
Most ugyan az történik vele, ami hosszú időn át Petőfivel. Mindenáron a politikust keresik 
benne: pedig ami politika volt is verseiben, az csak a költő nyugtalansága, s az is csak költé
szete egészétől nyer valódi értelmet. Az Ár ellen úszni most nem lehet. De remélem, hamaro
san el jön az idő, mikor a tiszta irodalmi szempontok érvényesülhetnek megítélésében. Szerető 
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GYULAI PÁL KIADATLAN POLITIKAI CIKKE 

Az 1961-ben megjelent Gyulai Pál: Bírálatok. Cikkek. Tanulmányok című forráskiad
vány1 nem tartalmazza az alábbiakban közlésre kerülő Gyulai-cikket: Még egyszer a bihari 
és komáromi határozatokról. Megjelent: Pesti Napló 1867. május 23. 119. sz. 1—2. Aláírás: 
Gyulai Pál. A cikkben Gyulai lezárja azt a vitát, amely 1867 májusában a Deák-párti Pesti 
Napló és a balközépi A Hon hasábjain zajlik le, Bihar és Komárom vármegyéknek az ún. 
közösügyes alappal kapcsolatos határozatairól, egyfelől Gyulai Pál, másfelől a balközép vezé
rei, a határozatok értelmi szerzői, Tisza Kálmán és Ghyczy Kálmán között. Gyulai zárócikké
nek megértéséhez ismerni szükséges a vita előzményeit, lefolyását, tárgyát. 

Az 1867. február 19-én kinevezett felelős magyar minisztérium egyik első feladatának 
tartja a köztörvényhatóságok alkotmányos hatáskörének mielőbbi visszaállítását. Ezért már 
február 25-én előterjesztéssel fordul az országgyűléshez2, melyben elősorolja a törvényhatóságok 
(elsősorban a megyék) visszaállításával kapcsolatban felmerült nehézségeket. Kifejti a kor
mány, hogy a megyei hatóságokat az 1848-i törvények alapján visszaállítani lehetetlen. Az 
1848: XVI. és XVII. ideiglenes törvénycikkeket ugyanis abban a biztos reményben alkotta 
meg az 1847/48-i országgyűlés, hogy a következő országgyűlés fogja majd véglegesen rendezni, 
népképviseleti alapon, a megyék ügyét. A XVI. te. az ügyek intézésére életrehívta ugyan 
a megyei bizottmányokat, de nem adta meg a megyének azt a jogot, hogy a megyei bizott
mányt újra választhassa, az elhalt vagy kilépett tagokat pótolja; a XVII. te. pedig a következő 
országgyűlésig szükségtelennek tartott általános tisztújítást, s csupán egy-egy megüresedett 
állás pótlásának módját szabályozta.3 Ügy alakult azonban, hogy 18 évnek kellett eltelnie 
az 1848-i országgyűlés óta, s közbejöttek az 1861-i események is. Ha tehát most — fejtegeti 
az előterjesztés — a minisztérium csak az 1848-ban megválasztott bizottmányi tagokat 
hívhatná össze (márpedig az 1848-i törvények szerint ezt kellene tenni), akkor sok helyütt 
nem tudná — az elhalálozások, a külföldre távozások stb. miatt — a bizottmányokat kellő 
számban megalakítani. S ezzel függ össze az is, hogy— mivel az 1848 : V. te. szerint a választ
ható bizottmányi tagnak is 24. évét betöltött állampolgárnak kell lennie4 — 1867-ben már a 42 
év alatti állampolgárok a megyei bizottmányokból eleve kimaradnának. Ezért a minisztérium 
felhatalmazást kér a képviselőháztól a következőkre: az 1848-i bizottmányok helyett az 
1861-ben alakított bizottmányokat hívhassa össze, s a megyék végleges rendezéséig ezek gya
korolják mindazokat a jogokat, melyeket az 1848 : XVI. te. a megyei bizottmányokra ruhá
zott; az 1861-i megyei bizottmányok szabadon választhassák meg az egész tisztikart. 

Az országgyűlés 1867. március elején határozatot hoz, melyben magáévá teszi a felelős 
minisztérium javaslatait és utasítja is egyben, hogy az országgyűlési feliratok szellemében hoz
za meg a szükséges rendeleteket a köztörvényhatóságok visszaállítására.5 Ennek megfelelően a 
m. k. minisztérium 1867. április 10-én körlevelet intéz a megyékhez és a szabad királyi városok
hoz.6 Ismerteti velük az országgyűlési határozatot és annak előzményeit. Figyelmezteti őket: 

1 Gyulai Pál: Bírálatok. Cikkek. Tanulmányok. Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta BISZTEAY 
GYULA és KOMLÓS ALADÁR. Bp. 1961. Akadémiai K. (A Magyar Irodalomtörténetírás Forrásai. 5.) 

2 A minisztérium előtérjesztvénye a köztörvényhatóságok visszaállítása tárgyában. Megj.: Az 1865-
dik évi deczember 10-dikére hirdetett országgyűlés képviselőházának irományai. I I . köt. Pest, 1867. 62 — 64. 
(67. sz. XCV. ülés. 636. jegyzőkönyvi pont.) 

* L. 1848: XVI. te. A megyei hatóság ideiglenes gyakorlatáról.; 1848: XVII . te . A megyei tisztválasz
tásokról. - Magyar Törvénytár. 1836-1868. évi törvényezikkek. Bp. 1896. Franklin-Társulat. 2 3 7 - 2 3 8 . 

* L. 1848: V. te. Az országgyűlési követeknek népképviselet alapján választásáról. I. m. 223 — 230. 
* A magyar országgyűlés képviselőházának a köztörvényhatóságok visszaállítása tárgyában hozott 

határozata. Megj.: Az 1865-dik.évi deczember 10-dikére hirdetett országgyűlés képviselőházának irományai. 
II . köt. Pest 1867. 1 0 8 - 1 0 9 . (75. sz. Cl. ülés. 692. jegyzőkönyvi pont.) 

' A m. k. minisztérium intézvénye a megyék és szabad királyi városok közönségeihez. Pesti Napló 
1867. április 17. 89. sz. 2.; vagy: A Hon 1867. április 17. 89. sz. 2. 
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a felelős minisztérium kinevezésével az ország kormányzási rendszerében nagy átalakulások 
történtek, melyek mind a kormányra, mind a törvényhatóságokra nézve „új iránypontokat 
jelölnek ki". Majd rátér a körlevél a legkényesebb, de a jövő szempontjából leglényegesebb 
kérdésre: addig is, míg a tövényhozás pontos és részletes törvényt nem alkot, miként alakuljon 
a törvényhatóságok és minisztérium egymáshoz való viszonya? meddig terjedjen egyikük-má
sikuk hatóköre? A megyéknek, a városoknak a szabadságjoga az önkormányzatban testesül 
meg — fejtegeti a körlevél. De a szabadelvű alkotmány alapja, hogy minden intézményét 
ugyanaz az elv hatja át. „Ennél fogva kell, hogy a köztörtvényhatóságok önkormányzata 
mellett az országos önkormányzat is fennállhasson. Ennek pedig gyakorlati feltétele — a felelős 
kormány s annak rendelkezési joga. Erkölcsi és anyagi felvirágzásunk, nemzetünk összes jövője 
attól függ, a mint e két egyaránt fontos intézvényünk életműködését egymással összhangzásba 
hozni akarjuk és bírjuk." A két intézmény harmonikus együttműködését tűzi célul a körlevél. 
„Ez összhangzást... nem lesz lehetetlen eltalálni, ha minden egyes kérdés eldöntése körül 
azon elv lesz irányadó, hogy a hatósági érdekek fölött a hatóság, az országos érdekek fölött 
pedig a felelős kormány van hivatva első sorban őrködni. A míg tehát egyrészről a kormány 
ígéri, hogy a köztörvényhatósági autonómia jogait tiszteletben fogja tartani, úgy másrészről 
bizalommal elvárja a hatóságok hazafiúságától és bölcsességétől, hogy közreműködésük által 
a nemzeti kormány tekintélyét és erejét emelni fogják. A nemzet irányábani felelősségben, 
melyen mint szilárd alapon nyugszik az alkotmányos kormányzat rendszere, osztoznak a 
megyei és városi bizottmányok is." Az óvatos hangú, csupán alapelveket rögzítő, általánossá
gokat közlő körlevél voltaképpen figyelmeztetés a megyékhez: eleve mondjanak le az 1848 
előtti kiváltságaik gyakorlásának még a szándékáról is; működjenek együtt a felelős miniszté
riummal, de ne szóljanak bele a helyi hatáskörükön kívül eső, országos ügyekbe. 

A Deák-párti megyék bizottmányai helyesléssel, a balközép befolyása alatt állóak 
közül viszont néhány vármegye — Bihar és Komárom, majd Szatmár, Pest stb. — ellenveté
sekkel fogadja a körlevelet. Határozataikban részint a körlevél tartalmával kapcsolatban emel
nek kifogásokat, részint megragadják az alkalmat az un. 67-es bizottság országgyűlésileg már 
elfogadott közösügyi tervezetének bírálatára.7 

Bihar megye bizottmányának 1867. április 16-i nagyváradi ülésén felolvassák a minisz
teri körlevelet. Ezután Tisza Kálmán lép fel a megye válaszát jelentő Indítvány-nyal, mely 
szerint: Bihar örömmel üdvözli az ország életében bekövetkezett alkotmányos fordulatot; 
mindent meg fog tenni a törvények érvényének fenntartása, az alkotmány visszaállítása érde
kében, támogatni fogja a minisztérium ilyen irányú törekvéseit. De a megye kötelessége — 
mondja Tisza —, hogy a minisztériummal szemben is őrködjék a törvények megtartása, az 
alkotmány sértetlensége felett; a megye, „miután nem leli megnyugvását azon alapban — 
a 67-es bizottmány országgyűlésileg is elfogadott munkálatában —, melyen az egész átalakulás 
nyugszik, bár tisztelni fogja azt mint törvényt, ha azzá lenne, de feladatának tekinti oda mű
ködni, hogy a már elfogadott megállapodások a végrehajtás által ne hátrányosabbak, de ked
vezőbbekké legyenek; hogy a mennyiben még tovább fejlesztendők, az ország érdekeinek meg
felelően és ne azokkal ellentétesen fejlesztessenek, hogy azok a melyek hazánkra nézve a gya
korlatban is károsoknak bizonyulnak, alkotmányos úton megváltoztassanak." Tisza Indítvány
át határozattá emeli a bihari bizottmány.8 

Komárom vármegye 1867. április 27-i bizottmányi ülésében, a miniszteri körlevélre 
válaszolva, Ghyczy Kálmán indítványa értelmében az alábbi határozatot hozzák. A megye 
üdvözli az ország törvényes kormányának, a felelős minisztériumnak s a köztörvényhatóságok
nak a visszaállítását, e tényben az alkotmányos szabadság biztosítékát, a jó közigazgatás meg
teremtésének feltételét látja. „De öröme nem tökéletes: mert azon alap, melyen a kezdetbe 
vett országos átalakulás nyugszik, a közös ügyek iránt elfogadott országgyűlési javaslat több 
oly elveket foglal magában, melyeknek gyakorlati alkalmazása az országnak tövényes ön-
állását és függetlenségét, anyagi és szellemi erejének életerős fejleszthetését veszélyezteti. 
— Hogy az elvek alkotmányos úton, ha még lehet, módosítassanak, vagy legalább következ
ményeik, azokban a mik még teendők, a nemzet jogainak és érdekeinek megfelelőleg fejtesse-

7 Az 1865—68-i országgyűlés képviselőháza az 1866. március 1-én tartott ülésén 67 tagból álló bizott
ságot választott avégett, hogy a közös fejedelem uralkodása alatt levő többi országok és Magyarország közös 
viszonyainak megállapítására és kezelésére nézve javaslatot terjesszen elő. A 67-es bizottság 1867. február 
6-i keltű jelentéséhez mellékelte az elkészült tervezetet; 1.: Véleménye a hatvanhetes bizottságnak a közös 
viszonyok tárgyában. Megj.: Az 1865-dik évi deczember 10-dikére hirdetett országgyűlés képviselőházának 
irományai. II. köt. Pest 1867. 87-94. (69. sz. CII. ülés. 693. jegyzőkönyvi pont. 2. melléklet.) A bizottság 
kisebbségének (Tiszának, Ghyczynek és másoknak) a különvéleményét I.: Különvéleménye a közös viszonyok 
tárgyában kitűzött hatvanhetes bizottság kisebbségének. Megj.: Uo. 95 — 101. (Ua. 3. melléklet.) Az ország
gyűlés képviselőháza 1867. márciusának végén tárgyalta és magáévá tette a 67-es bizottság határozatát, 1.: 
A magyar országgyűlés képviselőházának a közös viszonyok tárgyában hozott határozata. Megj.: Uo. 113 — 121. 
(79. sz. CXIV. ülés. 831. jegyzőkönyvi pont.) 

8 A bihari bizottmányi ülés lefolyását és az Indítvány szövegét 1.: A biharmegyei főispán fogadtatása 
és a bizottmányi közgyűlés. A Hon 1867. április 20. 92. sz. 1 —2. 
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nek ki, a megye közönségének forró kívánsága." A megye teljesíteni fogja kettős hivatását: 
az alkotmány visszaállítását célző törvényeket végre fogja hajtani; de a megye a törvények 
őréül is van rendelve, s ezért a törvények szentsége, a törvényhatóságok jogai felett is őr
ködni fog.9 

E megyei határozatok a kormánypárti körök élénk tiltakozását váltják ki. A Pesti 
Napló 1867. május 9-i számában Gyulai Pál vezércikkben támadja meg a határozatokat.10 

Érezhetően sugalmazott írás ez: a politikában nem jártas Gyulai Pál Kemény Zsigmond 
megyekérdésről írott és a Napló hasábjain megjelent vezércikkeinek fő gondolatait ismétli 
meg. Politika- és jogtörténeti, valamint formai érvekkel akarja bizonyítani, hogy a kérdéses 
megyék e határozatokkal a törvényhozásra gyakorolt régi, és 1848-ban elvesztett befolyásukat 
akarják visszaszerezni — mindezzel tulajdonképpen a parlamentarizmus ellen lépnek fel. Az 
általánosságokat is homályosan megfogalmazó határozatok erkölcsi nyomást akarnak gyako
rolni a választókerületekre, képviselőkre — a régi megye varázsának felidézésével. Formájuk 
is kortes-fogásra vall — fejtegeti Gyulai —, hiszen e határozatok nem petíciók; nem nyújtják 
be őket az országgyűlésnek; nem mondják meg, mit is akarnak, csupán azt, hogy mit nem 
akarnak; nem jelzik, hogy mely pontjain akarják módosítani a közösügyi javaslatot. Végül 
figyelmezteti e megyék bizottmányait Gyulai, hogy az ország közvéleménye túlnyomórészt 
ellenük fog nyilatkozni. A bizottmányokat ugyanis az 1848:XVI. te. szerint választották; 
ekkor még a nemesség fejenként szavazott, a nép viszont csak közvetve — s ezért a bizottmá
nyok összetételét a volt nemesek túlsúlya jellemzi. Az 1865-ben megnyílt országgyűlés képvi
selőit viszont már egyenes választás alapján választották, s ezért ez az országgyűlés a közvé
lemény valódi képviselője. — Gyulai okfejtését részletesen nem ismertetjük: részint mert ez a 
cikk megjelent a Bírálatok. Cikkek. Tanulmányok c. kötetben (sajnos: jegyzetek nélkül), 
részint mert az alábbiakban közlésre kerülő, vitazáró cikk — visszatekintve az előzményekre — 
maga summázza a május 9-i írás tartalmát, irányát. 

A Hon 1867. május 11-i és 19-i számában Ghyczy Kálmán, a május 14-iben Tisza Kál
mán válaszol Gyulai Pál (s más Deák-pártiak: Bezerédj László, Hunfalvy Pál) támadására.11 

Ghyczy és Tisza terjedelmes cikkeinek lényege a következő. A határozatokat nem szabad a 
minisztérium elleni törekvéséknek tekinteni; nem áll az a feltevés, hogy e megyék a törvénye
ket, az országgyűlés határozatait eleve feltételesen akarják elfogadni és végrehajtani. A megyei 
végzések azt kívánják leszögezni, hogy a bizottmányoknak joguk van az országgyűlési hatá
rozatokról, törvényjavaslatokról, miniszteri rendeletekről határozatban mondani meg a véle
ményüket. Ez a joguk 1848 előttre megy vissza. Akkor ugyanis a törvényhatóságok közgyűlései 
szabadon tanácskozhattak közjogi kérdések, felsőbb rendeletek törvényessége felett; nézetei
ket, határozataikat közölhették más megyékkel; feliratokat írhattak; törvénytelen rendeletek 
végrehajtására jogilag nem voltak kötelesek. Az 1848-i törvények a megyei közgyűlések eme 
jogait a megyei bizottmányi és a városi gyűlésekre ruházták át. Az e törvények szabta jogok most 
is érvényben vannak, mindaddig, míg új törvények nem szabályozzák véglegesen a törvény
hatóságok, a minisztérium és az országgyűlés viszonyát. Mindkét cikk a tárgyhoz már csak 
lazán kapcsolódó fejtegetéseket is tartalmaz az alkotmányosság alapelveiről, európai analógiák
ra támaszkodva. (A cikkek gondolatmenetét nem ismertetjük részletesebben, mert Gyulai Pál 
alábbi válaszcikkében maga elvégzi ezt a gondolati összegezést.) 

Ezek után következik Gyulai Pál május 23-i válasz- és egyben vitazáró cikke. 

Még egyszer a bihari és komáromi határozatokról 

A bihari és komáromi határzatokról írt czikkünk ellen néhány czikk jelent meg a 
„Hon"-ban. A határzatok indítványozói és formulázol, Tisza és Ghyczy, maguk is felszólaltak. 
Valóban, nem érdemeltünk ennyi megtiszteltetést, kik, mint Tisza mondja, nem értünk a po
litikához, őszintén megvalljuk, mi csakugyan nem vagyunk ex professo politikusok, mint a 
„Hon" és „Üstökös" nagy tudományú szerkesztője;12 azonban Tisza és Ghyczy czikkeit 
figyelemmel elolvasván, nem fedezhettünk fel bennök sem a tehetség, sem a politikai eruditió 

9 A komáromi bizottmányi ülés menetét és a Határozat szövegét 1.: T . . . y G . . . a [Thaly Géza, 
Komárom vármegye aljegyzője]: A komárommegyei határozat. A Hon 1867. május 1. 100. sz. 1. 

10 Gyulai Pál: Pest, május 8. 1867. Pesti Napló 1867. május 9. 107. sz. 1. - Kötetben: Gyulai Pál: I. m. 
166. sz. 4 9 9 - 5 0 3 . 

11 GHYCZY KÁLMÁN: A bihari és komáromi határozatokról. A Hon 1867. május 11. 109. sz. 1—2. 
TISZA KÁLMÁN: Pest, május 11-kén. A Hon 1867. május 14. 111. sz.l.; GYŐRFFY GYULA: Biharból. Nagyvárad, 
máj. 11-én. A Hon 1867. május 16. 113. sz. 1. E három cikk Gyulai Pál május 9-i cikkére válaszol.— GHYCZY 
KÁLMÁN: Pest, május 17. c. cikke (Megj.: A Hon 1867. máj. 19. 116. sz. 1.) válasz B-é-j. [ B E Z E R É D J LÁSZLÓ]: 
Pest, május 13. 1867. c. (Megj.: Pesti Napló 1867. május 14. 111. sz. 1 -2 . ) és HUNEALVY Pál: Észrevételek 
Ghyczy Kálmán politikai elméletére. . . c. (Megj.: Pesti Napló 1867. május 16. 113. sz. 1.) cikkére. 

" A politikus Jókai Mór Gyulai íróniájának állandó céltáblája volt. 
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oly nyomait, hogy dilettáns politikusságunk megszégyelje magát és visszavonuljon. Azért elég 
szerénytelenek vagyunk folytatni a polémiát, s igyekezni fogunk rövidebbek lenni, mint ellen
feleink, kik újoncz írók, de eléggé gyakorlott szónokok levén, irva is sokat és sokról szeretnek 
beszélni, csakhogy még bágyadtabban. 

Tisza és Ghyczy az egyszerű kérdést nagyon is bonyolulttá teszik, s egészen más térre 
játszák. A kérdés sem több, sem kevesebb, mint az: volt-e joga Komárom és Bihar állandó 
bizottságának az országgyűlés közösügyi határzata ellenében határzatot hozni? Mi e határzat, 
petitio, lappangó követutasítás vagy semmi? Megegyezik-e az 1848-ki törvények szellemével? 
Mit ért Bihar ama bizonyos actio alatt, melyet határzatában ígér? íme, a kérdés lényege. Tisza 
és Ghyczy sok mindent beszélnek, de a kérdés lényegét mellékesen tárgyalják, s éppen nem 
veszik bírálat alá legfőbb okainkat, melyeknél fogva Bihar és Komárom eljárását kárhoztattuk. 
Előtérbe tolják a határzat oly pontjait, melyeket nem támadtunk meg; védik a megyék fel
terjesztési jogát, melyet kétségbe nem hoztunk; beszélnek a minisztérium lehető visszaéléseiről, 
melyek a fentebbi kérdésekkel nincsenek kapcsolatban; értekeznek a parlamenti többség ural
ma veszélyeiről, módokat ajánlanak a kisebbség megvédésére, s hivatkoznak Angolországra, 
hol a kormány és hatóságok közti súrlódásokat bíróságok ítélik el, szóval: sok olyat fejteget
nek, mi czikkünk ellen semmit ..sem bizonyít, mert e kérdéseket távolról sem érintettük. Mi 
nem követjük őket e térre, habár az csábító is, mert nem volna épen nehéz kimutatni, hogy 
tudva vagy öntudatlan, reactionarius hajlamokat árulnak el, hogy nem eléggé ismerik az angol 
intézményeket, melyekre oly bátran hivatkoznak, hogy következtetéseik legnagyobb részt 
alig egyebek sophismáknál. Mindezt mellőzve, szorosan a kérdésnél maradunk, s csak annak 
czáfolatára szorítkozunk, a mit czikkeikből — a kérdést illetőleg — kihalászhatni. 

Mi az 1848-ki törvények szelleméből mutattuk meg Bihar és Komárom határzatainak 
törvénytelenségét. Elmondtuk, hogy 1848 előtt mikor és mi módon hoztak a megyék közjogi 
és politikai határozatokat, tudniillik két esetben: először, midőn a kormány törvénytelen 
rendeletet küldött, s ők felírást intéztek hozzá; másodszor, midőn követeiknek utasítást adva, 
tanácskozniok kellett mind az országos sérelmekről, mind a hozandó vagy eltörlendő törvé
nyekről. Elmondtuk, hogy a felterjesztési jogot most sem vitatja el senki a megyéktől, de hogy 
azt a jogot is gyakorolhassák, melyet a követválasztás és utasítás alapján bírtak, ezt nem is
merhetjük el. Elmondtuk, hogy az 1848-ki XVI-ik törvényczikk, mely a megyék hatóságát a 
megyei állandó bizottságokra ruházza, nem ruházhat reájok oly jogokat is, melyeket az V-dik 
törvényczikk a Parlamentarismus értelmében a választó kerületekre ruházott. Kiemeltük, 
hogy a bihari határzat még törvénytelenebb, mint a komáromi, mert két-értelmű szavakban, 
vagy a leendő törvény tetszés szerinti végrehajtását határozza el, vagy oly actiot ígér, mely
nek sem terét, sem eszközeit nem képzelhetni. Vizsgáltuk, vájjon mik e határzatok: lappangó 
követutasítások-e vagy petitiók? Nem tagadtuk a megyék petitionalis jogát, csak azt jegyez
tük meg, hogy régebben nem volt szükségök e jog gyakorlatára, mert a követutasításnál 
fogva ennél többet bírtak; a viszonyok változtával hogyan fogják gyakorolni a petitionalis 
jogot, nem tudhatni, mert nincs reá példa. Fölfejtettük, hogy a kérdéses határzatok nem 
petitiók, s így vagy lappangó követutasítások, vagy semmik, s minthogy semmit sem Bihar, 
sem Komárom nem kívántak határozni, valami lappangó követutasítást keile határozniok, 
minden esetre valami olyant, a mi fel akarja eleveníteni a megyék régi befolyását a törvény
hozásra, s ennélfogva reactionarius mozgalom előjele szemben az 1848-ki törvényekkel. 

Ghyczy és Tisza mindezt nem tartják érdemesnek megczáfolni, s a kérdéses határzatokat 
nem az 1848-ki törvények alapján védik, hanem általában az alkotmányosság szempontjá
ból. Ghyczy méltatlankodva mondja: mily helytelen azt állítani, hogy alkotmányos országban 
országgyűlési határzatok, a felelős minisztérium rendeletei, törvényjavaslatok, sőt már meg
hozott törvények felett is akár egyeseknek, akár gyülekezeteknek, még ellenvéleményt sem 
szabad nyilvánítani. Szerinte ez absolut monarchiában is hallatlan, az alkotmányosság eszmé
jével pedig épen meg nem egyeztethető. Aztán újra ismétli: „Az országgyűlési határozatok, 
törvényjavaslatok, sőt törvények, főleg pedig miniszteri rendeletek felett, a véleményeknek 
akár egyesek, akár gyülekezetek, akár testületek általi szabad nyilvánítását sem eltiltani, 
sem elfojtani nem lehet, s ha a megyei bizottmányi gyűlések ezt határozat alakjában teszik, 
ez a dolog természetéből foly, mert ez az alak, melyen megállapodásuk nyilvánul, s ezt annyi
val inkább is tehetik, mert ily határozásaik által nem másnak, hanem csak saját maguknak 
eljárását jelzik vagy szabályozzák." Aztán utána veti, hogy az ily határozatok sem követi 
utasítások, sem petitiók, sem pedig a Parlamentarismus ellen intézett reactionarus törekvések, 
hanem csak megyebizottmányi nyilatkozatok. 

Tisza még inkább méltatlankodik. „A ki alkotmányos életet akar — úgymond — nem 
vitathatja el a jogot egyesektől, nem testületektől, nem a sajtótól, hogy az országgyűlés előtt 
lévő vagy az által elfogadott törvényjavaslatokról akár helybenhagyólag, akár roszalólag 
nyilatkozhassanak, nem azon jogot, hogy magát a törvényt is bírálat alá vegyék, s míg meg
tartják azt, a meddig törvény, annak alkotmányos úton megváltoztatására törekedhessenek. 
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Csupán a megyék lennének tehát azok, melyeknek bűn lenne igényelni azt, a mire minden 
egyes embernek, minden újságírónak, minden meetingnek joga van? Ez valóban igen furcsa 
lenne, mert így a megye semmi különös jogokkal nem bírna, de valóságos páriává lenne 
sülyesztve, egyes-egyedül neki nem lévén szabad tenni azt, mit rajta kívül mindenki tehet." 
Kijelenti, hogy a Parlamentarismus rovására a követválasztás és utasítás jogát a megyéknek 
távolról sem akarja visszakövetelni, de óhajtja és követeli, hogy a megyék a törvényhozás 
nagy kérdéseivel minél többet foglalkozzanak a közvélemény fejlesztése szempontjából, s 
hivatkozik a képviselőház válaszfeliratára, mely szintén így fogja fel a megyék hivatását.13 

Végül még egyszer ismétli, hogy Bihar nem lépett túl a megyék jogkörén, még nem is valami 
specialis megyei jogot gyakorolt, tette csak azt, a mihez minden egyes honpolgárnak, minden 
meetingnek vagy népgyűlésnek joga van. 

Tehát a bihari és komáromi határozatok nem követutasítások, sem petitiok, hanem — 
Ghyczy szerint — megyebizottsági nyilatkozatok, Tisza szerint is nyilatkozatok, közvéleményt 
fejlesztő nyilatkozatok, s mind két megye nem is megyei specialis jogot gyakorolt, hanem 
csak egyesek, testületek, meetingek véleménynyilvánítási jogát. Jól van, de vizsgáljuk, hogy 
egyesek, testületek, meetingek mikép és minő formák közt szokták nyilvánítani véleményü
ket közjogi és politikai kérdésekről, hozandó vagy eltörlendő törvényekről. 

A vélemény mindennemű nyilvánításának megvan részint a dolog természetéből, 
részint a törvények szelleméből folyó formája, melyeket a ki nem tisztel, nevetségessé válik, 
vagy törvényellenes érzelmet tanúsít. Az egyes ember, ha véleményét akarja nyilvánítani, 
czikket, röpiratot, könyvet ír, és közrebocsátja vagy emlékiratot nyújt be a kormányhoz, 
országgyűléshez használandó anyagkép, vagy elvtársai gyülekezetében kifejti nézeteit, petitiot 
indítványoz vagy fogad el, mely a tárgy természete szerint, a kormányhoz vagy országgyűlés
hez küldetik. A testületek csak a körükbe vágó kérdésekkel szoktak foglalkozni, például a 
gazdasági egyesületek közgazdasági indítványokkal és törvényekkel, kereskedelmi és ipar
testületek csak a kereskedelmet és ipart illetőkkel, és így tovább, de mindenik csak azért 
tanácskozik felettök, hogy megállapodását, emlékirat, folyamodás vagy petitio alakjában a 
kormány vagy országgyűlés elébe terjeszsze. Nem tartanák-e Tisza és Ghyczy nevetségesnek, 
ha egy hírlapíró tíz-húsz sorban tudtára adná a közönségnek, hogy ő elhatározta e vagy ama 
törvény czélszerűtlenségét, vagy ha valamely testület vagy meeting oly ügyben, melynek 
eldöntése nem tőle függ, nem azért gyűlne össze, hogy megállapodását petitioba, felterjesz
tésbe vagy emlékiratba foglalja, hanem csak azért, hogy elhatározza: im ilyen meg ilyen 
véleményben méltóztatom lenni? Vájjon nem ilyenek-e Bihar és Komárom állandó bizott
ságainak határzatai az országgyűlés közösügyi határzatát illetőleg, midőn se petitiot, se emlék
iratot, se felterjesztést nem határoznak, s úgy szólva csak magukat határozzák el? 

S nem ellenkeznek-e egyszersmind a törvényes szokással, az alkotmányosság szellemével 
akár az 1848 előtti, akár az 1848-ki törvények szempontjából? 1848 előtt, midőn a megyék 
követeik és az utasítás által a törvényhozás souverain jogát gyakorolták, hallatlan volt, hogy 
valamely megye határzatot hozzon valamely országgyűlési határzatról, melynek ellene sza
vaztak ugyan követei, de meggátolni nem tudták. Mi legalább nem tudunk erre példát a 
megyei életből, s azt hiszszük, hogy Ghyczy és Tisza sem lesznek képesek ilyesmit felmutatni. 
S megegyeznek-e az 1848-ki törvényekkel, melyek a megyék törvényhozási jogát a választó
kerületekre ruházták? A megye, a törvények szelleme szerint, szemben az országgyűléssel 
nem foglalhat el más állást, mint a kérvényzőét, s ha törvényhozási ügyben kérvény, felter
jesztés, emlékirat helyett, nyilatkozatokat határoz, melyek — mint Ghyczy monda — el
járását jelzik, vagy szabályozzák, túlment jogkörén, megsértette a formát, melyben véleménye 
egyedül nyilatkozhatik, s oly állást vett szemben a népképviselettel, mintha más és több 
befolyást akarna gyakorolni reá, mint a mennyi a kérvényezőket megilleti, mintha oly jogot 
követelne magának, mely magukat a választókat sem illeti meg, kik képviselőik által a törvény
hozó hatalom részesei. Ghyczy és Tisza rósz néven veszik tőlünk, hogy a bihari és komáromi 
határozatokat semminek, vagy lappangó követutasításoknak neveztük, s váltig tiltakoznak, 
hogy ők nem akarják a követutasítás jogát föleleveníteni. A tiltakozás keveset változtat a 
dolgon. Az ember sok olyat tesz, mely egészen más eredményt szül, mint a mire czélzott, s a 
különböző elnevezések alatt ugyanazon, vagy rokoneszmék lappanghatnak. Annyi bizonyos, 
hogy e határozatokban oly törekvés rejlik, mely a megyék törvényhozási régi befolyását vissza 

13 L. A magyar országgyűlés képviselőházának válaszfelirata a legmagasb trónbeszédre. [1866. 
február 24.] Megj.: Az 1865-dik évi december 10-dikére hirdetett országgyűlés képviselőházának irományai. 
I. köt. Pest 1866. 33—41. (12. sz. X X X I I . ülés. 196. jegyzőkönyvi pont.) A válaszfelirat valóban szól arról, 
hogy a köztörvényhatóságok visszaállítása, a nyilvános eszmecserék megindulása jótékonyan fog visszahatni 
a nép helyzetismeretére, gondolkodásának fejlődésére. A sajtó lehetőségei e téren korlátozottak; „ellenben 
azon nyilvánosság, mely a köztörvényhatóságok alkotmányos életével párosul, gyakorlati téren hozza össze 
különböző vidékekről az embereket s az eszmecsere által tisztult fogalmak messze elágazva hatnak ki a népnek 
alsóbb rétegeire is." (41.) 
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akarja szerezni, s a követutasítás valami oly surrogatumát keresi, mely ellenkezik a parla
mentarismussal. Tiszának a „Parlamenti felelős kormány és megyei rendszer" czímű röp
irata14 sokkal inkább felvilágosítja e határzatokat, mint ellenünk írt polémiája. Ő e röpirat
ban a követutasítás elvesztett jogáért kárpótlást igér a megyének, oly joggal akarja őket fel
ruházni, mely csak a király felségi joga. t. i., hogy eloszlathassák az országgyűlést, s új választást 
rendeljenek meg, ha többségük az országgyűlés többsége ellen nyilatkozik. Ennél szörnyebb 
politikai eszmét soha sem olvastunk, de bizonyára tisztán felvilágosíthat mindenkit, hová 
czéloznak az ily megyebizottsági nyilatkozatok, hogy mintegy -elő akarják készíteni útját 
egy oly intézménynek, mely nemcsak a parlamentarismust rontaná meg, de aláásna minden 
lehető kormányformát. 

Azonban tekintsük még más szempontból is bihari és komáromi határzatokat. A megye 
több, mint egyszerű testület, a megye törvényhatóság, mely részt vesz a törvények végre
hajtásában. Ha egy törvényhatóság nem mint kérvényező fordul az országgyűléshez, hanem, 
úgy szólva, szembe áll vele és határoz határzatai felett, s egy leendő törvény tetszés szerinti 
végrehajtását nyilatkoztatja ki, nem az anarchia felé egyengeti- eaz utat, nem a törvények és 
saját tekintélyét ingatja-e meg? Vájjon nem döbbenne-e meg Tisza szabadelvű nagy szíve, 
Ghyczy hazafiúi aggódó lelke, ha Komárom- vagy Bihar-megye valamelyik mezővárosa vagy 
községe utánozná a megyei állandó bizottság példáját, ha a bizottságnak egy, a megye auto
nom körében teljes joggal hozott határzatára nem kérvényt, folyamodást határozna, hanem 
olyasmit, hogy ő abban veszélyt lát, megvárja a megyétől határzata visszavonását, s ha 
nem vonná vissza, azt úgy fogja végrehajtani, hogy reá nézve inkább kedvezőn, mint hátrá
nyosan üssön ki? Vájjon a megyei bizottság nem kelne-e ki e határzat ellen, nem utasítaná-e 
rendre a jogbitorló mezővárosokat és községeket, bármennyire tisztelné különben a vélemény 
szabad nyilvánításának jogát? Vájjon Tisza megelégednék-e a határzat ama két-értelmű 
mondatának oly semmitmondó magyarázatával, minőt czikkében olvashatni, s mely egészen 
a régi homályban hagyja az embert? 

Tehát Bihar és Komárom csak formahibát követtek el, mi szót sem érdemel — vethetik 
ellenünkbe. S a formahiba ne érdemelne szót? Mi, kiket műbírálóknak nem annyira neveznek, 
mint gúnyolnak, rég megtanultuk a művészet körében, hogy forma dat esse rei, és csodál
kozunk, hogy ezt a politikában is érvényes tant épen nekünk kell hirdetni a politikusoknak. 
Ha Bihar és Komárom kérvényt határoznak az országgyűléshez, mi nem kárhozhattuk volna 
határzataikat. Legfeljebb csak azt jegyeztük volna meg a netalán támadható félreértés 
felvilágosítása végett, hogy ezek csak Bihar és Komárom állandó bizottságainak kérvényei, 
de nem Bihar- és Komárommegye politikai jogot gyakorló minden polgáráé, kiknek száma 
ezerekre megy. Elmondtuk volna, hogy egy megyei bizottság kérvénye mindig nagy figyelmet 
érdemel, mert a megye színe nyilatkozik benne, de e körülmény nem csorbíthatja a megye 
ezer meg ezer más választó polgárának jogát, kik nem törvényhozási ügyek képviseletére 
választották meg a bizottságot, s kiknek, ha más nézetök van, szintén nyitva az út, vélemé-
nyöket kérvény útján nyilvánítani. 

íme, hogyan fogjuk fel mi a vélemény szabad nyilvánításának jogát. A különbség köz
tünk és ellenfeleink közt csak az, hogy mi e jog gyakorlatát bizonyos formákhoz kötjük, 
melyek részint a dolgok természetéből, részint a törvények szelleméből folynak, s óvakodunk 
táplálni az eszmék anarchiáját. Mi elismerjük, hogy a megyék hozzá szólhatnak a közjogi 
és politikai nagy kérdésekhez, de nem régi joguk, hanem csak a petitionalis jog alapján, tehát 
oly jogalapon, melytől a megyében más sincs elzárva, s mely e szerint nem csorbíthatja a nép
képviselet jogait és nincs ellentétben a parlamentarismussal. Ennél fogva nem volt szükség 
reá, hogy Tisza védje ellenünkben a megyék szabad szólási jogát, s hivatkozzék a válaszfelirat 
azon soraira, melyek a megyék helyreállítását nem csak azért sürgették, mert a törvény úgy 
rendeli, hanem azért is, hogy a köztörvényhatóságok alkotmányos életével párosuló nyilvános 
eszmecsere is érlelje a politikai kérdéseket. Az országgyűlés felirata ebben nem egyébre czél-
zott, mint a megyei bizottságoknak épen ily petionalis üléseire, vitáira, és arra, hogy az al
kotmányos törvényhatóságok védelme alatt a politikai gyülekezetek petionalis joga biztosít
tassák, s a közvélemény ez oldalról is tisztuljon és erősödjék. Annyi bizonyos, hogy az ország
gyűlés nem a bihari és komáromi határzatokra gondolt, melyek a parlamentarismussal össze 
nem egyeztethetők, s melyek e mellett még eszmecserére sem adtak alkalmat. Történt-e valami 
olyas akár Bihar, akár Komárom állandó bizottságának ülésében, mit eszmecserének lehetne 
nevezni? Tárgyaltatott-e akár Biharban, akár Komáromban az országgyűlés közösügyi ha
tárzata, vették-e bírálat alá főbb elveit, állítottak-e szembe velők más elveket? A régi megyék 
nem így tettek, midőn egy politikai nagy kérdés került szőnyegre. így a megyei bizottságok 
nem lesznek a közvélemény fejlesztői, politikai kérdésekben nem fogják pótolni a meetingeket, 
s csak a demonstratio puszta eszközeivé törpülnek. 

14 TISZA KALMÁN: Parlamenti felelős kormány és a megyerendszer. Pest 1865. 
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De hátha a bihari és komáromi határzatok nem is akarnak egyebek lenni demonstratio-
nál? A baloldal vezérei, úgy látszik, a népre akartak hivatkozni, az országgyűlés többsége 
ellen. Ki az ő népök? A megye, mely félig-meddig Verbőczy populusa. Ők a megyék többségét 
szembe akarták állítani az országgyűlés többségével. S vájjon mi nagy győzelmet vívtak ki e 
reaetionarius lépés koczkáztatásával? Azt, hogy mintegy három-négy megye mellettök nyilat
kozott. Ha nem a képviselőház a közvélemény valódi képviselője, hanem a megyei bizott
ságok: akkor a baloldal roppant kisebbségben van, s midőn a képviselőház többsége ellen 
akart demonstrálni, saját maga ellen demonstrált. 

Volt-e erre szükség, jó taktika volt-e ez a baloldal szempontjából? A baloldal derék 
hadsereg lehet, de most az egyszer vezérei Benedekként — königgrätzi csatába vezették.15 

Nincs több mondanivalónk, s részünkről befejezettnek tekintjük a polémiát. 
Gyulai Pál 

A fentebbiekben ismertetett vita értékelésére, Gyulai, illetve Ghyczy és Tisza állás
pontjának mérlegelésére nem vállalkozunk. Formai okból sem: cikkünk szövegközlő jellegű, 
a kiadatlan Gyulai-szöveg tárgyát, vonatkozásait magyarázza, egy vitában betöltött szerepét, 
valamint magának a vitának a lefolyását ismerteti — az értékelés tehát nem is feladata. 
Tartalmi okból sem: a vitában feszegetett megyekérdés ugyanis csupán része az egész, jelenleg 
is a történész-viták középpontjában álló kiegyezés-problematikának; az egyes álláspontok 
helyesnek vagy helytelennek való minősítése megkövetelné tehát az egész kiegyezéses rendszer 
előzetes, sokoldalú elemzését és értékelését. Mindezek helyett inkább néhány gondolatot 
vetnénk fel, amelyek végig gondolásat elengedhetetlenül szükségesnek tartjuk a szóban forgó 
Gyulai-cikk, valamint az egész vita megértéséhez. 1. Csupán a jogtörténet terén maradva, a 
vitát nem lehet maradéktalanul helyesen értékelni. Az 1848 előtti, ellentmondásokkal teli 
magyar közjog — amelyet az 1848-i törvények sem tettek egyértelműekké s különösen nem 
a törvényhozás, a közigazgatás szempontjából — mind Gyulai, mind Ghyczy és Tisza érvelésé
nek éppen elég jogi alapot ad. 2. Gyulai okfejtése az adott kérdésben konkrétabbnak, meg
alapozottabbnak látszik. Érződik belőle az is, hogy egy hatalomra került liberális politikus
csoport most teszi meg az első lépéseit a polgári államszervezet kiépítése felé. Ghyczy és Tisza 
viszont egy kisebbség vezetői, akik minden eszközt — tehát a megyéket is — felhasználnak 
az oppozíció állásainak erősítésére. 3. Gyulai nem alaptalanul emleget vitapartnereinek ér
velésével kapcsolatban általánosságot és homályosságot, demagógiát és kortesfogást. Ghyczy 
és Tisza eme taktikázásai azonban csupán elemei egy átfogó — s történettudományunk ré
széről végül is még kellően nem mérlegelt — politikai stratégiának, melynek bevallott célja 
,,a közösügyi tervezetnek a nemzetre nézve előnyösebb" módosítása. 

16Benedek Lajos (1804-1881) táborszernagy volt az osztrák seregek vezére a katasztrofális osztrák 
vereséggel végződött 1866. július 3-i königgrätzi csatában. 
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