
CCLXXI. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. július 27-én 

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

Tárgyai : Deírich Zsigmond halála bejelentetik. Kérvények bemuta fa. Somogyi László szabadságot kap. A közlekedési 
mini Bzterium intézkedése a gyöngyösi szárnyvonal iránt helybenhagyatik. A jövedelmi adóról szóló törvényjavaslat részletes tárgyalása 
tovább foly s bevégződik. Komán Sándor és Böszörményi László sajtópörbe foghatása megengedtetik. A központi b'zottság jelentést 
tesz a védtörvényjavaslatokról. 

A kormány részéről jelen vannak: Lónyay 
Menyhért, Miké Imre gr.; később Eötvös József b., 
Gorove István, Horvát Boldizsár, Wenckkeim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 V4 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Paiss Andor jegyző úr fogja vezet
ni : a szólani kívánók neveit pedig Horváth Lajos 
és Cseugery Imre jegyző urak jegyzik. A múlt 
ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 

PaiSS AndOr j e g y z ő (olvassa a július 25-én 
tartott ülés jegyzökönyvét) 

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

Szomorú esetről vagyok köteles értesíteni 
a t . házat. Detrich Zsigmond sz. k. Sz.-Fehérvár 
városa által választott orsz. képviselő tegnap reg
gel 9 órakor meghalt. A boldogult hazájának hű 
fia s a jelen országgyűlésnek fáradságos feladatá
ban buzgó munkatársa volt. ü g y hiszem, a t . ház
nak érzetét fejezem ki, midőn áldást mondva po
raira, elhunyta fölött sajnálkozásunkat jelentem 
ki. (Átalános helyeslés.) A boldogult tetemei ma 
délután pontban 3y2 órakor fognak beszenteltetni, 
és azután utolsó örök nyugalomra Fehérvár vá
rosába fognak szállíttatni. A háznak összes tagjai 
tisztelettel meghivatnak a végtisztességtételre. 

Az igazság érdekében egy nyilatko7attal tar
tozom. (Halljuk!) A pénteki ülésben Győr városa 
kérvénye, melyben azért esedezik, hogy a Mada
rász József által beadott folyamodvány és mellék
letei adassanak ki azért, hogy az abban történt ha-

KÉPV. H. NArLÓ. 186%. IX. 

misitásokra bűnvádi vizsgálat rendeltethessék el, 
a kivonatban hibásan, és a kivonat folytán áltaF.m 
is nem helyesen, ugy terjesztetett elő, mintha 
azon vizsgálat határozottan és egyenesen Ma
darász József képviselő úr ellen volna intézve. 
A vizsgálat nem határozottan és egyenesen Ma
darász úr ellen, hanem átalánosságban kére
tett. Ezt az igazság érdekében kötelességemnek 
tartottam elmondani, hogy a naplóban nyoma le
gyen. (Helyeslés.) Egyébiránt a jegyzőkönyv he
lyesen van szerkesztve, mert a jegyző úr megol
vasván nem csak a kivonatot, hanem a folyamodást 
is, azt ugy vonta ki, mint a folyamodványban van. 

Nagybánya sz. kir. bányaváros közönsége 
Zemplén és Nyitra megyék közönségének a nem
zetiségi kérdés megoldása tárgyában hozott hatá
rozatát pártolván , a magyar nyelv politikai állá
sát a törvényhozási, magasabb kormányzati és 
törvényhatosági körökben megtartatni, illetőleg 
megőriztetni mély tisztelettel kéri. 

Ugoesa megye közönsége Zólyom megye kö
zönségének feliratát a nemzetiségi kérdés tárgyá
ban pártolja. 

Arad megye közönsége a képviselőknek az 
ülésekből elmaradását panaszolván, ez ellenében 
intézkedést kér tétetni. 

Arad megye közönsége az ut- és hidvámoknak 
Arad megyében leendő megszüntetését kéri. 

Veszprém megye közönsége az ut-, hidvá-
mok és sorompók eltörlése iránt Temesvár város 
közönsége kérvényét pártolja. 

Arad megye közönsége az összes ó-hitű ma
gyarok közönsége által egy- magyar görög-kath. 
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püspökség felállítása iránt beadott kérvényt pár
tolja. 

Győr megye közönsége az ut-, hidvámok és so
rompók megszüntetését kéri. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
tétetnek át. 

Somogyi László edelényi kerületi képviselő, 
családi és bizalom utján vállalt lrvatalos teendői 
miaít, folyó hó 29-től számi'andókét heti távolléti 
engedélyt kér. Megadatik. 

Mikó Imre gróf közlekedési miniszter úr ki
van szólani. 

Mikó Imre gr. közlekedési miniszter: 
T. ház! Meglehet, hogy oly tárgyban veszem 
igénybea t. ház figyelmét és becses idejét, melyet 
tán saját hatáskörömben is elintézhettem volna ; 
de mindenesetre biztosabbnak tartottam azt. előle
gesen bejekn''eni és arra a (Halljuk!) t. ház bele
egyezését kikérni. 

Gyöngyös városának a hatvan-miskolczi 
vasútvonalnak a városhoz közelebb vitele iránt 
ide beadott kérvényére nézve a háznak május 
28-án hozott határozata ekkép hangzik : „A közle
kedési miniszter felhatalmaztatik arra, hogy a hat
van-miskolczi vasútvonal végleges megállapitásánál 
birálat alá vegye Gyöngyös városának azon ké
relmét, melyben a hatvan miskolczi vonalat a vá
roshoz közelebb kívánja vezettetni, és ha kérelmét 
olyannak találná, mely a kormány által javaslatba 
hozott vonalnak sem hoszszát, sem költségeit te
temesen nem neveli, s az országos forgalom érde
keit se veszélyezteti, az építést, Gyöngyös városa 
kívánságának niegfelelőleg eszközöltesse." 

Az ezen határozat következtében megindított 
tárgyalások azon eredményre vezettek, hogy már 
az idei XII-5k törvényczíkk által helybenhagyott 
szerződésben ezen megközelítés eszközöltetett. 
Azonban ezen megközelítés 2200 öllel megynyujt-
ván a vonalt. 310,000 forintnyi költségtöbbletet 
okozna, azon felül az áruszallitmányokra, a legki
sebb forgalmat véve alapú1, évenkint körülbelül 
23,000 forint terhet vonna maga után. Túlfelől pe
dig Gyöngyös város érdekei sem volnának tökélete
sen kielégítve, mert távol levén az indóház a város
tól, ekkép az oda intézett szállítmányokat lerakni 
és felrakni kellene és csak ugy lehetne azokat beszál-
litani Gyöngyös városába. 

Föladatomnak tűztem ki tehát, tisztelt ház, 
oly módot találni, mely mind Gyöngyös város ér
dekeit inkább kielégíti, mind pedig a kormányra ne
hezülendő költségeket kevesbíti, főleg pedig a for
galomra háramló évi 23,000 frtnyi többletet meg
kíméli, és ez olyformán lenne , tisztelt ház. eszkö
zölhető, hogy megtartva az eredeti legrövidebb és 
legolcsóbb vonalat, Gyöngyös városa ezen vonallal 
egy szárnyvonal által köttetnék össze, (Ataláms 

helyeslés) még pedig olyformán, hogy ennek szer
kezete és vágányszélessége tökéletesen egy levén 
a fővonallal, ennek szállítmányi eszközei egyene
sen beszállittathatnának Gyöngyös városába és az 
ottani indóházba lerakathatnának, mi által el lenne 
kerülve a fel- és lerakodás. Ezen szárny vonal léte
sítése annál is inkább kívánatos, mivel a már meg-
állapított kormányi költségben 60,000 frt megki-
mélés mutatkozik. (Tetszés.) Ezen felül ez által a 
23,000 frtnyi évenkinti szállítási bér tökéletesen 
megkíméltetik. (Tetszés.) 

Én ezt Gyöngyös városa közönségével kö
zöltem, és ez utóbbi hozzám közelebbről intézett 
jelentésében kinyilatkoztatta, hogy ezzel tökélete
sen meg fog elégedni, ha a városnak a szállítás 
iránt ott felmerülő némi kívánságai teljesíttetni 
fognak. 

Már, tisztelt ház, miután ezen vonal 60,0 00 
frtnyi költséget megkímél, miután a város igényeit 
inkább kielégíti, miután ez által évenkint 23,000 
frtnyi szállítási bér megkíméltetik : gondolom, 
hogy sokkal czélszerübb volna ezt létesíteni. 
mint a már megállapított kanyarulatot. (Átalános 
h'.Iyeslés.) 

Azt hiszem, az országgyűlésnek ez ügyben 
hozott határozata által föl lettem volna hatalmaz
va, hogy e kérdést saját hatáskörömben intézzem 
el; mindazáltal tisztelettel kérem a házat, méltóz
tassék e szándékomat jóváhagyólag tudomásul 
venni, és arról a jegyzőkönyvben megemlékezni. 
(Átalános helyeslés) 

Elnök: Nincs észrevétele a tisztelt háznak? 
(Nincs!) Méltóztatnak elfogadni? {Mindnyájan el
fogadjuk!) Ennélfogva ajegyzőkönyvben határoza-
tilag kifejeztettik, 

Mikó Imre gr. közlekedési miniszter: 
Jelentésemet, melyet a jegyzőkönyvbe felvétetni 
kívánok, ezennel beadom. 

E l n ö k : Következik a jövedelmi adóról szóló 
törvényjavaslat tárgyalása, még pedig 38-dik sza
kasza1). 

Paiss Andor jegyző (olvassa a 38. és 39. sza
kaszt, mely észrevétel nélkül elfogacltalik. Olvassa a 
40. szakaszt) 

H o r v á t h K á r o l y : T. ház! Én megvallom, 
nem látom indokolva, hogy miért ezen négy bi
zottsági tag közül kettőt a városi tanács, kettőt 
pedig a közgyűlés válaszszon. Én azt gondolom, a 
város tanácsa csak oly viszonyban áll a város gyű
lésével, a minőben a megyei tisztviselőség áll ma
gával a megyei hatósággal. Ezen tekintetből bátor 
vagyok indítványozni, hogy ezen szakasz ekként 
módosíttatnék: „Minden egyes bizottság részére 
négy bizottsági tagot a városi közgyűlés választ." 

') Lásd az Irományok 290. számának I sö mellékletét. 
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Ajánlom ezen módosítást a t. ház figyelmébe. 
(Helyeslés bal felöl.) 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y ő r : A már el
fogadott törvényjavaslati pont szerint két tagot a 
megyei hatóság választ, kettő pedig a vidéki érde
keltek közöl választatik; ennélfogva óhajtanám 
ezen intézkedést a városokra nézve is akkép kiter
jeszteni, hogy midőn városrészenkint történik a 
megállapítás, az illető városrészből mindig két 
tag választassák a közgyűlés által, miután a köz
gyűlésben minden városrész képviselve levén, az 
tudja leginkább megítélni, ki ismeri az egyes vá
rosrészek lakóinak viszonyait. A tanács vábsz-
taná azon két tagot, melyet a megyékből a megye 
is választ, és kiknél az összes megyei, a városoknál 
pedig a városi viszonyok ismerete fel tétel eztetik. 
(Helyeslés.) 

Elnök: Méltóztassanak azok kik, a szerkeze
tet elfogadják, felállani. {Megtörténik) Méltóztassa
nak most felállani azok, kik a szerkezetet nem 
fogadják el. {Megtörténik.) A többség elfogadja. 

PaiSS AndOr j e g y z ő {olvassa a törvényja
vaslat 41-ik szakaszát, mely észrevétel nélkül elfogad-
.atik. Olvossa a 42-diket.) 

ZiChy Antal e l ő a d ó : Ezen 42-ik, most. 43-
ik szakaszra nézve némi styláris módosítást ajánl 
a központi bizottság,u. m. „élő szóval következő ün
nepélyes fogadást tesz ;'! azután a fogadás formá
jába : „ünnepélyesen fogadom" helyett: ,,becsü
letemre fogadom;" azután : „Ismerendem" helyett: 
„ismerem." {Helyeslés.) 

Babes VínCZe.- Ezen szakaszra nézve bátor 
volnék indítványt tenni, nem ugyan e szakasz 
lényegére nézve, mert azzal tökéletesen megelég
szem., hanem tüzetesebb formulázás végett. Mint
hogy ezen szakaszban a fog-adás formuláztatik, 
s minthogy annak szavait ngy is lehetne értel
mezni mintha épen ezen szakaszszal kellene a foga
dást letenni ; már pedig tudjuk, hogy hazánkban 
olyanok is vannak, kik ezen szavakat nem értik, 
« ennélfogva, ha ezeket kimondanák az illetők, 
olyat fogadnának , a mit nem értenek : azt aján
lanám tehát a t. háznak, hogy e szakaszba még 
ezen kifejezés is tétessék be „saját nyelvén." (Ma
radjon!) Kérem, itt a fogadás szavai világosan idéz
tetnek, s ezt ugy lehet érteni, hogy épen ezen sza
vakkal kell a fogadást letenni; nem ártana tehát, 
ha az általam idézett két szócska hozzá tétetnék. 
{Marri'jon! Úgyis értetik alatta.!) 

Lónyay Menyhért pénzügyér: T. ház! 
Ügy hiszem, a t. képviselő urnák aggodalomra 
alig lehet oka, mivel e törvényben világosan ki van 
mondva, hogy az ülések nyilvánosak ; továbbá az 
is ki van mondva, hogy a fogadás a nyilvánosság 
előtt történik ; végül ki van jelentve az is, hogy a 
végzések kihirdetése mindig azon nyelven történik, 

melyet az illetők értenek: igen természetes tehát, 
hogy oly nyelven fogják azt tenni, a melyet az il
letők éltének. Ugy hiszem, hogy ezt fölösleges 
ezen pontiictl külön kijelenteni. {Helyetlés.) 

BÓniS S á m u e l : T. ház! Ezen fogadási tétel 
tulajdonképon az eskü helyét fogja pótolni. A tör
vénykezési reud.-zabályokról szóló munkálatban, a 
melynek erre vonatkozó pontja, reményiem, ezen 
házban is keresztül fog menni, az esküre ki van 
mondva, hogy azt kiki saját anyanyelvén teszi le. 
Itt tehát ezt újra kimondani nem szükséges, mert 
ez az eskü helyét pótolja, s ez magától értetődik. 
(Hlyeslés.) 

E l n ö k : A tisztelt ház tehát nem fogadja el 
Babes képviselő űr módositváuyát. {Maradjon a 
szerkezet!) 

UjfaluSSy LajOS : T. ház! Nekem csupán a 
kifejezésre van észrevételem. í gy igen roszul len
ne magyarul kifejezve, a hogy most áll : „becsüle
temre fogadom stb. lelkiismeretesen eljárok ;£c e h > 
lyett jobb lenne igy : . . járókel." {Maradjon! Má
sok : Helyes.') 

Borlea Zsigmond: T. ház! Miután a tiszt. 
miniszter iir nyilatkozata szerint is magában ér
tetik, hogy azon fogadás saját nyelvén leszen mon
dandó: én nem látom á \ miért nem lehetne a Ba
bes képviselő úr módositváuyát a szövegbe beten
ni. A törvényben nincs értelme annak, hogy „ma
gától értetik," a törvényben tisztán kell kitéve 
lenni mindennek. En tehát a módositváuyt párto
lom. 

Elnök: A határozat ki van mondva, ennél
fogva e fölött többé nem tanácskozhatunk. A tisz
telt ház a szerkezetet kívánta megtartani. 

PaiSS Andor j e g y z ő {olvassa a 43-dik, most 
44. szakaszt) 

Zichy Antal előadó: Az utolsó sóiban 
ugy látszik sajtóhibából kimaradt a „lajst
rom" szó után az „i" betű ; különben a köz
ponti bizottság hozzátétetni óhajtja: „miről a 
köz égi elöljárók az illető adókötelezetteket azon
nal szabályszeriileg értesíteni kötelesek." {He
lyeslés.) 

Várady Gábor : T. ház ! Részemről kettős 
intézkedésnek látom szükségét az előttünk fekvő 
43. szakaszszal szemben. Ezen 43, szakaszban nincs 
intézkedés téve arra nézve, hogy azon községek. 
a melyekben a bizottsági tárgyalásuk a hely szinén 
folytaltatni fognak, továbbá azon községek, a me
lyeknek adókjstromai egyik vagy másik község
ben fognak megvizsgáltatni, mikor, ki által és mi
ként fognak kijelöltetni, megállapittatni. 

Kéí intézkedés szükséges, tiszt, ház: az egyik 
az, a melyet említeni szerencsém volt; a másik pe
dig az, a melyről a 43. szakasz szól. A 43. szakasz 
csak arról intézkedik, hogy a, tárgyalások helye 
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és határnapja jelöltessék, hirdettessék ki, és a sor
rend állapíttassák meg ; de nem intézkedik arról, 
hogy azon községek, a melyekben a tárgyalás a 
hely szinén történik, s a melyekben a többi közsé
geknek lajstromai meg fognak vizsgáltatni, elő
zetesen jelöltessenek ki és állapíttassanak meg. 
Erről sem ezen szakaszban nincs intézkedés, sem 
azon szakaszban, a mely a központi bizottság ja-
javaslata folytán a 36. szakasz után felvétetett. 

Azért erre nézve, hogy rövid legyek, bátor 
vagyok a tiszt, ház figyelmébe egy módositványt 
ajánlani, a mely következő volna: „A bizottsági 
elnök és a törvéuyhatóság választottjai által tartan
dó előleges ülésben kijelöltetvén ugy azon községek, 
a melyekben a bizottság a hely szinén fog mű
ködni, valamint azok is, a melyekben egyik vagy 
másik község jövedelmi adó-lajstromai meg fog
nak vizsgáltatni . . ." Ezután következnék az ereded 
szöveg, ugv a mint áll. változatlanul. Ajánlom e 
módositványt a tiszt, ház figyelmébe. (Helyeslés a 
bal oldalon) 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa Várady Cá-
lor módosítványál) 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Azt tartom. 
ezen módositvány fölösleges, mert miután a 43-ik 
szakaszban az van mondva, hogy a bizottság ösz-
szejövén s kijelölvén azon sorozatot, a melyben az 
egyes községekben meg fog jelenni, bizonyára elő
ször azon helyet fogja kijelölni, hol a bizottság ülé
seit tartani fogja ; e nélkül a községeket meg se hív
hatja. Alig van ezen törvénynek szakasza, melyet 
nem lehetne részletes határozmányok által világo
sítani, így van ez' minden törvénynél. A törvény
nek nem lehet feladata minden részletet szabá
lyozni, még olyat is, melyet az életre kell bizni. De 
miután ezen szakasz ezen eszmének teljesen meg
felel, melyet az indítványozó kivan: sőt nem képzel
hető, hogy a bizottság máskép járna el, hogy mi
dőn a községeket meghívja, egyszersmind kijelölje, 
hol jelenjenek meg : ennélfogva fölöslegesnek tar
tom ezen módositványt, s azt hiszem, hogy a szer
kezet megtartása a czélnak tökéletesen megfelel. 
(Helyeslés.) 

G h y c z y K á l m á n : T. ház! Nem egészen 
fölösleges a módositvány. melyet Várady bará
tom ajánlott : mert a javaslatban az mondatik, 
hogy a községek sorrendét és azon községeket, 
melyekben a többi községeknek adólajstromai 
meg fognak vizsgáltatni, a bizottság határozza 
meg. A bizottság áll az elnökből, két törvényha
tósági tagból és két községi tagból. Ha tehát a 
bizottságnak kell meghatározni a sorrendet, akkor 
a bizottságnak már előbb alakulva kell lennie. 
A bizottság pedig nem lesz alakulva mindaddig, 
mig ki nem jelöltetnek azon községek, melyekben 
a bizottság működni fog és a bizottsági tagok vá

lasztatni fognak: és így circulus vitiosusba jö
vünk, ha másképen nem határozzuk meg, hogy 
kik fogják ezen sorrendet megállapitni. Ezek nem 
lehetnek mások, mint az elnök a törvényhatóság 
által választott két bizottsági taggal, mert mikor 
a sorrendet meg kell állapitni, még akkor a köz
ségi tagok nincsenek megválasztva; ennélfogva 
én is részemről azt hiszem, hogy a beadott módo
sitvány egyátalában nem fölösleges. Nem ellenke. 
zik a törvény czéljával, sőt megvilágosítja azt-
Ennélfogva én részemről annak elfogadására sza
vazok. (Helyeslés a bal oldalon.) 

E l n ö k : Ha más nem kíván szólni, szavazni 
kell a felett, vajon a szerkezet tartassék-e meg, 
vagy a módositvány fogadtassák el? Akik a szer
kezetet akarják megtartani, méltóztassanak fel
kelni. (Mvgtörténik) Méltóztassanak már most fel
kelni azok. a kik a szerkezetet nem fogadják el. 
(Megtörténik.) A többség a szerkezetet kívánja 
megtartani. 

Következik a 45. szakasz. 
PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 44, már

most 45. szakaszt, melyre nem történik észrevétel. Ol
vassa a 46. illetőleg 46-dikat) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
csak egy kihúzást ajánl egyszerűsítés és nagyobb 
világosság kedveért. (Halljuk!) E szerint a, szer
kezet igy szólana: ,.a bizottság elnöke által kitű
zött tárgyalási napon és helyen a jövedelmi adó
köteles érdekeinek védelmére személyesen vagy 
meghatalmazottja által megjelenhet." (Helyeslés) 

Elnök; Méltóztatnak elfogadni a kiigazított 
szöveget V (Elfogadjuk!) 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 46. és 4.1-ik 
szakaszokat, 'melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. 
Olvassa a 48-dikat) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
ezeket ajánlja: a harmadik sorban az „elnök" ki
töröltetvén, a szöveg, némi bővítéssel is, igy szól
na : „A megjelentek jogosítva vannak a hiányzó 
bizottsági tagokat póttagok behívása által, vagy 
ha ezek sem jelennének meg, a vidéken lakó más 
egyénekből is helyettesíteni." 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : E pont
ra vonatkozólag bátor vagyok módosítást bead
ni. Nagyon helyesnek találom ugyan, mit a köz
ponti bizottság véleményez, t. i., hogy ha vala-

i mely rendes tag meg nem jelen, az póttagok be-
s hivás által helyettesittessék; azonban, miután mind-
j nyájunk érdekében áll, hogy ezen munkálat ke-
I resztül vitele mielőbb megtörténjék; a póttagok 

pedig, kik rendesen nem laknak helyben, kivált a 
megye által rendelt tagok, számos napok múlhatná
nak el a nélkül, hogy a bizottság a tárgyalást 
megkezdhetné : óhajtanám tehát, hogy ha valaki 
meg nem jelenik, minden esetre addig is, mig az 
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megtörténhetik, a vidéki jelenlévő lakosok által 
helyettesittessék. Tehát ugy óhajtanám a szerke
zetet módosítani, hogy a 48-ik szakasz két első sora 
meghagyatnék és azután a következő szöveg té
tetnék : „A megjelentek jogosítva vannak a hiány
zó bizottsági tagokat póttagok behívása által he-
lyettesiteni, és addig is, mig ezek megjelennek, a 
tárgyalás fenakadásának elhárítása végett a vidé
ken lakó más egyénekből helyettesíteni." {Helyes
lés jobb felöl.) l\j módon el lesz érve a czél, t. i., 
hogy fen nem akad a tárgyalás, és viszont a bi
zottságnak azon joga is megmarad, hogy ha ren
des tagok nincsenek elegendő számmal, póttago
kat hívhat be. 

Pai s s Andor j e g y z ő (olvassa Lőnyay Meny
hért indítványát:) E szakasz két első sora megma
radna ; utána jönne ez: „A megjelentek jogosítva 
vannak a hiányzó bizottsági tagokat a póttagok 
behívása által, és addig is, mig ezek megjelennek, 
a tanácskozás fönakadásának elhárítása végett a 
vidéken lakó más egyénekből helyettesíteni." 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni pénzügymi
niszter úr módosítását? {Elfogadjuk!) A pénzügy
miniszter urnák beadott módosítása szerint fog 
tehát a 48-ik szakasz kiigazittatni. 

Paiss Andor jegyző (olvassa a 49—dl. 
szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfog adtatnak. Ol
vassa az 52-diket.) 

Zichy Antal előadó: A bizottságnak nincs 
észrevétele; hanem ha a szakaszt elfogadni méltóz
tatnak, utána egyuj szakaszt óhajt beigtatni. 

Elnök: Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) A bizottságnak vau észrevétele. 

Zichy A n t a l e l ő a d ó : Ezen 52-ik, illetőleg 
58-ik szakasz után uj szakasz volna a házadé tár
gyalásakor már elfogadott elvnek a 20-ik szakasz
ban alkalmazásával közbe igtatandó a következő 
szövegezésével, ugy, mint54-ik szakasz. (Olvassa:) 
„Tényleges viszonyok és adatok iránt, melyekből 
bár kinek jövedelme megítélhető, köteles mindenki 
tudomása szerint felvilágosítást adni, ha arra a 
pénzügyi közegek által felszólittatik, kivéve azokat, 
kik az adóköteles ellen vagy mellette a köztör
vény szerint sem tanúskodhatnak/ ' 

GhyCZy K á l m á n : Az adókivető bizottsá
gokat akarja e czikk azon joggal és tartalommal 
felruházni, hogy az illető adóköteleseknek jöve
delmi adóját megállapithassák. E végre azoknak 
szükségök lehet arra, hogy felvilágosításokat kí
vánjanak másoktól, kik a tényállásról tudomás
sal bírnak. Azon intézkedésnek tehát, mely ezen 
szakaszban foglaltatik, hogy t. i. a tényleges vi
szonyokról felvilágosítást adni az illetők tartoz
nak, nézetem szerint itt nem a pénzügyi közegek
re, hanem az adókivető bizottságokra kell vonat
koznia, és az adókivető bizottság ruházandó fel 

azon joggal, hogy előtte felvilágosit ást adni tar
tozzanak azok, kik a tényállásról tudomással bír
nak. At . előadóúr megjegyzése szerint ezen czikk 
átvétetett a házadó iránt már megállapított tör
vényjavaslatból, de a házadó iránt megállapított 
törvényjavaslatban nincs adókivető bizottság felál
lítva: tehát egészen azon szövegezés, ugy mint a 
házadóra nézve elfogadtatott, itt nem állhat meg, 
hol adókivető bizottság állapittatik meg. A pénz
ügyi közegekről e részben intézkedni felesleges. 
miután ez iránt az előző 24-ik szakaszban mái-
intézkedés tétetett. En tehát egyszerűen azt va
gyok bátor indítványozni, hogy e^en uj szakasz
ban ezen szavak helyett: „a pénzügyi közegek,' ; 
tétessék: „az adókivető bizottság." (Atalános he
lyeslés.) 

E l n ö k : A t. ház elfogadja? (Elfogadjuk!) 
Következik tehát a régi 53, most 55-ik szakasz. 

PalSS Andor j e g y z ő (olvassa az 53, mo t 
55-dik szakaszt.) 

Zichy Antal e l ő a d ó : Az első sor után a 
központi bizottság véleménye szerint közbeteendő: 
„A községekkel közlött jövedelmi adólajstromban 
követett sorrend szerint'' stb. 

E l n ö k ; Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad: 
juk\) Következik az 54, illetőleg 50-ik szakasz. 

P a i s s Andor j egyző (olvassa az 54, már 
must 56. szakaszt.) 

Zichy Á l l t a i e l ő a d ó : A 3-ik sorban a „bi
zottság" szó után közbeszúrandó: „egy tagjának 
kívánatára:"' mert ha szükség nem forog fen, ak
kor szükségtelen. 

PaíSS Andor j e g y z ő (olvassa a töroényja-
vaslat 55. és 56. szakaszát, m ly észrevétel nélkül 
elfogadtatik. Olvassa az 57. illetőleg 59-diket.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
a három napi határidőt 8 napra kívánja emelni. 
Helyeslés) 

E l n ö k : Méltóztatnak a központi bizottság 
módosítását elfogadni? (Elfogadjuk!) Tehát az 
57. szakasz a központi bizottság módosítása sze
rint elfogadtatik. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a tö.-vény-
ja vadat 58. szakaszát.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
az 58, most már 60. szakaszban styláris módosí
tást javasol. Az „érdekelt fél" helyett és után a 
szöveg így szólna: „érdekelt adóköteles, ha a bi
zottság előtt személyesen vagy meghatalmazottja 
által meg nem"* jelent volna, meghallgattatása és 
a hozandó ítélet kihirdetése végett, egy 8 napot 
meg nem haladó határidőre" sat. 

Várady Gábor : T. ház! Az 58. szakaszban 
az eredeti szekezetében ezen kifejezés á l l : „a vég
zés kihirdetésére ;* a központi bizottság módosit-
ványában pedig az van: „a hozandó ítélet kihir-
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detése végett." Ez bizonynyal tévedés lehet, mert 
itt csak végzés kihirdetéséről lehet szó. Méltóztas
sanak tehát az „ítélet" helyett az eredeti kifeje
zést: „végzést" tenni. {Helyeslés.) 

Elnök: Méltóztatnak a központi bizottság 
módosítását Várady Gábor kiigazításával elfogad
ni? (Elfogadjuk!) Tehát elfogadtatik a központi 
bizottság módosítása azcn hozzáadással , hogy 
„ítélet" helyett „végzés" tétessék. 

B ó n i s S á m u e l : A stylusra nézve van észre
vételem. Az nem jól van mondva, hogy ,,egy rövid 
8 napi határidő." (Fclk'áltások: Hiszen az „egy rö
vid"' kimarad!) 

Csengery Imre jegyző (olvassa az 59-ik 
szakaszt.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
e szakaszban az 1-ső sorban az „érdekelt" után 
kívánja tétetni: „az első szakasz értelmében." (He
lyeslés.) 

Csengery Imre jegyző: Az „érdekelt" szó 
után oda kellene ezen szót: „fél" tenni. (He-

E l n ö k : Méltóztatnak a központi bizottság 
módositását elfogadni? (Elfogatjuk!) E szerint az 
59. szakasz a központi bizottság módosítása sze
rint elfogadtatik. 

Csengery Imre jegyző (olvassa 00—62. 
szakaszokat, melyekre nem történik észrevétel. Olvas
sa a QS-dikat.) 

Zichy A n t a l e l őadó : A központi bizottság
nak azon észrevétele van, hogy az utolsó sorban 
„két tagot" helyett tétessék: „2 rendes és ugyan
annyi póttagot.'• (Helyeslés.) Mellesleg megjegy
zem, hogy alulról a 4-ik sorban, sub clausula, 
„felszólamlók" szónál az „a" névelő kimaradt; ez 

beleteendő. (Helyes!) 
E l n ö k : El van fogadva. 
Csengery Imre jegyző (olvassa a 64-ik 

szakaszt.) 
Zichy Anta l e lőadó : A központi bizottság

nak nincs észrevétele. 
Elnök: Elfogadtatik e szakasz? (Elfo-

gadju'd) 
Csengery Imre jegyző (okossá a 66-ik 

szakaszt.) 
Zichy Antal előadó: A központi bizottság j 

hozzá óhajtja tenni : „ítéletei nem felébbezhetők." j 
(Végzései!) 

Elnök: El méltóztatnak fogadni e rectifica- | 
tiókat ? (Elfogadfűi.') 

Csengery Imre jegyző {olmssa a 66-ik 
szakaszt.) 

Zichy Antal e l ő a d ó : A központi bizottság
nak nincs észrevétele. 

Elnök: Méltóztatnak elfogadni e szakaszt? 
(Elfogadjuk!) 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 67-ik 
szakaszt.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
a 67-ik, most már a 69-ik szakasz utolsó sorában 
e szó helyett: „biróság" a,,törvényszakaszét ajánlja. 
mint már elfogadott kifejezést; és a végén hozzá
teendő volna: „kit e végett a felszólamlási bizott
ság felkér;" minélfogva igy lesz a szerkezet: „a 
pénzügyi törvényszék egyik tagja pótolandja, kit 
e végett e felszólamlási bizottság felkér." 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni e módosítás
sal a 67-ik szakaszt? (Elfogadjuk!) 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 68-dik 
szakaszt.) 

Zichy A n t a l e lőadó: A 68-ik szakaszra 
nézve a központi bizottságnak nincs egyéb észre
vétele, mint az, hogy e 68-ik szakasz után, mely 
most a 70-ik szakasz, azt hiszi, hogy logikai rend
ben át kellene menni a 71-ik szakaszra, mely most 
is a 71-ik szakasz lesz. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 71-ik 
szakaszt.) 

Zichy Anta l e lőadó : Ezen szakasz szövegét 
némi módosításokkal ajánlja a központi bizottság. 
Az a) pontban kitörli azt, hogy: „minden tekintet
ben ," és azt mondja: „a fen forgó kérdéseket meg
vizsgálni." A b) pontban ujabb módosítást hoz 
be : „titoktartás kötelessége mellett az illető adó
kötelezettek üzletkönyveit megtekinteni." A e), 
ugy mint a b) és d) szintén mar adna. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? ( (Elfogad
juk!) Tehát ez lesz a 71. szakasz. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 69. 
szakaszt.) 

Zichy Antal e l ő a d ó : Ezen szakasz már 
korábban el levén fogadva, a központi bizottság in
dítványa nyomán az 54. szakaszban . itt ezen he
lyen kihagyandó. 

G h y c z y K á l m á n : Nézetem szerint tévedett 
a központi bizottság, mert ezen szakaszban, a 
69 ikben, az mondatik, hogy ha akár az adókivető 
bizottságnál, akár a felszólamlásinál, oly ügy 
tárgyaltatik , mely a bizottság bármely tagjának 
vagy rokonának ügye, az ilyen tag ezen ügy 
tárgyalásában részt nem vehet. Az 54. szakasz 
arról szól, hogy a bizottság másokat, kik nem tag
jai a bizottságnak, felhívhat a tényleges adatok fel
világosítására. Ezen két eszme egymástól külön
bözik : azért én ezen 69-dik szakaszt megtartandó-
nak vélem azon egy módosítással, hogy miután a 
szakaszoknak száma változott, 48. helyett 49., 
67. helyett 69. lesz felírandó. Azért is óhajtanám 
ezen szakaszt, ugy a mint a törvényjavaslatban 
van , megtartani. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A szerkezet, mint eredetileg volt, 
elfogadtatik. 
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Csengery Imre jegyző (olvaw a 70-dik 
szakaszt.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
részéről a „vonakodik" szó után, hozzá volna 
teendő: „az illető törvényhatóság törvényszéke 
előtt nyomban megindítandó tiszti ügyészi kereset 
utján az állampénztár javára" stb. 

E l n ö k : Méltóztatnak ezt elfogadni? (El
fogadjuk!) Ennélfogva a 70, most már 12. sza
kasz , a központi bizottság módosításával együtt, 
elfogadtatott. 

Csengery Imre jegyző [olvassa a 72-dik 
szakaszt.) 

Zichy Anal előadó . A központi bizottság 
a napidíjakat meghatározva akarja kifejezni, 
még pedig a következő módon : „A bizottságok 
tagjai az államkincstárból napidíjat húznak, és 
pedig: 

,,-i) a törvénylntósági bizottsági tagok az 
utazási idő beszámitásáv il 4 frtot; 

,,b) a községi bizottsági tagok 2 frtot; 
,,c) a felszólamlási bizottságok tagjai 5 frtot. 

és a teljes fuvarköltségeket." 
Itt csak tollhiba történt, hoo-y ..fuvar" he-

lyett „uti" lett nyomává. 
Csengery Imre jegyző {olvassa a 73-dik 

szakaszt.) 
Zichy Anta l e l ő a d ó : A központi bizottság

ink nincs észrevétele , csak hogy a számjegyek 
változnak. 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház? {Elfogadjuk!) 
Elfogadt itván, következik a 74 ik szakasz, 

Csengery Imre jegyző {olvassa a 74-dik 
szakaszt.) 

Zichy A n t a l e lőadó : A központi bizottság
nak e szakaszra nézve nincs észrevétele. 

Csanády Sándor .• T. ház ! Miután annyi
szor van hivatkozás azon szabályokra, melyek 
előttünk tökéletesen ismeretlenek, óhajtanám ki
mondatni a házban, hogy azon szabályok több 
példányban nyomassanak ki, hogy azok ne esek a 
képviselőknek adassanak át , hanem e házon kívül 
is kézbejussanak, hogy minden község elöljárói, 
h í netalán a financzok eljárási következtében 
szükségök volna az illető községek elöljáróinak 
arra, hogy a szabályok tartalmát tudják, azon sza
bályokhoz alkalmazhassák a magok eljárásait: 
mert utóvégre is igen furcsának tartom azt, hogy 
nem csak az illető községek elöljárói, de még mi 
képviselők sem tudjuk azon szabályokat, melyekre 
folytonosan hivatkozás történik. 

Zichy Anta l e l ő a d ó : Már annyiszor hall
juk azon szemrehányást, hogy a szabályok töké
letesen ismeretlenek előttünk. Kötelességem felderí
teni, hogy tökéletesen ismeretleneknek nem mond
hatjuk, miután azok az irattárban le voltakiéve, és 
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az osztályoknak rendelkezésére volt ik adva, s min
denosztály, mely érdekelte magát általa, elhozatta, 
megolvasta, ós az illető előadóknak is kezökbe 
voltak adva. 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : Köteles
ségemnek ismerem Csanády képviselő úr felszóla
lása folytán kijelenteni, hogy már akkor , midőn 
a sz ibályokról legelőször volt szó , akkor t. i. mi
dőn a költségvetést a t. ház elé terjesztettem, 
minek pedig már több, mint 3 hónapja, megemlí
tettem , miszerint mindazon szabályok összeállit-
tatván általam közhírré fognak tétetni a hiva
talos lapban s azon kívül egyenkint is kiadatni. 
De a törvény értelme szerint a fenállott szabá
lyoknak csak azon része marad meg, melyet a 
most hozott törvények meg nem változtatnak: mi
kor adhatja tehát ki a miniszter ezen szabályokat ? 
Természetesen elébb nem , mig a törvények ő fel
sége által nem szentesittetnek. Jelenthetem azon
ban a t. háznak, hogy azon törvényekre vonat
kozó szabályoknak, melyek ő felsége által már 
szentesittettek, átalakítása, illetőleg- azoknak oly 
módosítása, mely a törvénynyel megegyezik, mun
kában van, sőt már a napokban a szabályok első 
füzete meg- is fog jelenni. Mint már több ízben 
kijelentettem , most is ismétlem , hogy mihelyt az 
egyes adótörvények ő felsége által szentesittet
tek, a szabályok átdolgozását azonnal munkába 
vétetem, s rövid Idő alatt az ekkép megállapított 
szabályok közhírré fognak tétetni. (Helyeslés) 

Csengery Imre jegyző {olvassa a 75. 
szakaszt.) 

Z i c h y Anta l e l ő a d ó : A központi bizottság
nak nincs észrevétele e szakaszra. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Ennélfogva következik a 76. szakasz. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 76. 
szakaszt.) 

Zichy A n t a l e lőadó : A központi bizottság
nak nincs észrevétele. 

E l n ö k Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Ennélfogva a törvényjavaslat elfogadtatott, 
és harmadszori felolvasását és végleges megszava
zását a ház engedelmével a holnaputáni ülésre fo
gom kitűzni. (Helyeslés.) 

Napirenden levő tárgy a mentelmi jog tár
gyában kiküldött tizes bizottságnak jelentése, mely 
Böszörményi László és Román Sándor képviselő 
urakra vonatkozólag a közvádló által beadott kér
vényt illeti. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a tizes bi
zottság jelentését '). 

HodOSlU József : Midőn a tizes bizottság
nak véleményes jelentése e házban először olvas-

J) Lásd az Irományok 250 dik számit. 
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tátott föl, szerencsés voltam azt indítványozni, 
hogy azon incriminált czikkek kinyomatván, a 
képviselők között kiosztassanak, hogy ekként 
mindenki meggyőződést szerezhessen magának 
arról, követtetett-e el csakugyan sajtóvétség 
vagy nem. Akkor azonban indítványom nem fo
gadtatott el. Most ugyanazt akarnám indítványozni, 
mert hiszen azok kinyomatása holnapig megtör
ténhetnék és a mai napra kitűzött tárgyalás hol
napra halasztathatnék el. Én ez által nem a tár
gyalás elhalasztását akarom, hanem ellenkezőleg 
azt, hogy az érdemileg tárgyaltassék. Ha indít
ványom most sem fogadtatnék e l , akkor bátor 
leszek azt indítványozni, hogy azon incriminált 
czikkek olvastassanak fel. Ha pedig az sem fogad
tatnék el. akkor fentartom magamnak ajogot, hogy 
a tárgy érdeméhez szólhassak. 

E l n ö k : Nincs többé senki felirva. 
HodOSiu JÓSZef: Kérem, elfogadtatik in

dítványom V 
Elnök : Dehogy fogadtatik el! 
Babes Vincze : T. képviselőház! Megval

lom, nem vagyok képes valami egészen ujat ezen 
kérdésre nézve felhozni, mert ezen kérdés lényege
sen és alaposan akkor már tárgyaltatott, midőn 
Böszörménjd László immunitásáról első izben volt 
szó. Megvallom, akkor a kisebbséghez tartoztam 
a nélkül, hogy véleményemet kijelentettem volna; 
a zonban indokaimat ez úttal el nem hallgathatom, 
mert szeretem, midőn valamire szavazok, ha indo
kaimat tudja a t. ház. (Nem vagyunk kíváncsiak !) 
annál inkább, mert itt jogi eset forog fen. (De 
hát nem tudja a törvényeket!) 

En, t. képviselőház, as imnmnitási eszméből 
ellenkező véleményt meritek a bizottság vélemé
nyével. En t. i. az immunitást, a képviselők im
munitását ugy fogom fel, hogy az alatt azon jog 
értetik, miszerint az országos képviselőt elegendő 
ok nélkül, mandátuma tartama alatt, üldözni nem 
lehet. (Zaj.) Meglehet, tévedek; de ez az én meg
győződésem : mert ha más értelme lenne, akkor, 
nyiltan mondom, hogy semmi értelme sem volna, 
vagy is illusorius volna. 

Ha már ez az értelme az immunitásnak, hogy 
elegendő ok nélkül üldözni nem lehet, akkor azt 
tartom, hogy ennek a testületnek, a mely az im
munitást felfüggeszti, minden esetre kötelessége 
és joga megvitatni, megvizsgálni, hogy van-e ele
gendő ok vagy nincs. 

Méltóztassanak jól megérteni. (Ertjük! na
gyon jvl!) Nem mondom azt, hogy vizsgálja meg 
a t. képviselőház, vajon bünös-e vagy nem? erről 
szó sem lehet; hanem hogy van-e elegendő ok, ki 
vannak-e mutatva a fiscus vagy magánosok által 
az elegendő gyanuokok, és pedig ugy a bűntény 
alanyiságára, mint az összeköttetésre nézve? Ez 

még nem involvál ítéletet. S erre nézve épen a na
pokban nyertük a legdöntőbb bizonyítékot Mile-
tics eseténél. Ugyan is merültek fel a napi sajtó 
utján oly gyanuokok, melyeket ő maga is belá
tott, hogy elegendők, vagy is, hogy követelik ül
döztetését a bizottság vagy is a fiscus ál tal ; ennél
fogva ő maga is azt nyilatkoztatta ki, hogy nem 
akarja, hogy immunitása discussió alá jöjjön, ha
nem hogy engedtessék meg a vizsgálat, a ház enge
delme nélkül, anélkül, hogy elismerte volna, hogy 
bűnös, sőt azon biztos öntudatban tette ezt. misze
rint be fogja bizonyítani, hogy nem bűnös. 

Ez az én egyéni meggyőződésem. 
Ha már arról van szó, hogy a képviselőház 

megvizsgálja, vajon elegendő gyanuok forog-e 
fen egy képviselő üldözésére ? akkor, azt gondolom, 
hogy ezt megvizsgálhassuk, a gyanuokokat fel kell 
terjeszteni a fiscusnaks a képviselőháznak megvizs
gálnia, hogy igazságos, helyes-e és alapos-e a gya
nuok? mert e nélkül akár ki ellen akár micsoda 
ürügy alatt követelhetni az- immunitás felfüggesz
tését. (Ellenmondás.) Ismétlem: ez meggyőződé
sem. Itt a fiscus csak azt mondja, hogy be van 
bizonyítva vagy is kétség kívüli az összeköttetése 
a két képviselőnek ama czikkekkel, illetőleg ama 
czikkekben állítólagosán foglalt bünténynyel. 
Maga a bizottság is csak állitólagos bűnténynek 
mondja. Nem is lehetett máskép. 

Tehát, kérem, én ugyan részemről elisme
rem, hogy elegendő a gyanuok itt arra nézve, 
miszerint csakugyan van összeköttetés a szemé
lyek és ama tények közt; de még nem ismerem a 
gyanuokokat magokra a tárgyilagos bűntényekre 
nézve, és elő nincsenek adva a szavak, a melyek
ben az foglaltatik. 

Vadnay L a j o s : Ez a biró teendője. 
Babes VinCZe: A bíró egészen mást fog 

tenni; a biró azt fogja megmondani, hogy bünös-e 
vagy nem az illető; de nem azt, hogy van-e gya
nuok vagy nincs. Vegyük a dolgot practice. Te
szem, a fiscus fellép holnap. (A dologra!) Ez a do
logra tartozik. 

E l n ö k : Bátor vagyok figyelmeztetni ezóló 
urat, hogy csakugyan nagyon is bele ment a 
dologba. Hodosiu képviselő, úr azt kérte, olvas
tassanak fel az irományok : méltóztassék hát szo
rosan ezen kérdéshez szólni: mert csak akkor, ha 
ezen kérdés el lesz döntve, következik a kérdésnek 
érdemleges tárgyalása. 

Babes Víncze : Igen köszönöm az elnök 
figyelmeztetését, hogy ne menjek az ügybe mélyeb
ben. Szorítkozom tehát arra, hogy én azt kíván
nám, miszerint az igen t. képviselőház ne eléged
jék meg azzal a puszta állítással vagy csupán az 
arra állított bizonyítékkal az összeköttetésre nézve, 
hanem menjen tovább, és hogy tovább mehessen, 
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én is mulhatlanul szükségesnek tartom az iromá
nyok felolvasását és azon állítólagos bűnténynek 
megvizsgálását csupán azon szempontból, vajon 
van-e itt legcsekélyebb törvényes gyanuok arra 
nézve, hogy ezek csakugyan vehetök-e üldözésbe? 
hogy ne panaszolkodhassanak, miszerint teljes 
gyanuok nélkül függesztetett fel immunitásuk. 
[Helyeslés a szélső bal oldalon.) 

Hodos iu József: Kérem a háznak akkori 
határozatát ez ügjdjen a kinyomatásra nézve fel
olvastatni. 

E l n ö k : Első indítványát képviselő úr az 
iránt tette, hogy olvastassanak fel az irományok. 
Méltóztassék a ház előbb ez iránt határozni. 

Deáky LajOS: Nem az az indítvány. Előbb 
azt kívánta Hodosiu képviselőtársam, hogy a czik-
kek nyomassanak ki és osztassanak ki a képvise
lők közt. És ha ezen kérés nem teljesíttetnék, ha 
ez elvettetnék, csak azon esetre kérte képviselő úr 
az irományok felolvastatása!. Ehhez ragaszkodom 
én is, mert a muít alkalommal, a midőn ezen ügy 
itt tárgyaltatott, a ház azt határo::. ta, hogy aki-
nyomatás felett akkor fog határozni^ a mikor ezen 
ügy érd: mileg fog tárgyaltatni. Én tehát most 
szükségesnek látom,hogyaczikkek kinyomassanak. 

Csengery Imre jegyző {olvassa a f. é. június 
16'kán tartott ülés jegyzökönyvének 2098. pontját.) 

HodOSiU József : Tisztelt ház! Ezen hatá
rozatban csak az mondatik . . . (Nagy zaj. Nem hhct 
annyiszor beszélni!) 

E l n ö k : Főntartotta magának a szót. 
Hodos iu József: Az határoztatott, mondom, 

akkor, hogy : „most előzetesen :a tehát épen azért 
indítványoztam ez imént, hogy ezen czikkek ki
nyomassanak. Ha pedig a ház által ezen indít
ványom elvettetnék, akkor kérem ezen czikkek 
felolvasását. Kérem e felett határozni. 

Elnök: Hodosiu képviselő urnák azon in
dítványa jön tehát szavazás alá, hogy azon iro
mányok, melyek e tárgyra vonatkoznak, kinyo

massanak-e vagy ne? Kivánja-e a t. ház ez iro
mányok kinyomatását ? 

Csiky S á n d o r : T. ház! (Nagy zaj.) Talán 
hozzászólni lehet? Kérek szót. (Szavazzunk!) Hi
szen még végzés hozva nincs, s még tárgyalás 
alatt van a kérdés, tehát hozzászólni lehet. {Sza
vazzunk!) 

E l n ö k : Ennem tudom, t. ház, méltóztatnak-
e megengedni azt, hogy ha az elnök a kérdést vég
re szavazásra felteszi, akkor szabad-e a tárgyra 
visszamenni ? (Nem szabad!) Méltóztassanak hatá
rozni ! Én nem csak nem praecipitáltam a dolgot, 
.sőt egészen őgyelegtem, ha netán valaki még hoz
zászólni kívánna a tárgyhoz. Ha a t. ház megen
gedi, árm tessék szólni! (Szavazzunk!) 

P a t a y I s t v á n : T. ház! Tökéletesen áll az, 
KÉPY. II. NAPLÓ. 1 8 6 % . IX. 

a mit a t. elnök úr mondott, hogy miután a kérdés 
feltétetett, ahhoz senkinek többé hozzászólási joga 
nincs; hanem megjegyzem, hogy még a kérdés 
tökéletesen fel nem volt téve. Jövőre ez valahogy 
usussá ne váljék! 

E l n ö k : Á kérdés tehát az:kivánja-e a t. ház 
Hodosiu képviselő indítványa szerint az iromá
nyok kinyomatását vagy nem ? A kik kívánják, 
méltóztassanak fölkelni. (Megtörténik.) A többség 
nem kívánja a kinyomatást. 

Bor lea Zs igmond: T. ház! Azt akarom 
! m e g j e g y e z n b h°gy a másik kérdésre nem lehet, 
I szavazni, mert ha csak egy képviselő is kéri az 
| irományok felolvasását, azokat fel kell olvasni a 
| házszabályok értelmében. (Nagy zaj. Ellenmondás.) 

E l n ö k : A t. képviselő úr e részben téved, 
| mert a házszabályok ezt csak az igazoláskor ren-
j delik; minden esetre tehát a második kérdés is, va-
| jon az iratok felolvastassanak-e ? a többség által ha-
S tároztathatik el. 

Csiky Sándor : T. ház ! Felolvastatott azon 
\ jelentés, melyet a tizes bizottság e kérdésben a ház 

asztalára letett. Annak egyik pontjában egyene
sen arra van fektetve a kérdés lényege, vajon jo
gosulatlan zaklatás forog-e fen a korona ügyésze 
által a képviselőház elé terjesztett kérdésben ? 
Én ugy tudom, azt meghatározni, hogy jogosulat
lan, zaklatás forog e fen, vagy pedig törvényes 
alapok léteznek arra nézve, hogy sajtóvétség mi
att perbe fogassanak, illetőleg vizsgálat alá vétes
senek a kérdéses képviselők ? ezt meghatározni és 

| megtudni egyébként nem lehet, mint azon iratok 
tartalmából, melyekre hivatkozván a korona ügyé
sze, azt állítja, hogy azokban állanak ama vétségek, 
melyek sajtóper alá vonatást foglalnak magokban. 
Én tehát e tekintetből azt hiszem, a t. háznak ezen 
érdemben e nélkül határozni teljes lehetetlen, ha 
csak ugy szólván tudatlanul, nem tudva miért, 
nem akar cselekedni, a mit, ugy hiszem, a t. ház 
tenni soha nem szokott, nem is akar jövőre se, 
de most se. Ehhez képest tehát én a kérdéses ira
toknak, hírlapi czikkeknek, melyekben a sajtóvét
séget megállapítani kívánja a korona ügyésze, itt 
fölolvastatását kivánom. (Nem kell! Szavazzunk!) 

Elnök: A másik kérdés tehát az : kivánja-e 
a t. ház az iratokat fölolvastatni? A kik fölkiván-

í ják olvastatni, méltóztassanak fölkelni. (Megtör lé-
\ nik.) A többség nem kívánja fölolvastatni. 

SomOSSy IgnáCZ : T. ház! Miután a ház el
határozta, hogy sem felolvastatni, sem kinyomatni 
nem fognak azon kérdéses irományok, s azt hihe
tőleg azon indokból tette, mely a múlt alkalom
mal fölemlittetett, hogy azok nem nyilvánosság 
elé valók: a háznak ezen határozatát tisztelem én is ; 
de a képviselőkre nézve okvetlenül szükséges tud
ni, hogy mi legyen azok tartalma? különben azon 

35 
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eset áll elő, hogy azon bizottság véleményét, mely 
az általa felolvasott irományokból alakult, a kép
viselőház meg nem bírálhatja, miután az alapot nem 
ismeri. Ugyanazért) bátor vagyok indítványozni, 
hogy a felolvasásra méltóztassék zárt ülést ren
delni, a további tárgyalást nyilvános ülésre hatá
rozván. 

Deák FerenCZ: T. ház! Az efféle kérdések
nél mind múltkor, mind most a ház többsége azért 
nem kivánta az irományokat kinyomatni és felol
vastatni, nehogy azok, miután épen azért foglal
tattak le. mert terjesztésök törvénytelennek tarta
tott, sajtó utján tovább terjesztessenek. De ezen 
indok nem áll ellent Somossy képviselő úr indít
ványának : mert a zárt ülésben jegyzőkönyv nem 
vezettetik; a zárt ülésben gyorsirók nincsenek ; a 
zárt ülésnek tehát sem tanácskozásait, sem határo
zatait közleni nem lehet. Ha megnyugtatására 
szolgál valakinek, hogy ő azon irományokat meg
hallja, és ha azt hiszi, hogy máskép nem tud vé
leményt formálni: miután a zárt ülés által el van
nak kerülve azon aggodalmak, melyek a lapok ál
tali közlés ellen felhozattak: én részemről nem 
látom okát, miért ne fogadhatnók el Somossy kép
viselő úr inditványát. Alakuljon a ház zárt üléssé, 
olvastassanak fel az irományok, és legyen azután 
ismét nyilvános az iűés.(Atalános helyeslés.) 

Medán E n d r e : T. ház! (Folytonos zaj.) Nem 
fogadhatom ti azt, hogy az volna az oka a csatol
mányok kinyomatása és nyilvános felolvasása meg
tagadásának, a melyet előttem szólott tiszt, kép
viselő Deák Ferencz úr felhozott: hogy t. i. azok
nak nyilvánosság elé hozatala veszélyes volna: 
minthogy tudta levő dolog az, hogy az esküdtszé
ki tárgyalások nyilvánosak, és ezen okmányok a 
nyilvánosság elé kerülnek. Minekutána más ok 
fel nem hozatott, én ellene mondok a zárt ülésben 
leendő felolvasásnak. (Nagy zaj.) 

Elnök : Bátor vagyok azon kérdést intézni a 
t. házhoz : Somossy képviselő úr inditványa foly
tán kivánja-e, hogy zárt üléssé alakuljon ? (Kí
vánjuk!) Közakarattal tehát zárt ülés tartása elha
tároztatott. Felkérem a közönséget, hogy a karza
tokat elhagyni szíveskedjék. 

(Az ülés eyy óra lefolyta után ismét megnyílik.) 
A t. ház határozatához képest akivánt iromá

nyok felolvastattak: méltóztassék most a tárgy fe
letti tanácskozást folytatni. A szó Hodosiu képvi
selő urat illeti. 

Hodosiu József: T. ház! Egy perczig sem 
kételkedtem azon, hogy a tizes bizottság a Román 
Sándor képviselőtársunk ellen czélba vett sajtó-
peri ügyben épen azon véleményt fogja a ház elé 
terjeszteni, mely az imént fölolvastatott. Nem kétel
kedtem, mondom, mert praecedens esetünk levén, 
nem vala nehéz jelen esetben is, ugy mint Böször

ményi László volt sajtóperi ügyében, a közvádló 
kérelmére rámondani az „exequaturt." De kétel
kednem nem kell a felett, hogy ily eljárásunk mel
lett a képviselői immunitás íentartathassék. Mert 
ugyanis a tizes bizottság véleményében csak any-
nyi van mondva, hogy a közvádló állítja, misze
rint Pesten egy „Federatiunea" nevű politikai lap 
jelenik meg, ezen lap 25, 28, 30-dik számában 
ezen s ezen czikkek jelentek meg, s ezen czikkek 
által a közvádló véleménye szerint a sajtótörvény 
VI. szakaszában specificált sajtóvetség vagy sajtó-
bün követtetett el, s minthogy a közvádló ezeket 
mondja, tehát a tizes bizottság a perbe fogatási 
engedelmet azonnal kiadatni véleményezi, szerin
tem a nélkül, hogy a tárgyba bocsátkozott volna, 
holott véleményem szerint épen a tárgyat meg 
kell vitatni, mert ez a ház joga; a törvényszék 
joga csak subjectiv tekintetben itélni. I ly eljárás 
mellett nem tudom mi értelme van annak, hogy 
a közvádló a ház engedelmét kérje ki arra, hogy 
valamelyik képviselőt beperelhessen? mert hiszen 
ezt tehetné a nélkül is, és csak utólag tehetne jelen
tést a háznak, hogy: „Eme vagy ama képviselőt vizs
gálat alá vettem, őt perbe fogtam." Én ugy hiszem, 
csakugyan meg kellene vizsgálnunk legalább azt, 
vajon nincsen-e jogosulatlan zaklatás ? 

De én a közvádló eljárásában is különbséget 
látok a jelen esetben, és a Böszörményi Lászlófé
le sajtóper ügyében: mert midőn a Böszörmé
nyi-féle esetben, a közvédló az elnökséghez intézett 
levelében kiteszi azon tételt, mely szerinte sajtó-
vetséget foglalna magában, midőn t. i. a közvádló 
1867-ik évi október hó 15-én az elnökséghez in
tézett levelében azt mondja, hogy imé a kitétel, mely 
sajtóvétséget tartalmaz, imé e kitétel ez: „Igaz, és 
nem újságot mondok, mert hirdettem azt ezernyi 
ezerek hallatára, két világrészben éveken át ; igaz, 
én az osztrák ház uralmát hazám függetlenségével 
és önállásával incompatabilisnek hiszem ;c: addig, 
mondom, mig a közvádló azon esetben kijelöli a 
tételt a helyet, melyben sajtóvétséget vél: addig 
a Román Sándor ellen czélzott sajtóvétségi ügy
ben azt nem teszi, hanem csak átalánosságban be
szél: mert azt mondja: a ,,Federatiunea" 25. 28. és 
30-ik számaiban e felírás alatt: „Din Transil-
vani'a 19. faurua , „Pest'a 2. ma r t i u l868" és ,,Ro-
manii in dualismu" aláírás nélküli czikkek jelentek 
meg, melyeknek nemcsak egész iránya, de egyes 
tételei is a magyar szent korona alá helyezett te
rület tökéletes álladalmi egységének tettleges fel
bontására s a törvényes felsőség elleni engedet-
lenségre irányzott lazítást tartalmaznak. 

A közvádló tehát első esetben világosan be
szél, itt pedig csak átalánosságban. Már, tisztelt 
ház, természetes, hogy mindenki valamely czikk 
irányát saját felfogása szerint itéli meg; de ezen 
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egyéni felfogásból törvény szerint sajtóvétséget 
következteti.] nem lehet, mert a törvény, és jelesen 
a sajtótörvény kifejezéseket, kitételeket kivan, az
az tényeket, hogy t. i. a kifejezések és kitételek 
közt szoros, vagy legalább valószinü összefüggés 
legyen a netalán czélba vett tényekkel. Hol van
nak most az ineriminált ezikkek azon kitételei, me
lyek a sajtótörvény 6-ik szakaszába ütköznek ? a 
közvádló nem mondja meg. 

Én átolvastam ezen ineriminált ezikkeket, de 
én megvallom, hogy sem azok szavaiból s kitéte-
teleiből, sem azok értelméből nem látom ki azon saj
tóvétséget, melyről az 1848-iki XVIII törvényczikk 
9-ik szakasza rendelkezik: mert mit mond azon tör
vényczikk? Az 1848-ki XVIII . t. ez. 6-ik szakasza 
ezeket mondja: „Ki a magyar szent korona alá he
lyezett terület álladalmi egységének, ki a sanctio 
p ragmaticánál fogva megállapitott és az uralkodó 
ház közösségében létező birodalmi kapcsolatnak 
tettleges felbontására izgat, ki az alkotmány erő
szakos megváltoztatására és a törvényes felsőség 
elleni engedetlenségre lázit, az* stb. 

Tehát a törvény két feltételt állit fel: először 
lazítást, és másodszor tettlegeséget és erőszakos
ságot. 

Ha már figyelembe veszszük az ineriminált 
ezikkeket és épen azon passusokat, melyek felol
vastattak a zárt ülésben, s melyek veres plajbász-
szal voltak megjegyezve, akkor be fogjuk látni, 
hogy azokban sem izgatás, sem lázítás nem foglal
tatik, hanem egyszerű nyilvánítása a román köz
véleménynek. Es tulajdonképen, mi az elsőt illeti, 
abban csak az mondatik eleinte, hogy „locuitorii..." 
(Nem értjük!) Kérem a tisztelt házat, ha valamire 
hivatkozom, valami törvényre vagy okmányra, 
akkor annak eredeti szövegét kell felolvasnom, s 
tulajdonkép annak szavait kell idéznem. (Zaj.) Na
gyon sajnálom, hogy nem engedik meg, hogy az 
eredeti szöveget felolvassam. (felkiáltások: Szabad!) 
„Locuitorii aeelei tieri stau sub absolutismulu de 
moda noua." „Azon hazának, azon országnak la
kosai (tudniillik Erdélynek lakosai) uj, divatos 
absolutismus alatt állnak." Ez, uraim, mondatik 
nem csak Erdélyben, de itt Magyarországban is ; 
ez mondatott a magyar lapokban is, de mon
datott ez itt a házban is, és nem tagadhat
juk, hogy valami igaz van a dologban; a tények 
be fogják bizonyítani, mennyire való, mennyire nem 
való ezen állítás. 

Továbbá ezen czikk még beszél arról, hogy 
Conrád Móricz octroyáltatott szász comessé. Ez, 
ugy hiszem, nem ütközik sem az országnak integ
ritása, sem pedig a felsőség iránti engedetlenségbe ; 
mondatott az itt szász részről, hogy mennyiben nem 
alkotmányos ezen állítás. 

Továbbá az mondatik azon czikkben : , ;Ro-

manii antiuniunisti argumentera asié; noipre de-
putatii romani transilvani d'indiet'a Pestéi nu i-amu 
recunoseutusi nu-i recunoscemu nici de represen-
tanti ai patriei nici ai natiunei nostre," hogy t. i. 
az unio-ellenes románok nem ismerik el az erdélyi 
román képviselőket, mint olyanokat, kik a román 
nemzetet képviselik. Ez természetes, és nem szük
séges, hogy a „Federatiunea" mondja: ezt min
den román, s ők magok, azon erdélyi román 
képviselők, kik itt vannak, magok is ezt állitják. 
De van-e itt lázítás az ország integritása vagy a 
felsőség iránti engedelmesség ellen ? 

Mondatik továbbá, hogy nem ismerik el: „nu 
recunoscemu valorea legei octroate siaristocratice, 
dupa care au fostu alesi ; "hogy nem ismerik el az 
octroyált választási törvényt. Mely törvény értető
dik ot t? Értetődik az 1848-diki erdélyi választási 
törvény, azon erdélyi választási törvény, mely 
1848-ban Kolozsvárott hozatott, de csak azon eset
re és ideiglen hozatott, tudniillik hogy a pesti or
szággyűlésre a követeket válaszszák meg; ezen 
eset megszűnte után azon választási törvény meg
szűnt ; de mátként is azon törvény nem bir minden 
törvényes kellékekkel,mert soha őfelsége által szen
tesítve, sem törvényszerüleg kihirdetve nem volt. 
Ha már az erdélyi követek ezen megszűnt válasz
tási törvény alapján választattak meg, akkor csak
ugyan nem tudom miként nevezhetnők ezt, ha nem 
octroyált választási törvénynek. 

Mondatik e czikk végén, adná az Isten, hogy 
Aport, marosvásárhelyi királyi táblai elnököt pen
zióba tegyék. Látjuk, épen ezt mondják most a ma
gyar lapok is, és nem tudom, ha üdvös nem lesz e 
a minisztériumnak ezen intézkedése ? (Elénk fölki
áltások : Ez nem tartozik a dologhoz ! A dologra !) 

Egy inditványt akarok tenni és azt motiválni 
kívánom (Zaj. Halljuk!) 

Áttérek a,,Federatiunea" 28-ik számában'meg-
jelent czikkre: ez nem egyéb egy vezérczikknél a 
mely inkább a kül-, mint a belpolitikával foglalko
zik, és a melyben semmi uj nem mondatik, a mi 
az előbbiekben foglalva nem volna. Legfelebb az 
volna itt uj, hogy az unió érvényesnek nem ismer
tetik el. 

A t. ház emlékezni fog arra, mert tény, hogy 
az 1848-iki kolozsvári országgyűlés egy országos 
küldöttséget választott meg, azon czélból, hogy az 
unió feltételeit egyetértőleg dolgozza a magyaror
szági országgyűléstől épen e czélra kiküldött bi
zottsággal. Tény, hogy ezen bizottságok mind e 
mai napig nem végezték be munkálataikat. Tehát 
mellőzve minden törvényes, minden jogi szempon
tot, csupán ezen tekintetből indulva ki, az unió 
nem bevégzett tény ; és mindaddig, mig az unió be
végzett tény nem lesz, feltéve, hogy az elvben elfo-
güdtatik, még ez sem zárja ki azt, hogy a közelebbi 

35* 
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feltételek iránt kiki véleméi.yét kimondhassa; de 
ezzel sem az ország integritását nem támadja meg, 
sem a felsőség elleni engedetlenségre nem lázit. 
De továbbá tudjuk azt is, hogy Magyarország és 
Erdély közt léteznek közjogi kérdések, melyek még 
mindeddig elintézve nincsenek. Azt nem csak a 
románok vallják, hanem elismerik magok a ki
rályi leiratok is, különösen pedig az 1865. decz. 
25-én kelt királyi leirat, mely ezen közjogi kérdé
sek elintézését kilátásba helyezi, és önként érte
tődik, hogy ezen közjogi kérdések elintézése alap
jául a sanctio pragmaticát és a Lipótféle diplo
mát kellene venni, valamint mindazon lényege
sen megváltozott körülményeket, amelyek Erdély
ben léteznek. Ezek tények; s ezeket tagadni nem 
lehet. 

A mi a harmadik czikket illeti, nagyon ter
mészetes, hogy nem kell czikkekben hirdetni azt, 
hogy a románok a dualismus ellen vannak, mert 
hiszen az ellen nem ceak a románok vannak, hanem, 
mondhatom, a monarchia lakóinak nagyobb része 
a dualismus ellen van, kivévén a magyar és német 
nemzetet, melyeket a dualismus minden jogban ré
szesít, mi a- a dualismus az országban" lakó többi 
népeket semmi tekintetbe nem veszi, mintha sem 
tényleg, sem történetileg, sem jogilag nem létez
nének. {Élénk folkiáüások : Ez nem tartozik Ide! 
Szavazzunk!) 

Csak egy pár szót kívánok még szólani, mert 
kivánatos, hogy az eszmék tisztáztassanak. 

Mit óhajtanak a románok ? {Halljuk!) Lás
suk, vajon ezen óhajtások ellentétben vannak-e az 
ország integritásával, alkotmányellenesek-e, buz-
ditanak-e a felsőség elleni engedetlenségre vagy 
nem? 

Szoros ragaszkodás az 1848-diki elvekhez s 
követelésekhez s különösen fentartása Erdély au
tonómiájának a leopoldi diploma és sanctio prag-
matiea alapján. {Szavazzunk!) 

Továbbá életbeléptetése... (Zaj. Elnök csenget. 
Felkiáltások: Ez a birókoz tartozik!) Nem lesz kár 
ezt tudni. Életbe léptetése az 1863-diki országgyű
lés , t. i. a törvényhozás mindkét factora által 
hozott, ő felsége által szentesitett, kihirdetve s 
életbe léptetve volt azon törvényczikkeknek, a 
melyek által a román nemzet mint olyan elismer
tetik, s a melyek által nyelvi s vallási szabadsága 
biztosíttatik. Továbbá egybehivása az erdélyi or
szággyűlésnek, hogy ott Magyarország és Erdély.. . 
(Zaj. Dologra!) Csak keveset akarok mondani. 
Egybehivása az erdélyi országgyűlésnek, Erdély s 
Magyarország közös jogainak elintézése végett; 
épen u g y , mint Magyarország s Horvátország 
között történik: mert hiszen csak nem fognak 
megtagadni Erdélytől bár csak annyi autonómiát, 

mennyit Horvátországnak adnak. (Élénk felkiáltá
sok : A dologra ! A dologra!) 

Elnök (csenget): Emlékeztetem a képviselő 
urat, hogy nem a biróság előtt tárgyaltatik az 
ügy. Itt a kérdés az: vajon megadassék-e az enge
dély a vizsgálatra, illetőleg a perbe f >gásra vagy 
ne? (Helyeslés.) 

HodOSiU JÓZSef: Az én véleményem pedig 
az, hogy a háznak objective lehet határozatot 
hozni, s a bírónak kötelessége subjective ítélni. 

Beszédemet végzem azzal, miszerint mind
ezekben lázítás nincs. 

E g y SZÓ (jobb felöl): A védelemben is lází
tás van'.! 

Hodos iu Józse f : Láthatui tehát, hogy 
mindezekben lázítás nincs ; ugyanis, ha ezekben 
lázítás van, miért ne volna abban is lázítás, midőn 
a balközép azt mondja, hogy czélja az, miszerint 
az 1867-ki törvényt meg akarja változtatni? 

E g y SZÓ (a szélső bal felöl:) U g y van ! Miért 
nincs abban lázítás ? 

HodOSiu JÓZSef: Ez tehát nem lázítás; 8 
nagyon sajnálom, hogy némely lapok is — talán 
olyanok, a melyek subventiónálva és a kormány 
közelében vannak — épen azzal vádolnak, hogy 
talán itt e házban is volnának lázítók. Ezt vissza
utasítani kötelességemnek tartom követi méltósá-
gomnál fogva. 

T. ház ! Ezen indokoknál fogva van szeren
csém egy indítványt terjeszteni a ház elé, melyet 
is a ház asztalára leteszek és felolvastatását 
kérem. 

Csengery Imre jegyző (olvassa Hodosiu 
József indítványát:) „Tekintettel arra, hogy a köz
vádló az elnökséghez intézett két rendbeli levelei
ben csak átalánosságban állítja, miként a Román 
Sándor képviselő szerkesztősége alatt Pesten jelenő 
„Féderatiunea" czimíi politikai lap f. 1808. évi 

i 25. 28. és 30-ik számában megjelent „Din Tran-
silvania 19. Faúr" ugy „Pesta 19. Fauru 2. Mar-
tiu" és „Románii in dualismu" föliratú czikkek ál
tal azon sajtóvétség követtetett volna el, melyről 
a sajtótörvény 6. szakasza szól; tekintettel arra, 
hogy a közvádló ezen czikkekből nem idézett egy 
helyet, egy tételt sem, a mely a mondott szakasz 
szerint a Sz. István koronája alá helyezett töké
letes állami egységnek tettleges felbontására és a 
törvényes felsőség elleni engedetlenségre izgatást 
vagy lazítást foglalna magába; tekintettel arra, 
hogy másként is az emiitett czikkeknek sem tételei
ből, sem szelleméből nem következtethető a tárgy
alap, a melyre az 1848-ik XVIII . t. ez. 6. szaka
sza vonatkozik; tekintettel arra, hogy ama szakasz 
az izgatáshoz, lazításhoz, felhíváshoz tettlegessé
get, erőszakosságát tételez fel, jelen esetben azon
ban nem csak, hogy a törvény által kiszabott fel-
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tételek egyike sem létezik, de sőt az egyszerű iz
gatás, lázitás vagy felhivás sem forog fen; tekin
tettel tehát arra, hogy a jelen esetben hiányzik 
maga a tényálladék, az az hogy a közvádló által 
látni vélt ?ajtóbünnek vagy -vétségnek tárgyi
lagos alapja nincs: mindezen tekinteteknél fog
va indítványozom, hogy a köz vádló azon kérel
me . hogy Román Sándor képviselő ellen sajtóperi 
vizsgálatot indíthasson, tekintetbe nem vétethetik 
és a ház a napirendre tér át . a 

Horváth. LajOS e lőadó : Azon nyilatkozatok 
után, melyek e teremben akkor tétettek, a midőn 
a tizes bizottság jelentése először felolvastatott s a 
hírlapi czikk kinyomatása sürgcttetett, igen ter
mészetesnek találom azon elméletet, a melyet Ho-
dosiu és Babes képviselő urak felállítottak. Végre 
is nem levén szabatosan formulázott immunitási 
törvényünk, nem lehet egy képviselőtől is elvitatni 
azon jogot, hogy az immunitás fogalmát akként 
állapitsa meg, a mint azt jónak látja azon állás
pontnál fogva, melyet elfoglalt, vagy elfoglalni 
jónak vél. 

Én részint saját meggyőződésemnél, részint 
azon körülménynél fogva, hogy a t. ház már a 
múlt alkalommal, t. i. múlt évi november 18-án 
meghatározta az immunitás fogalmát és a coneret 
esetekben követendő eljárást, ezen elméletetelnem 
fogadhatom, és ragaszkodom azon irányelvekhez, 
melyeket a tizes bizottság első jelentésében előter
jesztett és a t. ház elfogadott. Miután ez régebben 
történt, meg fogja engedni a t. ház, hogy azon 
jelentésből egy pár sort felolvassak: 

„Az országgyűlési tag sérthetlensége két 
irányban jut gyakorlati érvényre, t. i.: 

„1) hogy a mit az országgyűlési tag, mint 
olyan, a házban és a házon kivül mond vagy tesz, 
azért csak az országgyűlés, és pedig annak azon 
háza által vonathatik feleletre, melyhez tartozik^ 

,,2) hogy a mit az országgyűlési tag nem mint 
olvan és nem törvényhozói hivatásának gyakorlása 
közben mond vagy tesz, azért csak a ház engedel
mével vonathatik közkereset alá, s a tetten érés 
esetét kivéve, csak a ház előleges engedelmével zá-
rathatik el.1' 

„Amaz biztosítja az országgyűlési tanácskozás 
szabadságát kívülről származó minden nyomás 
ellenében. 

„Emez biztosítja a törvényhozó testület épségét 
arra nézve, hogy tagjai, az ügymenet és törvény
hozói tevékenység sérelmére, el ne vonassanak 
törvényhozói tísztök gj^akorlásától, s ne gátoltas
sanak a törvényhozásban való részvétben se a ha
talom, se bizonyos czélokra felhasznált vagy su
galmazott egyesek által. 

,,E kettős sérthetlenség nem annyira az egyéni 
mentességnek előjoga, mint inkább a törvényhozó

testület politikai teljes szabadságának és független
ségének elengedhetlen föltétele és követelménye. 

„Ebből következik, hogy a mentelmi jog nem 
terjedhe; addig, hogy az országgyűlés egyes tag
jai fölötte álljanak a törvénynek, s olyan tetteikért 
se vonathassanak feleletre, melyeket nem mint or
szággyűlési tagok követtek el, s csak a felett van 
hivatva őrködni a törvényhozó testület, hogy a 
törvény álezája alatt megkisérlett erkölcsi és 
anyagi nyomás és zaklatás ellen védve legyen 
minden egyes tag.& 

Ezen néhány sor, t. ház, melyet felolvasni 
szerencsém volt, az immunitás fogalmát oly széles 
alapra helyezi, minővel nézetem szer int Európának 
egy parlamentje sem dicsekhetik. 

El is fogadta azt akkor a t. háznak csak nem 
minden tagja, s csak arra nézve volt vélemény-kü
lönbség, vajon meddig mehet a ház annak megíté
lésénél, hogy jogosulatlan zaklatás esete forog-e 
fen vagy nem? Akkor a t. ház igen nagy többsége 
— mert hisz név szerinti szavazással döntetett el az 
ügy — ugy vélekedett, hogy nincs jogosítva a 
ház annak eldöntésére, vajon megvan-e a vádnak 

I objectiv és subjectiv tényálladéka? és vizsgálatát 
csak arra terjesztheti ki, vajon azon vád, melyet a 
köz vádló emelt,olyan-e,hogy hazai törvényeink sze
rint és törvényes bíróság előtt inditandó keresetre 
alkalmas alapul szolgálna, ha valónak bizonyulna 
be ? s vajon az állítólagos vád és a vétség közt 
megvan-e az összefüggés bizonyos jelensége ? s 
végre, vajon az. a ki a bírói vizsgálatra és esetleg 
a perbe fogatásra engedélyt kér, vádemelésre jo
gosítva van-e ? 

A minthogy a ház többsége nem is bocsátko
zott a vád subjectiv és objectiv tényálladék;';nak 

i vizsgálatába, és épen ezért nem is olvastatta fel*a 
! kérdéses váczi levelet, annál kevésbbé rendelé el 
annak kinyomatását, hanem constatálva látván 
az összefüggést azon körülményben, hogy Bö
szörményi tagtársunk a „Magyar Ujság"-nak, 
melyben ezen levél megjelent, csakugyan felelős 
szerkesztője : megadta az engedélyt a vizsgálatra, 
illetőleg perbe fogásra. Így áll a dolog a múltra néz
ve a gyakorlatot tekintve, melyet a t. ház követett ' 
azonban Hodosiu és Babes képviselő urak ezen 
elmélettel, ugy látszik, nincsenek megelégedve, s 
azt mondják, hogy nem elég csak az összefüggést 
constatálni, hanem a vád alaposságát kell megál-
lapitani. 

Es erre nézve eltérnek egymástól. Babes kép
viselő úr azt mondja, hogy a háznak a gyanu-oko-
kat kell megvizsgálni és constatálni; Hodosiu úr 
pedig azt mondja, hogy az objectiv tényállást kell 
megállapítani, mert — úgymond — a vád. mely-

! nek alaposságáról a ház meg nem győződik, nem 
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alapos vád a mint ilyen jogosulatlan zaklatás ese
tét involválja. 

Én , t. ház, ez elméletet el nem fogadhatom, 
részint azért, mert az valóságos biráskodás lenne, 
én pedig a parlamentet bíráskodásra alkalmasnak 
egyátalában nem tartom. (Élénk helyeslés.) Ez, t. 
ház, megállapítaná az immunitás terén is a majori
tás uralmát a kisebbség fölött, mely pedig kivált 
mozgalmas időkben igen veszedelmes lehetne. 
(Hosszas helyeslés.) De nem fogadhatom el azért 
sem, mert gyakorlati szempontból képtelenségekre 
fogna vezetni. 

Tekintsük csak meg a dolgot gyakorlati szem
pontból. Mi következnék, ha mi a képviselő úr 
elméletét követnők? ítélnünk kellene a felett, 
hogy ezen kérdéses czikkben elkövettetett-e csak
ugyan azon sajtóvétség, melyre a királyi ügyek 
igazgatója uta l : mi volna ez más, mint egyenesen 
biráskodás, melynek folytán vagy azt mondaná ki 
a ház, hogy nem követtetett el,/vagy azt mondaná, 
hogy elkövettetett, de nem az illető képviselő ál
ta l? Az egyik esetben megtagadná az engedélyt és 
gátat vetne annak, hogy a bíróság Ítéljen az objec-
tiv tényálladék fölött; a másik esetben hasonlóan 
xuegtagadr.á az engedélyt, mert az objebtiv tény-
álladékot megállapítaná ugyan, de a subjectiv 
tényálladékot nem ismerné el. 

Tehát csak azon esetben engedtetnék szabad 
lefolyás a bírói eljárásnak, midőn elismerné a ház 
a vád alaposságát, s egyszersmind azt is kimonda
ná, hogy azon vétséggel a parlamenti tag jogosan 
vádoltatik; de ez esetben az illető parlamenti tag 
sérelmére egyszersmind az eljáró bíróságra erköl
csi nyomást gyakorolna. 

Azt hiszem, hogy ezt végeredményében maga 
sem akarja Hodosiu t. képviselő úr. 

Az ő elmélete folytán két lehetőség mutatko
zik : t. i. vagy az, hogy constituálja magát a par
lament bírósággá és fogadja el a birói eljárást 
minden consequentiájával; vagy fogadja el a tízes 
bizottság elméletét annak következményeivel. 

Az előbbit nem teheti, mert erre törvényes 
joga nincs ; és így el kell fogadnia azon elméletet, 
melyet a tizes bizottság felállított és a többség a 
múlt alkalommal már el is fogadott. Harmadik 
módot én nem tudok. 

Figyelmeztetve az elnök úr hozzám intézett 
közbeszólása által, de magam is érezvén az idő be
csét, csak pár szót kivánok még mondani. (Halljuk!) 

Miután a „Foederatiunea" és „Magyar Új
ság" napi lapokban csakugyan megjelentek a zárt 
ülésben felolvastatott czikkek, és e két lap felelős 
szerkesztői csakugyan Román Sándor és Böször
ményi tagtársaink, e körülményben helyre látom 
állítva az összefüggést, a melyet a tisztelt ház ed
digi gyakorlata megkíván arra nézve, hogy az en

gedély megadassék; nekem ezen összefüggés, mely 
a lapszerkesztő és a lapban kijött czikk között lé
tezik, elég arra, hogy feltételezzem a közvádlóról, 
hogy nem jogosulatlan zaklatást akar, hanem kö
telességét teljesíteni s a törvény uralmát érvényre 
emelni minden irányban. 

í g y tehát nem ürügy forog fen, hanem ok a 
birói vizsgálatra, esetleg a perbe fogásra. Miután 
én a képviselőt egyátalában nem tartom oly ki
váltságos hatalomnak, mely felette álljon a tör
vénynek, melyet maga alkot; miután oly mérvű 
immunitásra, minőt Babes és Hodossiu urak ki
vannak, egyátalában szükség nincs; miután ugy 
vagyok meggyőződve, hogy az ily mérvű immu
nitás megsértené a nép jogérzetét, mely törvény
hozóiban a megtestesült törvényességet keresi, és 
kell, hogy azt szemlélje: részemről a tizes bizott
ság véleményéhez járulok, s az engedélyt a birói 
vizsgálatra s esetleg a perbe fogatásra mindkét 
képviselőre nézve megadandónak vélem. (Helyeslés. 
Szavazzunk!) 

Vadnay LajOS: Én igen röviden akarok csak 
nyilatkozni e tárgyban, és nem fogom sem Hodosiu 
úr példáját követni.sem Horváth Lajos barátomét, ki 
mindenesetre elmondotta, mit e tárgyban elmondani 
szükséges, de szerintem többet is elmondott. I gy , t . 
ház, czélunk ellen dolgozunk. Mi volt czélja annak, 
hogy zárt ülést tartottunk? Az, hogy ilyen czikkek 
ne jőjenek közhirre, melyek sajtóvétséget fog
lalnak magokban. Ha tehát most tárgyaljuk, ak
kor czélt tévesztettünk. Szerintem nincs másról kér-
dés,mint arról, van-e elegendő bizonyság arra, hogy 
nem üldöz a királyi fiscus ? Felelt erre nézve a 
bizottság, kimondotta , és a zárt ülésben felolva
sott iratokból is kisült, hogy itt üldözés esete nem 
forog fen. Másodszor van-e összefüggés a czikk 
írója és a vád közt? Erre szintén meg van felelve, 
Többet erről nem mondhatunk, a többi a bíróság 
dolga: azért én a bizottság véleményét pártolom. 
(Helyeslés.') 

Borlea Zsigmond: Én a kiküldött tizes 
bizottság véleményét el nem fogadhatom: el nem 
fogadhatom pedig azért, mert véleményem sze
rint valahányszor a királyi ügyek igazgatója vagy 
bármely bíróság vagy törvényhatóság a háztól 
engedélyt kér a r ra , hogy valamely képviselőt 
perbe foghasson, a háznak kötelessége legalább 
azt megvizsgálni, ha vajon azon vádnak, mely-
lyel beperelni kívánja, a tényálladéka létezik-e 
vagy sem ? Mert ha még ezt sem fogjuk megvizs
gálni,akkor" én részemről az immunitást egyátalában 
nem értem. Hiszen, t. ház, maga a tizes bizottság 
jelentésében is azt mondja, hogy meg kell vizs
gálni , vajon nem jogtalan zaklatás miatt perelte
tik-e be az illető ? Miből lehet tehát azt megtud
ni , hogy nem jogtalan zaklatás forog-e fen , ha 
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xaég a tényállás létét vagy nem létét sem akar
juk megvizsgálni? Véleményem szerint legalább 
a tényálladékot mindig, s okvetlenül megvizsgál
ni kell, ha csak ugy vaktában a ház határoza
tot hozni nem akar. En ezen állításomat egy pél
dával vagyok bátor bizonyítani, és kérdem: ha a 
kir. ügyek igazgatója valamely képviselőnek be-
perelhe:ését kikérné a háztól azért, mert azt állí
taná, miszerint az illető képviselő f. év és hó 10-én 
valamely nyilvános helyen mindkét ház által elfo
gadott s ő felsége által szentesitett védrendszer 
ellen izgató beszédet tartott, vajon a ház azon 
határozatot hozná-e, hogy az illető bepereltethetik ? 
Én ugy hiszem, hogy ha bár kétségtelen volna, 
miszerint az illető képviselő í. evés hó 10-énazon 
nyilvános helyen volt; sőt, hogy ottan szónoklatot 
tartott i s : a ház azt határozná, hogy tekintettel 
arra, miszerint a kérdéses törvény eddigelé még 
tárgyalva nem levén, annálkevésbbé ő felsége által 
szentesítve, a királyi ügyek igazgatója által elkö
vetni állított bűnnek elkövetése lehetlen levén, 
következőleg a tényállomány fen nem forogván, a 
kir. ügyek igazgatója kérelmétől elutasittatik. 
(Zaj.) Azért tehát okvetlenül szükséges e tényálla-
dék megvizsgálása. (Szavazzunk! Folytonos nyugta
lanság.) Arra nézve pedig, hogy Román Sándor, 
mint a „Foederatiunea" lap szerkesztője által közlött 
czikkek semmi büntetésre méltó tényálladékot nem 
foglalnak magokban . ezt előttem szólott Hodosin 
képviselőtársam eléggé indokolta, s teljesen ki
mutatván, nem akarok ismétlésekbe bocsátkozni; 
(Helyes!) hanem részemről csak is azt csatlom még 
előadásához, miszerint Román Sándor, mint füg
getlen román lap szerkesztője ezen czikkek közzé 
tétele által nem tett egyebet, mint hogy morális 
kötelességét teljesítette. (Átalános heves ellenmon
dás. Felkiáltások a bal oldalon: Ohó!) Már, engedel
met kérek, habár nem tetszik is előadásom, ismét
lem, hogy morális kötelességét teljesítette; s ezt 
be is bizonyítom: mert nem tett egyebet, csak mint 
független román lap a román nemzetnek érzelmeit 
közzétette s nyilvánosságra hozta. {Zaj.) S azt 
tenni egy független lapnak morális köteles
sége. 

S ez által a kormánynak is jó szolgálatot tett, 
mely neki ezért köszönettel tartozik : mert azt hi
szem, minden kormánynak érdekében van tudni, 
ismerni a népek valódi érzelmeit, és ezért nem 
érdemel zaklatást és üldözést, hanem inkább elis
merést. (Zaj. Szavazzunk! Elég már! Legyen már 
vége!) Engedelmet kérek , majd csak én mondom 
meg, mikor van vége. Hogy a Román Sándor kép
viselő úr által közzé tett czikkekre nézve egy ki
csit hosszabban beszéltem, tettem ezt azért, 
mert ezen czikkeket tanulmányoztam és jól isme
rem. (Derültség. Elhiszszük !) Ha tetszik, még többet 

mondok: azokat saját érzelmeimnek vallom. (Áta
lános mozgás.) 

A mi Böszörményi képviselő urat illeti: miután 
ezen két ügy össze van kötve, nem lehet egyikről 
beszélni a másik nélkül; (Dehogy nem!) de más
ként akkor ismét azt találnák mondani, hogy nem
zetiségi kérdést csináltam a kérdésből. Hozzászólok 
hát, de rövidebben, mert azon czikkeket tökélete
sen nem tanulmányozhattam, mert azokat meg 
nem kaphattam, s egyszeri futólagos felolvasás után, 
mint itt történt, azokról teljes tudomást nem sze
rezhettem magamnak ; de mégis — legalább a hogy 
egyszeri felolvasásra felfogtam —azokban szintoly 
kevéssé foglaltatik valamely büntetésre méltó cse
lekvény. 

Ennek alapján én Hodosin képviselő urnák 
inditványát azon módosítással, hogy az ne csak 
Román Sándorra, hanem Böszörményi Lászlóra 
is kiterjesztessék, elfogadom. 

Arra nézve, ne hogy mondhassa valaki, hogy 
magam bevallom , hogy kellően nem ismerem ez 
ügyet,és nem tanulmányoztam Böszörményi czik-
két, mindamellett az ügyben felszólaltam, bá
tor vagyok megjegyezni, hogy nagyon sajnálom 
ugyan, de nem az én hibám , hogy nem tanulmá
nyozhattam : hiszen mi, mikor a tizes bizottság 
jelentése felolvastatott, kértük a t. házat, hogy nyo
massa ki e czikkeket, mert egyszerű felolvasás nem 
elég azoknak tanulmányozására; de fájdalom, kérel
münk meg nem hallgattatott; pedig azok kinyoma-
tását s szétosztását annál is inkább óhajtottam 
volna, mert ugy hiszem, ha ez megtörtént 
volna, s az ügyet mindenki tanulmányozhatta 
volna, akkor Hodosiu képviselő indítványa min
den hosszabb debatte nélkül elfogadtatott volna ; 
de miután, sajnos, ez nem történt, s igy a ház t. 
tagjainak nem is volt alkalmok az ügyet kellően 
ismerni s tanulmányozni, megvallom, hogy most 
az indítvány elfogadásához nem nagy reményem 
van. (Nagy zaj s nyugtalanság. Szavazzunk!) 

Horvát Boldizsár igazságügy ér: ügy 
látszik, némely képviselők juryvé akarnák alakí
tani a házat; de ha hajlandó volna a ház őket e 
térre követni, ha a t. ház juryvé akarna alakulni 
és védbeszédeket engedne a vádlottak fölött: akkor, 
ha igazságos akar lenni, meg kellene engednie azt 
is, hogy a királyi ügyek igazgatója megjelenjen 
a ház sorompói előtt, hogy itt vádját igazolhassa 
és kifejthesse. (Ugy van!) Egyátalában nagyon hi
bás lépésnek tartanám, ha a ház azon elvektől, 
melyekre a bizottság a maga véleményét fektette, 
eltérne: ez által a ház oly inconsequentiába keve
rednék, melyből többé kibonyolodás nincs. (Tet
szés.) 

Hiszen nincs arról szó, hogy valaki ok nél
kül üldözőbe vétessék; 'nincs arról szó,~3 hogy va-
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laki valamely kormánytól függésben levő bíróság 
elé állittassék; hanem szó van arról, hogy azon 
czikkek felett, melyeket a királyi ügyek igazgatója 
törvényelleneseknek hisz, szabad bíróság, az es
küdtek, t. i. az illetők saját polgártársai Ítéljenek. 

Ne méltóztassanak tehát megakadályozni, 
hogy ezen kérdés felett az esküdtszék mielőbb ha
tározhasson. (Helyeslés.) 

Ha azt mondja a tisztelt ház, hogy megadja 
a királyi ügyek igazgatójának az engedélyt azért, 
mert a felolvasott irományokból csakugyan kitű
nik, hogy azon czikkekben törvényellenes irány
zat foglaltatik : akkor pressiót gyakorol az esküdt
székre a vádlottak érdekei ellen. (Helyeslés.) Ha 
pedig provocálunk az irományokra olyan értelem
ben, olyan irányban, hogy nem lehet megadni az 
engedélyt azért, mert azon czikkekben törvény
ellenes cselekvény nem foglaltatik: akkor kérdem 
a t. házat, mire való az esküdtszék, mely hivatva 
van a sajtóvétségek felett itélni'? Hisz akkor az 
esküdtszék hatásköre megcsonkíttatnék. 

Kérem a t. házat, ne méltóztassék ezt párt
kérdésnek tekinteni: ez a ház méltóságának az al
kotmányos tényezők egymástól függetlenségének, 
szabadságának kérdése. 

Én nem akarok ítéletet hozni a vádlottak fe
lett, nem mondom, hogy vétkesek-e vagy nem; 
itélni fog fölöttük a bíróság; de kérem a t. házat, 
ne avatkozzunk annak jogkörébe. (Élénk helyeslés.) 

Elnök: Tehát a t. ház a dolog érdemébe 
nem kíván ereszkedni és ítéletet nem kíván hozni. 
Felkérem tehát azon képviselő urakat, kik szólni 
akarnak, ne a dolog érdeméhez, hanem azon kér
déshez szóljanak, meg akarják-e engedni a vizsgá
latot vagy nem? {Szavazzunk!) 

BabeS V incze {szólásra jelentkezik.] Nagy 
zaj. Nem szabad kétszer szólani!) 

E l n ö k : A képviselő iír talán csak a kérdés
hez kíván szólni. 

BabeS Vincze : A kérdéshez kivánok szólani. 
{Nagy zaj. Nem leltet szólani!) Engedjenek meg 
legalább egy nyilatkozatot. Csak azt akarom con-
statálni, hogy mikor én az imént felkeltem, nem 
személyekért, hanem elvért keltem fel. Azon el
vet vitattam én, t. ház, mely elvnek, legalább az 
én csekély véleményem szerint, a t. ház az által 
eleget tett, hogy -— ámbár zárt ülésben — meg
hallgatta az incriminalt czikket. {Eláll! Elég volt!) 

Medán Endre: {Nagy zaj. Szavazzunk!) Én 
nem kiálthatom tul a házat, nincs olyan hangom. 
H a hallgatni méltóztatnak, akkor beszélni fogok. 
{Elég volt! Beszélt már!) 

T. ház! Ha a képviselők mentelmi jogát azon 
szempontból fogjuk fel, melyből azt az előttem 
szólott igazság ügyminiszter úr és a tizes bizottság, 
hasonlókép az azt megtámadó Horváth Lajos kép

viselőtársunk magyarázza, akkor nem egyéb az 
üres fogalomnál. {Nagy zaj.) Ezen elmélet szerint 
elégséges, ha a közvádló egy lapot, bármiféle la
pot vesz kezébe, s az ott olvasott czikkre azt mond
ja, hogy abban a magyar korona elleni vétség fog
laltatik, s azt mondja, hogy : „Miután constatálva 
van, hogy azon lapnak szerkesztője, ki azon czik
ket kiadta, képviselő, tehát én ennek mentelmi 
joga felfüggesztését kérem." A t. ház ilyen alapo
kon a mentelmi jogot az én szerény véleményem 
szerint fel nem függesztheti. Az igaz, hogy a t. ház 
a törvényszéki vizsgálat nyomán meg kell hogy 
győződjék . . . (Nagy zaj. Felkiáltások: Nem a kér
déshez szól!) 

E l n ö k : Ne az elvet vitatni, hanem a háznak 
kívánságához képest a kérdéshez szólani méltóz
tassék. . 

Medán Endre : . . . van-e alapjok azon 
tényeknek, melyekkel motiválja a közvádlő meg-
keresvényét, a mentelmi jog megszüntetése vagy 
felfüggesztése iránti megkeresvényét. Ez esetben, 
ha a ház akarná is ezt tenni, nem teheti: {Nagy 
zaj. Felkiáltások: Elég volt már!) mert a közügyek 
igazgatója kérvényét semmivel sem indokolja. A 
tizes bizottság sem indokolja azon véleményét, 
melyszerint ez esetben a képviselő mentelmi joga fel
függeszthető lenne. Csak annyit mond a 10-es bizott
ság, hogy mivel azon vád folytán, mely szerint va
laki a koronaországok tökéletes területi egységét 
megtámadja, azt sajtókereset alá lehet venni, és mi
vel a sajtótörvények értelmében büntetést von 
maga után, a megtámadót ily vád alapján.. , . 

E l n ö k : Tessék a kérdéshez szólani; külön
ben kénytelen leszek a t. házat megkérni, hogy 
képviselő u/tól a szót elvegye. 

Medán Endre : Én ugy hiszem, jogom van 
taglalni a bizottság véleményét. 

Azt monjam, hogy mivel ezen vád büntetést 
von maga után,és a czikk a „Federatiunea- Í íban fog
laltatik, szerkesztőjét vizsgálat alá vonni vagy perbe 
fogni lehet. Az nem áll, a mit felhoz a bizottság. 
(FeUdáltásoJc: Az nem a mi dolgunk! a bíróságé!) 
Nem áll az, hogy a tizes bizottság által felhozott 
vád alapja lehet egy sajtókeresetnek. Azon vádban 
az mondatik, hogy megtámadta a magyar korona 
országok területének tökéletes egységét. (A dolog
ra !) Ez a dologra tartozik: én a bizottság véle
ményét taglalom, Nem tudom, a terület tökéletes 
egysége alatt mit ért a bizottság ? elmondom, mit 
értek én: én csak azt nem tartom szabadnak, ha 
valaki a korona egj^ségét megtámadja, mert arról 
van törvény, hogy a magyar korona országai fel-
oszthatlanok, azaz a koronától el nem szakaszt
hatók — mi azonban panasz tárgyává nem tétetett— 
de arra nincs törvény, hogy a magyar koronához 
tartozó országok tökéletesen egybe lennének ol-
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vasztva. Hogy a magyar korona országainak kü
lön területe van, elismerte maga az 1861-iki or
szággyűlés, midőn azt mondja Horvátországról, 
hogy külön területe és saját állása van; én azt 
mondom, hogy Erdélynek is külön területe van és 
saját állással bir addig, míg az unío kérdése meg 
nem oldatik. Tehát constatálom, hogy ha meg is 
lenne azon vád alapja, a mi nincs: még nem lehet 
perbe fogni. 

Macel lar iu I l l é s : Átmegyek egyenesen a 
tárgyra. A bizottság által felállított és az igazság
ügy miniszter által ismételt elvet, hogy t. i. a ház 
hozandó határozatában ne mondjon incriminalt 
képviselőtársunk felett Ítéletet, vajon bünös-e vagy 
nem bűnös ? ezen elvet positiv törvény hiányában 
magam is pártolom; {Helyeslés) azonban meg 
kell jegyeznem, hogy egészen más értelemben, más 
applicatióban. {Azt elhiszszük!) Ha azon szükséges ; 
czélt el akarjuk érni — és azt hiszem, hogy azt ; 
akarnunk kell — hogy a képviselő részére szűk- j 
séges immunitás biztosittassék, és hogy ezen im- j 
munitás fentartásával egyszersmind a t. ház füg- j 
getlem-ége és szabadsága megvédessék: azt hi- I 
szem, t. ház, mélyen bántaná a képviselő testület j 
méltóságát, ha ily nevezetes kérdésben a bizott- | 
ság véleménye szerint csak arra szoritanók jog- i 
körünket, hogy megvizsgáljuk, vajon azon kér-
vényt a közvádló vagy is erdélyiesen mondva a í 
fiscalis director úr irta-e alá, és azon nevezett ' 
bün vagy vétség előfordul-e törvényeinkben ? i 
Azt hiszem, hogy erre szorítani jogkörünket nem I 
lehet. Ily eljárással, t. ház, se az egyik, se a másik | 
czélt el nem érjük: ez, legalább igénytelen né- í 
zetem szerint, nem immunitás, vagy ha az, akkor oly [ 
immunitás, milyennel az osztrák bűnügyi per- j 
rendtartás szerint minden közkatona, minden fi- j 
náncz bir. T. ház! Én azon véleményben vagyok, 
hogy azt mondhassuk ki, hogy vajon jogosulatlan >, 
zaklatás esete forog-e fen vagy sem ? és követ-
kezőleg, hogy a kért engedély megadandó-e vagy I 
megtagadandó? okvetlenül szükséges a tényálla- 1 
dék megvizsgálásába ereszkedni. {Zaj. Nem szüksé
ges!) Miután észrevettem, hogy a t. ház többsége 
é l n e m fogadja: elállók és nem fogok beszélni. 
{Szavazzunk!) 

W l á d A l a j o s : T. ház! Több képviselőtár
sam, de különösen a túlsó oldalon ülő igen tiszt, 
képviselők közül többen fognak emlékezni arra, 
hogy a múlt évben, midőn legelőször szőnyegre 
került Böszörményi perbe fogatásának megenge
dése, csekély tehetségemtől kitelhetó'leg oda igye
keztem hatni, hogy különösen az 1849-ben kifej
lett praecedensek alapján ne szenteltessék fel.ugy 
szólván erőszakkal, martyrnak: a mellett voltam, j 
miszerint a kormány helyezze magát magasabb J 
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niveaura, és ha nem megvetéssel, de minden eset
re atyai elnézéssel nézze az oly exorbitatiókat, 
melyek se az ő tekintélyének, se pedig a haza 
nyugalmának, boldogságának útjába akadályokat 
gördíteni nem kívánnak. Hivatkozom különösen 
e tekintetben praecedensekre, és pedig 1848—49. 
évekre. Szerencsés voltam azon mozgalmas idő-

j szakot épen a forrásnál észlelni, tapasztalni és 
; keresztül élni : ezek bizonyára sokkal mozgalma-
1 sabb idők voltak, mint a jelenlegiek: és mit tett ak-

kor a kormány, midőn gomba módra szaporodtak 
a lapok, és, mikor még törvényes alapon állottunk, 

| már a köztársaságot is inditványba hozták? A 
| kormány nem hederített rajok: és mi lett az ered-
'•' menye? Az, hogy az emberek egyszerűen olvas-
; ták, de a nagy többség nem adott rajok semmit. 
I Kérdem, mi czélja van a jelen esetben is a királyi 
; ügyésznek, ha a perbe fogatás meg is engedtetik? 

Az egyik martyrrá tétetik, a másik börtönbe üli 
: büntetését. {A dologra!) Ez is a dologra tartozik. 

És most uj dicskor czéloztatik feje fölé vonatni, 
í g y járnak el oly ember ellen, kinek napjai már 
megszámlálvák. 

A mi a másik tárgyat, Román Sándor képvi
selőtársam ügyét illeti: már Hodosiu képviselő
társam kifejtette, hogy az nem vehető egyébnek 
zaklatásnál: mert az, hogy ő tettleges felkelésre 
izgatott volna, bebizonyítva nincs. {Zaj.) Ha pedig 
ez bebizonyítva nincs, akkor tettleges lazítást rá 
fogni nem lehet. De elegendőképen mutatja ezt 
az, hogy ezen czikk már több hónapok előtt je
lenvén meg, még sem mozdított meg semmit. 

Én tehát, midőn a,z igen t. kormánynak azt 
ajánlom, hogy játsza a nagylelkű szerepét, Ho
dosiu indítványát fogadom el. (Zaj. Szavazzunk!) 

T i n k u Á b r a h á m : T. ház! Ha jobban bír
nám a magyar nyelvet, többet beszélnék az im
munitásról ; de így nagyon röviden fogok a tárgy
hoz szólani. {Helyes!) Én a t. elnök úrtól azt hal
lottam, hogy csak arról van szó, megadassék-e a 
kért perbe fogatási engedély vagy ne ? En azt 
hiszem, t. ház, hogy e felett tanácskozni vagy ha
tározni a nélkül, hogy a tárgy meritumába lehet
ne bocsátkozni, annyit tesz, mint valakinek szemét 
bekötni s azután megkérdeni valamely tárgynak 

színe iránt. En mindaddig, mig nem engedtetik 
meg, hogy e tárgy érdemébe bocsátkozhassunk, 
nem adhatok határozott feleletet arra, hogy a 
perbe fogatási engedély megadassék-e vagy ne ? 
(Szavazzunk! Eláll!) mert nézetem szerint e kettő 
oly szoros összeköttetésben van egymással, hogy 
egyiket a másiktól elválasztani nem lehet. Nem 
szükséges az, hogy a t. ház Ítéletet hozzon ezen 
t. képviselők felett; de hogy a kért engedélyt 
megadhassa , szükséges, hogy annyit elismerjen, 
van-e valami azon caikkekben, a mi a 
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ügyész eljárását indokolhatná, (Nem áll!) és ezt 
megítélni csak ugy lehet, ha ez iránt a felolvasott 
czikkek felvilágosítást nyújtanak. A t. ház enge
delmével én a meritumhoz fogok szólani, (Nem 
lehet!) 

E l n ö k : Nem engedhetem meg ! 
Tinku Á b r a h á m : Csak egy észrevételt 

akarok tenni. 
Elnök : A t. képviselő kinyilatkoztatta, hogy 

a meritumhoz kivan szólani; miután azonban a t. 
ház elhatározta, hogy ehhez hozzá szólani nem 
fog, ugy gondolom, hogy abba a képviselő úr 
bele nem bocsátkozhatok. 

Tinku Á b r a h á m : Az elnök úr nyilatkoza
tára azt jelentem ki, hogy az épen annyit tesz, 
hogy nem szabad e dologra szólani. (Ugy van! Zaj. 
Szavazzunk!) 

MiletiCS SzvetOZár: Én azon véleményben 
vagyok, t. képviselőház, hogy az immunitás kér
désében nem csak joga, hanem kötelessége is a 
képviselőháznak arra figyelni, létezik-e a kérdéses 
czikkben bűntény vagy nem, s v;:jon létezik-e ott 
bebizonyított tény vagy nem ? Ha nem, akkor 
megszűnik a vizsgálat. 

Én nem fogadhatom el azt, mit Horvát Bol
dizsár igazságügyminiszter úr mondott, hogy t. i. 
elég, ha a közvádló csak a törvényt mutatja, mert 
ugy hiszem, hogy akkor elég lenne, hogy a köz-
vádló bármely czikkre azt mondaná, hogy e czikk 
a törvényben kijelölt bűntényt foglalja magában. 
Ha a német osztrák sajtótörvényről volna szó, ak
kor én is elismerném, hogy ez ügyben tény van. 
mert a német-osztrák sajtótörvény szerint nem 
csak szóval, hanem gestusokkal is leliet valamit 
elkövetni; mint mondatik : „Störung der öffent-
lichen Ruhe," mint Csehországban történik: de 
a magyar sajtótörvény azt is követeli, hogy vala
mi tettlegesség vagy erőszakosság legyen. 

A „Federatiunea" nem hivtafel a román nem- , 
zetet, hogy tettleg vagy erőszakosan gátolja az I 
uniót Magyarországgal, hanem csak azt mondotta, 
hogy az unió még nem törvényes s csak a feltété- j 
lektől függ. S ez igaz: mert az unió csak elvben j 
van kimondva. 

Én tehát mind a román, mind a magyar uj- j 
ságban közlött csikkben csak véleményt látok s j 

nem törvénysértést: azért hozzájárulok Hodosiu 
képviselő úr véleményéhez. 

Elnök: Eléggé ki levén merítve a tárgy, 
bátor vagyok a kérdést feltenni, mely ebből áll 
elfogadja-e a tizes bizottság véleményét a t. ház ? 
vagy is mindkét képviselőtársunk Román Sándor 
s Böszörményi László ellen indítandó vizsgálatra 
annak eredményéhez képest a közkeresetre ad-e 
engedélyt a közvádlónak ? A kik e véleményt el
fogadják, méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) 
A többség elfogadta a bizottság véleményét. 

Most egy fontos jelentése van még a központi 
bizottságnak. 

Kerkapoly Károly előadó (olvassa a Jak-
ponti bizottság jelentését a védelmi törvényjavasla
tokról) 

E l n ö k : Mind a jelentés, mind a törvényja
vaslatok ki fognak nyomatni1) és holnap délelőtt 
a tagok közt kiosztatni. A felvételre, gondolom, a 
csütörtöki napot kellene kitűzni. 

Csiky Sándor: T. ház! A napirendre tűzés 
iránt most határozni nem lehet. Hiszen egy osz
tályban is kell annyi képviselőnek lenni, a meny
nyien itt vagyunk: hiszen mi itt határozatképte
lenek vagyunk ; más részről pedig, t. ház, a pénzü
gyi munkálat volt napirendre tűzve: eddig csak 
azt határoztuk meg, hogy az adók miből fizettes
senek és mikép szedessenek be, és a valódi költ
ségvetéshez még hozzá sem szóltunk. (A bizottság 
még bfí sem mulatta jelentését!) Én tehát azt gon
dolom, először a költségvetést kell tárgyalnunk. 
De különben is most nem határozhatunk semmit, 
mert határozatképtelen a ház. 

E l n ö k : Csütörtök előtt még ugy is kell egy 
ülést tartani, és ez legjobb lesz holnapután 9 óra
kor reggel, a melynek más tárgya nem lesz, mint 
a jövedelmi adótörvénynek harmadszori felolva
sása, és ha neheztelése van képviselő urnák, ak
kor is ki lehet tűzni csütörtökre a védelemre vo
natkozó törvényjavaslatok tárgyalását. 

A legközelebbi ülés tehát holnapután 9 óra
kor lesz. 

Az illés végződik d. u. 2 V, órakor. 

•) Lásd az Irományok 298-dik számát. 




