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CCLXIX. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. július 24-dikén 

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

g jelentést tesz a pénzügyi bizottság ujabb munkálatáról a jövedelmi 
eg elfogadtatik. Kérvények, köztök a Madarász Józaeftele kérvények 

Tárgyai: Kérvények bemutatása. A központi bizottság 
adó tárgyában. Az ítélőszékek tagjai s ítéletei iránti határozat végi 
elintézése. 

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

Az ülés kezdődik d. e. 10 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Paiss Andor jegyző úrjfogja ve
zetni ; a szólani kívánók neveit pedig Bujanovics 
Sándor és Mihályi Péter urak jegyzik. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
PaiSS Andor j e g y z ő {olvasni kezdi a július 

21-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 
GhyCZy K á l m á n : A jegyzőkönyvre van 

észrevételem. Macellariu képviselő úr az igazság-
ügyminíszter urnák több nappal ezelőtt tett nyi
latkozatára a legközelebbi ülésben nyilatkozatot 
tett a nélkül, hogy ahhoz indítványt csatolt vol
na. Nem kérdezem ezúttal, hogy napirenden s 
helyén történt-e vagy nem ? Elismerem , hogy a 
naplóba ezen nyilatkozat beigtatandó; de nem 
tartom helyesnek, hogy a jegyzőkönyvben is 
megemlittessék. Kérem azért azt a jegyzőkönyv
ből kihagyatni; Pap Máté nyilatkozatát azonban 
indítványával együtt a jegyzőkönyvbe beigtattatni. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Ki fog tehát hagyatni a jegyző
könyvből, s csak a naplóba fog bevezettetni. (He
lyeslés.) 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa végig a jegyzö
könyvet.) 

E l n ö k : Méltóztatnak helyeselni a jegyző
könyvet azon egy kihagyással, melyet Ghyezy 
Kálmán képviselő úr felemlíteni méltóztatott? 
(Elfogadjuk!) Ennélfogva a jegyzőkönyv hitelesít
ve van. 

Van szerencsém a t. háznak bemutatni 
Schreck Károlynak hamis esküvés vádjára s bi-
rájának illetékességére vonatkozó , és a külön 
hitfelekezetre nézve a régi és ujabbkori összeüt

köződörvények hatályának és horderejének értel
mezése tárgyában beadott kérvényét. 

Győr városa közönsége a képviselőknek az 
országos ülésekből gyakori elmaradását sikeresen 
meggátoltatni napi dijaik levonása által kívánja. 
(Helyeslés.) 

Bihar vármegye közönsége a nagy-várad-ér-
mihályfalvi vasútvonal kiépítését kéri eszkö
zöltetni. 

Pest sz. kir. város közönsége az államaadó 
és illetékek behajtására évenkint fordított költsé
geit az állam pénztárából kéri megtéríttetni. 

A Hajdúkerület közönsége az óhitű magya
rok részére püspökség fölállítását és a magyar 
nyelvnek oltári és vallási nyelvvé emeltetetését 
kéri. 

Körmend kiváltságolt mezőváros testülete az 
iparügy rendezését törvényhozásilag mielőbb esz
közöltetni kéri. 

Teper István, miskolczi lakos a rá birtokelő
deitől illetéktelenül átírt adóknak leírása iránt be
adott folyamodványát e pótfolyamodványnyal elin
téztetni kéri. 

Debrey Imre, 73 éves pesti lakos, volt ma
gyar bankósajtófelügyelő, az országos alapból 
segélyért esedezik. 

Csonka István bácsmegyei martonosi lakos 
15 évre elitélt Bálint fiának büntetését kegyelem 
utján kéri megrövidíttetni. 

Tolnamegyei N.-Szokoli lakosai Madarász 
József kérvénye ellenében tiltakozásukat nyújtják 
be. (Helyeslés) 

Vámos-Pércs város és közönsége a Madarász 
József képviselő úr által benyújtott és Vámos-
Pércs községe megbízásából előterjesztett kérvény 
ellen ellenkérvényt nyújt be. (Helyeslés.) 

Győr város több választója a Madarász Jó-
esef képviselő által az 1867-ik évi kiegyezés ellen 
nevökkel és az eredeti aláírással ellátott kérvényt 
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Madarász József elleni bűnvádi kereset megindí
tása végett kiadatni kéri, (Derültség.) 

Mindezek a kérvényi bizottságnak adat
nak ki. 

Madarász Józse f : T. képviselőház! Ne
kem érdelmileg nem is lehet szavam ezen végzés 
ellen; azonban miután Győr város közönsége 
azon kérvény eredetijét — a mint kifejezi — 
Madarász József elleni bűn vizsgálat megindithatása 
végett kéri kiadatni, egyelőre önmagam iránti 
kötelességemet mulasztanám el, ha nem nyilatkoz
tatnám k i , hogy én az általam beadott ama 
kérvények aláírását önmagam sehol, sehol egyet
len egy községben, egy kérvénynél sem, és igy Győr 
városában sem eszközöltem. Nem is ismerem azon 
egyént, a ki azt hozzám beküldötte. (Elég rósz!) A. t. 
képviselőknek bizonyára, mintnekemis, tudomásom 
van a házszabályainak 77. §-áról: e szakasz meg
hatalmazása következtében nyújtottam én be azon 
Jíérvénj^eket, és igy jogosan cselekedtem. 

E l n ö k : Ugy hiszem, egyelőre marad a ha
tározat, mely szerint a beérkezett utóbbi három 
kérvény is a kérvényi bizottsághoz tétetik át. (He
lyeslés.) 

Mielőtt azonban a napirendre áttérnénk, Zi
chy Antal előadó föl fogja olvasni a központi bi
zottság ujabb jelentését a jövedelmi adó iránt. 

Zichy Antal előadó (olvassa.) 
Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 

Bátorkodom a t. házat fölkérni, méltóztassák a 
központi bizottság jelentésének kinyomatását el
rendelni ; és miután ugy is nem elvkérdésró'l van 
szó, csupán szerkezeti módosításokról, és az idő is 
igen előre haladt, e tekintetben a törvény szentesí
tése után szükségünk van mentül előbb ez intéz
kedések megtételére, ennélfogva minden nap va
lóságos veszteség az államkincstárra nézve : bátor 
vagyok tehát kérni, méltóztassanak ennek tárgya
lását holnapra kitűzni. 

Elnök t Az iránt van intézkedés téve, hogy 
délutánig e jelentés ki legyen nyomatva ') és ki 
is fog osztatni: méltóztassanak most intézkedni, 
mikorra találják czélszerünek napirendre kitűzni? 
(Holnap!) Tehát holnap a 10 órai ülésnek ez 
lesz tárgya. 

Még van az elnökség asztalán néhány tárgy, 
mely szintén napirendre kitűzendő. A főrendek
nek a földadó iránti módositványa, mely iránt 
a központi bizottság jelentését beadta, s mely ki 
is van nyomva; ez volna tehát a másik tárgy. 
Ezen felül van régi két jelentés, melyet a közvádló 
sürget: t. i. Román Sándor és Böszörményi kép
viselők iránt beadott véleményes jelentése a tizes 
anentelmi bizottságnak; és még egy igen régi, 

l) Lisd az Irományok 296-dik számát 

tavaly nov. 30-kán szintén Böszörményi irányá
ban beadott vélemény, melynek közlése, gondo
lom, azért halasztatott el, mert erre nézve maga 
Böszörményi úr sem tett semmi kifogást, sőt azt 
mondta, hogy e részben mentelmet nem is köve
tel : ez még mai napig sincs a közvádlőnak kiadva. 
Mindezeket tehát szintén felvehetjük a holnapi 
tanácskozás tárgyaiul. (Helyeslés.) 

Napirenden két tárgy van : méltóztassék leg
először a kérvényi bizottság jelentését a konstanti
nápolyi esetekre vonatkozólag felolvasni. 

Horváth Döme előadó ( olvass i a kérvényi 
bizottság jelentését, mely a nevezett kérvényt kelll in
tézkedés végett a miniszterei'nökséghes véleményezi 
áttétetni.) 

E l n ö k : Méltóztatnak ezen véleményt elfo
gadni? (Elfogadjuk!) 

Wenckheim Béla b. belügyminiszter: T. 
ház ! Méltóztatnak emlékezni, hogy még múlt év
ben a siklósi kerület érdemes képviselője Jókai 
Mór konstantinápolyi némely hazafiak tudósitása 
folytán azon kérdést intézte épen hozzám : van-e 
tudomásom azon gyalázatos üzletről és szégyen
teljes kereskedésről, mely ott magyarországi té
vedt nőkkel űzetik ? En akkor azon helyzetben 
voltam — miután arról magam is értesíttettem, 
— hogy igen is volt róla tudomásom, s ennek kö
vetkeztében e tekintetben a kellő intézkedéseket 
megtettem: t. i. a külügyminisztert felkértem, hogy 
a keleten levő konzulságok és követségek ügy
nökeit oda utasítani szíveskedjék, hogy e tekintet
ben kellő szigorral eljárjanak, a szükséges vizs
gálatot megtegyék, a netalán eltévedt nőket, kik 
nálok menedéket keresnek, ótalmok alá vegyék, 
s azokat, kik biztos kereset nélkül ott tartózkod
nak, összeszedjék és hazájokba küldjék vissza. 
Ezen megkeresés folytán ez meg is történt, mert 
mind Konstantinápolyban, mind különösen Egyip
tomban az oda való ügynökség a legnagyobb te
vékenységet fejtette ki az ily üzletet gyakorlók 
iránt, a mennyiben ezek osztrák-magyar alattva
lók voltak, és e szerencsétlen nők közül többet mái-
több izben Fiumébe és Triesztbe küldött, honnan 
rendelkezésem folytán születésűk helyére szállít
tattak. 

Jövőre is ezen intézkedés fog történni. 
Ha méltóztatnak ezen kérvényt a miniszté

riumhoz utasítani, jövőre nézve sem tehetnénk 
egyebet, mert gyökeresen ezen bajon segíteni 
egyelőre alig lehet, minthogy annak oka a Dunai 
fejedelemségekben rejlik. Különben ugy a rendőri 
osztálynál, mint az erdélyi hatóságoknál intézke
dés tétetett, hogy az útlevelek kiadására nézve a 
legnagyobb óvatosággal járjanak el, és csak oly fia
tal nőknek és csak ugy adjanak útlevelet, ha fentar-
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tásuk módját kimutatni képesek és a szülők, illető
leg gyám beleegyezését előmutathatják. 

Bizonyossá kívánom tenni a t. házat, hogy j 
ez esetek a kormány figyelmét nem mellőzték el, 
és hogy megtettem mindazt, mit tennem lehetett. 

Csiky Sándor: T. ház! Ezen nyilatkozat 
érdemileg azt tartalmazza, hogy mind Konstanti
nápolyban, mind Kairóban, mind Alexandriában 
megtörténtek azon intézkedések, melyeknél fogva 
a nemzet becsületének lealázása . . . {Felkiáltások: 
Mi köze ennek a nemzet becsületéhez!) Nem tudom, 
micsoda nebeztelése lehet valakinek az iránt, mi
kor azt mondom : hát nem alázza-e le a nemzet 
becsületét az, hogy Konstantinápolyban a fran-
czia, angol, olasz konzulok gátat tudnak vetni, 
s gátat is vetnek annak az embertelen, a nemzet 
becsületét sértő . . . . (Élénkfelkiáltások: Anemzeti be
csületnek ehhez semmi köze!) Mert azokról van szó, 
kik elraboltatnak, s nem azokról, a kik önként ad
ják oda magokat áldozatul, ezekről szó sincs. Fáj
dalom, hogy ilyen esetek is adják elő magokat; de 
itt nem oly nőkről van szó, hanem olyanokról, kik 
akaratjok ellenére elámítva, elraboltatva akarat-
jók ellenére elhurczoltattak : az olyanokról ^ van 
kérdés. A belügyminiszter méltóztatott tenni in
tézkedést : azt hálás köszönettel fogja a konstanti
nápolyimagyar gyarmat venni: hiszen legbuzgóbb 
óhajtása volt, hogy azon visszaélés, botrány és 
embertelenség megakadályoztassák. Azonban, a 
mint a kérvény tartalmából megérteni mél
tóztattak, ennek eddigelé óhajtott eredménye nem 
volt. Azért kérem a t. házat, utasitsa a kormányt, 
hogy az eddigi intézkedések elégteleneknek mutat
kozván, a czél elérésére hatályosabban akként in
tézkedjék, hogy azoknak a botrányoknak és em-
bertelenségeknck vége szakittassék. 

Bátor vagyok a kérvényi bizottság jelenté
sére azon felvilágosítást figyelmeztetésül meg
tenni, hogy ebben a kérvényben — tudomásom 
van róla, mert engem kértek fel beadására — 
hogy ezen kérvényben az foglaltatik, hogy azon 
kérvényező nő a konstantinápolyi magyar gyar
mat megbízásából három ily kiszabaditott szeren
csétlen leány-gyermeket betegen idehozott fel, kik 
itt vannak a kórházban, a nélkül, kogy kihallgat
tattak volna arra nézve, hogy kik, miképen és mi 
történt velők ? azt kéri tehát, hogy a ház ezen há
rom gyermek kihallgatását eszközölje, mert ez is 
azon események valósága földerítéséül fog [szol
gálni. 

S z l á v y JŐZSef: A t. képviselő úr megnyug
tatására mondhatom, hogy azon tiszteletre méltó 
asszonyság, ki indítva keresztyén felebaráti szere
tettől, eléggé nem dicsérhető buzgalommal ka
rolta fel ezen ügyet, és három ily szerencsétlen 
nőt haza hozott, legközelebb folyamodást adott 

be, hogy ezen három nő hallgattatnék ki. Ez ki 
is adatott már Buda városának, és Buda város 
főkapitánya eddig, ugy hiszem, ki is hallgatta; ha 
még nem tette volna, ugy legközelebb ki fogja 
hallgatni. Meg lehet győződve a képviselő úr, hogy 
azon vallomásokhoz képest a minisztérium nem 
fog késni mindazon lépéseket megtenni, melyek 
kívántatnak — ha t. i. csábítás vagy elrablás 
történt volna — a minisztérium mindent meg fog 
tenni, a mi szükséges. 

Elnök: Elfogadja-e a t. ház határozatilag a 
kérvényi bizottság véleményét ? (Elfogadjuk!) így 
tehát ezen irományok a miniszterelnökhöz fog
nak áttétetni. 

Mielőtt a tömeges kérvények tárgyalására 
átmennénk, föl kell olvasni a múlt ülésben Deák 
Ferencznek elfogadott határozati javaslatát, mely 
azután a mélt. főrendekhez fog átküldetni. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa Deák Ferencz 
indítványozta s már elfogadott határozati javaslatot.) 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház a most fölolva
sott határozati javaslatot végleg elfogadni? (Elfo-
gadjuk !) Ezen határozati javaslatot Mihályi Péter 
jegyző úr a mélt. főrendek által mai nap 12 óra
kor tartandó ülésébe át fogja vinni. E tekintetben 
jegyzőkönyvi határozatra levén szükség, ennek 
pontja mindenek előtt fel fog olvastatni, 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a jegyzőkönyv 
Uldö pontját) 

E l n ö k « A jegyzőkönyvbe ezen pont be fog 
vetetni. 

Következik most a kérvényi bizottság jelen
tésének tárgyalása a Madarász József képviselő 
úr által beadott kérvények iránt. 

H o r v á t h D ö m e e lőadó (olvassa a kérvényi 
bizottság véleményét a Madarász Jószef által benyúj
tott 146 kérvényre vonatkozólag): „A mennyiben 
a kérvényekben felhozott, részint az ország füg
getlen állami élete és az 1867. évben alkotott 
közjogi törvények, részint az alkotmánynak a kor 
viszonyaihoz és igényeihez képesti kifejlesztésére, 
részben ismét az ország anyagi és szellemi fejlő
dése s a közterhek könnyítésére vonatkozó szem
pontok a törvényhozás folytonos gondoskodásá
nak és nyilvános tanácskozásainak tárgyait már 
addig is tényleg képezték, s jövendőben is képe-
zendik: a törvényhozásnál pedig az ország összes 
népsége, s közte, a mennyiben választó polgárok, 
kérvényezők is, a népképviselet alapján megvá
lasztott országos képviselők által alkotmány sze
rint részt vettek s vesznek : e tekintetből a kér
vényi bizottság a beadott kérvényeket, ha mind
járt a több oldalról megtámadott név- és kézalá-
irások mind valódiak volnának is , ily alakban 
inditványokul alkalmasak- és elfogadhatóknak 
nem találja. 
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„A mennyiben azonban a beadott kérvények
ben az alkotmány alapja támadtatikmeg: az 1867. 
évben alkotott közjogi törvények és azoknak, 
mintegy a nemzet akarata ellenére, vagy azzal 
nem öszhangzólag állított alkotása ellen felhozott 
előterjesztés, nem csak a képviselő testületet, sőt 
az egész törvényhozást egyaránt sérti ; de főleg a 
mennyiben az előterjesztés a törvényhozás alkot
mányos működése elleni óvásul czéloztatnék kér
vényezők által tekintetni: e törekvés roszaltatni, 
mint szintén elvontan attól, hogy a kérvény alá
íróiból igen sokan az óvás horderejét felfogni 
nem is képesek , sokan aláírásaikat visszavontak
nak nyilvánították, s igy azoknak e részbeni el
járása beszámítás alá nem eshetik : az értetlen, de 
különben jó akaratú néposztályoknál névaláírást 
toborzók és arra segédkezet nyújtók e részbeni 
eljárása hasonlag roszaltatni; (Élénk helyeslés 
jobbról) s a mennyiben a kérvények névaláirása 
már több oldalról lett ellennyilatkozattal meg
támadva, az aláírások több tekintetben kétes hi-
telüeknek mutatkoznak : a kérvények, netalán be
adandó panaszesetek alkalmával megrendelendő 
és megejtendő vizsgálat, s további körülménysze-
rü eljárás végett, a belügyminisztériumhoz átté
tetni véleményeztetnek." (Helyes! Helyet!) 

M a d a r á s z József : T. ház! Nem a tárgyra. 
nem a vélemény érdemére, hanem önmagára még
is a jele tésre nézve kötelességemnek tartom némi 
észrevételeimet megtenni. 

Először is meg kell jegyeznem, hogy sajná
lom a jelentést tevő bizottságot, annak előadóját 
és igy- még önmagát e részbeni előadását, még 
önmagát a t. elnök úr előadását is, miszerint ezen 
tárgy igy vétetett csak fel: Madarász József kép
viselő által beadott kérvények; és itt óhajtom 
megjegyezni, hogy azon 146 említett kérvény 
közt többen vannak olyanok, a melyek nem álta
lam adattak be. Tehát a dolog természeténél fogva 
és az igazság is ugy hozván magával, felette saj
nálom, hogy erre az előadó úr figyelmét kiterjesz
teni nem méltóztatott. 

Másodszor kötelességemnek tartom kinyilat
koztatni, miszerint bárki által azon kérvényekbe, 
melyek én hozzám küldettek b : adás végett, olya
nok ira'tak alá, kik azt nem értették, és oly ne
veket használtak, kik azt aláírni nem akarták, 
azt önmagam is határozottan roszalom. {Nagy zaj.) 
Uraim! az igazsággal egyenlő mértékben kell 
többség vagy kisebbség, vagy legnagyobb kisebb
ség egyénei ellenében élni, és e tekintetben köte
lességemnek tartanám a felelősséget, és kötelessé
gemnek tartom minden tetteimért, és igy köteles
ségemnek tartom akkor is, ha én bárkit kénysze-
ritőleg, és ugy, hogy azt nem tudta volna, Írattam 
volna alá. Már előbb kénytelen válék Győr vá

rosának kérvényénél megjegyezni, és most ismét
lem, hogy én az általam beadott kérvények alá
íratását sehol nem eszközöltem, és igy azon ro-
szalást én is helyeslem. A mi arra nézve mondatik, 
hogy valaki ugy toborzottá az aláírásokat, hogy 
nem értették, a kik aláirtak, erre nézve is rosza-
lásomat fejezem ki. 

Még egyre vagyok bátor figyelmeztetni a t. 
képviselőházat a nélkül, hogy határozata hozatu-
láboz hozzá szólanék. Én ugy emlékezem s ugy 
tudom, hogy alkotmányos országban a többség 
irányában mindig az a leghelyesebb eljárás, ha a 
kisebbség, illő tisztelettel (Zaj Felkiáltások: LdzMs \) 
határozott meggyőződésének nyilvánítása mellett 
kérvényezi azt, hogy alkotmányos utón a törvé
nyek megváltoztatását óhajtja; s én, a mennyire 
tudom, e kérvényekben ezek vannak előadva. 

Ezen megjegyzéseim mellett a bizot sági vé
lemény legutolsó pontjára, hogy a belügyminisz
tériumhoz tétessék át, ismét csak fm'veluieztetem 
a t. képviselőházat, hogy én ugy hiszem, hogy 
meg kell büntettetniük, s meg* keli bünhödniök 
azoknak, (FöldáJ.h : A mederuekl) a kik netalán 
mások névaláírásával visszaéltek; de akkor a 
képviselőház felfogásától függ. vajon alkotmá
nyosan a képviselőházhoz kell-e azok kiadásáért 
folyamodni. 

Ezek voltak a/.ok, a miket, miután a benne 
kérvényezendő tárgyak leginkább a honvédelmi 
ügyre vonatkoznak, s ott állandók a t. képviselő
ház szolgálatára, addig is előadni kötelességem
nek tartottam. 

Hrabovszky Zsigmond: T.ház! Ezen ügy 
sokkal nagyobb világosságban van az ország előtt, 
semhogy fölvilágosítást igényelhetne; azonban az 
én kezem között is vannak iratok , melyek ezen 
kérvények keletkezésére nagy világosságot vethet
nek , s a melyek az előttem szólott képviselő úr 
azon állítását, mintha azon kérvények alkotmány-
szerüleg , alkotmányosan engedett utón keletkez
tek volna, teljesen megezáfolják. (Halljak! Hall
juk !) 

A L ult márczius hó első felében volt, midőn 
Madarász Vilmos, a ki jelenleg börtönben ül [He
lyesen ! Jól van.') Félegyházára ment , s ott a köz
birtokosságot, a polgárság előkelőit, a kik elhatá
rozó befolyással bírnak végre, felkereste s egy 
nyomtatott kérvényt adott át azon felhívással, 
hogy ezt a kérvényt írassák le , s erre lehető leg
több aláírást szerezzenek. 

Nem ismerték ez urat a közbirtokos polgá
rok , s ő ugy adta ki magát, mi it egy volt ma
gyar miniszter martyrnak a fia. A legnagyobb 
tisztelettel s magyar vendégszeretettel fogadták. 
Azonban átolvasván az értelmes polgárok a kér
vényt, kimondották neki a legelső alkalommal, 
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midőn visszatért: „Uram! ebben a kérvényben 
a képviselőház ellen tiszteletlen kifakadások fog
laltatnak; már bocsánatot, de mi ezt aláírni nem 
fogjuk." Erre azután igyekezett megnyugtatni a 
polgárokat , hogy ezek a kifakadások nem a kép
viselőház, hanem csak egyes tagjai ellen vannak; 
már pedig a képviselőház egyes tagjai a publikum, 
a nyilvánosság kritikája alá tartoznak. S tartal
mára nézve mi van ezen kérvényben? Az, hogy 
németekké tettek bennünket. S ezt a jelenlegi 
többség valósággal megtéve. Most hát az a kér
dés , akarnak-e az urak németek maradni ? s 
akarják-e az urak a roppant adókat fizetni, a me
lyeket a németeknek megszavaztak épen azok az 
u rak , kik ellen azon kifejezések a kérvényben 
alkalmaztatnak ? 

Ezen értekezés közben aggodalmak fejeztet
vén k i , Madarász Vilmos megmondotta: „Hiszen 
jól tudjuk, hogy e kérvénynek most semmi ered
ménye nem lesz ; mert hiszen a hatalom a több
ség kezében van. Hanem hát e;-, az első lépés, s 
ezután következik a követválasztás: majd fogunk 
mi akkor Pestről az uraknak. — de az egész ország
nak — olyan követeket ajánlani, a kik az urakat a 
német járomtól megmentik, a kik megmentik a 
hazát azon rettenetes adótehertö'l, melyet rá a 
mostani többség rótt." 

Azon csodálkozni, t. ház. nem is lehet, hogy 
ezen szavak varázserővel hatottak az értetlenebb 
közönségre. Azt mondták ugyanis : „Ha csak mi 
tőlünk függ , túladunk a mostaniakon, és majd 
választuuk első alkalommal olyan képviselőket, 
a kik ettől a roppant tehertől megóvnak ben
nünket." 

Az aláírás igy százankint folyt azután. 
Ugyanekkor irtak nekem az előkelőbbek, 

menjek ki az Istenért tüstént, mert az egész lakos
ság fel van lázítva Madarász Vilmos által mert 
akkor még Asztalos János nem jelent meg.) Mint 
mondám, e szavak: nem fogunk többé adózni, 
nem fogunk katonáskodni, fellázították a népet. 
En erre természetesen tüstént megindultam, s ki
érvén , összejövetelre kértem őket, s csak igen rö
vid idő alatt sikerült valamennyit megnyugtatnom 
s meggyőznöm arról, hogy itt Injába való ka
landorok szóltak hozzájok , s ily beszédeket be
csületes ember sem nem nyilváníthat, sem mint 
ezek tevék, olyanokat nem Ígérhet. Az ott össze
gyűlt polgárság mindjárt azt mondotta : „Jól van, 
mi tehát ezennel megsemmisítjük, önnek meg
nyugtatására átadjuk , és szavunkat adjuk . hogy 
ily kérvényeket soha többé alá nem írunk." 

Itt volt, t. ház , a szerencsétlenségnek alap
köve. 

Azután ^ostromolták a polgárokat, sőt még 
nejeiket is. (Elénk derültség.) Igen , uraim, ostro

molták az aláírásra, és ugy látszik, arra nagy 
súlyt fektettek ezen urak , hogy itt sikert arassa
nak. Azzal biztatták a népet, csak irják alá a kér
vényt , az nekik dicsőséget fog szerezni, ha ők 
lesznek az elsők, akik azt benyújtják. Azonban 
nem találtak senkit, ki másodszor nevét oda adá. 

Ekkor azután avatkozott a dologba Asztalos-
János , népgyüléseket tartott, társulatokat alko
tott , kinevezte azoknak elnökeit, jegyzőit és vá
lasztmányi tagjait. í g y szülemlett meg az ottani 
demokrata kör i s : abba önként egy jóravaló be
csületes ember be nem ment, s a gyűlésekben 
részt sem vett. 

Idő közben azután kitört a küzdelem. Ezen 
két egyén a közlakosságot, különösen a földbirto
kos néposztályt akarta megnyerni. Választóim 
nekem ismét irtak. Én természetesen kimentem 
hozzájok , összegyűjtöttem őket körülöttem, és 
megfogadták becsületszavukra , hogy többé nem 
engedik magokat elcsábitani. 

Akkor megint amazok mondák : „Majd ki
jönnek Pestről azon urak, kik ügyeitekről gondos
kodni kívánnak , majd megmondják azok is, hogy 
a ti képviselőtök milyen ámító, hogyan csal az 
benneteket, és hogyan rabolja el szabadságfokát." 
Fájdalom találkozott hirlapis, mely ezeket utánok 
monda, mely czikkeket felolvasták a nép előtt azon 
hozzátétellel, hogy ez mind szentírás. „Győződjetek 
meg, miként csalnak meg benneteket, és a ti képvise
lőtök is csak avval a többséggel tart és amit ben
neteket: ime itt van minden ebben az újságban." 

í g y folyt ezen küzdelem egyik napról a 
másikra. 

Ekkor az értelmessebb polgároknak fiai, mert 
ezek nem hagyták magokat elcsábitani, elvégez
ték magok közt, hogy majd ők el fogják látni azo
kat az urakat, kik Pestről kijönnek, magyarosan, 
és készitettek botokat azok számára, a kik a város 
nyugalmát fogják megzavarni. Valóban ideje volt 
már a nyugalmat és békét helyreállítani köztök, 
mert a magyar vér igen könnyen kicsapong. 

És valóban a mióta legújabb időben itt oly 
meleg részvét nyilatkozott ezen bezárt emberek 
iránt, azt kérdezték: „hogy az Istenért mi fog 
történni velünk, ha ezen emberek kiszabadulnak, 
hogy ha majd ezek ki fognak menni ismét és a sze
rencsétlenségnek újra tárt ajtaja lesz?" 

Ok tehát kérvényt adtak be nekem, mely et 
én, az igaz, eddig visszatartottam, mert őket lehe
tőleg megnyugtatni akartam; most azonban tár
gyalás alatt levén az ügy, bátor vagyok a tisztelt 
háznak benyújtani a kérvényt. 

Én is az ő nevökben azért könyörgök, mél
tóztassék azt a t. ház a most tanácskozás alatti
akkal a belügyminiszterhez áttenni, mert ez tehet 
e tárgyban legtöbbet, hogy ha azon hozzátétellel 
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adatnak ki ezen iratok, hogy a lehető erélylyel 
tigyekezzék jövendőre az ily veszélyes izgatásokat, 
miként a választmány is véleményezi, megaka
dályoztatni. (Helyeslés.) 

HaláSZ B o l d i z s á r : Tisztelt képviselőházS 
Nem levén mindenben a kérvényi bizottság véle
ményével egy értelemben, meg fog bocsátani a 
ház, ha indokolom, mért nem vagyok vele egy ér
telemben. A mi a kérvényezőket illeti, kikre nézve 
az előttem szólott tiszt, képviselő úr aljas izgatásról 
beszélt, és azokra nézve azt állítja, hogy azok kö
zött egy jóra való ember sincs: erről feleljen ő, 
midőn itt ily ítéletet mond ki. 

A mi egyébiránt illeti magát a kérvényezési, 
nem tudom, meggondolták-e azok, a kik ezt meg-
inditották, vajon a czélt, a melyet magoknak ki
tűztek, elérhetik-e?vagy is, hogy egyenesen hitték-e, 
hogy a tisztelt képviselőháznak többsége, mely 
az általok úgynevezett közösügyes törvényeket 
meghozta, ezen kérvény alapján majd átalakítja 
azokat ugy, a mint ők akarják? Ezt ismét ők tud
ják, hogy hitték-e ? vagy pedig hogy más czélt 
akartak-e elérni? 

T. ház! A véleményben itt oly elvek vannak 
kimondva, melyeket részemről magamévá nem 
tehetek. Nevezetesen azt mondja a tisztelt bizott
ság, nem világosan ugyan, hanem mondja, azért 
roszalja ezen kérvényeket, mert a választó polgá
rok azon törvények alkotásában képviselőik által 
részt vettek. Itt egy elv van kimondva, t. i. hogy 
csak azoknak volna kérvényezési joguk, a kik vá
lasztó polgárok. Annyival inkább alapos ezen ész
revételem, mert az ellenkérvényben világosan ki 
van mondva, hogy azon kérvényt aláíróknak nagy 
része nem is váíasztóképes. Ezt érintetlenül azért 
nem kívánom hagyni, mert a kérvényzési jog 
átalános, mint a levegő, az mindenkinek egyaránt 
szolgálatára áll. 

Másodszor azt mondja a tisztelt bizottság, 
hogy ezen kérvényeket indítványnak nem tekint
heti, Hiszen kérvény sohasem indítvány. Nem 
tulom, hogy miért méltóztatott ezen motivatiot 
előhozni ? hiszen azok nem is indítványok, hanem 
kérelmek. 

Egyébiránt a mi leginkább késztet a felszóla
lásra, ez azon körülmény, hogy a bizottság bizo
nyos roszalásokat ajánl a háznak. Már, tisztelt 
ház, roszalás minden esetben ítélet és megbélyeg
zés. A tisztelt ház sokkal magasabban áll, mintsem 
hogy ily ügyben bíráskodjék, annál inkább ki-
hallgatlanul, mert nem hihetem, hogy e kérvé
nyek felett, ellenkérvények- és bizottsági véle
ményből kifolyólag, lehessen Ítéletet hozni. 

De különben is, ha a tisztelt ház az ily kér
vényekben valamit büntetésre méltónak talál, 
nem elég azt roszalni, hanem a maga illetékes-

KÉPV. H. HÁPLÓ. 186% IX. 

i ségéhez utasítva azokat meg is kell büntetni. És 
' én a tisztelt bizottságnak csak azon utolsó nézeté

vel vagyok egy véleményben, t.i., hogy a mennyi
ben hamis aláírásról, törvénytelen izgatásról van 
szó, e tekintetben az illetékes minisztérium tétes
sen vizsgálatot, és ha bűnösöket talál, büntetesse 
meg. 

Ezek azok, miket én mint elvi kérdéseket 
érintetlenül hagyni nem voltam képes. 

Az utolsóra nézve pártolom a bizottsági véle
ményt, a mennyiben az ügyet a minisztériumhoz 
áttétetni kérem. 

Tisza K á l m á n : Bocsánatot kérek, tisztelt 
ház ! Én részemről ezen kérvényeknek védelmére 
nem akarok kelni, nem is teszem azt, mert egyéni 
szabad nézetem szerint az azok körül követett el
járást czélszerünek, helyesnek nem tartottam soha, 
és nem is tar tom; de azt gondolom, a t. háznak, 
midőn e tárgyban határozatot hoz, vagy is meg
állapodását jegyzőkönyvbe igtatja, meg kell fon
tolnia, hogy megállapodását ugy tegye, hogy an
nak oly magyarázatot adni, mintha magát a kér
vényezési jogot korlátozni akarnók, ne lehessen. 
Ez az egyik szempont. 

Másik szempont pedig az, hogy nem óhajta
nék ezen egész dolognak sokkal nagyobb fontos
ságot tulajdonítani, mint a mennyivel bir. 

Harmadik okom az, hogy nem óhajtanám 
ily határozat hozatala által a kedélyek izgalmát 
sok helyütt, mely már szűnni kezd, ismét feleleve
níteni. 

Én tehát azon véleményben vagyok, hogy 
semmi ily hosszas replikázásra szemben a kérvé
nyekkel szükség nincs ; ez nem a háznak feladata ; 
hanem egyszerűen kimondanám, hogy ezen kér
vényekre végzés hozatala szükség nem levén, azok 
az irattárba teendők; az aláírások hamisítása tár
gyában beadott folyamodások pedig, az ezekre 
szükséges további lépések megtétele végett egye
dül, azon kérvényekkel együtt, melyekre ezen pa
naszok vonatkoznak, a belügyminiszterhez te
endők. 

Én, t. ház, azt tartom, hogy igy sokkal mél
tóságteljesebb, szabatosabb lenne a ház eljárása, 
semmiféle magyarázatokra okot nem adhatna; s 
kiterjesztem ezt még a netaláni vizsgálatra is, 
mely nem a ház által, hanem az illetők által tör
ténnék, s a ház csak a kezében levő adatokat 
szolgáltatná át, a vizsgálat csak azokra levén ter
jesztendő, kik mint hamis aláírók bizonyulnak be 
s minden körülmények közt büntetendők a köz
törvény szei'int. 

Ez az én véleményem. (Helyeslés bal felöl.) 
Besze János : Én tiszteletben kívánom tar

tatni a kérvényezési jogot ; kérvényezzen kiki 
tiszta lelke meggyőződése szerint, szabadságában 
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áll; de nem áll szabadságában senkinek kérvé-
nyezésre valakit moraliter v a g y sohasem teljesít
hető Ígéretekkel kényszeritni. 

Midőn magokat oly exclusive nagy hazafiak
nak tartó emberek összeállnak, és midőn a nem
zet örömöt ü l , magokat gyászvitézekké alakítják, 
és kitűzik czélul, hogy a mi a nemzet, a nép bol-
gitására alkotott, szentesittetett, és törvénynyé ala
kult, azt a nép előtt népszerütlenitsék : az igy műkö
dő embereknek roszczéljokvan.('/f/í?2!)Czéljok e hitet 
a nép keblében megrontani az országgyűlés irányá
ban, B ha lehetséges,halomra dönteni mindazt, mit az 
a haza boldogságára üdvösnek tartva hozott. 
(Igaz! job) felöl.) Az ilyen, magokat a nép embe
reinek nevező emberek keresztül kasul járják a 
hazát és feldúlják a családi békét a munkás em
berek hajlékaiban. J á rnak , mint azon állat, 
melyet görénynek neveznek, (Derültség) mely 
magából kibocsát egy bűzt, hogy a fenülő tyú
kokat leszédítse. (Zajos derültség.) Az ily emberek 
az ál hazafiság bűzétől párolognak; mennek szerte
szét a falvakba, s hirdetik, hogy csak ők a meg
váltók , majd jön külföldről a Messiás , a kik itt
hon vannak , mind hazaárulók, jogfeladók s tör
vény által bennünket németekké átolvasztók. 
xV« ily embereknek faluról falura járásuk nem 
kérvény előmozdítása, hanem izgatás a csend, 
rend és törvény ellen, {ügy van!) 

Midőn az ily emberek működése felett ki
mondja a ház roszalását , ezt a legnagyobb in-
dignatióval és igen méltán teszi, s azért a bizott
ság' véleményét. ugy a mint van, pártolom. 

BÓniS S á m u e l : Én a szőnyegem levő ta
nácskozás tárgyát két részre osztom : egyik az , a 
mi magának a kérvények érdemét illeti; a másik 
azon eljárás, mely körülötte történt. 

A mi magát a kérvények lényegét illeti, a 
mint tudom, azok az 1848-kitörvények helyreállítá
sát óhajtják. Ez iránt a háznak határozatot hozni 
nem szükséges, a maga utján törvényes utón kér
vényezheti ezt a honnak minden polgára. 

A másik az eljárás. Ha panaszok tétettek a 
ház elé az iránt, hogy ezen kérvények kiegészí
tésénél nem tiszta volt az eljárás, kényszer, csá
bítás forgott fen, az aláirások hamisak: erre 
nézve szükséges csupán a háznak azon határozata, 

hogy a minisztériumhoz utasittassék vizsgálattétel 
végett. 

Én részemről ezt látom Tisza Kálmán indít
ványában , és azért rászavazok. {Helyeslés bal 
Jelöl.) 

Nem látom itt szükségét, hogy mielőtt ezen 
vizsgálatok megtörténlek volna , mielőtt a pana
szok constatáítattak volna, már a házban roszaló-
lag nyilatkozzunk. Én azt hiszem, bíráskod
ni valamely panasz felett csak akkor lehet, ha I 

azon panasz valóságosan comtatálva van. (He
lyeslés.) 

Kerkapoly Károly: T. ház! A roszalás 
kimodását én sem szorg-almazom. (Halljuk!) 
Ismétlem, a roszalás kimondását én sem szorgal
mazom ; de azért valamit tenni szükségesnek lá t 
nék a czélból, hogy a ház megkíméltessék attól, 
hogy a ház ideje elvesztegettessék oly kérvé
nyeknek a ház elé hozásával, melyek irányában 
semmi biztositéka sincs a háznak az i ránt , hogy 
azok valóban létező embereknek kérvényei és. 
épen az aláirottak kérvényei-e? 

Madarász képviselő urnái ez nem első eset, 
hogy oly kérvényeket hoz a házba, melyek nem 
létező emberek aláírásával és azok nevében adat
tak be. 1867. június 25-én a kérvényi bizottság
nak akkori jelentéséből megértette a t. ház, hogy 
azon úgynevezett kath. 1 lkészek, név szerint Tur-
csányi Gábor, Szmercsák János, Tulka Géza és 
többen, kik a coelibatus ellen intézett kérvényt 
állítólag a t. képviselő úrhoz küldöttek, a ki azo
kat be is adá, a^on egyházmegyében, melyből 
levőknek mondattak, nem léteznek. Ez alkalom
mal a t. ház helyesléssel fogadta Zsedényi Ede 
képviselő úr azon kijelentését, mely szerint a kép
viselő semmi esetre be nem nyújthat oly folya
modványt, melynek aláírását s aláírásának hite
lességét nem ismeri; nem nyújthat be, miután a 
ház már abban, hogy képviselő nyújt be valamely 
kérvényt, biztosítékot lát annak hitelessége iránt, 
melyet ez uíon tévedésbe vinni természetesen 
nem szabad. 

A t. háznak akkor ezen irányban kijelentett 
helyeslése, ugy látszik, nem elég birt erővel arra 
nézve, hogy hasonló esetek ismétlésétől visszatart
sa a t. háznak éjjen nevezett tagját. 

Ha már tettleg történtek és pedig nem egy
szer történtek ilyen esetek, azt hiszem, kell valami 
intézkedés a végre, hogy a ház ideje nem létező 
embereknek állítólagos kérvényeivel ne raboltas-
sék el. Ugyan azért talán jegyzőkönyvileg lehet ie 
kifejezni azon enunciatiót, melyet a ház, a mikor 
Zsedényi képviselő úr által előadatott, helyeslés
sel fogadott. 

Nyáry P á l : Nekem ugy tetszik, a t. ház 
ezen kérdést, mely most előttünk forog, a kérvé
nyezési kérdést t. i. nem tartja oly fontosnak, mint. 
a milyen valóban. Hogy nem tartja ilyennek a 
kérvényi bizottság, azt véleménye mutatja: mert 
ha tisztában volna a kérvényi bizottság a kérvé-
nyezés valódi fogalmával, semmi esetre sem ter
jesztett volna elő javaslatot megrovó határozat 
hozatala végett. 

Az alkotmányosság fő lényege ke'tőben rej
l ik: az első, hogy alkotmányos polgárnak csak 
alkotmányos törvényhozás által hozott törvénynek 
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kell engedelmeskednie; de másik fő lényege az is, 
hogy egy törvény sem örökös, a törvényre nézve 
a. vélemény szabad, és a törvényt folytonosan le
het s kell is javitni. Nem kell tehát megfeledkezni, 
hogy midőn törvény hozatik, és annak az enge
delmesség nem mondatik fel, hanem egy vagy 
többek azon törvénynyel nem levén megelégedve, 
annak a jövő törvényhozás általi javítását kíván
ják, és kérvénynyel járulnak a ház elé: hogy e 
két eszme egészen különböző. Az első esetben, ha 
valaki megtagadja a törvény iránti engedelmessé
get, az nem tartozik a házra, hanem a bíróságra: 
ha kérvénynyel azért folyamodik valaki a házhoz, 
hogy az ő véleménye szerint valamely íörvény 
nem jó, az jobb lehetne, ily egyes vélemény-nyil
vánítást a képviselőház, lehetnek esetek, hogy 
nem vesz épen semmibe, de ha egyszer a kérvény 
tártaim;;, a nemzet közvéleményét fejezi ki, az 
minden esetre a házra oly nyomással leend, hogy 
utójára a közvéleménynek eleget tenni erkölcsileg 
kényszerítve érzendi magát. 

Erre nevezetes példákat lehet előhozni, és 
pedig azon államból, melyben mindeddig az al
kotmányosság legjobban és legnagyobb inéi fék
ben van kifejlődve. Evén században nevezetes tör
vénymódosítások történtek Angliában: p. o. a 
katholikusok, a zsidók emancipálása, és főkép a 
választási jognak szélesbitése. Bizonyosan nem 
lesz a képviselők közt, ki ne emlékeznék azon 
monstre-petitiókra, melyek letétettek az angol al
sóház asztalára e nevezetes ügyekben, mázsákat 
nyomtak azok. Ugyan mit tett ezekre nézve az angol 
képviselőház? Vajon azt-e, hogy inquisitiót ren
delt, hogy azon aláírások helyesek-e vagy nem? 
Bizonyos ideig — ez a dolog természetében rejlik 
— a többség, magában bizva, kigúnyolta a kérvé-
n ek tartalmát; de annyiszor ismételtetett az. 
hogy nyomása alatt, az emberiségnek javára, leg
először a katholikusok emancipáltattak, a zsidók 
polgári jogokkal ruháztattak fel és az igenis kor
látolt választási törvény szélesbittetett. 

Ha ez így áll, és pedig igy áll. akkor nem 
lehet mást határozni, mint a mit Tisza Kálmán 
barátom előterjesztett. 

Én, megvallom, még annyira sem mennék, 
mint ő, t. i. én ezen kérvényeket nem adnám ki, 
(Felkiáltás jobb fdöl: Tán köszönetet kell értök sza
vazni?) nem adnám ki vizsgálat végett a belügy
miniszternek: (Jobb felöl: Meg kell tán dicsérni?) 
mert ha áll azon elv, melyet a kérvényre nézve 
felállítottam. még akkor i s , ha nem lehetne 
kétségbe vonni az aláírások helyességét, ily tar
talmú kérvény nem szolgálhatna soha határozati 
tárgyul a háznak. Ha tehát még azon esetben 
is. ha mind magok irták alá a kérvényt a kérvé
nyezők, nincs a ház kényszerítve arra, hogy a. 

törvényeknek kérvényezett megváltoztatását tár
gyalásba is vegye, nem látom át, mi különbséget 
tesz erre nézve, ha netalán találkoznának a kér
vényben oly nevek is, melyeket az illetők nem 
magok iríak alá. 

E szempontból azon módosítással fogadom 
el Tisza Kálmán indítványát, hogy annak a vizs
gálatra vonatkozó része kihagyatván, a jegyző
könyvben csak ennyi fejeztetnék k i : „A levéltár
ba tétetik." (Helyettes a bal oldalon.) 

I v á n k a Z s i g m o n d : Én, megvallom, nem 
értem, miként történhetik az, hogy a túloldalról 
elvi kérdés vettetik föl elénk, és az mondatik, hogy 
ha mi az előterjesztett véleményt elfogadjuk, ak
kor ezzel a kérvényezési jogon és elvén ejtünk 
sérelmet, mi senkihez, de legkevésbbé illik a kép
viselőtestülethez. Én itt azon taktikát látom kö
vetve, melyeta pénzügyi kérdésnél állítottak elénk, 
azt mondván, hogy mi a megyéket agyon akar
juk ütni, sérelmet ejtünk rajtok és az alkotmá
nyos elvet feladjuk az által , ha a pénz
ügyminiszter által előterjesztett törvényjavaslatot 
pártoljuk. Én nem látom helyén, hogy e kérvé
nyek kérdése összezavartassék azon esettel. Ez 
oly eset, mely az egész országban fölébresztette a 
közfigyelmet, s láttuk, mik voltak ezen lázító el
járás következményei: böríönzések, bünperek és 
sok ártatlan embernek elfogatása, kik a törvény 
útjáról let ereitettek és évekre elitéltettek. Ha ez 
esetben közönséges kér vény ezésről és nem lázítás, 
nem fenyegetés, nem forma szerinti izgatásról vol
na szó, hajlandó volnék lágy eljárás követésére; 
de most azt hiszem, a ház többsége nem tehet 
mást, mint hogy azoa indítványt elfogadja, melyet 
a kérvényi bizottság előterjesztett. Én ennek el
fogadását kívánom, és azt a Kerkwpoly képviselő 
úr által felállított érvekkel kívánnám megtoldani. 
Ragaszkodom az előadó által fölállított vélemény
hez, és óhajtanám, hogy az általunk fogadtassák 
el. és ne zavartassák össze a kérvényezési ios 
azon esettel, mely egészen más és ettől külön
vált tény. 

Ghiyczy Kálmán : Én. t. ház. nem szólaltam 
volna fel ezen kérdésben, ha Kerkapoly Károly 
t. barátom által uj indítvány nem tétetik. Én 
nem helyeslem részemről azt, hogy képviselő 
adjon be kérvényt akkor, midőn nem is tudja, ki
től jön az és ki szolgáltatja azt kezébe. Hogy ez 
iránt annak idején talán intézkedni kell, azt kér
désbe nem veszem; de épen azért, mivel ez alka
lommal nem akarok a kérvényezési kérdésnek ér
demleges vitatásába bocsátkozni, és nem is tartom 
helyesnek, hogy az most mellékesen szabályoztas-
sék: ennélfogva azon vélekedésben vagyok, hogy 
itt most a kérvények iránt ez alkalommal átalá-
ban semmi rende'kezést tenni nem lehet. Ugyan-
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azért Kerkapoly t. barátom előterjesztését nem 
fogadhatom el, és azt tartom, ha ő kivan ez iránt 
a ház előtt inditványt tenni, azt ne most, hanem 
külön alkalommal terjeszsze elő. (Helyeslés balról.) 

A mi a szóban levő tárgyat illeti, én e te
kintetben egyenesen és egyedül a ház méltóságá
nak tekintetéből kívánok felszólalni, s kijelentem 
világosan, hogy egyátalában nem helyeselhetem 
azon modort, melyben azon kérvények szerkesztve 
vannak, nem helyeselhetem, sőt roszalom azok
nak, a mint köztudomásra jött, előállítási módját, 
s hiszem, hogy mindazokat, miket p . o. Besze Já
nos barátom előadott, más modorban bárki a ház
ban előadhatta volna. De nézetem szerint a ház 
méltóságával meg nem egyezik, hogy azokkal, 
kik ezen petitiót, részben nem is öntudatosan, alá
irtak, vagy pedig az aláírásokat különböző módo
kon összeállították, mintegy szóváltásba bocsát
kozzék közjogi elvek felett. (Helyeslés halról) Azt 
hiszem, a ház méltósága megkívánja, hogy egész 
közönyösséggel tárgyalja ezen petitiókat: ezt ér
demlik meg nézetem szerint és többet nem. 

És azért is e tekintetben Tisza Kálmán kép
viselőtársam inditvánj^át pártolom, és arra nézve, 
mit Nyáry Pál barátom előadott, a tárgy felvilá
gosítása végett csak azt kívánom megjegyezni, 
hogy ha jól fogtam fel Tisza Kálmán indítványát. 
ez nem oda megy ki, hogy minden kérvények 
adassanak ki a belügyminisztériumnak, annak meg
vizsgálása végett, vajon az aláírások helyesen 
történtek-e ? hanem hogy a ház elé már terjesztett 
panaszok adassanak ki a belügyminisztériumnak 
a hozzájok tartozó kérvényekkel együtt az e rész
ben netalán szükséges vizsgálat megtétele végett. 
(ügy van. balról.) Én tehát ezúttal a kérvényezési 
kérdés bővebb fejtegetéseibe bocsátkozni nem akar
va s azt nem ismervén most tüzetesen e tárgyra 
tartozandónak, a ház méltósága tekintetéből ké
rem a t. házat, méltóztassék Tisza Kálmán indít
ványát elfogadni. (Helyeslés balról.) 

Ivánka I m r e : Ghyczy Kálmán t. barátom 
elmondotta nézeteimet, és igy alig van valami 
hozzáteendő: mert hogy a modort, mely szerint 
keletkeztek ezen petitiók, nem helyeslem, az iránt 
véleményemet már a nyilvánosság utján rég el
mondottam. Aláírásokat gyűjteni oly ivekre, me
lyeknek tetején az á l l : ,,hogy a ki nincs megelé
gedve az 1867-ik évi állapotokkal és az 1848-iki 
törvényeket akarja visszaállitatni , hja a lá!" 
Magyarországban nagyon sokat lehet. Pedig ezen 
kérvények mellékleteinek nagy része ilyformán 
van szerkesztve. Tehát a petitiók keletkezéséről 
ez úttal hallgatok; de a kérvényezési jogot igy 
mellékesen elütni, mint a miként szándékoltatik, 
semmi esetre se akarván, pártolom Tisza Kálmán 
t. barátom indítványát. (Mozgás jobbról.) 

Zsedény i E d e : T. ház ! Hallgatással nem 
mellőzhetem Ghyczy Kálmán tagtársunk előadá
sát, melyben azt vitatja, hogy Kerkapoly tagtár
sunk indítványát máskor terjeszsze elő, most pe
dig azt tárgyalni nem lehet, és ugyanazon pilla
natban pártolja Tisza Kálmán indítványát. Én 
azt hiszem, Kerkapoly indítványát épen ugy lehet 
tárgyalni, mint Tisza Kálmán indítványát. (He
lyeslés a jobb oldalon.) Egyszersmind azt hiszem, 
hogy, bár kétségbe nem akarom vonni az illető 
kérvények aláíróinak akaratát, vagy jó hisze-
mét, bár nem akarom azt mondani, hogy az alá
írások szerzői keblében az agitátor elfojtotta a 
jó hazafit: mégis ezen ház csak világos jogával 
él, ha azon epés, méltatlan kitöréseket, melyekkel 
ezen háznak többsége jogrontással vádoltatik, s 
azon méltatlan vádhoz az eddigi alkotmányos vív
mányok kigunyolása kapesoltatik, hallgatással 
tűrni nem akarja. Ez által a kérvényi jogot sem 
meg nem szorítja sem el nem nyomja. Azért Ker
kapoly képviselőtársam indítványát tárgyalandó
nak tartom és érdemére nézve is pártolom. (He
lyeslésjobb felöl.) 

Jókai Mór: T. képviselőház! Ezen kérvé
nyek tartalmát illetőleg bátor voltam én is több 
izben mind az illető helyen élő szóval, mind pedig 
a még illetőbb helyen, a sajtó ixtján is nyomtatás
ban is elmondani szerény nézeteimet. Nem helye
seltem ezen kérvények keletkezését, nem helye
seltem azért, mert azoknak csak két kimenetelét 
láttam. Mindkét kimenetel rósz.• az egyik kime
netel a kisebbik rósz, a másik kimenetel pedig a 
nagyobbik rósz. 

A kérvények tartalmát illetőleg , vannak 
ugyan bennök dolgok, melyeket én nemirnék alá, 
például a haderőnek igen kisszerű mérvre való 
leszállítását: de vannak bennök nagy eszmék is, 
melyeket soha meg nem fogok tagadni, s melyek 
kivivásáért mindig küzdeni fogok. 

Nem helyeseltem, hogy ezen nagy eszmék 
idején kivül, helyén kívül, rósz utón, és oly utón, 
mely bennünket nem a czélhoz, de attól elvezet, 
indittattak meg. 

Mi kimenetele lehetett ezen kérvényeknek ? 
Csak kettő. Vagy az, hogy a t. ház közönynyel 
fogja venni, és azt mondja: ennek sem ideje, sem 
helye, sem ez nem útja a törvényhozásnak; majd a 
maga utján, ha azt máskor talán épen jónak fogja 
találni, elő fogja azt hozni. Ez a kisebb rósz; a na
gyobb rósz, mitől már féltem, az, hogy a t. ház 
animositással fogadja ezen kérvényeket, s ezen 
nagy eszméket, melyek a törvényhozás elé tar
toznak, épen azért, mert azoknak védői most nem 
tartják időszerűnek, helyszerünek azok védelmére 
kelni, itt könnyű módon agyon üti. Ezanagyobb-
szerü rósz. 
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Ennek indítványozását^ látom én a bizottsági 
előadó úr eló'dásában, (Elénk helyeslés halról) 
ennélfogva engedje meg a t. ház, hogy én a két 
előre látott , jól előre megjövendölt rósz közül azt 
választhassam, a melyik kisebb, s ez a kérvények
nek Tisza Kálmán által indítványozott módon való 
félretétele. 

KurCZ G y ö r g y : T. ház j Én m ^ a m is azok 
közé tartozom, kik ezen kérvények értékére, bél
tartalmára nézve nem kívánnak mást, mint azon 
indítványt elfogadni, melyet Bónis és Tisza Kál
mán képviselőtársaim tettek. 

Van azonban e kérvények benyújtásának egy 
módja, mely még semmi szín alatt sem jött kérdés 
alá. Ez azon, az igazságtól eltérő mód, mely- | 
lyel azt a képviselő úr a ház asztalára letette. J 
Mindnyájan azon véleményben voltunk, mig a fel
szólalások az újságokban be nem következtek, 
hogy csakugyan azon 140 község folyamodott a j 
házhoz kérvények utján. Azonban a dolog nem } 
igy áll, hanem csak egyes községeknek egyes tag
jai. A képviselő úr pedig ugy adta itt elő a dolgot, 
hogy 140 község nevében adja be e kérvényeket: 
(Zaj. Bal felöl: Nem ugy áll!') és ez ámitási oldala a 
dolognak, melyet szó nélkül hagyni nem tudok. 

Ha egyéb nem, ez nekem okom arra , hogy 
azon indítványhoz, melyet Tisza Kálmán és Bónis 
Sámuel tettek, a Grhyczy Kálmán képviselőtársam 
által tett módositványnyal együtt, mely szerint l 
proponáltatik, hogy azon részei a kérvények
nek , és csak oly czélból adassanak ki a miniszté
riumnak, hogy a hamisítások folytáni büntetésekre 
nézve intézkedjék, igy a módositványt elfoga
dom ; de sajnálatomat kell kifejeznem azon kép
viselő könnyelműsége felett, melylyel az a 
kérvényeket ilyen^ modorban hozta fel, mely a 
valóságtól eltér. Én teháí sajnálatom kifejezését 
kívánom még tétetni ahhoz, mit Tisza Kálmán 
indítványozott, s azt Ghyczy ^módosításával el
fogadom. 

P u l s z k y F e r e n c z : T. ház ! A kérvényi jog 
megadását minden parlamentalis, minden alkotmá
nyos országban fentartotta magának a n é p , a 
nemzet azért, hogy minden egyesnek legyen 
alkalma a maga panaszát előadni; fentartotta 
azért, hogy ha összesen valamely kérdésre nézve, 
a nélkül, hogy észrevenné maga a törvényho
zás, megváltoztak volna az országban a nézetek, a 
közvélemény miben léte tökéletesen a törvényho
zás tudomására jusson. Ezt a jogot senki közü
lünk kétségbe nem vonta soha; ezt a jogot sen
ki korlátozni nem akarja; hanem kérdem, a köz
vélemény szabatos kifejezésének fogjuk-e tartani 
azt, ha nem ott alant, a hol küldőink vannak, 
hanem itt fent Pesten, összejönnek néhányan, 
irnak egy kérvényt , s kinyomatják abban az 

ismeretes nyomdában, melyet 18 esztendő alatt 
sárgafeketének ismertünk . s melyen a veres szin 
csak alig száradt meg, s azt szét küldik az egész 
országban, hogy közvéleményt ily módon csinál
janak, hogy küldenek commis voyageuröket, kik az 
aláírásokat összegyűjtsék, hogy zavarba hozzák a 
nép fiait — mint ezelőtt hallottuk itt felemlíteni — a 
kik nem tudják,aláirják-e vagy ne? Ezt fogjuk-e köz
véleménynek tartani ? Ezt az eljárást helyeselni sem
mi esetben sem tudom. Nem tudom helyeselni ezen 
kérvények hangját, melyen az országgyűlés egye
nesen megtámadtatik. Azt tartom, a ki szerkesz
tette, az a parlamentalismusnak bizonyára nem 
igen nagy barátja. Ilyen iratokat látunk min
dig, valahányszor caesarismust akarnak behozni; 
ilyet látunk mindig, valahányszor meg akarják a 
képviseletet rontani s caesarismust behozni, mely 
a nép legalsó , legtudatlanabb tömegén nyugszik 
s az intelligentiát akarja megbuktatni. Ez az irány 
az, mely ellen felszólalok; felszólalok pedig annál 
inkább, minthogy oly ügyetlenül vitetett ezen ügy, 
(Igaz! jobbról) hogy olyanok is írattak alá, a kik 
azt soha alá nem irták ; olyanok is, a kik ar
ról soha semmit sem hallottak; olyanok, a kik 
nem élnek ; olyanok, a kiknek nevét gúnyból 
irták alá. 

Azt hiszem, minden követ tartozik azon 
tisztelettel maga iránt, hogy oly kérvényt be 
ne nyújtson , a melynek aláírásai valóságáról 
meggyőződve nincsen. S ez a második dolog, a 
melyre nézve azt hiszem, hogy egészen hallgatnom 
nem lehet. 

Egyébiránt ugy látom, ezen ügy egészben 
véve igen tanulságos. Láttuk, hogy küldettek szét 
az egész országban, vagy, hogy mondjuk ki 
tisztán, az ország azon részeibe, melyeken magyar 
ajkú lakosság lakik, hogy küldettek szét a commis-
voyageurök, hogy ez ügy mellett volt egy újság, a 
mely pártolta: s még is mi az eredmény ? 145 köz
ségben találkozik egy pár ember — ez sehol sem 
sok — a ki aláírja. Látszik ebből, hogy az izga
tás a magyar nép józanságán megtörik. S azon 
csekély, törpe eredmény, ily nagy erőködés után, 
engem megnyugtat, s azon meggyőződést ébreszti 
bennem, hogy ezen agitátorok ideje vagy lejárt, 
vagy soha meg nem jön. 

Ugyanazért , ezeket tekintetbe véve, ámbár 
magának az ügynek nem akarok nagy horderőt 
tulajdonítani: még is, miután egyenesen meg van 
benne támadva az országgyűlésnek működése, 
azon roszalást, melyet a bizottság indítványba ho
zott, elfogadom. (Helyeslés jobbról.) 

SzáSZ K á r o l y : Tisztelt ház! Meg vagyok 
győződve, hogy az egész országban köztudomás
ra van ezen kérvények mikénti keletkezte és az 
azzal egybefüggő körülmények, és én, mint Pulszky 
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barátom beszéde végén szintén kifejtette, meg va
gyok nyugtatva az iránt, hogy habár a| képviselő
ház méltóságának, fenségének érzetében ezen dol
got megrovás és roszalás nélkül hagyja is, az or
szágban tudva lesz az, mily súlyt kell ráfektetni. 
Én ezen szempontból tehát egészen ellenkező kö
vetkezményre jutva, mint előttem szóló tisztelt 
Pulszky képviselőtársam, ezen indokból vagyok 
bátor Tisza Kálmán tisztelt képviselőtársam in
dítványát pártolni, (Helyeslés hal felöl) mint a 
mely csekély nézetem szerint mind a dolog lefo
lyásával és a tényállással, mind a háznak mél
tóságával teljesen megegyez. 

Szon tagh Pál {nógrádi): Tisztelt ház! Ha 
valamely tárgynál nem volt szükséges vagy leg
alább én nem találnám szükségesnek a páthoszt, 
ugy ez azon tárgy, (Helyeslés balfilöl) és én nem 
szólaltam volna fel, ha tisztelt képviselőtársam 
Puszky Ferencz azt, hogy épen a képviselőházat 
támadják meg ezen kérvények, oly nagy páthosz-
szal nem hangoztatta volna. (Helyeslés bal felöl.) 
Én azt tartom, mit a római költő, hogy: 

Ridiculum aeri 
Fortius et melius magnas plerumque secat res. 
Ép tn az általa kiemelt körülmény mutatja, 

hogy ezen támasztatni szándékolt nagy folyam, 
mint a Nílusról, ha nem csalatkozom, mondatik: 
a homokba vész el; ebben magában mutatkozik a 
dolog gyöngesége; és én ennek újra íölmelegitése 
által nagyobb fontosságot tulajdonítani nem akar
ván : teljesen megelégszem azzal, mit Tisza Kálmán 
i aratom indítványozott, hogy t. i pusztán azon 
kérvények adassanak ki a minisztériumnak, me
lyek ellen reclamatiók történtek. (Helyeslés bal 
flöl.) 

TiSZa K á l m á n : Tisztelt ház ! Mint indít
ványozó, gondolom, indítványom mellett még egy
szer szólhatok. (Zaj.) Ha még akar valaki, tessék 
szólani. 

E l n ö k : Senki felirva nincs : indítványozó 
urnák tehát van joga még egyszer szólani. Tessék 
Őt kihallgatni. 

TlSZa K á l m á n : Zsedényi igen tisztelt kép
viselőtársam azt mondotta, hogy ugyan oly vi
szonyban áll az én iuditványom a, kérvényezési 
joghoz, mint Kerkapoly tisztelt képviselő uré. Erre 
nézve legelőbb is kénytelen vagyok kimondani, 
hogy az iránt igen nagy tévedésben van, mert az 
én indítványom egy jegyzőkönyvi végzést akar 
jelen esetre, Kerkapoly képviselő úr indítványa 
pedig végzést akar hozatni, mely kötelező a jövő 
esetekre nézve is. En gondolom, ez igen nagy és 
lényeges különbség. (Ugy van! bal felöl.) 

Egyébiránt azt jegyzem még meg, miszerint 
igen nagy örömmel hallottam, hogy Kurcz.kép
viselő úr az én indítványomat elfogadja, és csak 

azt vagyok kénytelen megjegyezi, miután más in
dítvány nem levén — különben szavazni talán nem 
tudna, hogy rá szavazzon-e vagy ne ? — hogv 
tisztelt Ghyczy Kálmán barátom épen ugy mondta 
el azt, mint én fogalmazva beadtam; nincs tehát 
tisztelt Ghyczy barátomnak mődositványa, hanem, 
miután némelyek indítványom második részét 
nem értették ugy, mint irva volt, kívánta megma
gyarázni, hogy mi foglaltatik benne. 

Különben az egész dologra nézve én azt gon
dolnám, valóban kár volna ezt a dolgot tovább is 
feszegetni. (Helyeslés bah 61.) Én ugy látom, az 
igen tisztelt jobb oldal tagjai közöl igen sokan 
nagyon nehezen veszik ezen kérvényeket, és na
gyon nehezen veszik, hogy azokban a képviselőház 
eljárása ellen van kifogás téve. En azt gondolom, 
épen ha nehezen veszik vagy nem szeretik. . . 
(Közbeszólás jobbról: Nem veszszük nehezen!) Bocsá
natot kérek, én a hang és szavak után itélek, me
lyek elmondattak. Ugy vélem, ha nehezen veszik, 
annál is inkább érdekükben van, hogy ezen kér
dés erőszakosan ne költessék fel azon letharsikus 
állapotból, melybe önmagától alászállott. Én te
hát azt hiszem, igen nagy tévedést fog önmaga 
iránt elkövetni a t. jobb oldal. . . (Felkiáltások jobb 
felöl: Semmi tévedés'.) Én azt gondolom, valamint 
igen t Pulszky Ferencz és Trefort Ágoston kép
viselő uraknak joguk van azt tartani, hogy én va
gyok tévedésben, ép ugy nekem is van jogom azt 
tartani, hogy ó'k vannak tévedésben -éi kénytelen 
vag) ok azt is kimondani, hogy nézetem szerint ezen 
dologban határozottan tévednek; tévednek pedig és 
határozottan tévednek, mert tul mennek azon ha
táron, a meddig- menni az én meggyőződésem sze
rint lehet: mert oly végzést akarnak hozatni, 
mely, ha nem is az a szándék, ugy fog feltűnni, 
mint ha a kérvényezési jog- megszorítása czéloztat-
nék általa; (Nem áll!) és tul mennének annyiban, 
a mennyiben oly ügynek, melyről magok is azt 
mondják, hogy nincs fontossága, nagy fontosságot 
tulajdonítanak; és én igen csodálkozom, hogy 
Pulszky Ferencz t. képviselő úr épen avval mél
tóztatott ily végzés szükségét indokolni, hogy hi
szen ezen kérvény Pesten készült, hogy azon alá
írások mesterségcsen szereztettek és nem tudom 
mi módon gyűjtettek. En azt gondolom, épen ezen 
körülmény egy indokkal több, hogy a ház azzal 
szemben méltóságának megsértésével polémiába 
ne bocsátkozzék végzésében: mert még ha ezen 
kérvények természetszerűleg nőttek volna ki a 
haza földjéből, súlyuk volna, s épen azért, mert 
nem nőttek természetszerűleg, nincs súlyuk; te
hát semmi sem indokolná a ház részéről azon 
fellépést. 

Egyébiránt bátor vagyok még csak azt az 
egyet megjegyezni, hogy nem szeretem a képvi-
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selőbáz jegyzőkönyvében még azt sem feszegetni, 
hogy a népnek értelmesebb és kevésbbé értelmes 
része van : mert azt gondolom, arra nézve, hogy 
kérvényt írhasson valaki alá, ez egyátalában nem 
kérdés. En tehát még azon oknál fogva is, mert 
ez is előfordul azon végzésben, melyet a kérvé
nyezési bizottság ajánl, ajánlom indítványomat. 
(Helyeslés bal felöl.) 

Kerkapoly Károly: T. ház! (Halljuk!) 
Én nem szólottam volna, és nem is szólanék má
sodszor . . . (/• elkiáltotok: Szólt már egíjszer !) Bocsána
tot kérek, én épen a túlsó félről hallottam, hogy 
indítványozó vagyok, akkor pedig, ugy gondolom, 
azon jog, hogy még egyszer szólhassak, megillet. 
(Halljuk!) Ezen joggal, ismétlem, nem éltem volna, 
ha a túlsó félről nem hallottam volna azt, hogy az 
én felszólalásom czélja a kérvényezési jognak mel
lékesen elütése , másfelől pedig azt, hogy czélom 
annak legalább megszorítása. Mindkettőt kereken 
tagadom. Kérvényezhetni annyit tesz, hogy min
den polgárnak joga legyen a maga kérelmét egy 
képviselő utján a ház elé hozni; de annyit nem tesz, 
hogy akár melyik polgárnak joga legyen más 
szájába kérvényt adni és kérvényt hazudni. Mi
kor ráfogják pl. Győrben Jerfyre, hogy ő ezért, 
vagy amazért kérvényez, és kisül, hogy ez nem 
Jerfy kérvénye: akkor olyasmi történik, a mi nem 
kérvényezés. Ha megvan mindenkinek joga, 
hogy a maga saját kérvényét ide juttassa, senki
nek sem lehet ezen ezim alatt azon joga, hogy 
másra fogjon egy kérvényt. En csak ez ellen szó
laltam fel. Azt hittem, hogy maga a házszabályok 
által megadott kérvényezési jog máskép nem is 
érthető; épen azért indítványozónak magamat nem 
is tartottam, és azt hittem, ha a ház jegyzőkönyv
ben kimondja, hogy a kérvényező jog alatt nem 
azt érti, hogy más nevének aláírásával, vagy nem 
létező embereknek nevében lehet kérvényezni, ez 
a kérvényezési jognak sem megszorítása, sem el
ütése. Egyébiránt e dologhoz nem ragaszkodom. 
Hinni akarom, hogy a t. háznak ismételve kijelen
tett azon kivánata, hogy elébe csak az illetőknek 
tulajdon, saját nevök alatt benyújtott kérvényei 
hozassanak, a ház minden tagjára nézve elegendő 
lesz, hogy tudja, mihez tartsa magát; és épen azért 
előbbi nézetemnek szorgalmazásától szívesen elál
lók. (Helyeslés.) 

Horváth Döme előadó: Tisztelt képiselő-
ház! Nem szólalnék fel, ha a kérvényi bizottság
nak általam, mint előadó által felolvasott javas
lata, s különösen véleményezése, több képviselő
társam részéről némi tekintetben elvileg és rész
letekben nem lett volna megtámadva. A mennyi
ben ez történt, feladatommá vált, hogy megis
mertessem a t. képviselőházzal az érveket, a me
lyek a kérvényi bizottságot arra birták , hogy a 
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véleményezést tolmácsolja és elfogadásul ajánl
ja. (Halljuk!) 

Én ugy találom, t. képviselőház! hogy a fel
szólalt képviselők egy részénél e tárgyban némi 
fogalomzavar uralkodik. Azon érveket, a melyek 
a kérvényi bizottságot arra birták, hogy a beadott 
kérvényeket azoknál fogva indítványok alapjaiul 
nem tekinthetik és nem véleményezhetik , össze
zavarják azon érvekkel, a melyek arra birták, 
hogy a kérvények gyűjtési modora, s a kérvé
nyekben foglalt több tekintetben sértő kifejezések 
és gyanúsítások irányában, a kérvényi bizottság 
roszalást indítványozzon és véleményezzen. 

Csalódik t. képviselőtársam Halász Boldizsár 
úr a föltevésben. Ugyan is azt monda, mert a 
kérvényezők az 1867-i közjogi törvények megvál
toztatásáért folyamodtak, mert azon törvények ho
zatalában kérvényezők is, a mennyiben válasz
tók . saját országgyűlési képviselőik által szintén 
részt vettek : ha most már ismét ugyanazon törvé
nyek megválasztásáért közvetve folyamodnak: 
azért , ez eljárásért őket roszaltatni, s a roszalási 
eljárás már bíráskodás levén , azt eszközölni a t. 
képviselőháznak nem is lehet. 

A kérvényi bizottság a roszalás kimondását 
nem is azért véleményezi. Tiszteli minden oldal
ról a kérvényezési korlátlan szabadságot, s azt 
minden tekintetben, megyőződése szerint, érvény
ben kívánja tartatni. Csak is annyit mond és véle
ményez ez oldalról a kérvényi bizottság, hogy a 
mennyiben a kérvényekben foglalt törvényhozói 
szempontok, az ország anyagi és szellemi felvirág
zását, az alkotmány korszerű fejlesztését illetőleg, a 
törvényhozásnak eddig is tényleg tanácskozásai 
tárgyát képezték , és ezentúl is mindenben képe-
zendik, s a mennyiben az országgyűlésen a kér
vényezőknek saját népképviselői is ott vannak és 
tanácskoznak: az így és ily modorban beadott 
kérvényeket ujabb indítványok alapjaiul nem te
kintheti és nem véleményezheti. 

A roszalást a kérvényi bizottság egészen más 
két tekintetből és más szempontból vélemé
nyezi. 

A kérvényekben határozottan kimondatik, 
hogy az országgyűlés többsége az 1867-i közjogi 
törvényeket a nemzet akarata ellenére s a nemzet 

i akaratának ignorálásával fogadta el. 
A kérvényekben kimondatik, hogy az abso-

lut korszakban a hatalomnak az idegenek és a 
szurony voltak az eszközei , most azonban ugyan 
azon hatalomnak a nemzet képviselői s a nemzet
nek önfiai az eszközök. 

A kérvényekben kimondatik, hogy még 
most is, e kérvényekben foglalt óhajtások és vál
toztatások könnyű szerével eszközölhetők lesznek, 
csak a nemzet vezérei és védei által — azok pedig, 
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kérvényezők szerint is , jelenleg a képviselők — 
csak is vezérei és védei által a nép el ne hagyas
sák és el ne árultassék. 

Már kérdem, t. képviselőház ! a t . képviselők, 
az összes törvényhozás irányában nem sértő kife
jezések, nem sértő föltevések és gyanusitások-e 
ezek ? lehetett-e e kitételeket a kérvényi bizottság
nak ignorálnia ? lehetett-e e sértésekre szelídebb al
kalmazási modort véleményeznie, mint e tekintet
ben a roszalást ? Hogy ez indokból a kérvényi bi
zottság hatáskörét átlépte, hogy a t. képviselőház
nak hatáskörén túlmenő eljárási módot ajánl és 
véleményez : lehet azt jogilag, s a ténykörülmény 
természetéből folyólag mondani? Ha a bizottság ezt 
nem véleményezi, nem indokolt jobb meggyőző
dését fogta volna-e elhallgatni? nem kötelességét 
fogta volna-e teljesítetlenül hagyni ? 

A kérvényi bizottság roszalást indítványoz a 
névaláirókat nem igen dicséretesen gyűjtők irá
nyában is kimondatni. íme! tisztelt képviselő
társam Madarász József úr ezen gyűjtők elle
nében s ez értelemben alkalmazható roszalást 
maga is ^helyesli; ezt érvényesíttetni maga is 
óhajtja. 0 , a ki e kérvények legnagyobb részét 
a t. háznak bemutatta: ha ő is e nézetben van s 
a roszalást a nem igen dicséretes módon gyűj
tők ellenében o is alkalmazni kívánja : nem látom 
által , a roszalási indítvány miféle indokból vettet
nék e l ? 

A kérvényi bizottság birtokában levő, már a 
t. képviselőházhoz korábban beadott egyes ada
tok, s ime, mint egyes képviselőnél felvilágosítás 
végett kezem közt levő adatok hitelesen igazol
ták, hogy a névaláírásnál milyen, nem igen dicsé
retes eljárás alkalmaztatott. 

Ez adatok igazolják, hogy igen sok íven, 
egyes kérvényező a nevét többszörösen, néhol tíz
szer is aláirta ; főleg, ha egy nagyobb városban 
több kérvényív köröztetett, ugyan azon kérvé
nyező nevét több íven, csakhogy a numericus szám 
és szemfényvesztés szaporodjék, többszörösen 
aláírta. Ez adatok igazolják , hogy a kérvényre 
a családpolgár, vérmes reményében, még kiskorú, 
iskolába járó , talán még bölcsőben levő gyerme
kei nevét is aláirta. Ez adatok igazolják, hogy, 
egyes város polgáraiként, a vidékről a hetivásá
rokra bejáró jámbor néppel is aláíratott a kér
vény. 

S egyes alföldi városban történt, hogy túl
buzgóságból a külön városvégen lakó, ott bizonyo
san magok közt választóképeset alig számitható 
,,uj magyar" népeséggel is a kérvény minden pe-
reputyostul aláíratott. 

Lehet az ilyen névaláirási toborzást helyes
leni? lehet azt ignorálni? S ily ténykörülmények 
mellett nem indokolható-e, hogy ily aláírási gyüj-

, tők ellenében, az ilyes eljárás^ irányában a t. ház 
[ roszalása inditványoztassék?f_E7énk helyeslés jobbról.) 

Még egy szempont felvilágosításával tartozom. 
UHattjuk!) 

Győr városából, s másunnan is, érkeztek 
j adatok, hogy egyes polgárok nevei azon község-
I bői a kérvényen találtatnak; de ők a kérvényt 

nem is látták, alá nem is Írhatták, se mást , bár
kit az aláírásra fel nem jogosítottak. Nem hamisí
tás ez ? Nincs itt helye, ha panaszeset forduland 
elő, az illetékes vizsgálatnak és fenyítéknek ? 

Epén ez indokból indítványozza a bizottság, 
hogy az ily panaszesetekről való vizsgálat és fenyí
ték megejthetése végett az ügyiratok a belügymi
nisztériumhoz áttétessenek. (Helyeslés jobb felöl.) 

Ezek azon érvek, azon indokok és ténykö
rülmények , a melyek a kérvényi bizottságot a 
tolmácsolt vélemény előterjesztésére birták. 

S a mennyiben a javasolt eljárási mód hatá
rozottan a dolog és indokok természetéből foly, 
s a bizottság mást nem is véleményezhetett: ké
rem a t.^ház által a bizottsági véleményt elfogad
tatni. (Elénk, hosszas helyeslés jobb felöl.) 

E l n ö k : Simonyi képviselő úr a házszabá
lyokra hivatkozva kér szót. (Zaj. Felkiáltások: Be 
van fejezve a, tárgyalás!) A házszabályokra hivat
kozva minden tagnak joga van felszólalni. 

S i m o n y i E r n ő : Én nem gondolom, hogy a 
ház szabályai szerint ezen házban oly okmányokra 
történhetnék hivatkozás, melyek a háznak előter
jesztve nem voltak. Nem lehet ezúttal szándékom 
magához a tárgyhoz szólani, szólottak ahhoz má
sok; (Nincs most már joga!) de ahhoz kívánok 
szólni, hogy az előadó úr oly okmányokra és oly 
tudomásra hivatkozik itt, mik a ház elé terjesztve 
nem voltak. (Felkiáltások; De voltak!) Ott van 
Grjör városának egy kérvénye, mely ma adatott 
be, de ott nincs azon uj magyarokról vagy czigá-
nyokról szó. 

H o r v á t h D ö m e e l ő a d ó : Az Kecskemétre 
vonatkozik. 

S i m o n y i E r n ő : A kérdés az, hogy beada
tott-e ama kérvény az elnökséghez, és az elnökség 
utján a ház által utasittatott-e a kérvényi bizott
sághoz ? Ha nem utasíttatott oda, akkor a bizott
ságnak nincs joga rá hivatkozni. 

Percze l Mór: Utasítsa az elnök szónokot a 
tárgyra ! 

S i m o n y i E r n ő : Ha pedig e kérvény oda 
utasíttatott, és a bizottság azzal akarja véleményét 
támogatni, akkor ezt elébb a véleményben meg 
kellett volna mondania, hogy tudjuk mi van a 
ház előtt, 

E l n ö k : Ezek a tárgyra tartozván, melynek 
tárgyalása már be van fejezve: fölhivom t. képvi-
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selő urat, szíveskedjék a további szólástól elállni. 
(Közhelyeslés.) 

H o r v á t h D ö m e e l ő a d ó : Tisztelt képvise
lőház! Azon ellenvetésre, melyet t. képviselőtár
sam Simonyi Ernő támasztott, mint személyes kér
dést involváló ellenvetésre kívánok válaszolni. 
Az általa felhozott adatokból nagy rész olyan, 
mely a t. háznál levén bemutatva, a kérvényi 
bizottság által már a véleményezésnél forrásul és 
alapul használtatott. E g y adat ismét olyan, mely 
mint előadónak, netalán szükségessé válandó fel
világosítás közbeni használatul. Kautz Gyula kép
viselőtársam által lett átengedve. Ez adat a t. kép
viselőházhoz beadott győrvárosi felszólaló kér
vényben is van érintve, s a tényállás ott is említ
tetik és igazoltatik. Az adatok egy része hozzám 
mint képviselőhöz lett utasitva, s általam fölvilá-
gositásul ismertetve, és azt hiszem, hogy mint 
képviselőnek, a bizottsági előadáson tul, elkülö
nítve saját egyéni nézetemet is van jogom tolmá
csolni, s a faját nézetemre vonatkozó adatra is 
van felvilágositáskép jogom hivatkozni. S ez úttal 
én csak is ezt cselekedtem. (Helyeslés jobb felöl. 
Szavazzunk!) 

Tisza K á l m á n : Szót kérek. (Nagy zaj. Nem 
lehet!) 

E l n ö k : T . ház! Simonyi Ernő képviselő úr 
a házszabályokra hivatkozva kért szót, s mint 
ilyent nem tagadhattam meg tőle ; azonban, mi
dőn láttam, hogy a tárgyba belebocsátkozott, ar
ra intettem Öt, hogy lenne szives a szólástól eláll
ni. Simonyi képviselő úr vádolta az előadó urat, 
hogy bizonyos irományokra hivatkozott, mit ten
nie nem lett volna szabad. Ennek folytán Horváth 
Döme előadó úr igazolni kívánta magát, és én ezt 
nem tagadhattam meg. De most már annyira 
megért a tárgy, hogy szavazás alá lehet bocsátani 
a kérdést. (Helyeslés. Zaj. Szavazzunk!) 

Tisza K á l m á n : A házszabályokra hivat
kozva szót kérek. (Nem szólhat többé! Nagy zaj. 
Szavazzunk! Elnök csenget) Csak annyit kívánok 
megjegyezni, hogy elnök urnák tökéletesen j'oga 
volt azt, ki a házszabályokhoz akart szólni és a 
tárgyba bocsátkozott, figyelmeztetni ; de nem lett 

volna a házszabályok szerint szabad a feleletet 
megengedni, különben most meg én kérhetném a 
feleletet. (Helyeslés abaloldalon. Zaj. Szavazzunk!) 

Elnök : Bocsássa meg Tisza Kálmán képvi
selő úr, ha mint elnök védem eljárásomat, (Hall

juk!) Simonyi Ernő képviselő úr vádolta Horváth 
Döme előadó urat, hogy nem oly okmányokra 
hivatkozott, melyekre hivatkoznia joga lett volna, 
ő pedig ebben személyes kérdést látván, kért szót; 
(Ugy van! Helyeslés a jobb oldalon. Felkiáltások bal 
felöl: Nem volt személyes kérdés! Zaj. (Szavazzunk!) 
és igy a házszabályok átalában nem sértettek meg. 
(Helyeslés a jobb oldalon. Szavazzunk!) 

A tárgy ki levén merítve, nekem csak az 
előttem levő adatokra szabad figyelnem. Van a 
bizottságnak véleményes jelentése, van ennek mel
lőzésével egy indítványa Tisza Kálmán képviselő 
urnák, és van ezzel kapcsolatban tett hozzáadása 
Kerkapoly képviselő urnák. [Felkiáltások; Vissza
vonta !) E szerint tehát csak kettő van: a bizottság 
véleménye és Tisza Kálmán úr indítványa. Talán 
az utóbbit újra fel kellene olvasni, mert sokan nem 
értették. (Helyeslés.) 

PaiSS Andor jegyZő (olvassa Tisza Kálmán 
indítványát.) 

E l n ö k . Első kérdés, melyet feltenni köte
lességem, elfogadja-e t. ház a kérvényi bizottság 
által beadott véleményt vagy nem? Akik elfogad
ják, méltóztassanak felkelni, fMegtörténik.) A 
többség elfogadja. A második kérdés föltevése e 
szerint szükségtelenné vált. 

Hrabovszky képviselő úr előadása folytán 
még az ülés alatt kérvény nyújtatott be ugyan
ezen tárgyra vonatkozólag. Ez a kérvényi bizott
sághoz tétetik át. 

A holnapi ülés napirendje tudva van: t. i. 
a bizottságnak a jövedelemadóra vonatkozó je
lentése. 

Az osztályokat kérem 
ma délután, akár holnap 
tatni. 

A pénzügyi bizottság tagjait kérem, marad
janak a teremben. 

Az ülés végződik d. u. 

méltóztassanak akár 
tanácskozásaikat foly-
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