Hát az 
árva pénzek!/) A város képviselőségére vannak 
bizva a város igazgatási ügyei és anyagi érdekei; 
de a képviselő testület nem kezeli az árva p hizeket, 
s átalában nem végrehajtó közeg : s azért szerintem 
nem hibázott és nem hibázhatott; és mégis ő lett 
megfosztva cardinális jogaitól és intézkedési ha
táskörétől, és mindezekről mégis csak most utólag 
értesülünk. {Zaj.) Más államban, ha ostromálla
pot hozatik be valahol. . {Nevetés jobbról) előleg 
tudatik ez a törvényhozással: előleg, mert ez oly 
kivételes eset, melylyel csak a legritkább esetek
ben, ugy kell élni, mint a sáfránynyal; {Zaj)s azért 
én a miniszteri eljárást., mely a város képviselősé
gét megfosztotta jogaitól . azon képviselőséget, 
mely nem hibázott és nem is hibázhatott, helyes
nek soha el nem ismerhetem, hanem a megsértett 
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munieip'mm jogainak s hatáskörének visszaállítá
sát indítványozom. (Zaj.) 

S z l á v y Józse f : Örömmel üdvözlöm a t. 
képviselő urat a szabadelvüség terén, a ki most any- , 
nyira védi a municipiumok jogait. (Derültség.) De j 
talán nem értette meg, a mit a belügyminiszter 
úr mondott. Belügyminiszter úr azt mondotta, j 
hogy Újvidék városa hatósága ellen nyújtattak ' 
be igen számos aláírással ellátott terhes és súlyos 
panaszok. Képviselő úr most tanított meg ben
nünket arra, hogy a városi képviselő testület nem 
csak politikai, hanem administrativ testület is ; és 
midőn belügyminiszter úr azt monda, hogy Újvi
dék városa hatósága ellen nyújtattak be a pana
szok, ezen hatóságban benfoglaltatik a képviselő 
testület is, mert ez a magistrátussal együtt képezi 
a hatóságot. Midőn tehát a város előkelő tagjai 
által számos és igen súlyos panaszok emeltettek : 
épen a magistratus és a képviselő testület ellen, ! 
én valóban nem tudom, hogyan lehetne a dologgal , 
tisztába jönni, ha a királyi biztos épen e képviselő 
testületet meghagyja, mely ellen a panaszok emel
tetnek, és épen e képviselő testületet bízza meg ! 
azzal, hogy ő helyettesítse azokat, a kiket ő fel- : 

függesztett. Nagyon valószínű lett volna, hogy e 
képviselő testület ismét Miíetics urat választja pol- \ 
gármesterének. 

Állanak-e azon vádak, melyek ellene emel- j 
tettek? nem tudom; nem is vagyok arra hivatva, j 
hogy Ítéletet hozzak; s én hinni akarom, hogy 
nem állanak; s ha be fog bizonyulni, hogy e vá
dak alaptalanak, bizonyára belügyminiszter úr 
nem fog késni Miíetics urat hivatalába visszahe- ! 
lyezni. De méltóztassanak figyelembe venni, hogy 
akkor, midőn egy szomszéd államnak fejedelme 
meggyilkoltatik, s egy határvárosban a hatóság 
élén oly polgármester áll, kiről a szomszéd kor
mány azt mondja, hogy gyanusittatik egyetértés
sel a gyilkosságban : a magyar kormány ezt elnéz
heti-e V Ismételve mondom, akarom hinni, hogy ő 
ártatlan, akarom hinni, hogy méltatlanul gyanu
sittatik; de méltóztassék felvenni, teheti-e azt egy 
barátságos kormány a szomszéd kormány irányá
ban, hogy ne ügyeljen a figyelmeztetésre, ott 
hagyja a város élén a polgármestert ? 

MiletiCS SzvetOZár: T. ház! (Élénk, tarlós 
mozgás.) Csak arra akartam kérni a t. házat, hogy 
e tárgyat elnapolni méltóztassék a felvilágosítás ad-
hatása végett, mert ki lett sok olyasmi mondva, 
miről tudomásom nincsen. (Zaj, Mozgás. Most keli 
szólni!) Ha parancsolja a t. ház, most fogok szó
lani. 

T. ház ! A miniszter ú r . . . Felkiáltások: Nem j 
szabad olvasni!) Nem olvasok, csak jegyzetet tar
tok kezemben. 

A t. miniszter úr azt mondotta, hogy én 
KÉPV. H. NAPLÓ. 186*/B- 1 X -

jogszerűen vádolva vagyok , hogy valami compro-
mittált egyénekkel összeköttetésben állok. (Ez nem 
ide, hanem a bíróság elé tartozik! Itt nem szólhat a pol
gármester!) Ennem tudom, mikép méltóztatott ezt a 
miniszter úr érteni: socialis vagy eriminalis tekin
tetben való összeköttetést értett-e ? én nem tudom, 
mennyire vannak azok compromittálva e dologban, 
és e tekintetben majd fogják magokat védelmez
n i ; de azt tudom , hogy a belgrádi katastropha 
előtt compromittálva nem voltak. Kettő közülök 
szerb, egy pedig török emigráns. Hogy az bün 
legyen, ha valaki emigránsokkal érintkezik, azt 
eddig nem tudtam ; hanem azt tudom, hogy volt 
sok magyar emigráns is, sőt ilyenek minisztereink 
közt is vannak , és ha valaki azokkal Paris
ban, Genfben vagy nem tudom hol, socialis kap
csolatban volt, még Bach ideje alatt sem helyez
ték vád alá. Ha azonban eriminalis kapcsola
tot értett volna a miniszter xir, akkor kimondom, 
hogy ez reám nézve, mint, Mihály herczeg növendé
kére nézve, morális lehetetlenség, és, mint ilyent 
visszautasitom. Az más dolog; ez meg fog vizsgáltat
ni, és ha az kitűnik, akkor nemcsak a felfüggesztés, 
hanem felakasztás lesz helyén ! (Zaj. Felkiáltások , 
ügy van!) Ezt magam mondom. Lelkiismeretem 
azonban nyugodt: én a vizsgálat eredményét nyu
godtan bevárom. 

Az is mondatott, hogy lázitó beszédeket tar
tottam. Nem tudom, mikor?nem tudom, hol?mert 
nem mondta senki, hogy mikor és kikhez ? Any-
nyit tudok, hogy egy beszédet tartottam a bese-
da alkalmával; a biztos ez iránt kihallgatott 
egy finaneztisztet, a ki szerbül sem tudott, és 
egy inast. Ez az ember aztán kikérdeztetett, mig 
azon 2 — 300 ember közül, a kik jelen voltak, 
nem hallgattatott és nem kérdeztetett ki senki 
más. E g y másik adat az, hogy egy denunciatio 
történt ellenem. Voltak ugyanis ott tizen a ven
déglőben ; a biztos azonban csakis a denuncianst 
hallgatta ki, és azon tíz jelenvolt közül csak 
egyet, ki senator; de miután látta, hogy ez nem 
ugy beszél, mint a denunciator, hanem reám néz
ve kedvezőleg nyilatkozik, vallomását nem is vet
ték protocollumba, hanem elbocsátották. Én lázitó-
lag a magyar status ellen soha sem beszéltem; ha 
beszéltem valamit, oly szellemben tettem azt, mint 
e házban szoktam. 

A harmadik vád, mely ellenem felhozatik, 
az árvapénztár ügye. Ez, mint polgármestert, en
gem nem illet, ez a bíróságot illeti, és merem 
mondani, hogy én voltam az, ki a múltévben egy 
hűtlen kezelőnek e pénztártól elmozdítását és más 
helyre áttételét eszközöltem, és bár akadályomul 
szolgálhatott volna a betegség, mégis a mint ha
zatértem az országgyűléstől, május havában a 
comissio kiküldetését eszközöltem , mely e dolgo-
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kat vizsgálta, és ezen bizottság munkálkodásával 
a kirmánybiztos megérkezésekor elkészült, mi
nek folytán a pénztári hivatalnokok felfüggesz
tése következett be, mi megtörtént volna, ha a 
biztos nem küldetik is ki. Ez, mint mondom , en
gem nem illet, és az sem, hogy naplót nem ve
zettek. 

Miniszter úr azt mondta , hogy a város kö
zönsége elismerte a helyettes polgármestert. Ez 
nem áll, nem áll egészen ugy, mert egy kis pres-
sió volt. mert a commissárius azt mondta, hogy 
különben fel fogja függeszteni vagy osztani a képvi
seletet, mi pedig jónak tartottuk, hogy maradja
nak helyökön, ne hagyják el. A képviselet nem 
ismerte el a biztost, csak kijelentette , hogy a ren
deletnek factice nem szegülnek ellen, hanem 
végzik a városi teendőket bárkivel, nehogy a város 
érdekei károsittassanak. 

A bizalmi szavazatról, melyet nekem a városi 
közönség adott , azt mondták, hogy tüntetés a 
kormány ellen; pedig azt hallották, hogy a biztos 
nyilván mondta, hogy Mileticsnek becsületét és 
tudományát elismeri, a mint ez valósággal jegy
zőkönyvbe is ment. 

Hogy mi panasza volt akár a közönség, akár 
pedig a tanács részéről, azt nem tudom; én leg
alább jól tudom, hogy semmi roszat nem tettem ; 
ha egy vagy más dolgot egy hónap múlva végez
tem eí, ez azért történt, mert magyarul fordítani 
kelleti, mire azelőtt ne/m volt elég erőnk; a mi az
előtt nem történt; pedig meg kell mondanom , hogy 
a minisztériumnál volt egy-egy szerb dolog másfél 
évig elintézetlenül. (Zaj.) 

Mindezeket csak azért hozom fel, mert a mi 
lépést tett a biztos úr , azt mind törvénytelennek 
tartom, mert én részemről nem ismerem el a biz
tosnak sem disciplinaris jogát , sem jogát a crimi-
nalisokban eljárni. A disciplinaris jog a városi kö
zönségé; eriminalisokban vagy a rendes bíróság, 
vagy a delegált biróság van hel}*en Ítélni. Ha a 
ház máskép intézkedni méltóztatik, és kimondja, 
hogy a biztos előtt védelmezzem magamat, azt is 
meg fogom tenni; de én azt részemről nem ismer
hetem el törvényesnek. 

Hodosiu Józ se f : Csodálkozom, hogy a bel
ügyminiszter úr a legújabb szerbiai szomorú ese- \ 
menyeket összeköttetésbe hozta az Újvidéken tör
téntekkel. (Halljukl Szóljon hangosakban!) Annyi
val inkább csodálkozom ezen , minthogy netán a 
közvélemény oda menne k i , mintha tán a minisz- \ 
ter úr tetteit épen ezen szomorú eseményekre ala- j 
pitaná. Itt nincs személyes kérdés, itt elvkérdés | 
forog fen; itt sem a polgármester személye , sem 1 
a városi hatóság, hanem a municipál's autonómia ; 
kérdése forog fen. Elismerem a kormánynak 
azon jogát, hogy kormánybiztosokat küldhessen 

k i ; de nem ismerhetem el a kiküldött biztosnak 
. azon jogát, hogy helyettesíthessen megyei vagy vá-
t rosi tisztviselőket, és ez által a városi hatóság leglé-
| nyegesebb jogát csorbítsa. Itt a népképviseletről 
J van szó, épen oly népképviseletről, mely nép-
! képviselet alapján vagyunk mi i t t ; és ha mi ezen 

népképviselet elvét megsértve látjuk s azt tűrjük, 
akkor, nem tudom, miféle függetlenséget, miféle 

j autonómiát fogunk még fentarthatni. 
Azt tetszett mondani Szlávy József képviselő-

| társunknak, hogy Miletics úr tán nem értette jól 
j a miniszter úr előadását. mert azt monda . hoerv 

a város hatósága ellen többen tettek panaszt, de 
i nem áll jót, hogy ezen panaszok valók-e, vagy 
j nem ? Ha panaszok tétettek a városi hatóság ellen, 
I akkor, azt hiszem, nem a legrövidebb eljárást kel-
í lett volna elfogadni, hogy a polgármester hivata-
j Iában felfüggesztessék, sőt más helyettesítse, hanem 
, vizsgálatot kellett volna elrendelni, és annak alap-
I ján a többi lépéseket megtenni. S vajon megtéte

tett-e ezen vizsgálat, vagy nem? nem tudom; de 
szeretném tudni, hogy kik által s miért tétetett 
ezen vizsgálat? mert ezen vizsgálatnak a városi 
hatóság utján kellett volna megtétetni. (Jobbról 

} nevetés.) Ha ezen az utón tétetett meg, akkor ho
gyan van az, hogy épen az , ki ellen ezen panasz 
tétetett, ezen panaszról semmit sem tud ? 

A t. belügyminiszter úr elismeri, hogy ez 
által a város autonómiája megsértetett, s ezért a 

| túloldalon még meg is tapsoltatott. Nagyon szo-
j moru dolog az , hogy a belügyminiszter úr elis-
I meri, hogy a municipális autonómiát megsértette, 
| s azt még jókedvüleg is veszi. 
i En ezeknél fogva nem vagyok a kérvényi 
I bizottság véleményén, hogy t. i. ezen kérvény 
I és illetőleg ezen vélemény egyszerűen a miniszte-
; rumihoz tétessék további intézkedés végett: mert 
j ha tovább is ő intézkedik, bizony akként fog in-
! tézkedni, ho°ry a városi autonómia még; több 

sérelmet fog' szenvedni. Logikaiabbnak tartom 
azt, ha a ház kimondja azon óhajtást, hogy az 
újvidéki képviselő testület jogaiba azonnal vissza
helyeztessék . és a beterjesztett panaszok alapján 
egy kiküldendo bizottság által vizsgálat rendel
tessék. 

S i m o n y i E r n ő : T. ház! Azokból, a miket 
miniszter úr e tárgyra vonatkozólag előadott, meg
vallom, nem látom okát annak, hogy rendkívüli 
intézkedésekhez kellett volna nyúlnia a kor
mánynak. 

Azt mondja ugyanis a miniszter úr, hogy a 
polgármester ellen mindenféle kérvények és pa
naszok jöttek be már hetek vagy hónapok előtt 
Újvidék városának administratióját és különösen 
az árvák pénztárát illetőleg. Ha igy van a dolog, 
ezt megvizsgálni mindenesetre a kormány köte-
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lessége volt, ha épen oka volt azt gondolni, hogy 
a polgármester annyi befolyással bir a tanácsra 
vagy a képviselő-testületre, hogy nem fogna el
járni egészen részrehajlatlanul; helyesen tette 
még azt is, hogy kormánybiztost küldött ki a tény
állás megvizsgálására, és ha jól fogtam fel a dol
got, a kormánybiztos csakugyan ezen speciális 
ügyre volt kiküldve. De nem tudom, hogy ezen 
speciális ügyre kiküldött kormánybiztos azzal is 
felhatalmaztatok, hogy ha szükséges, függeszszen 
fel tisztviselőket; a mint pedig törvényeink rendelik 
és az 1848. XXIil-dik törvényczikk 29-dik sza
kasza mondja, hogy a szabad kir. városokban 
a városi közgyűlésnek elnöke a polgármester, 
vagy akadályoztatása esetében a legidősebb taná
csos által helyettesittessék: tehát a legidősebb ta
nácsos által kellett volna helyettesíteni nézetem 
szerint a polgármestert akkor, ha a kormány 
vagy a kormánybiztos szükségét látta annak, hogy 
a polgármester felfüggesztessék hivatalából. 

Azt vizsgálni nem fogom, hogy a polgármes
tert felfüggeszteni a kormánynak elegendő oka 
volt-e, vagy nem ? csak azt mondom, hogy nem 
helyesen járt el, midőu azt vizsgálat nélkül tette : 
mert az ő esetében én akkor, mikor a polgármes
ter egyszersmind a képviselőház tagja is, én a 
képviselőháztól engedelmet fogtam volna arra 
kérni, (Nevetés jobbról) hogy a polgármester ellen, 
a ki egyszersmind képviselő is, rendes birói vizsgá
latot intézhessek. Hogy ha van e házban egy ju-
rista, a ki azt megmagyarázza, hogy a törvény 
nem igy parancsolja, méltóztassanak megmondani: 
aztán nevessen majd, a kinek igaza van. 

Ezt kellett volna nézetem szerint követni a 
kormánynak azon esetre, ha polgármester ellen 
alapos panasz létezett. 

A panasz itt az árvák pénztáráról beszél. Én 
nem tudom, hogy különösen Újvidék városában 
ugy van-e , hogy az árvapénztár a polgármes
ter felügyelete alá tartozik ; hanem más városok
ban, ugy hiszem, ez a biró felügyelete alatt van. 
{Nem álll Rósz praxis!) 

A belügyminiszter úr azonban hivatkozott 
egy másik dologra, t. i. azon eseményekre, a me
lyek Szerbiában történtek, hol a fejedelem orgyil
kosságnak esett áldozatául, és azt monda, hogy a 
polgármester oly emberekkel társalkodott, kik 
a szerb kormány által gyanusittatnak, hogy bizo
nyos tekintetben ezen orgyilkosságban részesek 
voltak. Ez mindenesetre igen fontos és igen 
komoly vád ; komolyabbá lesz pedig még államtit
kár urnák azon állítása által, hogy ő azt mondja, mi
szerint a szerb kormány egyenesen az újvidéki pol
gármestert gyanúsítja a gyilkosságban való össze
köttetéssel. (Elélik ellenmondás jobbról. Nem mondta.') 

S z l á v y József : Ezt nem mondtam! 

S i m o n y i E r n ő : Ha ez igy van , minden
esetre komoly vizsgálatot érdemel; de vizsgálatot 
előbb, és nem ítéletet, mert gyanúsítani mindenkit 
lehet. És méltóztassanak meggondolni, hogy nem 
csak Szerbiában, hanem minden más országban. 
hol egy vagy több párt áll egymás ellenében, 
midőn egyik párt uralkodásra jut . bizony nem 
igen szereti a másik párt embereit akár a hazá
ban bent megtűrni, akár pedig a külföldön, külö
nösen midőn az országgal szomszédos tartomá
nyokban laknak és onnan bizonyos befolyást gya
korolhatnak a kérdésben levő ország dolgaira. 
Hiszen csak néhány évvel ezelőtt Franczia- és An
golország közt majdnem háború tört ki, mert a 
franczia császár azt kívánta, hogy Angolország 
akként módositsa törvényeit, hogy Francziaország 
politikai menekültjei az o kívánsága szerint kia
dassanak. (Közbeszólás jobbról: Ez egészen más do
log !) Igaz, hogy találkozott is miniszter Angolor
szágban, ki ily törvényjavaslatot behozott, és azt 
a törvényhozás többsége az első felolvasás alkal
mával el is fogadta; (Ellenmondás jobbról) de ak
kor felháborodott a nemzet közérzelme, és midőn 
a 2-dik felolvasás jött, a minisztérium megbukott 
(Közbeszólás jobbról: Az nem áll!) a kérdésnél, azaz 
igen nagy kisebbségben maradt. Tehát csak azt 
akarom mondani, hogy oly esetek, midőn szom
széd országokban pártok állnak szemközt,különösen 
oly pártok, melyek egyikéből uralkodó fejedelem 
választatik, másik oly pártfc 1, melynek ismét fő
nöke praetendens azon trónr t. ott bizony gyakran 
oly követelések tétetnek a melléktartományok 
kormányainál, melyek a honzájok menekültekre 
nézve igen terhesek lehetnek. A jó szomszédság 
és az internationalis viszonyok mindenesetre meg
kívánják, hogy minden kormány vizsgálatot te
gyen oly vádak iránt, melyek a szomszéd állam 
békéjét veszedelemmel fenyegetik. Hanem tegye 
azt az ország törvényei szerint és ne intézkedjék 
csupán önhatalmával végleg: mert ott, hol csupán 
gyanúsítás létezik, megtörténhetik, hogy az csak 
a melléktartományban megbukott párt ellenségei
től származik. (Helyeslés a szélső bal oldalon.) 

Mondom, nem akarok ez ügybe belebocsát
kozni, mert biztosan nem tudom, volt-e az újvi
déki polgármester ismerős valakivel, ki azon gyil
kosságban gyanusittatik ; és miután azt nem tudom, 
csak azt mondom, hogy ha ily ok forog fen, vagy 
azt kell a kormánynak mondania, hogy az egész 
tanács, az egész képviselőség- gyanusittatik Újvi
déken, vagy pedig nem kell a törvénytől eltérnie, 
és ha már a polgármestert fel akarták függeszteni. 
függesztették volna fel vizsgálat következtében,ki
hallgatás után legalább is. és azután ne neveztettek 
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volna kormánybiztos által más polgármestert, ha
nem mondták volna azt, mit a törvény mond: 
„ennek akadályozása esetében a legidősebb taná-
•csos." 

Ebben áll itt a fősérelem. Én nem tudom 
Újvidék városának viszonyait, (Közbeszólás: Hát 
ne beszéljen róla \) sem a kormánybiztost s annak 
viszonyát Újvidék irányában nem ismerem; ha
nem nem látom annak szükségét azok után, miket 
miniszter ur előadott, feltéve hogy mindaz, a mit 
mondott, áll: mert semmit nem mondott biztosan, 
csak azt mondta: hozzám panasz intéztetett; én 
nem vagyok bizonyos benne, hanem vizsgálni fo
gom a dolgot. Ha ez nem tökéletesen áll is, nem 
látom, miértnem lehet a törvényes ösvényen menni? 
miért kívánják, hogy épen ily csekély dolgokban 
a municipiumok autonómiája megcsonkittassék? 
mikor ha a legidősebb tanácsos tán szintén gya
núba jönne, lehet az ellen is inquirálni, s jöhetne 
helyébe az utána következő legidősebb ; ha pedig, 
mint méltóztattak egyszer nyilvánítani, az egész 
tanács bűnös, mozdítsuk el az egész tanácsot. 

En tehát azt hiszem, t. ház — miután a minisz
ter ur is, ki egyébiránt őszintén bevallotta, hogy itt 
Újvidékre nézve az alkotmány igen is meg van 
sértve, csak azt állítja, hogy a szükség kívánta 
azt — én azt hiszem, hogy tekintetbe véve minden 
körülményt, és azt is, hogy mint hallom, Újvidék 
teljes csendben van . . . {Ellenmondás Nevetés.) Leg
alább minden oldalról ez hallatszik, és én nem is 
hallottam ez ellen egy szót sem; sőt a városi ta
nács, mint a miniszter ur ki is jelentette, tettleg 
elfogadta a kormány biztost; addig tehát, mig a kor
mány másként intézkedik, ez mindenesetre azt 
mutatja, hogy legalább engedetlenkedni vagy el
lenszegülni nem akar. Már ily körülmények közt 
miért kivan a minisztérium épen a törvényes ál
lásról eltérni, és miért nem akarja teljesiteni azt, 
mit a törvény rendel : hogy nem kormánybiztos, 
hanem törvény által helyettesítsen? miért kell itt 
.a 48-iki 23. §-et felfüggeszteni? azt egyátalában 
átlátni nem tudom. 

Babes VinCZe: Nem azért vagyok bátor 
felkelni, hogy megtámadjam a t. kormányt; mes
sze vagyok ettől azért, mert legelőször is megval
lom, hogy nem vagyok annyira jártas a magyar 
alkotmányosságban, mint mások : (Igaz! jobb felöl) 
mert, legalább, mint én tudom, ez az alkotmányos
ság csak 48 óta van fen; akkor is csak igen rö
vid ideig tartott; és most alig 15—16 hónapos, és 
nekem legalább nem igen volt alkalmam azt ala
posan tanulmányozni, ugy, mint azoknak, kik ezen 
alkotmányosságban nagyobb részt vettek, tehát jár
tasabbak s azt jobban ismerik és jobban alkalmaz
zák. Én tehát nem akarom megtámadni ez okból; de 
.azért sem akarom, mert a belügyminiszter ur ma-

| ga elismeri, hogy igen is, Újvidék városa autonó
miája ez esetben megsértetett. Midó'n ily bevallás 
van, akkor, azt gondolom, megtámadásról szó sem 
lehet többé; hanem itt azután az a kérdés, hogy 
megvizsgáltassák, miszerint csakugyan forgott-e 
fen oly szükség, mely ezen sértést igazazolja? 

Szerettem volna ugyan tudni, megvallom, 
hogy ezen alkotmánysértés mely tény által idéz
tetett elő? mert a mint én értettem, itt három, ille
tőleg négy tény forog fen, melyet én eddig, cse
kély ismereteim szerint, nem tartottam volna tör
vényesnek és alkotmányszerünek. De — a mon
dottak szerint — meg;enííedem,hoo"y tévedhetek. En 

! t. i. először is azt tartottam, hogy van ugyan a 
[ kormánynak, különös esetekben, joga, kormány

biztost kiküldeni; hanem mindig azt gondoltam, 
hogy ezen különös eseteknek constatálva kell lenni 
világos tények által, és pedig először az által, 
hogy felszóllittatik a municipium, hogy engedjen 
vagy teljesítsen valamit. 

S z l á v y JÓZSef: Megtörtént! 
Babes V i n c z e ; Bocsánatot kérek, legalább 

eddig itt az fel nem hozatott, hogy a kormány meg-
kisérlette volna felszólítani a hatóságot, hogy tel
jesítse maga ezen vagy azon törvényes kötelességét, 
és hogya hatóság megtagadta volna. Egyébiránt le
het, hogy ez így is jól történt a törvények szel
lemében. Mert, mint mondtam, én nem ismerem 
annyira ama törvények praktikus szellemét. 

Ez tehát az első tény. 
Megvallom, t. ház, hogy én az én constitutio-

nális eszméim szerint azt követelném s követeltem 
volna, hogy a kormány legalább azon restrictió 
alatt álljon, miszerint ne lehessen neki soha a tör
vényhatóságokhoz comissariust kiküldeni, mielőtt 
megkisérlette volna magával a municipíummal 
tisztába jönni. 

A második tény az, hogy kormánybiztos kül
detett discretionalis vagyis teljhatalommal , ne
vezetesen nagyobb hatalommal, mint sem a fen-
forgó panaszok orvoslása igényelt. Megvallom, én 
az én constitutionalis ismereteim és eszméim szerint 
ezt sem tudtam volna helyesnek találni ; de — 
mint többször érintettem — megengedem, hogy 
mások jobban értik az alkotmányom formák prak
tikumát. 

A harmadik tény az, hogy a teljhatalmú biz
tos felfüggesztette a polgármestert. 

Erre nézve megjegyzem, hogy én, ha talán 
nem is a modern magyar alkotmányosság szerint, 
de az én belátásom szerint, a biztosnak csak 
azon hatalmát tudnám igazolni, hogy azon esetre, 
ha a municipiumok, illetőleg azoknak közegei ál
tal nem tudja elérni azt, mire sürgős szükségből 

! ki van küldve, csak akkor folyamodhatik ilyen 
| módokhoz és eszközökhöz: mert h'szen kérem, 
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csak ebből áll a különbség az absolutismus és 
alkotmány közt. 

A negyedik tény az, hogy a felfüggesztett 
polgármester hivatalába helyettest nevezett ki. A mi 
ezt illeti, t. ház! én e házban igen sokszor hallottam, 
és pedig azon oldalról (̂ 4. jobb oldalra mutat), hogy 
a municipium tisztviselője csak a törvényhatóság
nak felelős. Maga Zsedényi képviselőtársunk, ki — 
igazán megvallom — ily kérdésekben igen jártas és 
illetékes,min:ip,ehó l7-én,ha jól emlékszem, ugyan 
ezen szavakkal élt, hogy a tisztviselő csak a mu-
nicipiumnak lehet felelős. 

Azt gondolom tehát, hogy ha csak a tör
vényhatóságnak felelős, csakis ez által vonható 
feleletre, és hogy csak ez substituálhatja. (Zaj. 
Szavazzunk!) 

Még egy pont van, a mit figyelmen kívül nem 
hagyhatok : az t. i., hogy a kormánybiztos a maga 
belátása szerint birói tények elővételébe bocsát
kozik, t. i. ő maga mint biró jár el, intézkedik, 
vizsgál, mindenesetre nem nyilvánosan s rendesen, 
mert nem a törvényes közegek, hanem saját maga 
személyében; maga hoz határozatokat s maga vég
re is hajtja; saját maga belátása szerint elfogat és 
bezárat. Én. mint mondom, azt hiszem, hogy con-
stitutionális államban ilyeneknek helye s szüksége 
csak rendkívüli időben van, midőn a rendes tör
vényhatóságok által nem lehet a czélt elérni, nem 
lehet a békét és rendet fentartani; most pedig tapasz
talom, hogy másként is lehet. (Zaj. Szavazzunk!) 
Ám legyen! de megjegyzem,'hogy ebből következ
tetéseket is szabad lesz vonni, s ezt mások fogják, 
talán kárunkra fogják tenni. 

Minthogy tehát itt több olyan tény van, 
melyek az én csekély belátásom szerint szintén 
nem alkotmányosak: nem tudom, melyik tény ál
tal sértetett meg municipális joga Újvidék váro
sának? De miután, mint már megjegyzem, a tisz
telt belügyi miniszter ur maga mondja, hogy sér
tés történt, ezzel megelégszem; hanem hozzáteszem, 
hogy ez, legalább az én csekély véleményem sze
rint, alkotmánysértés volt. 

S ugyanazért már most itt, amint bátor vol
tam megjegyezni, a kérdés nem lehet más,minthogy 
volt-e elegendő ok arra ? Ha volt elegendő ok az 
eljárásra — ha nem is az én, hanem mások, neve
zetesen a többség nézete szerint — akkor minden 
esetre igazolva lesz a tisztelt minisztérium ; ha nem 
volt, akkor mindenesetre az igen tisztelt ház a 
restitutiót in integrum fogja követelni. Ismétlem , 
az én véleményem szerint a kérdés itt csakis az : 
volt-e elegendő ok, vagy sem? (Zaj. Eléghez már\) 
Szavazzunk!) 

T. ház! Én megvallom, észreveszem, hogy 
nehezen esik sokaknak engem türedelniesen ki
hallgatni ; de azért mégis igen kérem a t. ház tü

relmét. En ugy hiszem, hogy a fen kitett kérdést 
mindaddig nem lehet alaposan eldönteni, illetőleg 
felette Ítéletet mondani, mig azon iratokat nem 
látjuk, a melyekre hivatkozás történt s melyek hát 
a szükséget igazolhatják. (Zaj. Elég már! Szavaz
zunk ! 

Én, kérem alásan, ilyen fontos kérdésnél azt 
tartom, hogy kötelességünk alaposan járni el. 
(Nevetés. Zaj.) Azoknak pedig, a kik e felett ne
vetnek, n egjegyzem, hogy én nem ismerek kér
dést a vdágon, a mely felett nevetni ne lehetne; 
vannak akár hányan, a kik az Isten neve felett is 
nevetnek. Tessék! nevessen, a kinek tetszik; hanem 
azért én mégis a mellett maradok, hogy nézetem 
szerint a fenforgó kérdés nem csekélység. Tehát 
arra kérném a t. házat, hogy ha most méltóztatná
nak e kérdésről határozatot hozni, méltóztassanak 
mindenek előtt arról intézkedni, hogy az összes 
iratok terjesztessenek elő. S ha netalán az igen t. 
minisztérium azt tartaná, hogy azon iratok, oly 
tárgyakat foglalnának magokban, a melyeket nem 
lehet vagy nem szabad nyilvánosságra hozni, ne
vezzünk egy pár tagból álló bizottságot, a mely 
azokat megvizsgálván, terjeszszen a t. ház elé vé
leményt. (Zaj. Még csak az kellene!) Én végre is 
arra kérem a t. házat, ne méltóztassék ilv fontos 
kérdésbe'* felületesen intézkedni. 

Kuba JánOS: Nem akarok hosszas lenni, csak 
Miletics és Simonyi Ernő képviselőtársunknak egy 
tételére akarok szorítkozni: azon tételre t. i., hol 
kétségbevonják azt, hogy a polgármesternek nem 
lenne felügyelete alatt az árvapénztár a sz. kir. 
városokban. 

Mi l e t ics Szvetozár : A kezelés ! 
Kuba JánOS : Csodálkozom, hogy Miletics 

úr, midőn polgármesternek választatott, épen azon 
törvényt nem olvasta, melynek alapján ő polgár
mesternek választatott. Az 1848-ki XXIII . t. ez, 
17-ik szakasza így szól: „A számolással tartozó 
hivatalnokok ezúttal a városi törvényhatóságnak 
részletes rendezéséig eddig viselt hivatalaikban 
meghagyatnak ugyan, a pénz-és több tárakra leen
dő felügyelés azonban a jelen törvény szerint vá
lasztandó tanács felügyelősége alá helyeztetik." 
Már pedig szerintem a tanácsnak feje nem a főbiró, 
hanem mindenkor a polgármester, (igaz \) és pedig 
ugyanazon törvény 25. szakasza értelmében, a hol 
az mondatik: „ Azalatt, mig a törvény részletesen 
intézkedendik, a tanács azon hatósággal ruháztatik 
fel, a melylyel jelenleg a megyei kisgyülések 
birnak." Innen látszik, hogy a mit Miletics úr 
tagadásba akart venni, azt a felelősséget, a mely
lyel ő az árvapénztár kezelésének tekintetéből 
tartozik, a törvény épen rá háritja. 

T. barátom, Simonyi Ernő úr pedig épen 
| megfeledkezett, a mire hivatkozott, ugyanezen tör-
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vényről, midőn azt mondja: „A másik tanácsbeli 
vagy a legöregebb tanácsnok az elnök, a polgár
mester akadályoztatása esetében;" de el kellett 
volna azon szakaszokat is olvasnia, a melyekből 
meggyőződött volna, hogy a polgármester felelős 
az árvapénztárra nézve. 

Egyébiránt a kérvényi bizottság véleményét 
pártolom. (Helyeslés.) 

Ivánka Imre : T. ház! Én nem kívánok ab
ba ereszkedni, hogy a törvényeket mennyire tu
dom és mennyire nem tudom ; de azt hiszem, hogy 
biróviselt embernek azokat tudnia kell. (Helyeslés.) 
Nem akarok bele ereszkedni itt e kérdésnek min
denféle aprólékos fejtegetésébe, hanem egyszerűen 
a politikai szempontot veszem irányadónak. 

Szerintem a kormánynak és különösen a bel
ügyminiszternek kötelessége a békét, a rendet fön-
tartani; (Igaz !) föntartani pedig a békés egyetér
tést a szomszéd államokkal, különösen pedig azok
kal, melyekkel barátságos viszonyban élünk, az 
ö s^zes kormány feladata. 

Mi történt Szerbiában? Oly fejedelem, ki 
saját nemzetét oly fokra emelte, a melyen azelőtt 
soha sem állott, és a ki kormányzata alatt Ma
gyarország és a magyar nemzet iránt mindenkor 
a legbarátságosabb érzelmeket tanusitotta, meg
gyilkoltatott. Az ottani kormány azon vádat emel
te, hogy ezen meggyilkoltatás és politikai ellen
mozgalom szálai Magyarországban és különösen 
Újvidéken szövettek. 

MiletiCS SzvetOZár: És Pesten Karagyor-
gj-evicsnál! 

Ivánka Imre : Bocsánatot, erre is rá fogok 
jönni. Tehát Pesten, Karagyorgyevics, volt fejede
lemnél. 

A kormány ezen tudósításokat véve, figye
lembe kellett vennie azt is, hogy azon párt, mely 
most meg akarja buktatni a Szerbiában uralmon 
levő pártot, ugyaaaz, a mely 1848-ban Magyar
ország ellen a legellenségesebb viseletet tanusitotta, 
(Nagyon -igaz Ij s a kormány csak kötelessége sze
rint já r t el akkor, ha gátat vetett ilyen fondorko-
dásnak. (Zajos helyeslés és taps minden oldalról.) 

BabeS V i n c z e : Ez a boszu politikája ! 
Ivánka I m r e : Bocsánatot kérek, ez nem a 

boszuállás, ezt nem helyeselném soha. Méltóz
tassék végig hallgatni, mint én végig hallgattam 
A képviselő úr ellenkező véleményét. Ha arról 
volna szó, hogy a magyar kormány bárkit, a ki 
Magyarország területén bármi politikai mozgalmat 
visz véghez, elfogat és kiadja bármily más hata
lomnak, akkor mondhatná a képviselő lir, hogy 
a kormány boszuállási politikát, igazságtalansá
got követel. De ha egy barátságos kormány meg
keresése folytán a mozgalom fonalának tovább 
folytatását meggátolja s az illetőket a rendes biró I 

elé állítja, és ha az ellenök emelt vádak nem fog
nának bebizonyulni, őket bizonyosan szabadon is 
bocsátja, de koránsem adja át Belgrádba vagy 
bárhová üldöztetés végett; ha mondom, a kormány 
igy cselekszik : azt tette, a mit politikai kötelessé
génél fogva tennie kellett, és meggyőződésem sze
rint helyesen járt el. (Elénk helyeslés.) 

Csak akkor, ha a kormány elvonná az illető
ket a rendes bíróság ítélete alól, pártolhatnám 
azokat, kik ez esetben a kormány eljárását meg
támadják. Itt ilyesmi nem történt. Átadattak az 
illetők a rendes bíróságnak, s ez fog ítélni, ha va
jon bünösek-e, vagy nem ? Ha nem bűnös Miletics 
úr, akkor vissza fog helyeztetni tisztébe. 

Nem akarom itt állítani azt, hogy a mi tör
tént a kormány részéről, az egészen correcte és az 
alkotmány minden formájának megtartásával tör
tént; maga a miniszter úr is elismerte, hogy igen 
is, sérelmet ejtett az alkotmányon. Ha ezt tagadná, 
a megtámadás tökéletesen helyén volna; de nem 
tagadja, maga elismeri: hanem a szükséget teszi 
előtérbe; és épen ezen őszinte elismerésénél fogva 
elvárhatjuk a miniszter úrtól, ha ki fog derülni, 
hogy nem helyesen járt el, ő lesz az első, ki leg
nagyobb mérvben „reparation d'honneurt" fog 
szolgáltatni az illetőknek. (Zajos helyeslés és taps 
minden oldalról^) 

BerzenCZey Lász ló : Arra nézve van meg
jegyzésem, a mit Dobrzánszky Adolf képviselő úr 
az emigratióról felemiitett. Én az ő hasonlatát 
kénytelen vagyok visszautasítani, mert Istennek 
kegyelméből a magyar emigrátió még gyilkosság 
gyanúja alatt soha sem volt. E részben kötelessé
gem volt a hasonlatot visszautasítani. A magyar 
emigrátió mindig igyekezett nemzetének lehetőleg 
becsületére válni. (Éljenzés.) 

Nem tartozom azok közé, kik a kormány
nak hízelegnek ; hanem a jelen esetben csak helye
selhetem eljárását: mert ha valamely kormány fel
szólít egy szomszéd kormányt gyilkossági merény
let tárgyában, akkor elvártam volna egy oly em
bertől, mint Miletics úr, ki azt mondja, hogy ő a 
boldogult fejedelemnek növendéke volt és pietással 
viseltetett iránta, mondom, hogy ő ezen pietásnál 
fogva első kötelességének ismerendi visszalépni, 
és azt mondani : „Vizsgáljátok meg a dolgot, mert 
gyilkossági merénylet gyanúja alatt állok." (Elénk 
helyeslés.) Ez lett volna kötelessége saját nemzete 
és a szomszéd szerb nemzet érdekében, mely iránt 
ily esetekben a summum jus etiam su.mma 
iniuria volna: mert ha mi akkor, midőn valaki 
gyilkossággal vádoltatik, azt mondanók, hogy ez 
a mi törvényeink szerint nem megy, nekünk itt 
előbb ezt vagy azt kell tennünk, a szomszéd kor
mány ezt ugy tekinthetné, mintha mi is óhajtot
tuk volna a dolgot. 
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Tovább menve, ugy látom, hogy itten nemzeti
ségi kérdést kezdenek ebből is csinálni. Ez ellen 
tiltakozva, tökéletesen igazat adok Simonjd Ernő ur-
nak.hogy ez nem egészen rendesen történt,- ez tökéle
tesen áll, és maga a belügyminiszter úr is elismerte, 
hogy az alkotmányon sérelem ejtetett; hanem párto
lom a bizottság véleményét, mely a legnagyobb fele
lősségi terhet mondja ki magára a miniszterre, és 
azt ezen eljárásra nézve különösen felelősséggel 
terheli. Ennél többet nem lehet tenni. 

És kérem az illetőket, viseltessenek a magok 
érdekében a szomszéd állam iránt azon gyöngéd
séggel, hogy ebbe belenyugodjanak, nehogy azt 
mondhassák, hogy a magyar országgyűlésen vi
tatkoztak még a felett, hogy vajon kell-e vagy nem 
investigatiót tartani a gyilkosok ellen. (Nagy zaj. 
Folytassuk máskor!) 

E l n ö k : Ha a t. ház a tárgyat befejezetlenül 
akarja hagyni és szét kivan oszlani, legalább hall
gassa meg némely fontos előadásomat, melyet 
tennem kell. {Zajos fölkiáltások: Végezzük he mal) 

Csiky Sándor: T. ház! (Szűnni nem akaró 
nagy zaj: Eláll! Szavazzunk!) Ha nincs türelme a 
t. háznak, várok, mig türelme lesz, mert én ilyen 
lármában nem ordíthatok. (Eláll!) ÍN em álluk el. 
(Zaj. Halljuk l\ 

T. ház! En ezt igen nagy tárgynak tekin
tem, igen fontosnak: minden oldalról meg kell te
hát ezt hányni az előtt, hogy a t. ház valamit ha
tározna benne. Mert ha nem ugy történik a határo
zat, hiszen ez olyan kérdéssel van kapcsolatban, 
hogy vajon municipális jogai az illető hatóságok
nak, városoknak, megyéknek, kerületeknek épség
ben, a törvény által védve fenálljauak-e tovább is 
vagy sem? Itten maga a belügyiminiszter úr elis
merte, miként a törvényekkel össze nem hangzott 
azon eljárás. (Élénk felkiáltások: Azt nem ismerte 
el!) Elismerte azt, hogy ez eljárás által munici
pális jogai Újvidék városnak megsértve voltak, 
(Nem ismerte el! Hossz is. nagy zaj) meg a kor
mánybiztosnak teljes hatalommal oda küldésével, 
a mely kormánybiztos azon teljhatalomnak fel
használásával az illető tisztviselőket felfüggesztette, 
sőt még arra is fel volt hatalmazva, hogy nem csak a 
tisztviselőket, hanem magát a képviselő testületet 
is feloszlassa. (JólMte!) J ól tette ? Aki azt mondja, 
hogy „jól tette,u az lázad fel a haza törvényei el
len , lázadó az a haza szent törvényei ellen, íorra-
dal már az. Én rendet akarok a törvény nevében. 
A ki azt mondja, hogy jól tette, bárki c ha
zában, az a törvényt nem tiszteli, az a törvény 
ellenszegül, az igaztalanságot, az akarja a forradal
mat, nem a békét; én pedig a békét akarom. Akár 
felülről, akár alulról jő a megtámadás, én mindig 
ellene vagyok, hogy a haza törvényei és jogai 
bármikép megtámadtassanak. Ebben, t. ház. én azon 

értelemben vagyok, hogy jogaink ily módú gya
korlása hazánk törvényei értelmében semmi kor
mánybiztosra, sem magára a kormányra nem ru
házható. Annak is, a mennyiben a rendnek, béké
nek és szomszéd hatalmassággal karöltve járásnak 
hive, barátja vagyok, annak támogatására nyilat
kozom, hogy a hol büntettek követtetnek el, a bűn
tettesek ne Jegyeztessenek; hanem vannak nálunk 
törvények, és ezeket és a törvényes formákat meg 
kell tartani. 

Ha Újvidék polgármestere vagy akár mely 
lakosa oly bűntény részvevőjének lenni mutatta-
tik vagy arról vádoltatik, hogy részes volt a szom
széd fejedelem meggyilkoltatásában, vizsgálat 
rendeltessék : és mikor kiderül, hogy csakugyan 
ugy van, akkor mozdittassék el; és ha mindaddig, 
mig hivatalában van az illető, és ha a vizsgálat 
tartama alatt nem háborittatik nyugalmában, eb
ből a hazára vész nem hárul. A szomszéd nemzet, 
mely a kormánytól ezen igazságszolgáltatást 
megvárja, nem neheztelhet ezért: mert azt csak 
nem kívánhatja, hogy egyszerű panasz folytán, 
mintha mindjárt biró Ítélete volna kimondva fölöt
te, azonnal végrehajtassék a büntetés; már pedig 
az csak büntetés, mikor egy város főtisztje, egy 
városnak polgármestere kihallgatás nélkül hiva-

| talábóljkicsapatik, megháborittatik, lelki nyugalma 
| megtöretik. Ily büntetést nem lehet végrehajtani 
! mindaddig, mig az illetőt ki nem hallgatják, mig 
! nincs constatálva, hogy csakugyan ő vitte végbe. 

Azt is hallottam, t. ház, hogy az árvák ügyei 
| nem voltak rendben, mert hiányokat tapasztaltak, 

mert egy egész év folyamata alatt nem számoltak, 
jegyzökönyvet sem vezettek. Már e tekintetben 

j tudjuk, mi a polgármester hivatása; egy év le-
! folyása alatt a polgármester nem képes a gyáni-
| nak visszás, ártalmas vagy hanyag eljárását 

U S T szem előtt tartani; a kinek a városnak 
I mind politikai, mind gazdasági, mind igazgatási 
I ügyeire ki kell terjesztenie gondját, nem terjesz-
! tetheti ki arra is , ha vajon azon évben hogy ve

zetik a ieo'vzó'könvvet eme vagy amaz á^ban. Ha 
az ilyenért minden polgármestert ki akarjuk, fele
lőssé téve, hivatalából tétetni, azt hiszem, hogy 
széles Magyarországon, a mennyi polgármester 
van. egy sem marad meg. 

Azt mondják, hogy a gyilkosság szálai Bel
grádtól Újvidékig kitenedtek, tehát ki kell tenni 
a polgármestert; azt mondják, hogy a részesség 
gyanújával van terhelve. Azt méltóztattak mon-

| dani, Pestre is kiterjedtek a gyilkosság szálai, itt 
| is történtek elfogatások, mint Újvidéken: így te-
I hát a pesti polgármesteri is el kell csapni; {Óriási 
\ zaj. SzClót alig ériem) s igy majd tovább megy 
j Budára, s onnan tovább, s igy mind azon polgár-
í mestereket el kell mozdítani. 
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Én részemről azt, hogy a kormánybiztos ily 
önkényes működést a kormány megbízásából te- j 
hessen, helyesnek nem tartom, s ennélfogva Simo- ; 
nyi Ernő indítványát pártolom. 

R o m á n Sándor : Az én meggyőződésem 
szerint azon véleményben vagyok, hogy nagyobb
részt azok, mik itt elmondattak, nem is tartoz
nak a tárgyhoz; ha pedig mégis belekeveredtünk 
az ügybe, oka annak az, hogy maga a t. belügy
miniszter úr olyan tényeket hozott fel, melyek 
nem tartoznak ide, annál kevésbbé, mert csupán 
gyanúra vannak alapítva és mert semmi tényt 
nem tudott felmutatni. Ezen kérdésbe nem akarok i 
beavatkozni. De mielőtt magához a kérdéshez j 
szólani akarnék, legyen szabad két észrevételt j 
tennem két előttein szólott képviselőtársam beszé- ' 
dének egy c-s részeire. 

Ivánka képviselő úr azt monclá, hogy ha a ; 
miniszter tagadta volna, hogy az alkotmányon | 
sértés ejtetett, és azt nem ismerte volna el, akkor ! 
lehetett volna ellene kikelni; de miután beismerte, j 
az következik belőle, hogy a ház approbálja. Azt 
hiszem, arra nem volt szükség, hogy a jobb oldal
nak ezt elmondja; a nélkül is látjuk, tapasztaljuk, 
hogy azon oldal az oly ügyet, mely sem párt
kérdés, sem nemzetiségi kérdés, hanem a haza 
alkotmányos szabadságának kérdése, melyről azt 
hangoztatja, hogy alkotmányunknak bástyáit ké
pezi: olyan könnyedén veszi. [Zajos fölkiáltások: 
Nevezze meg, ki veszi könnyedén! Ily vádakat nem j 
tűrhetni! Nagy zaj.) 

Továbbá Berzenczey egy szót ejtett ki, mire 
neki okot senki nem adott. Azt mondotta ugyanis, 
hogy mi ebből nemzetiségi kérdést kívánunk csi
nálni. Nagyon sajnálom, hogy magára vonla azon 
gyanút, mintha ő csinálna ebből nemzetségi kérdést, 
a mennyiben azt nyilvánította, hogy ő nem híze
leg a kormánynak : tehát olyan ügyben, melyből 
nézete szerint nemzetiségi kérdést kívánunk csinál
tatni, a kormánynak hízeleg. (Zaj.) 

Áttérek magára az ügyre. U g y látom, itt 
senki személyes szabadsága nem forog fön, és el
tekintve mindentől, két kérdés van. Az egyik, 
mely elvi kérdés, az, volt-e a kormánynak joga 
ugy intézkedni, hogy küldjön ki kormánybiztost? 
(Jobbról: Volt!) Ebben senki nem kételkedik, tö
kéletesen joga volt, nem vonom kétségbe. A má
sik kérdés: van-e joga a kormánynak, mikor maga 
is bevallja, hogy gyanú, puszta gyanú alapján 
jár t el, hogy egy város alkotmányos, municipális 
testületét felfüggeszsze ? Erre soha nem volt joga. 
{Elénk felkiáltások: A jelen esetben volt! Zaj.) 

Ha most inditványnyal akarnék előlépni, én 
is pártolnám Hodosiu indítványát, de az ugy is 
haszontalan volna ; több alkalommal is történt az, 
és az ilyen dolog engem arról győzött meg : igy 

tehát nem akarok indítványt tenni; de itt az or
szággyűlés előtt és az ország szine előtt consta-
tálni akarom azt, hogy midó'n ily tény bevallása 
után, és midó'n minden ok nélkül történt az alkot
mányosság megtámadása, azon párt részéről, mely 
többségben van, és ha azt gondolja, hogy a kor
mányt tüskén bokron követni kötelessége, akkor 
is, midó'n a belügyminiszter úr igen kitűnő sports-
mani tulajdonságaival neki ront alkotmányos 
bástyáinak, és pedig ez már nem az első eset: ak
kor én constatálom a ház előtt, hogy az alkotmá
nyos érzület nagyon alászállott. (Elénk fölkiáltá
sok : A képviselő urnái igen! Nagy zaj.) 

K e m é n y I s tván b.:' Ne méltóztassanak 
megijedni, ha most 3 óra után nyilatkozatomat egy 
mottóval, egy különben nagyon ide illő német 
mottóval kezdem, mert mégis rövid leszek. „Man 
muss gemartert werden, damit man Lust be-
kommt zu sterben." 

Tisztelt ház! A vitatkozások egy darab idő
től fogva sajátságos irányt vettek. Egy néhány 
ember pár naptól fogva minden nap 4000 frt árát 
beszél, mert az országnak minden ülés ennyibe 
kerül. És hogy ezen uraktól tanultunk-e valamit, 
a tisztelt ház ítélete alá bocsátón. (Nagyon he
lyes !) 

Holmi , a törvényeket nem tisztelő , dol
gozni nem szerető, mások vagyonára ásítozó, 
külföldről részszerint nyomozó levéllel üldözött 
egyének nálunk is rendetlenkedni, lázítani kezd
vén, a minisztérium a törvény hatalmához folya
modott. 

Es ime itt napokon keresztül folytatják, hogy 
vajon a minisztérium helyesen tett-e vagy sem ? 
(Élénk helyeslés.) 

Obrenovics fejedelmet, a nemes keblű ember
barátot, Magyarországnak jó szomszédját, a maga 
népének boldogítóját gyalázatosan legyilkolják. 
A szerb kormány a gyilkosság szálait bevezeti, 
kiséri az újvidéki polgármesternek épen a szo
bájába, annak a szobájába, a ki ellen számtalan 
ottani polgár folyamodott, s a kinek fő felügyelete 
alatt álló árvái pénzekben több megkárosítások 
történtek. (Tetszés.) 

A minisztérium ezen városba kir. biztost 
küld,ki bővebb nyomozódások után a polgármestert 
kénytelen felfüggeszteni: és itt ismét napokon 
keresztül vitatják, hozzák kérdés alá, hogy vajon 
a minisztérium helyesen cselekedett-e vagy sem? 

Ne feledjük, uraim, a szent irás szavait: hogy 
ha a só elveszti az izét, nem lesz az országban 
mivel sózni. (Nagy helyeslés.) 

Ne feledjük állásunk méltóságát és köteles
ségeit. 

T ó t h VilmOS : T. ház ! Megvallom, midőn 
első hire érkezett annak, hogy az elkövetett belg-
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rádi gyilkosság szálai egész Újvidékre vezethe
tők, azt hittem, Újvidék városának polgármestere 
távirat utján fogja felkérni a belügyminiszter 
urat, hogy kormánybiztost küldjön ki Újvidék 
városába, hogy minél előbb legyen alkalma ma
gát a gyanú alól kitisztázni. De miután ezt nem 
tette és a képviselőház mai ülésében, midőn ezen 
ügy tárgyaltatik, részt vesz, meg fogja engedni, 
hogy én azokra, a miket ő mondott, válaszolni nem 
fogok. 

Áttérek az igen t. képviselőtársam Simonyi 
Ernő úr által mondottakra, és megvallom, csodál
kozom, hogy ö, ki minap a képviselőház egyik 
vitája alkalmával oly könnyű módon vélte kiküld-
hetni a kormánybiztosokat a vármegyékbe, a je
len esetben, a miniszter mai nyilatkozata után, nem 
lát elegendő okot arra, hogy Újvidék városába 
kormánybiztos küldetett ki. Ha már egy város 
elöljárósága egy gyilkossági merényletben való 
részvétellel vádoltatik. . . 

MiletiCS SzvetOZár: Ki vádolja? 
Tóth Vi lmos : A szomszéd kormány mondja, 

hogy gyanúban van. (Igazi Ugyvan!) Ha a bel
ügyminiszternek egy város árva vagyonának ha
nyag kezeléséről tudomása van: és ez mind nem 
elegendő ok arra, hogy kormánybiztos küldessék 
ki a dolgok megvizsgálására: akkor nem tudom, 
mikor fog kormánybiztosok kiküldetésének szük
sége előállani. 

Simonyi Ernő tisztelt képviselőtársam azt 
monda, vizsgálat nélkül nem lehet hivatalától fel
függeszteni egy polgármestert, és hivatkozott azon 
törvényre, mely tudtommal igy szól: „nemoab of-
ficio regio absque sententia amoveri potest." Ez 
nem szól törvényhatósági tisztviselőkről; de kü
lönben is az elmozditás és felfüggesztés között 
igen nagy különbség van. Újvidék városának pol
gármesterét nem mozdították el, hanem hivatalá
tól felfüggesztették. Nem mozdittották el pedig 
azért, mert a kormány hitte és reményiette, hogy 
Újvidék városának polgármestere magát a vád 
alól tisztázni fogja. 

Simonyi Ernő képviselőtársam azt is monda, 
hogy a nemzetközi joggal nem egyezik meg a kor
mány azon eljárása, mely szerint egy polgárt, a 
ki gyilkossági merényletben való részvéttel vá
doltatik, elfogat. Engedjen meg t. képviselőtársam, 
neki tudnia kell, miután akkor Angliában tartóz
kodott, hogy az Orsini-féle merénylet alkalmával 
Anglia szintén nem adta ki a politikai gyilkoso
kat ; de saját törvényei szerint elitéltette őket. A 
mi kormányunk megsértette volna a nemzetközi 
jogot akkor, ha egy barátságos kormány felszólí
tására a legerélye_sebb lépéseket megtenni elmu
lasztotta volna. (Elénk helyeslés.) 

Legyen szabad még Babes képviselő urnák 
KKPV. H. NAPLÓ. 186*/., . IX. 

válaszolnom. (Halljuk!) Azt mondja, hogy nem jár
tas a magyar alkotmányosságban, mert az rövid 
idő óta áll fen. Elhiszem neki, hogy nem já r tas : 
propria oris cenfessio aequivnlet centum testibus. 
Nem akarok vele vitázni; de azt, hogy ily vallo
más mellett hogyan lehet egy napig is tagja azon 
táblának, mely hivatva van épen a magyar al
kotmány ellen bűntettekben itélni, azt nem érthe
tem, (Zajos helyeslés.) 

Babes V i n c z e : Személyes kérdésben szót 
kérek ! (Szűnni nem akaró zaj.) 

E l n ö k : Képviselő tir személyes kérdésben 
akar szólni; de figyelmeztetem képviselő urat, 
hogy csak is ehhez van joga szólni. 

Babes Vincze : T. ház ! Nagyon sajnálom, 
hogy egyszer Ivánka képviselőtársam, másszor 
Tóth képviselőtársam egy általam ironice mon
dott frasist személyeskedésre alkalmazott, holott 
beszédem folyamából nagyon könnyen láthatták 
és érthették volna, hogy mi annak a valódi értel
me. (Szavazzunk !) 

MiletiCS SzvetOZár: Csak néhány szót ki-
vánok személyes kérdésben szólani. (Nagy zaj. 
Fölkiáltások: Nem szólhat!) 

E l n ö k : Ha a képviselő úr személyes kérdés
ben kivan szólni, méltóztassék; de kérem, csak 
erre szorítkozzék. 

MiletiCS SzvetOZár : Tóth Vilmos képvi
selő úr azon szemrehányására, miért nem kértem 
magam a vizsgálatot, miután tudhattam, hogy a 
szerb kormány által gyanusittatotu, azt válaszo
lom , hogy arról, hogy a kormány részéről gya-

' nusittatom, semmi tudomásom nem volt. Sze
mélyem iránti gyanusitás csak egy belgrádi 
correspondentiában foglaltatott, és miután, mint 
a boldogult fejedelem növendéke, e merényletbeni 
tudomás vagy részvét puszta gyanúját is vissza
utasítottam, méltóságomon alulinak tartottam ily 
vásárlott tollak gyanúsítására magam ellen vizs
gálatot kérni ; de hogy ez ügyben elnökileg lé
péseket tettem, hivatkozom a jelenlevő bel- és igaz
ságügyminiszter urakra. 

Más észrevételem van Ivánka képviselő úr 
szavaira, ki vádolja a szerb nemzeti pártot, és igy 
engem is, a magyar nemzet előtt, hogy mi 1848-
ban a magyarok ellen harczoltunk; de feledi, 
hogy épen e nemzeti párt az, mely a szerb nemzet
nek azt tanácsolta, hogy alkotmányos utón igye
kezzék jogait keresni, ha csak Ivánka képviselő úr 
azt akarná bizonyitani, hogy hibáztunk, midőn 
nemzetünknek ezen tanácsot adtuk. 

W l á d AlajOS: Miután belügyminiszter úr 
becsületére szolgáló nyíltsággal bevallotta, hogy 
hibázott (Roppant zaj. Felkiáltások: Nem igaz!) 

Wenckheim Béla b. belügyminiszter: Az 
előttem szóló képviselő urak vagy nem értettek 

29 
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engem, vagy szavaimat félre akarják magyarázni. 
Előbbi beszédemben ugyanis előadtam mind 

azon okokat,melyek a kormányt telj hatalmú kir.biz-
tos kiküldésére indították; előadtam, hogy már 
egy év óta folyvást ostromoltatom Újvidék váro
sának polgárai által, kik vallás és nemzetiség kü
lönbsége nélkül számtalan panaszokkal fordultak 
hozzám, kérvén, hogy segittetnék már egyszer raj
tok, mert ama városban egy párt kerekedett fölül, 
mely őket üldözi, az ottani hatóság pedig pana
szaikat vagy ki sem hallgatja, vagy ha azokat elő
adhatják, még nagyobb üldöztetéseknek vannak 
kitéve. Előadásomban kijelentettem, hogy jól tu
dom, miszerint a kormánynak alkotmányos szem
pontból nem áll jogában panaszt elintézni, mielőtt 
azt az illető törvényhatósággal nem közölte volna. 
E szellemben jártam el. mióta a belügyek élén 
állani szerencsés vagyok, és nem volt a legegysze
rűbb panasz, mely iránt, mielőtt azt elintéztem 
volna, vagy az illető vármegyét, vagy az illető 
sz. kir. várost meg ne kérdeztem volna. 

De elmondottam egy úttal azt is, hogy a czél 
a fenforgó újvidéki esetnél ez utón sehogy sem 
volt elérhető. Ha ugyanis a polgármesterhez in
téztem volna a felszólítást a hatóság és a közgyűlés 
eljárása ellenében, ez bizonyosan a közgyűlést 
védte volna; ha pedig a közgyűlést szólitom föl, 
ez kétségtelenül a polgármesternek adott volna 
igazat. Miután továbbá azt kellé tapasztalnom, 
hogy némely rendeleteimre épen nem, vagy csak 
hónapok múlva és egészen félrevitt irányban érke
zik válasz, le kellett mondanom arról, hogy ez 
utón szerezzek magamnak a hozzám terjesztett 
panaszok valódi mibenlétéről biztos tudomást. 

Eljárásom második oka az volt, hogy a szerb 
fejedelem meggyilkoltatása folytán a szerb kor
mány azon megkeresést intézte a magyar kor
mányhoz, hogy azon egyéneket, kik a gyilkosság 
bünrészessége gyanújával vannak terhelve és kik 
az országba menekültek, tartóztassa le. 

Végre a szerb kormánytól azon közlemény 
érkezett, hogy Miletics Szvetozár úr ezen gyanú
val terhelt s Újvidéken tartózkodó egyénekkel foly
tonos összeköttetésben áll, és hogy ő, kinek, mint 
a város élén álló polgármesternek, kötelessége lett 
volna ily gyanús egyénekre felügyelni, elnézte, 
hogy azon egyének a városház kibérelt helyisé
geiben tartózkodnak, sőt azokat több tekintetben 
gyámolította. 

Én, t. ház, a sok panasz közül, melyek Mi
letics úr ellen közigazgatási tekintetben felhozat
tak, előbb mondott beszédemben csak egyet emel
tem k i ; azonban e panaszok iveket töltenek be, és 
ha kívánni méltóztatnának, azokat fölolvashatnám. 
De gyöngédségből nem akartam bizonyos vádakat 
fölemliteni, mert mindig tiszteltem Miletics úrban 

a képviselőt, és ugy vélekedtem, tartozom e ház 
méltóságának azzal, hogy itt bizonyos vádakat 
föl ne említsek ellene mindaddig, mig ő mint 
képviselő e házban helyet foglal. 

Ha a kormánynak, s nevezetesen nekem, csak 
a beligazgatásra vonatkozólag lett volna differen-
tiám Újvidék városa polgármesterével, vagy csak 
arról volna itt szó, hogy némely rendeletemnek 
érvényt szerezzek, vagy ha panaszok megvizsgá
lása forogna csupán kérdésben: bizonyára nem 
nyúltam volna a polgármesternek hivatalától való 
fölfüggesztéséhez, mert jól tudom, hogy minden ha
tóság jogához tartozik szabadon választott tiszt
viselőiről rendelkezni és azok elmozdítása iránt 
intézkedni, és épen azért, mert tisztelem a muni-
cipiumok jogait, respectálni kívántam volna Mi-
litics úrban Újvidék városa törvényesen választott 
polgármesterét. De ezen tekintetek megszűntek 
erkölcsi kötelező erővel bírni azon perczben, midőn 
teljes meggyőződésére jutottam annak, hogy a 
köz béke, a személy- és vagyonbiztosság, a város 
nyugalma, az állam biztossága, Miletics urnák Új
vidéken a polgármesteri hivatalban való maradása 

! által veszélyeztetve van, s hogy az által, ha a je- • 
| len komoly viszonyok között, e válságos időkben 
i Miletics úr Újvidéken polgármester marad, a 

szomszéd államnak méltó neheztelését vonhatnék 
magunkra,oly államét,melylyel barátságos viszony
ban állottunk, állunk, és melylyel e barátságos vi
szonyt jövőre is fentartani, azt hiszem, mindkét 
államnak a szabadság és a civilizatio tekintetéből 
érdekében fekszik. [Élénk, hosszas helyeslés.) 

Elnök: Még előadó úr akarja véleményét 
nyilvánítani. {Nem szükséges! Eláll! Szavazzunk! 
Zaj. Elnök csenget.) Tehát fölteszem a kérdést: a 
kérvényi bizottság véleményében megnyugszik-e 
at , ház, vagy nem ? {Megnyugszunk!) A kik elfogad
ják, méltóztassanak felállni. (Zaj. Nem az a 
kérdés!) 

Deák FerenCZ: A kérdéshez akarok szólni. 
(Halljuk!) A bizottság véleményének egyik pont
jára nézve Halász Boldizsár képviselő módosit-
ványt adott be. (Ugy van!) Én részemről azon mó-
dositványnak alaposságát belátva, ahhoz kívánok já
rulni. (Helyeslés.) Hogy ha első kérdés az, hogy a 
kérvényi bizottság véleménye áll-e absolute, vagy 
nem? akkor tudok szavazni, mert véleményem 
szerint, az nem áll; hanem akkor a második kér
dés következik: hogy Halász Boldizsár módosítá
sával elfogadtatik-e a bizottság véleménye? (He
lyeslés.) 

Szontagh P á l e lőadó (gömöri): Én a vég
szótól elállottam , most a kérdéshez kívánok hoz-
zászólm. En azt ketté osztandónak vélném. Az 
egyik a bizottság véleménye, a másik a belügy-

| miniszter úr nyilatkozata, s illetőleg az, hogy 
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megvan-e vele elégedve a t. ház, vagy nem? Az 
elsőre nézve, ugy hiszem, egy kis félreértésen 
alapul Halász Boldizsár képviselőtársam nyilat
kozata, a mennyiben ugy fogta fel a dolgot, hogy 
a kérvényi bizottság minden esetben, midőn kor
mánybiztos küldetik k i , azt kivánja, hogy érte
sítse a belügyminiszter az eredményről a t. házat; 
pedig csak az foglaltatik a véleményben, hogy 
csak azon esetben, midőn a kormány alkotmányos 
j ogok felfüggesztését tartja szükségesnek , akkor 
terjeszsze a ház elé. Azt hiszem, ez oly természetes 
dolog, mely aggodalomra nem adhat okot. (He
lyeslés. Szavazzunk!) Ezt kívántam felvilágosításul 
előhozni. (Zaj. Szavazzunk!). 

E l n ö k : A módositvány nem fekszik előttünk, 
miután Halász Boldizsár képviselő úr azt csak 
szóval adta elő. It t most előttünk két tárgy van, 
melyek felett szavaznunk kell ; az első: megelég
szik-e a ház a miniszter úr nyilatkozatával, vagy 
nem ? a másik pedig a bizottság véleménye. H a 
az első elfogadtatik, akkor a másik magától elesik. 
(Helyeslés) Tehát méltóztatnak megnyugodni abban, 
hogy a fölött szavazzunk, hogy a belügyminisz
ter úr nyilatkozatában megnyugszik-e a ház vagy 
nem ? (Megnyugszunk!) Tehát a kérdés az: a belügy
miniszter urnák most adott nyilatkozatában meg
nyugszik-e a ház? (Helyeslés.) A kik megnyug
szanak, méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) A 
nagy többség elfogadja. 

E szerint a másik kérdés elesett. 
T. ház! Fontos dolgokat kell közölnöm a t. 

házzal azért, hogy az idővel gazdálkodjunk, t. i. 

hogy elérjük a nagy eredményeket, t's mégis sok 
időt ne vesztegessünk el. (Helyeslés.) 

Minden oldalról arra kértek a ház t. tagjai, 
hogy a holnapi napon, sőt, hogy halehet, holnap
után gyűlések ne tartassanak : a holnapi napon 
azért, hogy a két fontos törvényjavalatot, t. i. a 
jövedelemadóról és védrendszerről szólókat meg
olvashassák ,megfontolhassák és megbeszélhessék; 
csütörtökön pedig azért, hogy az osztályokban 
akkor már ezek felett tanácskozni lehessen. Ha a 
t. ház — e z nem az én véleményem, hanem a 
ház t. tagjainak mindenoldalról nyilvánult kíván
sága — méltányolja a kérést, és határozatként 
kimondja, hogy holnap és holnapután ne legye
nek ülések, akkor bátor leszek azt határozatként 
kimondani, (Helyeslés) azon kéréssel, hogy a hol
napi napon a tanácskozmányokban megjelenni 
szíveskedjenek, mert az osztályülések megkez
dődnek. Először is kérem az osztályokban a jöve
delmi adóról szóló törvényjavaslatot, mert ez 
financzialis tekintetben fontos, azután pedig a 
honvédelemről szóló törvényjavaslatot fölvétetni. 
Ha ezt elfogadja a t. ház , méltóztassanak nyilat
kozni. (Elfogadjuk! Fölkiáltások: Hány órakor lesznek 
az osztályülések'?) Csütörtökön reggel 9 órakor. 
(Közbeszólás: Mi történik holnap ?) Holnap nem 
lesznek osztályülések, hanem tanácskozmányok 
az emiitett törvényjavaslatok felett. 

A pénzügyi bizottság f. tagjait kérem ma 
délután 5 órakor tanácskozás végett összejönni, 
(Közbeszólások: Hatkor!) Tehát ma délután 6-kor. 

Az ülés végződik d. u. 3*/4 órakor. 
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