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CLXVII. ORSZÁGOS ULES 
1867. október 31-dikén 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : Benautattatnak : Turóezmegye kérvénye a megyei önkormányzat, meg a pest-oderbergi vasut-vonal ügyében; a 
békésmegyei gazdasági egyesületé az alföld-fiumei, Beszterezebánya városé a pest-oderbergi vasút ügyében ; Esztergom városé a fo
gyasztási adó illetéktelen része alóli felmentés iránt; Pécs városé a nemzetiségi kérdésbsn; Szatmár-Németi városé a katonai hatósá
gok magyar levelezése iránt; Eperjes városé a vasúthálózat iránt; Kislaka, Siád, Krajova, Szakács és Bélrogoz községeké úrbéri pe-
rök felfüggesztése iránt; az örladányi belbirtokosoké a kocsmáitatás iránt; a pozsonyi jogakadémiáé az országgyűlési nyomtatván yok 
megküldése iránt; Tófalva község lakosaié az ellenök hozott kitelepítési ítélet felfüggesztése iránt; Batek Rozália s társaié birtokpe-
rök vizsgálata iránt; Kossik János birtoka elárverésének megsemmisítése iránt; Verbay János panasza megkárosítása miatt; Szilágyi 
Bertalan pótkérvénye a már beadotthoz ; Baltazár György kérvénye bizonyítványai kiadása és segély iránt; Petykó Györgyé hátirat iránt 
régibb kérvényére; Vajda Istváné 1848-ki szolgálmányai megtérítéséért; Dröszler Károly panasza Teutseh Károly ellen: K. Vásár
hely város kérvénye az erdélyi vasútvonal tárgyában. Almásy Sándor és társai indítványozzák, hogy a kormány, a Hevesmegye bizott
sága irányában követett eljárásaért, vád alá helyeztessék; Tisza Kálmán , hoirv eljárására a nem-helyeslés mondassák ki. A he
vesmegyei ügy tárgyalása foly. 

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

Az ülés kezdődik d. e. 10 x/2 órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A mai ülés jegy
zőkönyvét vezeti Dimitrievies Milos, a szólani kí
vánók neveit jegyzik Gajzágó Salamon és Ráday 
László gr. jegyzők. 

A múlt ülés jegvzőkönyve fog felosvastatni. 
Ráday László* gr. jegyző (olvassa az okt. 

30-dikán tartott ülés jegyzökönyvét.) 
Turóezmegye közönsége a megyék önkor

mányzatának a miniszteri rendszerrel megegyező 
kéri rendeztetését. 

Ugyancsak Turócz vármegye közönsége a 
pest-oderbergi vasutvonalat a buda-fiumei vonallal 
egyidejűleg elkészíttetni kéri. 

A békésmegyei gazdasági egyesület az al
föld-fiumei vasútvonalra tett felvilágosító észrevé
teleit figyelembe vétetni és ezen pályának a déli 
vaspályával való minden legkisebb összeköttetés 
nélkül, teljesen önállólag, minden egyéb befolyás
tól menten és egységesen leendő kiépítését minél 
előbb eszközöltetni kéri. 

Beszterezebánya város közönsége a pest-oder
bergi vasútvonalra tett észrevételeit figyelembe 
vétetni kéri. 

Esztergom városa a fogyasztási adó illetékte
len része alóli fölmentetését kérvényezi. 

Pécs városa közönsége a nemzetiségi kérdés 
mielőbbi elintézésénél Zemplén megye ez ügyben 
tett észrevételeit figyelembe vétetni kéri. 

Szatmár-Németi város közönsége eszközöltet
ni kéri, hogy a polgári hatóságokkal a katonai 
hatóságok is magyar nyelven levelezzenek. 

Eperjes város közönség e, az országos vasút 
hálózatra egy emlékiratot nyújtván be, azt figye
lembe kéri vétetni. 

Biharmegyebeli Kislaka, Siád, Krajova, Sza
kács és Bél-Rogoz községek úrbéri peröknek az 
országgyűlés által hozandó úrbéri törvény létre
jöttéig leendő felfüggesztését kérik. 

Szabolcs megyei Or-Ladány község összes 
belbirtokosai a kocsmáitatás commassalásá által 
okozott sérelmeiket orvosoltatni és az okozott per
költség fizetésétől magokat fölmentetni kérik. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasíttatnak. 

A pozsonyi m. kir. jogakadémiai igazgatóság 
a pozsonyi m. kir. jogakadémiának az országgyű
lési naplókat és egyéb nyomtatványokat megkül
detni kéri. Az elnökség intézkedni fog. 

Marosszékbeli Tófalva, 25 családból és 300 
lélekből álló összes lakosai a kir. táblai elnök 
Apor Károly b. úr által ellenök nyert kitelepítési 
ítélet felfüggesztését és ujabb vizsgálat alá vételét 
kérik. 

Batek Rozália és érdektársai, sárosmegyei zbo-
rói lakosok, a zborói, cziglai és dubovai birtokrészek 
miatt indított perben Sárosmegye telekkönyvi tör
vényszéke által elkövetett hivatallal visszaélés foly
tán lett tetemes megkárosításukat, és az ezen ügyben 
hozott kir. táblai Ítéletet, úgyszintén az igazságügyi 
minisztérium határozatát fölötte sérelmesnek pana
szolván, részrehajlatlan vizsgálatot eszközöltetni 
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és a vizsgálat nyomán igazságot szolgáltatni 
kérnek. 

Kossik János, hontmegyei keszi-hóczi lakos 
'/„ urb. házhelye és házának 18Ö7. évi október 
19-én történt elárverezését tüstént megsemmisit-
tetni kéri. 

Verbay János Somogy megyébe kebelezett 
Gige községbeli ref. rector Bimanóezi kaposvári 
tisztartó által 50 ftban lett megkárosítását pana
szolván, orvoslásért esedezik. 

Szilágyi Bertalan, ungmegyei palini lakos, 
sérelmeit tárgyazó igazolási kérvényét, mellékle
testül, az általa folyó évi október 12-én benyújtott 
folvamodásához hozzácsatoltatni kéri. 

Baltazár György a pénzügyminisztériumot 
bizonyítványainak kiadására felszólittatni s anya
gi segélyezést kér. 

Petyko György oroszvégi lakos , még múlt 
évi május 17-én beadott kérelmére hátiratot kér 
küldetni. 

Vajda István , somogymegyei nagyatádi 
szíjgyártó mester 1848-ban a magyar hadsereg ré
szére szállitott nyerges munkáért járó 1134 o. é. 
ft megtérítését kéri. 

Dröszler Károly bécsi lakos, az illavai fe-
gyenczek élelmezője Deutsch Károly által méltat
lanul rágalmaztatását panaszolván, ellene bűnvádi 
vizsgálat elrendelését kéri eszközöltetni. 

Mindezen folyamodások a kérvényi bizottság
hoz utasíttatnak. 

Pap Lajos képviselő úr kérvény ügyében kí
ván szólani. 

P a p Lajos : Tisztelt ház! Kezdi-Vásárhely 
községe a nmélt. közlekedési minisztérium által a 
törvényhatósághoz kiadott vasúti hálózat terveze
tére vonatkozólag alázatos kérvényt nyújt be álta
lam, a végett, hogy a nagyvárad-kolozsvár-brassói 
vasútvonal ne a végtelen nehézségekkel járó s a mel
lett a végczéltól.Galacztól nagy távolban vezető bod-
zaiszoroson vitessék, hanem a népes és iparos Három
széket messe át, mi könnyen történhetnék az Olt szo
rosán át, vagy pedig vezettessék a semmi technikai 
nehézségekkel nem járó, bár néhány mértfölddel 
hosszabb o jtozi vonalon át a határszélre. Fentartom 
magamnak a jogot, hogy midőn a vasutak ügye napi 
rendre kerül, e tárgyhoz tüzetesen hozzá szóljak. 
Most van szerencsém a kérvényt benyújtani. Bátor 
vagyok egyúttal a tisztelt ház nagy becsű figyel
mét ez országos, mondhatni világfontosságu ügyre 
felhíva, alázatosan megkérni, méltóztassék e kér
vényt a kérvényi bizottsághoz azon utasítással átten
ni, hogy ezen tárgyat minél elébb tárgyalás alá ve
gye és róla a háznak jelentést tegyen. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasíttatik, 
hogy az, ha a t. ház beleegyezik, s azonnal tárgyalás 
íilá vegye. (Helyeslés.) 

A l m á s y Sándor : T. ház! Tegnapi napon a 
belügyminiszter úrnak történt nyilatkozatára kinyi-
latkoztatám, hogy azzal nem vagyok megelégedve; 
egyszersmind Ígértem, hogy a ház asztalára indít
ványt fogok letenni. Ezt siettem elkésziteni és a mai 
napon be is nyújtom ; de a mellett benyújtom még, 
mert indítványomhoz szorosan tartozóknak vélem: 
aszept. 7-dikei miniszteri tanácsban kelt rendeletet, 
mely Hevesmegye bizottságához küldetett; az ok
tóber 17-dikei bizottsági ülés végzését; továbbá az 
október 9-én tartott miniszteri tanács végzését, 
melyben Heves megj^e felfüggesztését elrendeli; a 
bizottság okt. 14-dikei ülésében kijelentett óvását; 
végre a királyi biztos kinevezésének okmányát. In-
dítvánvomat kérem felolvastatni. 

Ráday Lász ló gr . j e g y z ő (oka sa) .• „Indít
vány Heves és Külső-Szolnok törvényesen egye
sült vármegyék bizottrnánj'ának a felelős minisz
térium által lett felfüggesztése tárgyában. 

„Tekintve azt, hog)^ a kormány Heves és 
Külső-Szolnok törvényesen egyesült vármegyék 
bizottmányát az 1848. XVI. tcz. 2. §-a d) pontjá
nak ellenére, mely igy szól: „Ezen állandó bizott
mány a főispánnak, vagy távollétében az alispán
nak elnöklete alatt, a megj^ei tisztviselőség hozzá-
járultával, annyiszor és addig, a mint s a meddig 
szükséges leend, összegyűlvén, mindazon hatóságot 
fogja ideiglenesen gyakorolni, mely törvény s al
kotmány szerint a megyei közgyűléseket minden 
tekintetben illeti," önkényileg felfüggesztette; 

„Tekintve, hogy a kettős megye törvényes ha
tóságát az 1848. I I I . tcz. 26. §-a ellenére, mely 
igy szól: „Az ország minden törvényhatóságainak 
eddigi törvényes hatósága ezentúl is teljes épség
ben fentartandó," megszüntette, és a megye kor
mányzását teljhatalmú kir. biztos korlátlan hatal
ma alá helyezvén, az 1848. III . tcz. 3 §-át, mely 
igy szól: „ 0 felsége a végrehajtó hatalmat a tör
vények értelmében független magyar minisztérium 
által gyakorolja", megsértette; 

„Tekintve azt, hogy a pragmatica saneiot ér-
| vényesitő 1723. III. tczikkét megsértette, s mind-
' ezen tények által az 1848. XVI, tczikkben az al-
| kotmányosság védbástyájának elismert megyei 
I szerkezetet Heves megyében lerombolta; 

„Tekintve végre a fentemiitett kormányténye-
I ket, melyek a törvények világos megsértésével 
'végrehajtattak; hivatkozva az 1848. III . t. ez. 

32-ik §-a a) alatti pontjára, mely ekképenszól : 
1 „A miniszterek feleletre vonathatnak minden oly 
j tettért vagy rendeletéi-t, mely az ország független-
I ségét, az alkotmány biztosítékait sérti"; hivatkozva 
' a 33-ik §. rendeletére: a kormányt vád alá helyezni 
kérik. Almásy Sándor, Pap Pál, Csiky Sándor, 
Madarász József, László Imre, Bözsörményi László; 
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Vállyi János, Bobory ̂ Károly, Deáky Lajos, Patay 
István." 

Tisza K á l m á n : Tisztelt képviselőház! Én 
megvallom, hogy ámbár az előttem szólott képvi
selőtársam beadott inditváuyát elannyira nem he
lyeslem, hogy azzal szemben részemről bátor le
szek egy más indítványt beadni; mindazonáltal 
igen tisztelt belügyminiszter úrnak a hevesi ügy
ben tegnapi napon adott válasza által én sem va
gyok se kielégítve, se megnyugtatva. Nem elégít 
ki ezen válasz, mert nem bizonyítja be, hogy az 
ország békéjére, vagy az ország fenállására, vagy 
épen a trón biztosságára nézve oly veszélyes hely
zetben voltunk volna, mely a minisztériumnak rend
kívüli eljárását igazolná ; nem nyugtat meg, mert 
egyátalában nem ingatta meg azon meggyőző
désemet, hogy a minisztériumnak e tárgyban köve
tett eljárása részint magába az alkotmányos elvbe, 
részint hazánk törvényeibe és a törvényes gyakor
latba ütközik. 

Azért, hogy ezen nézetemet és annak alap
jára fektetett indítványomat indokoljam, nem tar
tom szükségesnek Eger városának vagy Heves 
vármegyének végzését és határozatait taglalni. Le
hetnek abban, többet mondok, vannak is olyanok, 
a mik saját meggvőzö'désem szerint is megtámad
hatók ; de a kormánynak ezen ügyben követett 
eljárása nem a szerint ítélendő meg, mennyire jár
tak el correcte azon hatóságok, hanem a szerint, 
hogy magának a kormánynak ténye mennyiben 
egyezik vagy ellenkezik az alkotmánynyal és a tör
vénynyel. íHelyeslés.) 

Azt sem látom szükségesnek, hog-v a tisztelt 
belüo'vminisztert követvén, arra nézve mond-
jak véleményt, hogy a váczi levélnek egyik vagy 
másik mondatában foglaltaínak-e veszélyes elvek, 
foglaltatik-e felségsértés, vagy bárnudy más bűn
tény : mert ezek felett, azt tartom, e házban vitat
kozni, és ez által mintegy határozatot j^rovocálni 
helytelen, mert e felett Ítélni a törvényes bíró
nak kell. 

Nem szükséges ez, mert bármikép álljon e do
log, ez esetben vagy más hasonló esetben az által, 
hogy valaki netalán ily dolgokat mondott vagy 
irt volna, még egyátalában nem áll elő az ország
ban azon rendkívüli állapot, mely rendkívüli 
eszközök alkalmazását igényelné, nem áll elő ak
kor, midőn csendesség van az egész országban, 
midőn a polgárok nyugalma sehol sem zavartatik 
meg, (Ellenmondás a jobb oldalon) s az elégedet
lenség, a mennyiben létezik, sehol sem adja jelét 
annak, hogy az alkotmányos eszközöktől eltérve, 
tettlegességre akarna vetemedni. Nem szükséges 
ez azért sem, mert ha szinte alapos volna is most 
vagy máskor ily vád, az még nem jogosítaná föl 
a kormányt arra, hogy mielőtt azon vád fölött a 

törvényes bíró ítélt, közigazgatási utón kimondja, 
hogy a vádlott bűnös, és bűnrészeseknek nyilvá
nítsa mindazokat, kik a törvény szerint még csak 
vádlott irányában bizalmat nyilvánítanak. (Helyes
lés a bal oldalon.) En soha sem tagadtam és nem 
tagadom a kormány azon jogát, hogy törvényes 
formák között, törvényes közegei által vád alá 
helyezhessen bárkit ; de azt tartom, maga az al
kotmányosság alapelve megkívánja, hogy a vád
lott fölött egyedül a törvényes bíró ítéljen, és azon 
eljárás, midőn ezt be nem várva, a „bűnös" köz
igazgatásilag mondatik ki, oly eljárás, mely a pol
gárok biztosságát megsemmisíti, a személyes sza
badságot képzeletivé teszi, oly eljárás, melynek 
példáját az absolut kormányok körében kell ke
resnünk. (Helyeslés a baloldalon.) 

Ez történt pedig, t. ház, Eger városára vo
natkozólag : mert a kormány vádat emelt, a birói 
ítéletet azonban be nem várta, hanem a vádat 

! alaposnak közigazgatásilag kimondotta, a vádlot-
! tat, és azokat, kik iránta bizalmat szavaznak, bű

nösöknek nyilvánitja. (Egy hang a jobb oldalon: 
Jól teszi!) 

Ezeknél fogva az eljárásnak ezen első része 
az alkotmányosságba ütközik; második része pe
dig, mely Heves megyére vonatkozik, a magyar 
törvényeket és a törvényes gyakorlatot sérti meg. 

Nem tartom szükségesnek bizonyítgatni , 
hogy a vármegyéknek — a törvénytelennek tar
tott rendeletet végre nem hajtva — az ellen föl 
irni jogok van ; nem tartom szükségesnek, mert 
még eddig legalább e házban azt senki sem ta
gadta, sőt a mennyire tudomásom terjed, mind az 
igen tisztelt jobb oldalnak, mind magának a mi
nisztériumnak egyes tagjai kisebb és nagyobb 
körben, sőt kevés kivétellel hirlapilag is a törvény
hatóságok ezen jogát — habár oly megszorítá
sokkal is, melyeket túlságosaknak tartok — még 
a jövendőre is fentartandónak véleményezték. 

Annyi pedig mindenesetre áll, hogy e tör
vényes gyakorlat még ma semmi utón eltöröl
ve nincs. 

Gyakorolták is e jogot a vármegyék mindig, 
nem csak 1848 előtt, hanem mindaddig, mig rend
szeres állapotban volt az ország, gyakorolták 
1848-ban is és gyakorolták 1861-ben ismét; és 
nem tudom, hogy azon megyék is, melyekben az 
igen tisztelt jobb oldalnak s magának a miniszté
riumnak tagjai adták az irányt, ezen j"og gyakor
latát arra alapították volna, hogy collegialis kor
mány áll felettök. de mindnyájan arra alapították, 
hogy átalában a megyének ahhoz joga van, gya
korolták e jogot, többet mondok, egész mostanig 
1867-ben is. Több példát tudok, melyekben oly 
törvényhatóságok, melyek nem tartoznak az elhí
resztelt ellenzéki megyék közé, végre nem hajtőt-
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ták vagy épen félretették — fölirásban előadva! 
indokaikat — a kormány oly rendeleteit, példáu-
az adóügyben, melyeket, tekintve az országgyű
lés által adott indemnityt, hitem szerint a törve, 
nyesség szempontjából megtámadni alig lehet-
Ily eset történt több vármegyében, történt Mar 
marosban, történt Békés megyében, történt, ha jól 
emlékezem, Ungban és még sok megyében. 

Tudom, hogy régibb időkben is küldött a kor-
cmány biztosokat a varmegyék ellen; de eljárása 
akkor mi volt ? Én nem tudok rá esetet, midőn az 
alkotmány életben volt, hogy azért, mert valame
lyik vármegye egyszer fölirt valami tárgyban, 
királyi biztos küldetett volna ellene: a kormány 
megújította rendeletét; ha nem volt sikere, királyi 
resolutiot eszközölt k i ; csak ha ennek sem volt si
kere, küldött ki biztost az ily renitens megyére, 
hogy érvényt szerezzen rendeletének. De még akkor 
is a királyi biztos soha arra fölhatalmazva nem volt, 
hogy egész vármegyét büntessen, soha arra fölha
talmazva nem volt, hogy a vármegyék gyűléseit 
felíüggeszsze. (Ellenmondás a jobb oldalon, élénk he
lyeslés a bal oldalon.) Ellenkezőleg most Heves vár
megye felirt az Eger városára vonatkozólag kiadott 
alkotmány-ellenes rendelet ellen, a nélkül, hogy 
végrehajtotta volna, felirt egyetlen egyszer : és a 
kormány nem csak királyi biztost küldött ki rög
tön, de a királyi biztost arra is felhatalmazta, hogy 
a bizottsági ülések tartását betiltsa. (Helyeslés a 
bal oldalon?) 

En részemről, t. ház, igazán fájdalommal mon
dom — mert nem hittem, hogy megérjem — mi
szerint a kormánynak ezen eljárása által törvé
nyeinket megsértve látom. 

Azt mondotta tegnap a t. belügyminiszter úr, 
hogy nekik, a minisztériumnak, Eger városa irányá
ban lehetett volna a törvény teljes szigorával el
járni ; ők azonban a szelídebb utat választották, 
a mennyiben beérték a dorgálással és a rendelet 
megsemmisítésével. A fentebbiekben kimutattam, 
hogy a minisztériumnak ezen eljáráshoz joga nem 
volt; most még hozzá teszem azt, hogy ha joga lett 
volna, vagy joga lenne a törvények alapján ily szi
gorú eljáráshoz: akkor ezen szigorú eljárás az, melyet 
követnie kellett, ama szigorú eljárás, mely a vád
lottat törvényes bírája elé helyezi, mert a kormány
nak kötelessége a törvényt teljesíteni; a kegyelem 
a fejedelem joga. (Tetszés a bal oldalon.) 

Azt is mondotta a t. belügyminiszter úr, hogy 
Eger városa már az által is megsértette a törvényt 
és így a szigorú eljárást maga ellen fölidézte, hogy 
csak rendes tanácscsal ellátott város levén, rendes 
hatáskörén túl politikai tárgygyal foglalkozott s a 
felett határozott. Megengedem, hogy e tárgyat 
törvényeink szempontjából vitatni lehet; de igen 
csodálkozom, hogy a t. minisztérium, ha ezeneljá-

rás törvénytelenségéről meg volt győződve, már 
csirájában nem fojtotta el a bajt, hogy azt a 
rendezett tanácsú városoknak el nem tiltotta akkqr, 
midőn a legelső ilyen eset fordult elő, midőn irá
nyában bizalmat szavaztak. (Tetszésabal oldalon.) 

Összevonva az eddigieket: kimutattam, hogy 
a minisztériumnak Eger városa irányában követett 

i eljárása az ezen kérdéses tárgyban kiadott rende-
I let az alkotmányos elvvel ellenkezik ; kimutattam, 
1 hogv a Heves vármegye irányában követett eljá-
| rás torvényeinkbe és a törvényes gyakorlatba ütkö

zik : ennélfogva bátorkodom indítványozni, mondja 
ki a képviselőház, hogy : 

miután kétségtelen alkotmányos elv az, hogy 
a bárki által, bárki ellen és bármi okon emelt 
vád alapját képező bűntény vagy vétség valóban 
elkövetése felett itélni egyedül a törvényes bíró
nak lehet, s a bűntény- vagy vétségnek ily mó
don lett megállapítása előtt azt kormányzati utón 
bebizonyitottnak állítani nem szabad: miután két
ségtelen törvényes joga a törvényhatóságoknak, 
hogy a törvénytelennek tartott kormányrendeletet 
végre nem hajtva, az ellen felírjanak, Heves vár
megye pedig az Eger városára vonatkozólag kiadott 
s a fentebbiek szerint alkotmányellenes rendelet 
irányában egyedül ezen jogával élt: a minisztérium
nak Heves vármegye ellen követett eljárását, mint 
törvénybe ütközőt, nem helyeselheti. 

Mely indítványomat a ház asztalára letévén, 
a t. ház figyelmébe ajánlom. (Elénk hosszas éljenzés 
a bal oldalon.') 

N y á r y P á l : Tisztelt ház! Mielőtt ezen kér
déshez hozzá szólanék . . . (Közbeszólások: Na[)i-
rendre !) 

Elnök: Napirenden van az interpellátiora 
adott miniszteri válasz. 

Ráday Lász ló gr. j e g y z ő : Nyáry Pál föl
jegyeztette magát a napirendre kitűzött tárgyhoz 
szólók közt. (Halljuk!) 

Nyary P á l : Tehát, a tisztelt ház engedelmé
vel, mielőtt az előttünk fekvő tárgyhoz szólanék, 
s mielőtt kijelenteném helyeslésemet vagy nem 
helyeslésemet a minisztérium eljárása iránt, azt 
hiszem, körvonaloznunk kell azon tért, melyen 
túlmenni nem akarhatunk. Részemről azt hiszem, 
itt se a megyéknek jövőben a törvényhozás ál
tali mikénti rendezéséről, se azon tények helyes 
vagy helytelen voltáról, melyek a kormány eljá
rásának alapját képezik, nem fogunk határozni, 
mert az első a törvényhozás, a második pedig a 
fölötte Ítéletet mondandó bíró dolga. Ezért tehát 
ezekre nem szükség kiterjeszkedni, mert így olyat 
tennénk, mihez jelenleg és a jelen alapon jogunk 
nincs. Az 1848-diki 16. törv. czikk kijelenti, hogy 
a megyéket nem tisztán végrehajtási eszközöknek 
tekinti, kijelenti, hogy azok az alkotmány bástyái. 
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Ezt, mint alapot, előre bocsátva , ugyanazon 
czikkben, melyben a miniszteri intézményt felállí
totta, a 26-dik szakaszban kijelentette, hogy a 
megyék eddigi törvényes hatóságukban megtar
tatnak. Azt gondolom tehát, hogy alig lehet vala
ki köztünk, ki ezen kérdést elvileg és átalánosság-
ban, és nem mint eoncret kérdést, alkalmazva a 
fenálló törvényekre, akarná tárgyalni. 

H a ezen szempontból indulok ki, tisztelt ház, 
kénytelen vagyok Tisza Kálmán indítványát pár
tolni, kénytelen pedig azért, mert ki kell jelente
nem, hogy ez ügyben a minisztérium hibát köve
tett el, 1-ször a megyék mint alkotmányos intéz
mények ellen, 2-szor az egyéni szabadság ellen, és 
3-szor a törvényeknek azon rendelete ellen, mely 
szerint neki a törvényeket csak végrehajtani kö
telessége, de a törvényeket megváltoztatni az or-
szággytdés vagy a törvényhozás közbejötte nélkül 
nem szabad. 

Nem tartom szükségesnek azon törvényeket, 
melyek előttünk úgyis ismeretesek, fölemlíteni: 
ez tisztán szószaporítás lenne; hanem azon nézet
ből indulok ki, hogy a kormány, a mint átvette a 
kormányzatot, a törvényeken és az addig gyakorlat
ban volt törvényes szokásokon túl nem mehet, és 
csak a törvények végrehajtására levén hivatva, a 
törvények sértetlensége fölött továbbá is jogosan 
őrködő alkotmányos megyék ebbeli jogát maga is 
fentartani köteles, mert (Ellenmondás a jobb olda
lon) ez az, a miért maga a törvényhozás a megyé
ket az alkotmány bástyáinak czimezte. 

Ha ezen két alkotmányos intézmény közt a 
törvények értelmére nézve különbség forog fen, 
mi természetesebb, mint az, hogy a megyegyülé
sek nézeteiket a kormánynyal közölni teljesen jo
gosultak ? 

Igaz, hogy a múltban ebből — épen azért, mert 
a kormány nem volt felelős •— sok rendetlenség kö
vetkezett, és sokszor, lehet mondani, magának a tör
vénynek tiszteletére nézve is, veszélyes következ
mények fejlődtek ki. Igaz, hogy annak is, hogy 
Magyarország ki nem fejtheté saját institutioit, 
nagy részben a megyék és kormány közti folyto
nos küzdés volt oka; de ez szükséges, elmaradhat-
lan következése volt annak, hogy a kormány 
nem volt felelős. Annak, hogy a megyék sokszor 
kénytelenek voltak oly útra is térni, mely nem 
volt helyeselhető, oka mindig és mindig az volt, 
hogy a kormány nem volt felelős. A megyének, 
ha törvénysértést látott fenforogni, nem volt egyéb 
módja, mint addig ellenkezni a kormánynyal, míg 
az ellenkezés oka egyszer az országgyűlés elé 
sérelemként terjesztethetett. 

Máskép áll a dolog most. Ha a kormány a 
megyékben ezek nézete szerint a törvénynyel el
lenkező rendeletet ád ki, a megye nézetét fölter-

KÉPV. H. NAPLÓ. 186*/,. V. 

jeszti. Nem egyszer történt meg már ezen rövid 
idő alatt is — mióta újra működik a felelős kor
mány — hogy a kormány a megyének egyik vagy 
másik fölterjesztését helyesnek találván, előbbi 
rendeletét módositotta; és én azt gondolom, hogy 
ez termesztés is, mert csalhatatlan nincs senki, s 
nem hiszem, hogy a kormánynak valamelyik 
tagja azt követelné, hogy nem hibázhat. Igenis 
hibázhat, azért, mert a kormány tagjai is embe
rek, gyarlók ők is ; és ha egy vagy más tárgynak 
csak az egyik oldaláttekintve, tévednek; (Znj„ 
Halijuk !) és ha a megyék által e tévedésre figyel
meztetnek és intézkedéseiket változtatják : ily eljá
rás bizonyára a kormányok hatóságát nem ke
vesbíti, hanem inkább öregbiti. 

Most, midőn, mint mondom, ez máskép áll, 
vagy legalább máskép kellene állnia, valóban meg
lepett mindnyájunkat, midőn a megyék — szólok 
most Heves megyéről — a kormány nézetével sok
ban ellenkező véleményben levén, különböző né
zeteiket fölterjesztették, a kormány ahelyett, hogy 
vagy megváltoztatta volna előbbi nézetét, vagy 
parancsolta volna, és már akkor felelőssége mel
lett, előbbi rendelete végrehajtását, azonnal egy kis 
ostromállapotot hirdetett ki azon megyére: ez, 
bármit mondjon az ellenfél, meg kell vallania, 
hogy részletes felfüggesztése az alkotmánynak. 
(Nynqtalansáy a középen) mert a helyett, hogy a vég
rehajtásra újra felhívta volna a megyét, ily válasz 
helyett, mint várható vala, mindjárt biztost kül
dött, és oly teljhatalommal, hogy az magát az al-

i kotmányos intézmény mííködésétfelfüggeszsze. 
Nem tehetek róla, ki kell mondanom, hogy e rész

ben a megyék irányában a kormány hibát követett 
e l ; de hibát követett el másodszor maga az egyéni 
szabadság ellen is. Alkotmányos országban min
dent szabad tenni, a mit a törvény nem tilt; alkot-
mánj'os országban nem élünk gyámság alatt: de 
felelősek vagyunk minden tetteinkért; de felelősek 
csak azon biró előtt, kit erre biróul maga a tör
vény tűzött ki. 

Hogy bizalmat szavazni, más szóval véle
ményt nyilvánítani akár szóval, akár Írásban, 
mindenkinek szabad: azt gondolom, axióma. Ezzel 
a joggal éltünk és élni is fogunk. Hogy a mit 
irunk, a mit nyilvánítunk, nem ütközik-e törvény
be? az más kérdés; és ha igen, ki az közülünk, ki 
magát nem tartaná felelősnek'? De ha felelősségről 
van szó, akkor nem ismerhetjük el azt, hogy olyan 
valaki vonjon bennünket felelősségre, ki erre tör
vény szerint jogosítva nincs. És pedig ezen eset
ben, tisztelt ház, épen ez történt. Eger város közön
sége bizalmat szavazott. Abban, hogy bizalmat 
szavazott, ugy hiszem, bűnt nem követett el, de 
nem mint hatóság tette azt, hanem mint alkot
mányos joggal felruházott polgárok és egyéni sza-

10 
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badsággal birok gyülekezete. (Felkiáltások jobbról: 
Hisz ez ugyanaz! Derültség.) 

Én nagyon szeretem a derültséget, magam 
lis élek igen sokszor e joggal; de méltóztassanak 
most kihallgatni. (Halljuk!) 

Másfél év óta — most ugyan ez időkben 
kissé szünetel — divatban volt a bizalomszavazás. 
Én emlékszem, tisztelt ház, hogy az, kit illetett és 
talán legjobban megilletett a bizalom, Deák Fe-
rencz, midőn egy izben elnök úr egy bizalmi nyi
latkozatot akart a ház elé adni, maga jelenté 
ki, hogy ennek a házban semmi helye, ez tisztán 
magán ügy, magán emberek nyilatkozata, nem hi
vatalos okmány, habár hatóságok nevében vol
na is fogalmazva. Ezt mindenki megértette akkor, s 
mi volt annak értelme'? Semmi egyéb, mintáz, hogy 
akár egy, akár száz vagy kétszáz egyén nyilvánít va
lamely egyéniség iránt bizalmat, az teljesen egyéni 
véleményt fejez ki az illető iránt, s ez hivatalos vagy 
törvényhatósági eljárásnak nem tekinthető. 

Én igy fogom fel a dolgot, s épen ezért Egei-
városát e kérdésben nem úgy tekintem mint ható
ságot : mert hiszen a bizodalmi szavazás a ható 
sági jogok közé nem tartozik. Nem tekintem ez 
ügyben úgy sem, mint Heves megye alárendeltjét: 
mert hiszen csak közigazgatási ügyekben van a 
megye alá rendelve; már pedig a kérdésben forgó 
tárgy a közigazgatás köréhez csakugyan nem tar
tozik. En tisztán úgy tekinteni e kérdésben Eger 
városát mint több oly egyének összegét, kiknek 
azon véletnényök volt, melyet határozatukban vagy 
bizalmi szavazatukban kifejeztek. 

En tehát azt hiszen, hogy a tisztelt miniszté
rium itt egységesen az egyéni szabadságot sértette 
meg, mert megsértette azon biztosítékokat, melye
ken ez egyéni szabadság alapszik. S mik ezek a 
törvény szerint? Minden szabad, mit törvény nem 
tilt ; midenki felelős azért, amit cselekszik; és fele
letre vonni mindenkit csak a törvények értelmében 
és a törvény által kijelölt biró által lehet. 

De hibát követett el a tisztelt kormány azért 
is. mert. ha már e térre lépett, miszerint jövőre 
nézve kijelenté, hogy a ki hasonló bizalmat nyil
vánít, azt az 1723 évi 9-ik t. ez. szerint biró elé 
fogja állítani, a múltra nézve magának diseretio-
narius jogot követelt. 

Az egyéni szabadság nincs megsértve, ha az 
történik az egyénnel, a mit a törvény rendel, bár
mily szigorú legyen az; de meg van sértve azáltal, 
ha nincs meghatározva az, a mi őt érheti akkor, 
ha a törvény által bíínnekjelezett tényt követ el. Igaz, 
hogy rendszerint a ki törvény elé állíttatik, és oly 
nehéz büntetés vár reá, mint a milyet az 1723. 9 ik 
törvényezikk szab, meghiszem, hogy örömestebb 
vállal el magára szóbeli megóvást vagy pedig azon 

iratnak, a melyet bizalmi szavazatnak nevez, meg
semmisítését. Ez egyéni dolog, de ha az egyén azt 
magára nézve opportunítá sí szempontból jónak látja 
is, biztosíték, a létele vagy nem létele ugyanazon 
egy államnak többi polgáraira nézve közönyös do
log nem lehet. És épen ezért kötelessége mindenki
nek fölszólalni, még akkor is, ha nem egyenesen 
őt érdekli. Miért? Mert hasonló tettek hasonló 
következést vonhatnak magok után. 

Én nem tudom, hogy Magyarországnak bár
melyik, még legrégibb törvényeiből csak egy is 
lenne idézhető, a mely a kormánynak, az egyene
sen ő felsége nevében rendelkezett kormánynak is 
megengedte volna: 1-sz ör azt. hogy ítéletet mond
jon ott, hol ítéletet mondani csak a biró van jogo
sítva ; 2-or, hogy büntetést alkalmazzon, mielőtt 
az illető egyéniség a maga bírája által kihallgatva 
és elitélve nincs. 

Tisztelt képviselőház! én meg vagyok győ
ződve, hogy e t. minisztérium azt, mit tett, nem 
az alkotmány felforgatása tekintetéből tette, és 
ezen okból én sem pártolom Almásy Sándor kép
viselőtársam indítványát; sőt többet mondok: 
nem tartozom azok közé sem, kik azt hinnék, 
hogy egy államnak életében nem jöhetnek elő oly 
rendkívüli esetek, melyekben a kormánynak nem 
volna megengedve, nem volna joga, a törvény
hozó testület későbbi helybenhagyására támasz
kodva, rendkívüli eszközökhöz is nyúlni. De megval
lom, a fenforgó esetet nem tartom olyannak, melyben 
a kormány — nem kérdem, miféle okoktól indíttat
va — szükségesnek tarthatta volna ezen lépést. De 
ugyan, kérdem : sokkal lágyabb, nem mondom lá
gyabb, dekevésbbészigorúmódon nem érhette volna-
e el ugyanazon czélt ? Én azt gondolom, nem csalat
kozom, ha azt hiszem, hogy ha a tisztelt miniszté
riumnak hasonló esetben még egyszer kellene ily 

I lépést tennie, nem ezen utat követné. (Közbeszólások 
j a miniszterek székérül: De bizony !) Azért nem követné, 

mert már eddig is belátta azt, (Közbeszólások a mi
niszterek részéről: Nem látta be!) hogy körülbe-
belül otyforrnán járt el, mint egy nevezetes iró 
mondja az absolutismus eljárásáról, mely igen sok
ban hasonlít az amerikai vadak gazdasági rend
szeréhez, kik egy kis éretlen nyomorult gyümöl
csért magát a fát vágják le. Nem fogná többé azt 
tenni, hogy azon államnak, mely nyugodt volt, mely
nek tetteiből egy semidézhető, mely akár nyugtalan
ságra, akár a törvény elleni tiszteletlenségre volna 
magyarázható, nyugalmát másod izben is megza
varni akarná. 

Nem akarok e tárgyhoz többet szólni. Párto
lom Tisza Kálmán képviselőtársam indítványát. 
(Helyeslés a bal oldalon.) 

Eötvös József b. vallási s közoktatási mi 
niszter: T. képviselőház! Mindenek előtt megjegy-



CLXVIL ORSZÁGOS ÜLÉS- (Okt. 31. 1867.) 75 

zem, hogy miután Tisza Kálmán t. barátom in
dítványát csak most tette le a ház asztalára, ezen 
indítvány nem képezi mai napirendünk tá rgyá t ; 
hogy ennélfogva mindazon okok, melyeket Nyáry 
Pál t. barátom ezan indítvány támogatására fel
hozott, csak annyiban tartoznak ide, a mennyiben 
ugyanazon okok azon tárgyra is alkalmazhatók, 
mely mai tanácskozásunk tárgyát képezi. [Helyes
lés a középen.) Én tehát t. barátom előadását igy 
tekintem. 

Kimondottam tegnap, és meggyőződésem ma, 
és az fog maradni mindig, hogy íbntosabb tárgy, 
mint az, mely előttünk fekszik, alig kerülhet a t. 
ház tárgyalása alá: nem azért, mert ez miniszteri 
kérdés, hanem azért, mert ezen speciális kérdés, 
mely itt előttünk fekszik, alkalmat szolgáltat arra, 
hogy a ház nézeteit mondja ki azon viszonyra 
nézve, mely a kormány felelősségének elve és a 
megyei rendszer között létezik. 

És épen azért. t. ház, én ezen kérdést nem 
tekintem pártkérdésnek. Köztünk nem lehet senki, 
ki azt ne tartaná fő érdeknek, hogy e viszonyokra 
nézve addig is, mig erről a törvény szabatosan 
határozni fog, fölvilágosítsuk egymást és tisztába 
jőjünk. Nincs köztünk senki, a ki megyei intéz-
vényeinket őseink egyik legbecsesebb hagyo
mányának ne tekintené, és ki azt ne akarná fen-
tartani a jövőre nézve is. (Zajos helyeslés.) 

E g y rész tán lelkesebben nyilatkozott ezen 
institutio mellett. A kormány, ugy hiszem, saját 
nézeteit bebizonyította az által, hogy elsó' köteles
ségének ismerte a megyéket helyreállítani. És az, 
mit a kormány a megyék nagy többségénél tapasz
talt, nem adott semmi okot arra, hogy a nép, a 
kormány ebbeli nézeteit megváltoztassa. 

Fön akarjuk tehát tartani mindannyian a me
gyei intézvényt; a különbség köztünk csak abban 
fekszik, vajon ezen czélt akkor érjük-e el bizto
sabban, ha a megyéknek oly hatáskört követelünk, 
minőt Heves megye magának követel? vagy az ál
tal, ha ezen intézvényünket összes alkotmányunk
kal öszhangzásba hozzuk? (Helyeslés a középen.) 

Az 1848-iki 16. t. ez. világosan kimond
ja, hogy a megyei bizottmányok gyakorolni 
fogják mindazon hatóságot, mely törvény s al
kotmány szerint a megyei közgyűléseket megilleti. 
Mily törvény és mily alkotmány szerint? A 
48-iki törvényhozás kétségen kivül nem érthetett ez 
alatt más törvényt és má's alkotmányt, mint melyet 
48-ban megalapított. A törvény e világos szavai 
tehát a megyei bizottságoknak csak azon jogokat 
biztosítják, melyek nem csak a régi magyar alkot
mán ynyal, hanem melyek a 48-iki törvénynyel is 
megegyeznek. (Helyetlés.) 

Hogy pedig, t. ház , ez azon felfogás, melyet 
öem csak az akkori törvényhozók, hanem melyet 

a magyar nemzet minden kivétel nélkül elfogadott, 
ezt bizonyitom én abból, hogy ámbár kérdésen 
kivül senki önök közt nem fogja kétségbe vonni, 
hogy a megyei közgyűlések egyik legfontosabb 
jogai közé tartozott az utasitás-adási jog, és a me
gyének ezen joga inkább képezte alkotmányunk 
garantiáját, mint bármi más, (Helyeslés) és hogy 
daczára annak, hogy ezen jog egy betűvel sincs 
eltörölve a 48-iki törvényekben, mégis, mivel ezen 
jog a 1848-ki törvény 3. czikkelyével össze nem fér, 
az az egész Magyarország által megszűntnek te
kintetett. (Mérik helyeslés.) 

Ha tehát arról van szó, vajon a megyei közgyű
lésnek valamely joga és hatásköre olyan-e, mely 
az 1848-iki 16. törvényezikkuek általam idézett 
szavai alatt értetik, nem elég bebizonyitani. hogy 
a megyék, vagy legalább egyes megyék ezen jo
got 1848 előtt gyakorolták, hanem be kell bizo
nyítani, hogy ezen a megye által követelt jog az 
1848-iki törvényekkel összeütközésben nem áll, 
(Helyeslés) hogy jelesen — hogy csak a jelen eset
ről beszéljünk — azon jog melyet Bevés megye 
magának követelt, nem áll ellentétben az 1848-ik 
5. törvényezikkel, mely a miniszteri felelősséget! 
tárgyazza. (Helyeslés a középen.) xlz egész kérdés 
itt fekszik, és azért méltóztassanak megbocsátani, 
ha ebbe mélyebben beboesátkozom. ('HalljiJc!) 

Elismerem, hogy ha egyedül a törvénynek 
betűjét veszszük fel, akkor nincs a megyei auto
nómiának oly tág értelme, mely a miniszteri 
felelősséggel u g y , mint az 1848-iki törvények 
értelmezik, össze nem férne: mert miután az 
1848-iki törvény a kormányt mulasztásaiért csak 
annyiban teszi felelőssé, mennyiben ezek a tör-

, vény által rendelkezésére bízott eszközökkel el-
; háríthatók valának, világos, hogy ott, hol a kor-
j mánynak eszköz nincs kezében arra, hogy végre-
i hajtsa rendeleteit, ott minden kétségen kivül fele

lősségre nem is vonatnatik. (Helyeslés a jobb, ellen
mondás a bal oldalon.) Ha a dolgot csak a logika 
szempontjából veszszük föl, akkor Hevesmegye 
követelése az igy értelmezett 1848-iki felelősségi 
törvénynyel tökéletesen összefér; s megengedem 
még azt is, hogy az által, hogy a felelősség, habár 
csak ily értelemben is, törvényeinkbe fölvétetett, 
valóságos constitutionalis haladást tettünk: mert 
minden igazságos elvnek fölállítása s kimondása 
a törvényben valóságos haladás, még azon esetben 
is, ha annak semmi praktikus következései nem 
volnának. De vajon, kérdem, a 48-iki törvényho
zásnak az volt-e szándoka, midőn a felelősségi tör
vényt fölállította, hogy e törvénynek gyakorlati 
következései ne legyenek ? Igy, a mint a törvény 
áll, a kör, melyre a miniszter felelőssége terjed, 
azon arányban válik szűkebbé és tágabbá, a mely
ben a megyék hatásköre szűkebbre vagy tágabbra 
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szorittatik. És ha a megyéknek jogát ugy értel
mezzük, mint azt Hevesmegye értelmezi, azaz ugy, 
mint az még 1847-ben a megyéknek igen nagy 
többsége által sem értelmeztetett, ugyanazon pil
lanatban megfosztanék a felelősséget minden gya
korlati eredményétől. (Helyeslés jobbról, ellenmon
dás balról.) 

Ha ezt teszsziik, akkor a jelen kormány na
gyobb személyzettel fog bírni, alkotmányosabb 
és ujabb hangzású czime lesz; de a mi a felelős
séget illeti, ott leszünk, a hol voltunk 1847-ben. 
(Helyeslés jobbról, ellenzés balról.) 

És én azt hiszem, hogy ha tisztelt barátomnak 
a belügyminiszternek semmivel több joga nem 
lesz, ha felelősségére hivatkozva a végrehajtásra 
semmivel több befolyást nem gyakorolhat, mint 
az egykori tárnokmester, tisztelt barátom a bel
ügyminiszter valóságos tárnokmesterré, válik. (He
lyes ! Derültség jobbról, nyugtalanság a bal oldalon.) 

Már pedig, t. ház, hogy nem ez volt az 1848-
diki törvényhozás szándéka, azt nem csak nem 
hiszem, hanem tudom is. Mert tudom azt, hogy 
az 1848-iki törvényhozás, midőn a miniszteri fele
lősség elvének megállapítását a legnagyobb alkot
mányos vívmánynak tekintette, a felelősséget nem 
kereste abban, hogy a miniszterek bizonyos rend
kívüli esetben, ha flagrans törvénysértéseket kö
vetnek el, a biró elébe állíttassanak; hanem kereste 
abban, hogy a felelősség által a kormányzás irá
nyára befolyást gyakoroljon, azaz valóságos par-
lamentálís kormányt hozzon be. (Helyeslés a kö
zépen.) 

Már pedig parlamentális kormány a megyei 
hatóságnak ily interpretatíoja mellett, minőt He
vesmegye követel, lehetetlen. (Élénk helyeslés jobb
ról, ellenzés balról.) 

Bíróvá teszem e kérdésben — nem a tisztelt 
házat: e kérdés egyike azoknak, melyek 1848 óta 
egész Európa és Amerika államférfiainak és tudó
sainak gondolkozási tárgyát képezi; és nem fog
nak találni egyet is, ki, ha a megyék szabadságá
nak ily értelmezést adunk, parlamentális kormá
nyunkatmásnak tartaná, mint egy szép phrasisnak, 
melynek semmi alapja nincs (Ugy van! jobbról] 
ellenzés balról.) 

Hogy pedig az 1848-iki törvényhozásnak e 
kérdésben ez volt nézete, azt felfogásom szerint 
bizonyítja először azon helyzet, melyben az 1848-
iki törvényhozás volt, és azon czél, melyet magá
nak kitűzött. Mit akart ugyanis a 48-ki törvény
hozás mindenek előtt? Egy tisztán rendi alkot
mányt, egy tisztán a nemesi privilégiumokra ala
pított szabadságot megváltoztatni parlamentalis 
alkotmánynyá, és olyanná átalakítani, mely a 
népképviselet alapján fekszik. (Helyeslés.) Fölte-
heti-e valaki, hogy a 48-iki törvényhozás ezen 

czélt tűzve ki magának, a megyének, azaz egy 
oly institutionak, mely, bár mit tegyünk, mindig 
aristokratikusabb fog maradni, mint a törvény
hozás — (Elénk ellenwndás balfelöl. Ugy van! Igaz ! a 
közéiben) ha nem is fog maradni, de a mely leg
alább akkor tisztán aristokratikus institutio volt, 
mert azokból alakult, kik a megyékben előjogo-
sitva voltak —• mondom, föltehető-e, ha a tör
vényhozás ugyanakkor, a mikor a népképvisele
tet, a mikor az átalános szabadságot tűzte ki ma
gának czélul, a megyének, az akkor majdnem 
kizárólag a nemességből alakult megyének oly 
jogokat akart volna föntartani, a melyek által a 
népképviseleten alapuló törvényhozás határozatai —• 
legalább annyiban, a mennyiben a kormány irá
nyát állapítanák meg — tökéletesen megsemmisít
tetnének"? (Elénk nyugtalanságából oldalon, hosszas 
helyeslés a középen.) 

Bizonyítja ezt a 16. t. ez. szövege, mely 
mindjárt a 16. t. ez. kezdetén igy szól: „A me
gyei szerkezetnek, Magyarhon és kapcsolt részei 
alkotmánya védbástyáinak a közszabadsággal 
öszhangzatba hozatala, egyszersmind a közigaz
gatásnak idő közben is minden megakadástól meg
óvása tekintetből rendeltetik : a minisztérium a me
gyei szerkezetnek népképviselet alapján rendezé
séről a legközelebbi országgyűlésnek törvényja
vaslatot fog előterjeszteni." (Nyugtai tnság a balol
dalon.) Bocsássák meg: ha a törvény szövegét 
felolvasom, felolvasom azért, mert okoskodásomat 
arra akarom alapítani. (Helyeslés a középen.) 

ki* idézett szavakból világos, hogy a 48-ki 
törvényhozás fentartva a megyéket előbbi hatás
körükben, átlátta azon ellentétet, melyben a me
gyei szerkezet az átalános szabadsághoz áll, és 
épen azért meghagyta a minisztériumnak, hogy a 
jövő tövényhozás elé oly törvényjavaslatot ter-
jeszszen, mely által ezen ellentét megszüntettessék. 
(Egyhang balfelól: Ohó! Halljuk! a középen.) De 
vajon, t. ház, ha az akkori törvényhozás ily ellen
téteket csak a lehetőségek közé is számított vol
na, minők a megyei rendszer ;és miniszteri fele
lősség között kikerülhetlenek lennének ha a He
ves megye által követelt megyei teljes függentlen-
ség megállapittatnék, nem emiitette volna ezen tör
vényben azon ellentétet is, melyben a megyei 
rendszer a parlamentalis kormánynyal áll, ha, mon
dom, csak feltehette volna, hogy a parlamentalis 
kormány behozatván, valaki a megyei rendszernek 
oly magyarázatot adhatna, mely által az a fele
lősség elvével ellenkezésbe jön ? (Élnénk helyes
lés a középen.) 

Végre bizonyítja ezt a48-diki gyakorlat, mert 
hisz nem oly távol fekszik mögöttünk azon idő
szak, és tudjuk mindnyáján, hogy a megyék által 
48-ban soha oly hatáskör, minőt Heves vármegye 
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magának követel, nem követelteteít. Soha eset 
nem fordult elő. hoggamegye ily tökéletes függet
lenséget a centralis kormánytól, hogy azon jogot 
követelte volna magának a központi kormány 
ellenében, hogy rendeleteinek végrehajtását egy
szerűen megtagadja. 

En tehát mindezekből ugy vagyok meggyő
ződve, hogy azon jog, melyet Heves vármegye ma
gának követel, nem tartozik azok közé, "melyeket 
a 16. törvényczikk a megyei bizottmányoknak fen-
tartott, és azért meg vagyok győződve arról is, 
hogy a kormány, midőn a megyét saját körébe 
visszautasította, ez által nem csak nem sértette a 
törvényt, de kötelességét teljesítette. (Elénk tetszés 
a középen. Mozgás a bal oldalon.) 

Tisztelt barátom Nyáry Pál figyelmessé tett 
beszédében arra, hogy a 48-iki törvények a me
gyét alkotmányunk véd bástyájának nevezik, és 
kétségtelen, hogy azok nem azért nevezték az alkot
mány védbástyáinak, hogy azon jogokat elvegyék 
a megyétől, melyek által a megye az alkotmány
nak védbástyája voít. Tökéletesen osztozom e 
nézetben. Én részemről azon befolyásról, melyet 
a megyék alkotmányunk föntartására gyakorol
tak, más nézetben vagyok, mint sokan. 

Sokan azt vélik, hogy alkotmányunknak 48 
előtt ez volt egyetlen vagy legalább legfőbb és 
leghatalmasabb garantiája. Én ezt nem hiszem, 
nem hiszem pedig azért, mert az én meggyőződé
sem szerint az alkotmánynak valóságos garantiája 
48 előtt, mint utóbb, a törvényhozásban keresendő. | 
(Helyeslés a középen.) Á valóságos garantiát az 
alkotmánynak nem a megye, mely a sérelmeket 
följegyezte, hanem az országgyűlés képezte, mely 
ezen sérelmeket orvosolta. (Helyeslés.) Es meg va
gyok győződve, hogy ha 48 előtt a megyék alkot
mányunk föntartására cakugyan nagyobb befo
lyást gyakoroltak, mintsazok most gyakorolhat
nak , ennek oka épen azon állásban fekszik, 
melyeta magyar országgyűlés irányában elfoglalt, 
épen abban, hogy a törvényhozás nem a népkép
viselet alapján alakult, hanem egyes megyék kö
veteiből állott; és épen azért meg vagyok győ
ződve most is, hogy hacsak a népképviselet elvét 
föladni nem akarjuk, ha csak vissza nem akarunk 
menni régi rendszerünkre, a megyét oly alkotmá
nyos garantiává tenni, minő az hajdan volt, nem 
is áll hatalmunkban. (Helyeslés a jobb oldalon, ellen
zés a bal oldalm.) 

De megengedem, hogy a megyék alkotmá
nyunk föntartására többet tettek, mint az ország
gyűlésen kívül hazánknak bármily más institu-
froja; megengedem, sőt meg vagyok győződve 
arról, hogy miután föladatunk nem lehet az, hogy 
a constitutionalis garantiákat kevesbítsük, hanem 
az, hogy azokat szaporítsuk, egyik fő kötelessé

günk elkövetni mindent, hogy a megyék állásá
nak azon része megmaradjon, mely által azok az 
alkotmány garantiáivá váltak. 

De kérdem, vajon a megyének oly hatásköre, 
minőt Heves vármegye magának követelt, garan-
tiája-e az alkotmánynak ? (Zaj a bal, helyeslés a 
jobb oldalon) garantiája-e azon alkotmánynak, 
melyet 1848-ban átalakítottunk, mely a népkép
viselet alapján fekszik, és melynek fő garantiája a 
kormán)7" teljes felelőssége? (Helyeslés a középen.) 
Én részemről erről nem tudok meggyőződni, mert 
nem látom át a megyéknek adott ily hatáskör 
miben és mi által erősíthetné 1848-iki alkotmá
nyunkat. Hogy a megyék tág hatásköre 1848 
előtt akkori viszonyainkban szükséges volt, elis
merem ; de nem fogja senki tagadni, hogy 1848-
ban alkotmányunk teljes átalakításon ment ke
resztül, és hogy ennélfogva azon hatásnak, melyet 
egyes institutioink alkotmányunkra gyakoroltak, 
szintén változnia kellé. 

Csak hármat említek: 1848 előtt nem volt 
felelős kormányunk, azaz, ha törvényeinkre hivat
kozva, követeltük is a felelős kormányt, a felelős 
kormányt practice kivinni lehetetlen volt; 1848 
előtt az országgyűlés törvény szerint is csak minden 
három esztendőben gyűlt össze; végre 1848 előtt 
összes törvényhozásunk a megyei rendszerre volt 
alapítva. 

Ezen viszonyok alatt nem szenved semmi 
kétséget, hogy a megyéknek tág hatásköre, mely
ben azok előbb mozogtak, az alkotmányosság biz
tosítására határozó befolyással volt. 

Nem felelős kormánynyal szemközt, oly kor
mánynyal, melynek tagjai a törvényhozással semmi 
összeköttetésben sincsenek. melynek tagjai a 
törvényhozás majoritásával igen sokszor világos 
ellentétben álló elveket követnek, a nemzet azon 
befolyást, melyet a törvények végrehajtására gya
korolnia kell, nem gyakorolhatta máskép, mint 
az által, hogy a végrehajtás egy részét maga vette 
kezébe; és hogy ezt a megyék tették, ez ismét 
annak volt természetes következése, mert a tör
vényhozás maga csak a megye képviselőiből állott, 
a megye volt tehát azon unitás, melyből Magyar
országon minden kiindult és hová minden vissza
vezetett. 

De kérdem, vajon a megye által gyakorolt 
hatalomnak ugyanazon következései lesznek-e egy 
felelős kormánynyal szemközt is? vajon oly viszo
nyok alatt, hol az országgyűlés évről évre össze
gyűl, hol a kormány minden pillanatban minden 
lépéseért feleletre vonható, hol végre a kormány 
nem kormányozhat, ha a törvényhozás a bizalmat 
tőle elvonja , vajon ily viszonyok közt azon jog
nak, melyet Heves vármegye követel, most is csak 
az volna következése, mint 1848 előtt? vajon a 
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megyék ily követelései által most is csak a kor
mánynak hatalma korlátoztatik-e, vagy nem in
kább a törvényhozásé? (Élénk tetszés a jobb olda
lon) a törvényhozásé, mely megkívánhatja, hogy 
azon tisztviselőket, kiket minden pillanatban fele
letre vonhat, az egyes megye ugy tekintse, mint 
az országnak tisztviselőit, kik ha felelősségűk alatt 
valamit rendelnek, a megye ne követelje magának 
azon jogot, hogy a kormány tettei fölötti ítélet-
jogot gyakorolja, mely csak a törvényhozást illeti 
meg ? (Élénk tetszés a jobb oldalon.) 

Én a dolgok ezen állásában oly követelése
ket, minőkkel Heves vármegye a kormány irányá
ban föllépett, nem csak alkotmányunk garantiájá-
nak nem tekintem, hanem tekintem a legnagyobb 
veszélynek, {Helyeslés a jobb, ellenmondás a bal 
oldalon) mely mind alkotmányunkat, mind ma
gát a megyei rendszert fenyegetheti. (Hoszszas, élénk 
tetszés a középen.) 

Ismétlem, mitmármondtam,hogy a megyeirend: 
szert őseink legbecsesebb hagyományának tekin
tem. Meggyőződésem az, hogy e rendszer létezésében 
egyik főgarantiája fekszik annak, hogy az alkotmá
nyosság nálunk a szabadságot nem csakigéri, de tel
jesíteni is fogja. Mindazon tapasztalatok után, me
lyek az utolsó 80 esztendő alatc tétettek, nincs többé 
senki a világon, iegalább gondolkodó, ki nem látná 
át, hogy azon formák, melyeket a franczia forra
dalom fölállított, egymagokbau véve az egyéni 
szabadságot nem biztosítják. (Helyeslés.) Az egyéni 
szabadságnak valódi biztosítása az önkormányzat
ban fekszik, (Igaz! ügy van!) és meggyőződésem, 
hogy a szabadság nem terjed tovább, mint az ön
kormányzat. Hogy a megyei intézmény az önkor
mányzat eszméjének se most meg nem felel, se 
soha meg nem felelt, azt én igen sokszor kimon
dottam , (Nyugtalanság a hal oldalon) miután az 
önkormányzat elvét csak egy bizonyos körben 
alkalmazza; pedig arra, hogy valóságos önkor
mányzattal birjunk, szükséges, hogy annak elvét 
ne csak â  megyékben, de a községekben is be
hozzuk. (Elénk helyeslés a jobb oldalon.) Ragaszkod
nunk kell pedig az önkormányzat elvéhez egész 
szigorúságában az által, hogy mindent, a mi az 
országé, azt csak az ország, mindent, a mi a me
gyéé, azt csak a megye, mindent, a mi a községé, 
azt csak a község intézze. (Tartós helyeslés a középen.) 

Ez azon czél, melyet alkotmányunk végképi 
megállapításánál magunk elé kell tűznünk, és 
lépésről lépésre e felé kell törekednünk; mire elő
ször akkor lesz alkalom, ha majd a megyei rend
szer az országgyűlés előtt tárgyalás elé kerül. És 
én azt hiszem, hogy ha ezen, az önkormányzat 
elvére alapitott rendszert Magyarországon telj-
tökéletesen keresztülvihetjük, ezt csak a megyék
nek fogjuk köszönni. Mert a megyei institutio 

által tartatott fön ezen szükségnek érzete, és, most 
legalább, bizonyos körökben az önkormányzatnak 
praktikus gyakorlata a megyei intézvény által ter
jedt. Én tehát megyei intéz vényeinkben alkot
mányunk czélszerü kifejlesztésének egyik föltéte
lét látom. (Helyeslés középen.) 

Meg vagyok győződve azon kívül arról is, 
hogy megyei instítutionk jelen alakjában is alkot
mányunknak nagy garantiákat nyújt : 

1-ször az által, mert a kormány rendeletei 
csak a megyei tisztviselők által hajtatván végre, 
ez által Magyarországban kikerültetik az, mi min
den centralisationak legnagyobb átka, a fizetett" és 
csak a kormánytól fizetett hivatalnokok nagy se
rege. (Ataláiws helyeslés.) 

2-szor: Alkotmányunknak garantiája megyei 
rendszerünk azért i s , mert számos polgártár
sainkban a közügyek iránti érdekeltséget ébren 
tartja, és ezen éberség a közügyek iránt, ezen ér
dekeltség erősebb garantiája minden alkotmány-

! nak, mint bármi más, mit törvénykönyvünkbe 
Írhatnánk. (Heli/tslés.) 

Végre 3-szor fontos garantiája alkotmányunk
nak a megyei rendszer az által is, mert miután a 
kormány rendeleteit csak a megyei tisztviselők 
által hajtathatja végre, ha valaha kormány talál
koznék, eléggé kötelességét felejtő, hogy például 
egy az országgyűlés által meg nem szavazott adót 
be akarna hajtani, vagy ujonczokat állítani, me-

I lyeket az országgyűlés nem szavazott meg: ily 
világos törvénysértésre a megyei tisztviselők soha 
segédkezet nem nyújtanának. (Helyeslés a középen.) 

Én tehát a megyei institutiot nemcsak ajelen-
I ben alkotmányunk fontos garantiájának tartom ; de 
meg. vagyok győződve, hogy a megyei institutio 
létezése alkotmányos kifejlődésünknek egyik fő 

1 és legfontosabb tényezője lesz. 
De vajon, ha a megyék feladatát ugy értel

mezzük, a mint azt Heves megye értelmezte ez, 
által erősitjük-e a megyét? — N e legyünk siketek 
azok iránt, a mik körülünk mondatnak. Már a 
jelen pillanatban is nyilatkoznak szavak, melyek 
nem eléggé különböztetve meg azt, a mi a megyé
ben visszaélés, azoknak valóságos hivatásától, a 
megyei institutioról könnyedén szólanak. Vannak, 
és naponkint szaporodnak, kik azt állítják, hogy 
ezen szerkezet a renddel, hogy a parlamenti kor
mánynyal — azaz azon kormányformával, mely 
a XlX-dik század második felében egyedül lehető 
— össze nem férhet. Vajon erősitjük-e megyei 
institutionkat az által, ha ezen vádakat azzal 
igazoljuk, hogy megyénknek oly hatáskört tulaj
donítunk, mely csakugyan se a renddel, se a 
parlamentalis kormányformával össze nem egyez
tethető ? (Elénk, hosszas tetszés a középen.) És épen 
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azért, tisztelt ház! mert a kormány megyei insti-
tutionkat fen akarja tar tani ; mert egyik köteles
ségének ismeri, elkövetni mindent, hogy ezen insti-
tutionk valamint eddig alkotmányunk egyik fő 
garantiája volt, ugy nevezetes garantiája marad
jon ezentúl i s : a kormány kötelességének ismerte 
azon pillanatban, midőn egy megyét oly ösvényre 
látott térni, mely nem csak az alkotmány szem
pontjából , de magából a megyei institutionak 
szempontjából is veszélyes, [Helyeslés a középen) 
erélyesen föllépni. Es midőn a kormauy ezt tette, 
teljes meggyőződése az, hogy nem tett semmit 
mást. mint azt. mit az 1848-iki törvény értel
mében — mely a kormányt minden mulasztása
ért felelőssé teszi — tennie szigorú és elutasithatlan 
kötelessége volt. {Zajos helyeslés és tartós éljenzés a 
jobb oldalon.) 

B o b o r y K á r o l y : T . képviselőház! {Zaj. Föl-
kiáltások : Halljuk ! Eláll!) Nem állok el! 

Elnök (csönget): Képviselő úr szólni akar. 
Nekem kötelességem módot eszközölni arra, hogy 
szólhasson. {Fölkiáltások: Halljuk í) 

B o b o r y K á r o l y : T . képviselőház! Érzem 
az előttünk fekvő tárgy fontosságát; érzem, hogy 
az alkotmányosság e két főfactora közt: a minisz
teri felelősség és a megyei autonómia közt van a 
kérdés. Ennélfogva egész komolysággal s egész 
higgadtsággal akarok a tárgyhoz szólani; és azt 
hiszem, ha a szóban forgó tárgynak alapját ko-
molvan vizsg'áljuk és kellő teljes világosságba 
teszszük, nagy részben egyetértünk. (Fo'kiáltások: 
Dehogy!) Az egri-hevesi ügynek alapja a váczi le
vél, tulajdonképen pedig a váczi levélnek azon 
pontja, mely a t. belügyminiszter úr által is élőnk
be tétetett, s melynek alapján Eger városa meg
rovatott, és kir. biztos küldetett Heves megyére; 
azon pont, melyben állítja Kossuth L., hogy hite 
szerint a felséges ausztriai ház uralma Magyaror
szágon ennek öuállása- és függetlenségével incom-
patibilis. Ha megvizsgáljuk azon értelmet, mely
ben Kossuth Lajos ezen szavakat vette levelében, 
ő azokat nem mint apodicticus tételt állitotta fel. 
Továbbá én azt állitom, nem való, a mit belügy
miniszter úr, Kossuth Lajos levelének egyes sza
kát kiszakítva szövegéből, állit,hogy t. i. Kossuth 
Lajos levelében oly elv van hirdetve, melyet lehetet
len volna érvényesíteni a nélkül, hogy összes köz
jogi állapotaink fol ne forgattassanak; s nem 
való az, mit t. belügyminiszter úr előadásában 
mondott, hogy Eger városa egy Kossuth Lajoshoz 
intézett bizalmi nyilatkozatában mindazokat, 
mik annak levelében foglaltatnak, magáévá tette. 

Kossuth Lajos mint hitét állitotta, hogy az 
uralkodóháznak uralma Magyarország független
sége s önállásával incompatibilis. Ha e nyilatko
zatát a betű szigora szerint veszszük, az igaz; s hi-
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vatkozom a történelemre, s felszólítok bárkit e 
teremben, mutasson nekem időszakot negyedfél 
század óta, melyben, mióta az uralkodóház trónra 
lépett, Magyarország önállását és függetlenségét 
nyugodtan élvezhette volna. {Fölkiáltások: A dolog
ra!) Hogy Magyarország függetlenségét és önál
lását az uralkodóház alatt nem élvezhette, bizonyít
ja, hogy már I. Ferdinánd idejében panaszok ke
rültek az országgyűlések elé arról, hogy a nemzet 

I német tanácsolok befolyásával kormányoztatott. Bi
zonyltja ezt hosszas története 1606—1711 azaz 
Bocskaytól II. Rákóczy Ferenczig folytatott, ugy 
szólván szakadatlan függetlenségi harczoknak. Bi
zonyítják, hogy többet ne említsek, a számtalan 
sérelmi panaszok, melyek minden országgyűlés 
alkalmával felhozattak. Bizonyítja azt azon (Zaj) 
átkos munkája a reactionak, melyet 1848-ban a 
nemzet ellen támasztott. Bizonyitia a nemzetnek 
azon meggyőződése, melynek —• ki kell monda
nom — az 1849-i april 14-dikei határozat adott ki
fejezést, {Nagy zaj. Föl kiáltások: Rendre l) azon ha
tározat, melyre sokan szavaztak azok közül, kik 
most ott ülnek, a jobb oldalon, (Nagy zaj. Rendre! 
Elnök csönget) sőt még azok közül is, kik most a 
miniszteri padokon ülnek. 

Elnök {csönget) : Az elnöknek joga van bár
mikor szólni. Most e jogot igénybe veszem. Ki kell 
mondanom, hogy az ország- érdeke azt hozza ma
gával, hogy főleg a jelen körülmények közt a 
múltra fátyolt vessünk. (Helyeslés.) 

B o b o r y K á r o l y : Igenis, fátyolt vessünk! 
Kívánom, és kérem én is, hogy fát}^ol vettessék a 
múltra; sőt azt, mondom, még maga Kossuth La
jos is fátyolt vetett a múltra. (A dologra!) Bizo
nyítom ezt magának Kossuth Lajosnak leveléből: 
{Nagy zaj. A dologra!) mert ugyan Kossuth La
jos levelében ezt is mondta: „Ha nemzetünk 
1848-hoz békés utoa eljut, lesz oka többet nagy-
szenvedések árán nem merényleni;" s — úgy
mond ismét: — „Ha az 1848-iki alkotmány helyre-
állittatik és megtartatik, az én incompatibilitási hi-
temmeg lesz czáfolvas a nemzet elégedett lesz." (Fol-
kiáltások: Eláll! A dologra!) Ezt mondotta Kos
suth Lajos azon levelében, melyben incompatibili
tási hitét nyilvánította. — Ez igy levén, {Nyugta
lanság) azt gondolom, azon értelmezés szerint, mint 
Kossuth Lajos azt vette, Magyarország független
ségének s önállásának az osztrák uralommal ösz-
szeférhetlenségéről nyilatkoztatott hite sérelmes
nek nem vehető. Mert, kérdem önöket, a közösögyi 
munkálatnak, melyet elfogadtunk, mi volt eredete 
és indoka ? Mért akarunk hozzájárulni a közös 
költségekhez? {Fölkiáltások: A dologra!) A dolog
hoz szólok ! Nem csupán generositásból járulunk 
hozzá, hallottam itt számtalanszor mondani, nem 
is generositásból akarjuk elfogadni az államadós-
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ságokat, melyek jogilag bennünket nem terhelnek, 
hanem azért, mivel, mint állíttatik és való, Magyar
ország önállása és függetlensége eddig csak papi
roson volt. Ennélfogva Kossuth Lajos hite mind
nyájunk által igazolva van. {Nagy zaj'. Fölkiáltások : 
Elég már az apotheosisbó!) Kérem kihallgattatni 
magamat, én is kihallgatok másokat! Kossuth La

jos azt állítja, a mit állítok én is . . . (Derültség.) 
Ezt nem kell nevetni, uraim ! (Fokozott derültség.) 
Azt be is bizonyítom. Azt állítja nemzetünk nagy 
része; azt állítja Vácz városa a kerülete azon tény 
által, hogy követjévé megválasztotta; azt állítja azon 
legújabb tény, hogy Kolozsvár, Erdély fővárosa. . . 
(Derültség. A dologra!) A dologra beszélek, de önök
nek nem tetszik! . . . Kossuth Lajos fiát képviselő
jévé választotta, noha ez előleg kinyilatkoztatta, 
hogy ö az 1848-diki törvények alapján áll és 
esak ily alapon foglalhatná el székét. Tehát tudták, 
hogy Kossuth L., ugy az idősb mint az ifjabb, nem 
fognak megjelenni; hanem ez által nyilatkozatot tet
tek azon elvró'hmely elv mellett vagyok én, és töb
ben e házban, azon elvről, miszerint Magyarorszá
gon az uralkodóháznak csak ugy fog lenni boldog 
és nyugodt uralkodása, ha az 1848-ki törvények 
magok teljes épségében helyreállíttatnak. (Zaj.) 
A közösügyi törvénynek mint törvénynek meg
hajlok; (Derültség. Ah?) hanem, mint már kimon
dani nekem és elvtársaimnak alkalmunk volt: a 
közösügyi törvény minket mind a mellett meg-
nem nyugtat, mert látjuk, (Nagy zaj) hogy az 
országban ugyanazon elvben, melyben va
gyok én, vannak mások, és számtalanok, ez
ren és ezren. T. i. az országot csak akkor tart
juk önállónak és függetlennek, ha egyszers
mind az önállás és függetlenség minden biztosíté
kait birja. Ellenben egy más vélemény, a többség 
véleménye az ország önállása egy részét feláldozza 
azért, hogy önállása más részét mintegy kegye
lemből élvezhesse. Nem mondom, hogy ezt má
sok, magok átlátása szerint, nem okosan cselek
szik; (Fölkiáltások: Okosanl) de szerintem,nem tar
tom, hogy függetlenség- és önállásra reményt táp
lálhatunk, feladván annak minden biztosítékait. 

Ez így levén, azt mondom, hogy Kossuth 
Lajos szavai, amint azok irva vannak, és a mint 
maga szavait magyarázza, nem adhattak jogot a 
belügyminisztériumnak arra nézve, hogy e miatt 
Eger városát megrója. Egyébiránt pedig Eger 
városa nem tett egyebet, mint a mi szabadságában 
áll mindenkinek: nyilatkozott elveiről. A véle
ményszabadság a szabadságnak első feltétele; ez oly 
hatalom, melyet semmi hatalom el nem nyomhat; 
sőt ha közvéleménynyé emelkedik, minden hatalmat 
porba dönt. (Folytonos zaj.) Én tehát nem látok 
semmi törvényességet a minisztérium ezen eljárá
sában. Es mert épen a minisztériumnak ezen eljá

rása hivta fel a reactiot, arra nézve, hogy Kossuth 
iránt azóta több oldalról, már az ujabb választá
sok által is nyilatkozatok tétettek, ez eljárás nem 
volt czélszerü, mert előidézte e vitákat e házban, 
melyek bizonyosan nem fognak , lecsendesitésül 
szolgálni. Ennélfogva a belügyminiszter úrnak 
Almásy képviselő interpallatiojára adott válaszá
val megelégedve én sem vagyok. (Nagy zaj.) 

T ó t h V i l m o s : T. ház! Mielőtt a szőnyegen 
levő kérdéshez érdemileg hozzá szólnék, köszönetet 
mondok Almásy Sándor képviselő úrnak, ki a 
belügyminiszter úr által adott feleletet kielégítő
nek nem tartván, alkalmat szolgáltatott ezen vitára, 
melynek, bármiként végződjék is, azt hiszem, azon 
gyakorlati eredménye lesz, hogy e vita folytán 
hozott határozat, habár csak részben is. véget fog 
vetni azon kétes állapotnak, mely a felelős kor
mány és a inunicipiumoknak egymáshoz való indefi-
niált viszonyából keletkezik, és melynekhuzamosb 
ideig tartó fenállásanem csak a közjó kárára volna, 
de jöhetnek oly körülmények, melyek közt az egyik 
vagy másik institutio megsemmisítésére is szolgál
tathatna indokot. (Helyeslés.) 

Azért magára a kérdésre, mely az: vajon 
kielégítő-e a belügyminiszter úr által a tett 
interpellatiokra adott válasz, vagy nem'? vagy
is helyes volt-e a minisztériumnak eljárása, mi
dőn Heves megyében, ismert végzése után, ren
deleteinek végrehajtását királyi biztos által esz
közölte ? 

Többen a tisztelt bal oldal tagjai közül ezen 
eljárást nem csak törvénytelennek, de helytelennek, 
okszerűtlennek nyilatkoztatták. Én magam részé
ről a kormány ezen intézkedését igenis helyesnek, 
(Zaj) a szokások s törvények szerint alkalmazott
nak, és ez esetben épen elkerülhetlen szükségesnek 
találtam, és találom daczára azon argumentumok
nak, melyek ellenében ma itt felhozattak. 

Hogy melyik nézet helyes a kettő közül, an
nak megbirálhatására, különösen azok után, mik 
az előttem szóló által ép e perczben mondat
tak, igen szükségesnek tartom a multakra, ugy a 
mint azok egymás után következtek, kissé vissza
pillantani. 

Midőn az alkotmány helyreállításával Magyar
ország kormánya a kormányzatot átvette, nem 
volt sürgősebb feladata annál, hogy az országgyű
léstől a municipiumok helyreállítására nézve fel
hatalmazást kérjen. 

Tette ezt egyrészt azért, mert a törvénynek 
kívánt hódolni; tette másrészt azon hitben, mert 
ez által a közohajtásnak vélt eleget tenni; de tette 
végre azon reményben, hogy a municipiumok, föl
fogván a jelen átalakulási korszak összes nehéz
ségeit, â  kormányt nehéz feladatában támogatni 
fogják. És ha visszapillantunk az országgyűlés 
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mindkét házának akkor folytatott tanácskozására, 
azon meggyőződést fogjuk belőle meríteni, misze
rint ugyanazon hit és remény lelkesítette mindkét 
ház tagjait akkor, mikor a kormánynak a kivánt 
fölhatalmazást megadták. 

Nem lehet tagadni, hogy emelkedtek akkor is 
hangok és kételyek, vajon a municipiumok nem 
fogják-e törvényes hatáskörüket áthágni s ez által 
a békés kiegyenlítés menetét megakasztani ? de a 
kormány e kételyeknek helyt nem engedett, meg 
levén győződve, hogy mig az 1861-iki vármegyék, 
melyekre hivatkozás történt, a törvénytelen 
kormány rendeleteit nem teljesítették, addig az 
186 7-iki vármegyék a nép szabad választása alap
ján egybegyűlt országgyűlés többségéből alakult 
törvényes kormány rendeleteit teljesíteni és őt is
tápolni fogják, és be fogják bizonyitani azt, mit 
annyi jeles publicista kétségbe vont: hogy a fele
lős kormányzat a municipalis rendszerrel össze
egyeztethető; és ennek bebizonyítását részemről 
igen szükségesnek tartom, mert ha ez nem történnék 
meg, igen természetes, hogy a törvényhozás kény-
telenitve látná magát egyik vagy másik institu-
tiot elejteni. (Felkiáltások: Nem ugy van!) De igen 
is ugy van. Már pedig hogy a kettő közül melyiket 
adná fel ez esetben a nemzet, arra nézve magam
ban kétséget nem táplálhatok, visszapillantván 
azon alkotmányos küzdelmekre és vajúdásokra, a 
melyek e hazában 1790 óta történtek, azon korszak
ra, a midőn a megyei élet leginkább virágzott, és a 
nemzet mégis fenhangon kivánt felelős kormányt, \ 
kívánta pedig akkor, a midőn alig remélhette, mi
szerint e kormány egyszersmind parlamentális 
lesz. {Helyeslés). Nem lehet tag-adni, t. ház, hogy a 
municipiumok igen kevés kivétellel e várakozás
nak teljesen megfeleltek és a kormányt a legloya-
lisabban támogatták. (Zaj, ellenmondás a bal oldalon.) 
De nem lehet tagadni viszont azt se, miszerint 
a magyar kir. felelős kormánynak magatartása, a 
municipiumokhoz bocsátott rendeletei, ugy tar
talom-, mint modorra nézve olyanok, a melyek leg
fényesebb bizonyitékát adják annak, hogy a kor
mány a municipiumok önkormányzási jogát tisz
telni tudja és akarja. (Helyeslés a jobb oldalon.) S 
habár hozattak is némely megyék és városok által ! 
oly határozatok, melyekre a kormány méltó aggó- I 
dalommal tekintett, mindazáltal az erősebb rend- ) 
szabályok alkalmazását gondosan kerülte. Fontos 
oknak kellett tehát előtérbe lépni akkor, midőn a 
kormány Heves megyébe kir. biztos kiküldését 
időszerűnek látta, és épen itt térünk el a t. baloldal 
tagjaitól, mert a kiindulási pont egészen különböző. 

Kossuth Lajos, (Éljenzés a szélső bal oldalon) 
midőn a váczi választókhoz intézett levelében elő
sorolja azon okokat, melyeknél fogva ő a válaztást 
el nem fogadhatja s hazájába vissza nem térhet, 
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felhozza többek közt azt, hogy ő az osztrák ház 
uralmát Magyarország önállásával s függetlensé
gével incompatibilisnak tartja. (Fölkiáltások a bal 
oldalon: Hiszi!) Tehát hiszi. A kormány ezen nyi
latkozatban Magyarország egyik alaptörvényének, 
a pragmatica sanctionak. a mely egy részről az oszt
rák ház uralmát állapítja meg. de másrészt az 
ország jogait, függetlenségét és szabadságát bizto
sítja, megtámadását látta, (Helyes!) gazért rendelte 
el ezen iratnak lefoglalását, ez által manifestálni 
akarván, hogy ezt oly bűnös cselekvénynek tekinti 
(Zaj a baloldalon, ellenmondás), a melynek terjesz
tését, mint a törvénynek őre, meg nem engedheti. 
(Helyeslés.) 

Eger város, daczára ennek, üdvözlő iratot ha-
tárzott intézni Kossuth Lajoshoz, a melyben mig 
egyrészt sajnálatát fejezi ki a felett, hogy Kossuth 
lánglelkét a hazának nélkülözni kell, (Zaj a halon), 
másrészt megnyugvást lel azon saját lelkiismere
téből merített okokban, a melyekkel őket Kossuth 
Lajos meggyőzte, s reményét fejezi ki, hogy nem 
sokára bekövetkezik azon időszak, midőn Kossut-
Lajost saját körében tisztelheti. E levélhez commenh 
tár, ugy hiszem, nem kell. Eger város ezen hatá
rozata által, a kormány meggyőződése szerint, két
szeres bűnt és hibát követett el. (Zajos ellenmondás 
a bal oldalon.) Bűnt követett el az által, mert Kossuth 
Lajosnak a váczi választókhoz intézett levelében 
foglalt elveit magáéinak vallván, ez által a törvényt 
sértette meg; hibát követett el az által, hogy poli
tikai kérdések tárgyalásába bocsátkozva, egy ren
dezett tanácsosai ellátott város hatáskörének kor
látait túllépte. Csiky Sándor képviselő úr a belügy
miniszter úrhoz intézett interpellatiojában azt a 
kérdést intézte, hogy ugyan melyik törvény 
mondja azt, hogy a mezővárosok ily cselekedet 
által törvényes hatáskörüknek korlátait túllépik? 
Felelek e kérdésre. Az 1848. XXIII . t. ez. megha
tározza azon jogokat, melyekkel a királyi városok 
bírnak; a XXIV. t. ez. első szakasza pedig csak 
annyiban alkalmazza ezen XXIII . t. cz-et a ren
dezett tanácscsal biró városokra, a mennyiben azon 
törvényezikk a választásokról, választókról és 
képviselőkről szól.; ugyanazon törvényezikk 2-ik 
szakasza pedig világosan kimondja, hogy közigaz
gatási helyzetök olyan marad, mint annak előtte 
volt. Most, kérem, mondja meg nekem Csiky kép
viselő úr, mikor határozott Eger városa 1848 előtt 
politikai kérdések felett V Mi természetesebb tehát, 
mint az, hogy a kormány Eger eljárásában két
szeres bűnt és hibát látván... (Felkiáltások: Nem bün'J 
Bocsánatot kérek, a kormány bűnnek vette azt, 
(Zaj) hogy a pragmatica sanctio ellen vétettek. 
(Nagy zaj.) Én nagyon csendesen kihallgattam a 
szólókat: méltóztassanak engem is kihallgatni. 

Igen természetes tehát, hogy a kormány szep-
11 
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íember 14-én oly rendeletet küldött Heves 
megyéhez, melyben azt felhivá, hogy Eger váro
sának határozatát, melyben törvényszerű hatás
körét átlépve a politikai tüntetések terére lépett, 
megsemmisítse. Heves megye a helyett, hogy tör
vényes jogait gyakorolni és a kormány rende
leteit teljesíteni sietett volna, feliratot intézett a bel
ügyminiszterhez — de mily feliratot! Nem olyant, 
melyben a kormány rendelete folytán támadt aggó • 
dalmait fejezte volna ki, nem olyant, melyre a kor
mány még egj felvilágosító rendeletet küldhetett 
volna; nem ! hanem határozottan kimondotta feli
ratában azt, hogy Eger városa végzésének meg
semmisítéséhez még azon esetben is, ha az ballé
pést, tévedést követett volna el, a maga részéről 
semmi esetben segédkezet nyújtani nem fog. (He
lyeslés.) Ekkor igen természetes, hogy a kormány 
elérkezettnek látta az időt, megkérni ő felségét, 
hogy Heves megyébe a régi, és az 1848-ik évben is 
sokszoroson gyakorolt szokás szerint akormány ren
deletének végrehajtására királyi biztost küldeni mél
tóztassék. Ez megtörtént: és imeezazon nagybün, 
melyet a kormány elkövetett és a melyért vád alá 
való helyeztetése inditványoztatott. (Helyeslés. Zaj.) 

E tények száraz előadásával be is végezhet
ném előadásomat, mert azt hiszem, hogy ez tökéle
tesen meggyőzi a tisztelt házat arról, hogy a kor
mány helyesen és törvényesen járt el. (Helyeslés 
a jobbról, ellenzés balról.) 

Azok után, miket a cultusminiszter úr Tisza 
Kálmán és Nyáry Pál képviselő urak előadásaira 
válaszolt, magam részéről még valamit hozzá tenni 
szerénytelenség volna; de nem hallgathatok el e-
gyet, mit mind Tisza Kálmán, mind Nyáry Pál kép
viselők mondottak, aztt. i. hogy törvénytelenséget 
követett el a kormány az által, bog}' Heves megyé
nek nem engedett alkalmat arra, hogy másodszor 
is repraesentálhasson. Ugyan kérem, milyen tör
vénytelenséget követett elV Melyik törvény hatá
rozza azt, hogy a megyének kétszer kell repraesen-
tálási jogát gyakorolni? (Zaja bal, helyeslés a jobb 
oldalon.) Nem levén törvény, igen természetes 
dolog, hogy a kormánynak az okszerűséget kellett 
tekintetbe vennie, és felelősségénél fogva önmagá
nak határoznia meg, hogy a fenforgó körülmények-
között szükséges-e azonnal erősebb rendszabályok
hoz nyúlnia vagy nem? 

Nyáry Pál képviselő urnák a cultusminiszter 
úr tökéletesen megfelelt; miután azonban ő annyi
szor szeret a 48-ki eseményekre hivatkozni, (Hall
juk!) szabad legyen mai beszédének a felelős kor
mány és municipiumaink közti viszonyra vonatko
zó részére feleletül csak egy pár sort felolvasnom, az 
1848 kei Közlönynek július 11-kei számából, azon 
vitából, a mely a krasznamegyei képviselőválasztá
sok folytán támadt, s a mely vita alatt Nyáry kép

viselő egyik beszédében következőket mondott: 
(Halljuk!) „Ha az elsőperczet elmulasztjuk, (Nagy 
zaj. Halljuk 1) félek, híjába fogunk hivatkozni a tör
vényre, szabad constitutiora, híjába fogjuk a mi
nisztériumot oly jogokkal felruházni, melyeket 
végrehajtani hatalmában nincs. (Zajos tetszés és 
derültség.) Ha ilyen kérdésekben elhagyja a mi
nisztériumot a ház, akkor a minisztérium semmi; 
pedig el van hagyva, ha amolyan táblabírói fogá
sokkal, (Zajos és hosszas helyeslés és taps a jobbolda
lon. Elnök csönget.) hogyp . o. a municipiumok s 
azoknak mindazon veszedelmes következései még 
megvannak, hogy a minisztérium parancsol, de 
annak senki sem engedelmeskedik, (Elénk helyeslés 
és derültség) ezért feleletre vonni még sem lehet: 
akkor mi egy gyalázatos tréfát űzünk itt, és meg
érdemeljük, hogy ne csak az ország, de az egész 
művelt Európa kipisszegjen. (Hosszas helyeslés és 
taps.) Felelős kormánynyal koketirozunk, s midőn 
arról van szó, hogy valakit feleletre vonjunk, 
azzal állunk elő, hogy a municipiumok még meg
vannak/ ' (Nagy derültség.) Ugyanazon ülésben 
tartott beszédében Nyáry Pál képviselő úr ezt mon
dotta : „Hála Istennek, a megyei omnipotentiának 
már egy kissé nyakára hágtunk.a (Elénk derültség, 
éljenzés.) 

Zárszóul még csak annyit mondok, hogy igenis 
én azt hiszem, miszerint a jelen eset olyan, amely
ben a kormány nem csak a jobb oldal, de azoppo-
sitio támogatására is joggal számolhatott. Mert kí
vánhatnak önök bármit a kormánytól; de azt nem 
kívánhatják, hogy megfelejtkezzék egy perezre is 
a hűségről, melylyel egyaránt tartozik a királynak 
és törvénynek. (Zajos éljenzés a jobb oldalon.) 

Várady Gábor: T. ház! Az igen tisztelt 
cultusminiszter úr mindenek előtt azt mondta, hogy 
Tisza Kálmán indítványa nem képezheti a jelen 
tanácskozások tárgyát, az napirendre kitűzve nem 
levén. Napirendre kitüzetett belügyminiszter úr 
tegnapi nyilatkozata folytán fölmerült tárgy, mely
nek következtében Almásy Sándor képviselő úr 
egy indítványt terjesztett elő. Nem lehet mondani, 
hogy Tisza Kálmán indítványa nem vonatkozik 
Almásy Sándor indítványára. Legkevésbbé lehet azt 
mondani, hogy Tisza Kálmán indítván}- a nincs szo
ros összefüggésben azon tárgy gyal, mely a belügy
miniszter úr nyilatkozata következtében a tanácsko
zás tárgyát képezi. Arra már számtalan esetben volt 
e házban példa, hogy midőn egy előterjesztett indít
vány kapcsolatában külön vélemény terjesztetett 
elő, annak tárgyalásába a ház belebocsátkozott. 
En ugy tekintem Tisza Kálmán inditványát, mint 
az előterjesztett indítványra vonatkozó különvéle
ményt; azonban, ha a tisztelt ház ezt külön indít
ványnak kívánná tekinteni, és külön tárgyaltatni, 
az igen természetesen a jelen tanácskozások fona-
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lát megszakítaná. Azt azonban tisztelt cultusminisz-
ter úr nem indítványozta, hogy e tanácskozás fel-
függesztessék. 

A dolog érdemére térve át, tisztelt ház, nem 
kívánom Heves vármegye eljárását taglalni; nem 
kívánok azon térre sem lépni, melyre a tisztelt ház 
tagjai közül tegnap és ma többen léptek, a mely térre 
lépni s azon téren szabadon mozogni a pár nap 
múlva tanácskozás alá veendő nagyfontosságú 
kérdés praeoccupulása nélkül nem lehet; szorít
kozom tehát szárazon a kormány eljárása helyes 
vagy helytelen voltának kérdésére. S hogy e tár
gyat alaposan megítélhessem, két szempontot kell 
figyelembe vennem : megtartotta-e a kormány az 
általa törvényszegőnek vélt Heves vármegye irá
nyában a hosszas törvényes gyakorlat által meg
állapított fokozatos eljárást, és ha nem, mennyiben 
és átalában lehet-e ez indokolható ? és lehet-e in
dokolni a fokozatosság mellőzésével a legszigorúbb 
eljárásra történt átugrást? 

A kormány a minden körülmény között, de 
különösen jelen viszonyainkban nélkülözheti énül 
szükséges fokozatosságot mellőzte. Az általunk 
méltán és alappal megtámadott eljárást a rend
reutasításnak kellett volna megelőzni, ha ugyan 
ennek a kormány helyét látta, és csak ezt követ
hette volna nézetem szerint a kormánybiztos ki
küldése s a vizsgálat megrendelése. Azonban a 
t. minisztérium nem kormánybiztost, hanem királyi 
biztost küldött ki, és minden kihallgatás nélkül 
jónak látta Hevesmegye"bizottroányát azért, mert 
egyszer felirt, felfüggeszteni. 

Mielőtt a második kérdésre áttérnék, t. ház, 
meg kell jegyeznem, miszerint a tisztelt belügymi
niszter úr azon nézetét, hogy a kormány a kérdés
ben levő intézkedésével az enyhébb eljáráshoz 
nyúlt, egy átalában nem oszthatom. 

Nézetem szerint, t. ház, legszigorúbb eljárás 
az, midőn a vádlott kihallgatás nélkül ítéltetik el ; 
az ítélet szelíd volta, vagy azon körülmény, hogy 
talán legközelebb megkegyelmezés fog bekövet
kezni, semmit sem von le ezen eljárás szigorúsá
gából és legkevésbbé sem enyhiíheti a védelemtől 
megfosztás által okozott sebeket. Míg a legszigo
rúbb ítélet is fulánkját veszti az által, ha a törvé
nyes formák megtartattak s a vádlott a védelem
től megfosztva nem lőn. A minisztérium tehát 
nézetem szerint a legszigorúbb eljáráshoz nyúlt. 

I ly szigorra, mondhatom, legszigorúbb eljá
rásra ok vagy alap nem volt, akár Hevesmegye 
viszonyait, akár az ország hangulatát tekintjük is. 

A kormány eljárása se a törvényben, se a 
politikai viszonokban nem találhatja meg indo
kolását. 

Azonban mindezt, t. ház, fel lehet róni az 
emberi téves felfogásnak is, bár a kormány az em- j 

béri téves felfogás okozta cselek vényei ért is fele
lős. De van egy, mi iránt a kormánynak, midőn 
ezen intézkedését tette, legkisebb kétsége sem le
hetett, és ez az, hogy eljárása a terrorismus jelle
gével bír. (Mozgás a jobb oldalon.) 

A municipium autonómiáját, t. ház, a legna
gyobb féltékenységgel őrizzük mindnyájan, és ezen 
municipalis autonómia jelenleg megtámadtatott, 
minek következtében a megyék inkább az általok 
törvényteleneknek vélt rendeleteket is végre fogják 
hajtani, mintsem legdrágább kiucsöket, az önkor
mányzatot, habár csak rövid időre is, veszélyeztet
ve lássák. 

A felirás jogának gyakorlata alkotmányos 
jog gyakorlata, és a megyék képesek lennének 
inkább lemondani ezen alkotmányos jog gyakor
latáról, mintsem ezen jog egyszerű gyakorlata 
miatt a bizottmány felfüggesztésnek, ezen félhalál
nak Damokles-kardja mindig fejők felett le
begjen ! 

Ezért mondottam, t. ház, hogy a kormány a 
terrorismus terére lépett. 

És mikor lépett ? Midőn az ország nyugodt, 
midőn a nemzet az eseményeket szorongó kebel
lel bár , de mindenesetre nyugodtan, a contem-
platio egy nemével szemléli; midőn a kormány 
bizalommal árasztatik el ; midőn arról van szó, 
hogy a municipium autonómiája mikép hozassék 
öszhangzásba a felelős kormányzat rendszerével 
mindkét institutionak megcsonkitása nélkül. Való-

• ban, tisztelt képviselőház! ha a kormány jelen el
járása ezen öszhangzásba hozatalra egyik kísér
let lett volna. ugy ezen kisérlet meghiúsításáért 
nem fognék könyeket ejteni. {Zaj.) A kormány 
ily pillanatban nyúlt erőszakos, nézetem szerint a 
legszigorúbb eljáráshoz, midőn az egész országban 
csendesség honol, nem mondom, hogy a megelé
gedésnek csendje, hanem a feszült várakozásnak 
csendje. (Helyeslés a bal oldalon) Ily pillanatban 
nyúlt a kormány azon rendkívüli eljáráshoz, mely 
után már csak a kivételes állapot különböző foko
zatai következhetnek. (Helyeslés a bal oldalon!) 
Nem hiszem, hogy a tisztelt kormány adatot kí
vánt volna ezen eljárás által arra szolgáltatni, 
hogy a municipiumok autonómiája a felelős kor
mányzati rendszerrel összeférhetetlen; de hogy 
az mégis adat és kétélű fegyver a megyei muni
cipiumok autonómiája és a felelős kormányzati 
rendszer ellenzőinek kezében, az kétségtelenül áll. 

Én tehát, t. ház ! a kormánynak azon eljárá
sát, melynél fogva Heves vármegyének autonó
miáját — az 1848. 16. törvényczikk zárszavaiban 
foglalt kifejezés ellenére, a melyre a tisztelt köz
oktatási miniszter úr is hivatkozott, hogy t. i. „a 
megyék az alkotmányos szabadság védbástyái" — 
az első felirat következtében tett legelső intézke-

11* 
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dése által lerombolta; a kormánynak azon eljárá
sát melynél fogva a megyei bizottmánynak az 
idézett. 1848. 16. törvényczikkben körülirt hatás
körét, habár csak rövid időre is. hatályon kivtil 
helyezte, és pedig előleges kihallgatás, vizsgálat 
és ítélet nélkül; végre a kormánynak azon eljárá
sát, mely épen a jelenlegi átalakulás idejében, a 
törvényhatóságok organisatiójának küszöbén egy 
veszélyes és törvényellenes praecedenst foglal ma
gában : nem helyeselhetem, s azért Tisza Kálmán 
indítványát pártolom. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Vay Béla b . : A belügyminiszter úr tegnapi 
felelete szerintem tökéletesen igazolta az eljárást 
Heves megye irányában, és én ezen válaszszal az 
Alinásy képviselőtársam interpellatiojára meg va
gyok elégedve: kénytelen vagyok azonban ez 
alkalommal kijelenteni, hogy igenis nem vagyok 
megelégedve azzal, hogy most, midőn idő szerinti 
hivatásunk a parlamentáris felelős, kormányzatot 
a megyei szerkezettel öszhangzásba hozni, a né
mely megyékben történtek oda látszanak mutatni 
s azon nézetet látszanak igazolni, hogy felelős 
kormány és megyei szerkezet egymással össze 
nem férhetnek. 

Az alkotmányosságot, uraim, valamely or
szágban ma legjobban jelzi annak minden nem
zet nézete szerinti legbiztosabb garantiája: a par-
lainentális felelős kormány. Annak hive vagyok 
én is, és szeretném azt hazánkban megszilárdulva lát
ni ; de hogy azért lemondjunk azon régibb garan-
tiájáról alkotmányunknak, a mely megyei antonor 
miánkban áll ; hogy azért, mert a parlamentális 
felelős kormányzatban egy ujabb garantiáját bir-
juk alkotmányunknak, eldobjuk magunktól azon 
paizst, mely századok óta fölfogta alkotmányunkat 
s önállásunkat sújtani akaró minden csapást; hogy 
azért lemondjunk arról, mi a nemzet történeti éle
tébe beszőve annak valódi második természetévé 
vált, arról a régibb és biztos garantiájáról alkot
mányunknak a municipiumokról: ezt, lígy hi
szem, e házban talán senki sem kívánná. 

Ily körülmények között kérdem, mi a köteles
ségünk ? Nem-e az, hogy hivatva levén hazánk 
alkotmányának megszilárdítására, elfogadjuk és 
fölhasználjuk mind azt, mi e tekintetben erre kí
nálkozik: midőn ugyanis egy garantia helyett 
kettő kinálkozik, ne válaszszunk a kettő között, 
hanem két kézzel ragadjuk meg mind a kettőt? 
Nem-éaz, hogy midőn látjuk, hogy alkotmá
nyunknak ezen két biztositéka talán némi ellen
tétben áll egymással, igyekezzünk azokat kölcsö
nös engedmények által öszhangzásba hozni, hogy 
igy mindkettőnek csak azon irányát hagyjuk meg, 
mely az alkotmány valódi biztosítására szolgál? 
nehogy, uraim, igaz legyen azon példabeszéd: in-
ter duos litigantes tertius gaudet; nehogy a fele

lős kormány és az autonóm megye, midőn ugyan 
mindkettő az alkotmány helyreállítását, megszi
lárdítását czélozza, de a feletti joguk és a mód 
fölött czivódván, ez által szegény hazánk alkot
mányát újra az absolutismusmak dobják oda 
martalékul! 

Midőn tehát én hivatásunknak és.kötelessé-
i günknek ismerem hazánk alkotmánya megszi-
I lárditása tekintetéből , úgy a parlamenti felelős 
! kormányzatot érvényre juttatni, mint a megyei 
Í munieipiumokat is fentartani, nem helyeselhetem 
i azon időszerűtlen oppositiot, mely némely me

gyében minisztériumunk iránt nyilvánult, sőt any. 
' nyira megy, hogy a felelős kormány rendeletei-
j nek végrehajtását is megtagadja. Lehetetlenné vál-
í nék igy, uraim! a kormánynak a felelősséget 
; magára vállalni; sö't tovább megyek, midőn azt 

állítom, hogy a megyék ily eljárása bizalmat
lanságot árulna el az országgyűlés irányában, 
mert kétkedni látszanának, miszerint a kormány 
irányában netaláni jogos követeléseik és sérelmeik 
orvoslását az országgyűlés által törvényesen esz-

j közölhessék. 
Magva vettetnék el igy, uraim, egy oly vi-

I szálynak, mely a felelős kormányzatot, a megyei 
j autonómiával együtt, egyszerre lehetetlenné tenné. 
: Vagy elnyelné e viszályban a felelős kormány a 

megyék autonómiáját, a megyéket fictiová dépar-
tement-okká alakítván, és mi szabadságunk 

! régi várának utolsó csonka tornyát látnók ledőlni, 
I n ° g y annak köveiből az új palota falait rakják 

fel, midőn még nem tudjuk, fog-e az úgy tudni 
daczolni minden idővel; vagy pedig megfor
dítva a felelős kormányzat válnék lehetetlenné az 
engedni nem akaró és győzelmes megyék által, 
azaz . megölné növésében az ifjú tölgyet a régi 
óriási terebély cser árnyéka, s midőn majd ea 
korhadtan, századjaival együtt, földre dől, nem 

i volna ifjú óriás, mely az erdő díszét pótolná; 
i v a g y pedig végre folytonos küzdés a felelős kor-
; mány és a municipiumok között végre anarchiára 

vezetne, az anarchiának pedig természetes követ
kezése a szabadság veszte, az absolutismus: úgy 
járnánk ekkor, mint a két küzdő szarvas, melyek 
ágay szarvaikkal felbonthatlanúl összefonódván, 
mások ellen többé magokat védelmezni nem tud
ták s az erdők vadainak estek áldozatul. 

Én tehát a most némely megyékben a mi
nisztérium ellen nyilvánuló különös oppositiot idő
szerűtlennek tartván, a jelen esetben a belügymi
niszter úr által Heves megye ellenében követett 
eljárást az általa tegnap adott válaszban iga
zolva látom. (Helyeslés jobb felölj 

Halász Bo ld i z sár : (Zaj.) T. képviselőház! 
Ha a béketűrés kimerült, hozzájárulok, hogy hol
napra hagyjuk a tárgyalás folytatását. (Felkiátiások: 
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HaUjuk f Folytassuk ! Végezzük \) A közoktatásügyi 
miniszter ma, tegnap pedig Deák Ferencz úr 
kijelentették azt, hogy igen nagy fontosságú kér
désről van szó. És miniszter úr jeles, a köz
pontosítás elvére fektetett beszéde folyamá
ban megszüntetni óhajtotta azok aggodalmát, kik 
féltik a municipalis jogokat egy részről, valamint 
azoknak aggodalmait is más részről, kik veszé
lyeztetve látják a parlamentális kormányformát. 
(Zaj.) Tökéletes igazsága volt; de én még egy 
harmadik nagyfontosságú kérdést intézekhozzá,t.i. 
el van-e törölve már az 1790-ik 12 t. czikk. mely azt 
mondja: „törvényt alkotni, magyarázni, eltöröl
ni csak az országgyűlésnek és koronás királynak 
lehet"? Ez a harmadik, a két elsőnél még sokkal 
fontosabb közjogi kérdés. Annál inkább, mert a 
megyéket illetőleg a tisztelt minisztérium, ugy lát
szik, megfeledkezett arról. 

Felszólásom (miután követve elvtársaim pél
dáját, Kossuth Lajos kérdéses levele érdemébe 
most bocsátkozni nem akarok) leginkább azon el
vek czáfolatára fog vonatkozni, melyeket a tisztelt 
miniszter és Tóth Vilmos képviselő urak állították 
öl. Zaj. Szavazzunk!) 

Azon állításra vonatkozólag, minha t. i. 
Eger városa túlterjeszkedett volna az őt tör
vény szerint megillető politikai jogokon, én kí
vánom megjegyezni, hogy Eger városa nézetem 
szerint nem terjeszkedett túl törvényen alapuló 
hatáskörén. 

Tóth Vilmos képviselő úr felolvasta ugyan 
azon törvényt, t. i. az 1848. 24. t. czikket, mely 
a rendezett tanácsú községekre, a királyi városokra 
vonatkozó 23-ik czket, a mennyiben az a képvi
selőkről és választásokról szól, alkalmazza; hanem 
miután mellőzte a hivatkozott 23-ik t. czikket, 
mely pedig az ily városok községgyüléstartási és 
igy tanácskozási jogát biztositja: van szerencsém 
azt, t. i. az 1848* X X I I t, 23. §-át felolvasni, 
mely igy szól: „A képviselők, közgyűlése
ken, személyenkint tanácskozási joggal és ha
tározó szavazattal bírnak" : mert e szerint nem 
jehet kétségbe vonni azon jogokat, hogy közgyű
léseket tarthassanak s politikai kérdések felett is 
egyzőkönyvileg nyilatkozhassanak. 

Igazsága volt tehát Nyáry Pál képviselő úr
nak, midőn az efféle községet, habár nem is mint 
hatóságot, de mint a törvényben olyannak elismert 
testületet, politikai vélemény nyilvánítására jogo
sítottnak jelentette. Hiszen ezt egyes egyénnek 
vagy együtt népgyülésileg tanácskozó többeknek 
is szabadságukban van saját felelősségökre meg
enni. (Nagy zaj.) 

T. ház ! Ha a bal oldal szenvedőleges helyzetét 
leszavaftatásunk által érezni kénytelenek vagyunk 
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is, u g y hiszem, azzal a többség beérheti; kihallgat-
tatásunkat azonban jogosan követelhetjük, a mint 
hogy követelem is. (Elnök csönget.) 

T. ház! Miután az 1848-ik III . t .cznek(pedig 
épen a minisztériumról szóló) 10-dik §-aigy szól: 
„ Ki a törvény által alkotott valamely hatóságot, vagy 
testületet rágalmakkal illet, két évig terjedő fog
sággal és 100 ftig emelkedhető pénz birsággal bün
tettetik ;a midőn tehát Eger városa, mely a fenteb
biek szerint legalább is a törvény ótalma alatt 
álló testület, közigazgatási utón a honárulás bor
zasztó bűnével nem csak vádoltatik, hanem el is ma-
rasztaltatván, részben megkegyelmeztetik (mi pedig 
a felségi jogok közé tartoznék): ez az eljárás, bo
csásson meg a tisztelt minisztérium, ha kijelen
tem, miszerint — őszintén szólván — legszelidebb 
kifejezéssel is rágalomnak mondható. 

Igazsága volt tehát Várady Grábor képviselő 
úrnak is, midőn Eger városának a honárulás bű
nével kihalgattatlanul történt vádoltatását, sőt mind
azoknak, kik netalán hasonló bizalmat szavazná
nak meg, bűnrészesekké már előre történt kineve
zését terrorizmusnak, elrémitésnek nevezte: mert 
annyi igaz marad, hogy a H. T. K. I. 9., mely a 
kihallgattatlanul leendő elitéltetést tiltja, eltörölve 
még nincs. 

Ezt csak azért hoztam fel, hogy indokoljam 
azoknak nézetét, kik azt tartják, hogy a minisz
térium a fenforgó esetben nem törvény szerint, 
hanem önkényesen járt el. 

Áttérek most a tisztelt cultusminiszter úr elő
terjesztésére. S megvallom, hogy az, a mit ő mon
dott, igen szép elméleti polémia volt. (FölkiáÜísok : 
Praktikus volt az!) Részemről azonban a tárgy ér
demébe, vajon t. i. a parlamenti felelős kormány
zat mennyiben egyeztethető össze az eddig fenálló 
megyehatósági jogokkal, bocsátkozni jelenleg nem 
tartom időszerűnek. Majd akkor, ha a municipiu-
mokra vonatkozólag törvényjavaslat fog a ház elé 
terjesztetni, érdemes lesz e tárgyról bővebben szó
lani : mert az csakugyan nagy kérdés, vajon ösz-
hangzásba lehet-e hozni a municipiumokat a felelős 
kormányzati rendszerre], illetőleg, hogy a mosta
niakhoz hasonló jogok mellett lehet-e azokat egye
síteni ? 

Egyébiránt az általa indokul fölhozott tör
vényből (a kérdést elvileg véve szemügyre) az tű
nik ugyan ki (Derültség), mintha a kormány eljá
rása törvényes volna; (Élénk derültség) de engedje 
meg a tisztelt képviselőház, hogy én is idézzek 
egy a megyék régi jogait biztosító törvényt, melyet 
miniszter úr mellőzni jónak látott. Az 1848-iki 3 t. 
ez. 26 §-a igy szól : „Az ország minden törvény
hatóságának eddigi törvényes hatósága ezentúl 
is teljes épségben fentartandó." Mittesz-ez? Annyit 
tesz, hogy azoknak hatásköre megmarad mindad-
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dig, míg törvényhozási utón meg nem változtatta- j 
tik. És épen ezen törvény az, mélyet a miniszté
riumnak mellőzni, illetőleg — mint azt Tóth 
Vilmos képviselő' úr jogosnak tartja — már most 
közigazgatási utón a megyei szerkezetet, a fele
lős kormányzattal öszhangzásba hozni nem 
volt szabad. Mert — mint már érintem — ez a tör
vényalkotás terére tartozik. (Zajos ellenmondás a 
jobb oldalon.) 

Egyébiránt, miután közoktatási miniszter úr 
jndokul azt is méltóztatott felhozni, mennyire in-
compatibilis a hajdani megyei szerkezet a parla- J 
mentális kormányzattal: legyen szabad kérdez- j 
nem: lehet-e a világon nagyobbszerü ineompati-
bilitás mint a népképviselet és a főrendiség ? Ké
rem tehát a minisztériumot, hogy miután erről le-
hetlen, hogy maga is meggyőződ véne legyen, ter-
jeszszen, valamint erre, ugy a megyei szerkezetre 
vonatkozó javaslatokat minél előbb a ház elé. 
Ez sokkal ezélszerübb lesz, mint önkényesen tenni j 
azt, mit, a ház többségét tekintve, törvényhozási j 
utón is eszközölhet. (Zaj, ellenmondás.) 

Nem vitatkozom a fölött, vajon a kormány
nak joga van-e kir, biztosokat kiküldeni. Csak 
arra vonatkozólag fogok pár szóval észrevételt ten-
ni, a mit Tóth Vilmos úr t. képviselőtársam Nyáry 
Pál beszédére, az 1848-dikiKözlönyből fölolvasott. 
(Halljuk!) Nagy különbség van a mostani és ak
kori helyzet közt. (Felkiáltások : Igaz! Hosszan tartó 
élénk derültség.) Akkor a haza veszedelemben volt 
s a munieipalis jogokat a haza ellen akarták föl
használni némely megyék ; a felírási jogot most 
az alkotmány védelmére használják. (Fölkiált ások ! 
Nem áll /) 

Ugy hiszem, jelenleg csak arról lehet szó, 
vajon kikerülhetlen és törvényes volt-e egy 
teljhatalmú, feltétlen engedelmességet követelhető 
királyi biztosnak Heves megye nyakára való kül
dése? Szerintem nem volt az, a mennyiben ez 
nem más, mint egy kis alkotmányos ostromálla
pot, mely az alkotmányt (á la provisorium) felfüg
geszti. 

Tisztelt képviselő Tóth Vilmos azt a kérdést 
intézte a bal oldalhoz : mondaná meg, melyik tör
vényben van megírva az, hogy szabad-e, vagy 
hányszor lehet a megyéknek a minisztériumhoz 
felírni? Erre azzal az ellenkérdéssel felelek: legyen 
szíves kijelölni azon törvényt, melyben meg va
gyon irva, hányszor lehet a minisztériumnak, ille
tőleg lehet-e törvénytelen rendeleteket a megyék
hez intézni és azoknak végrehajtását teljhatalmú 
királyi biztosokra ruházni ? (Élénk derültség.) 

Egyébiránt arra a túlsó oldalról jövő kérdés
re, hogy hát szerintem hányszor lehet a megyék
nek felírni ? azt felelem, hogy legalább három

szor, mert „ omne trinum perfectum." Mert az ál
tal vagy a megye fog felvilágosittatni, v a g y a mi
nisztérium mondja el a „doluit paterno cordi 
nostro-"t. 

Én, t. ház! a minisztérium eljárásában nem 
annyira szándékos törvénysértést, mint inkább a 
felelősség olyanforma hibás magyarázatát lá
tom, mint a minisztérium Eger városa és Heves 
megye eljárásában találta; s miként ő a törvény 
szigorát alkalmazni nem akarta, én sem akarom. 

Ennélfogva nem tartom nagy fontosságúnak 
e kérdést, hanem kérném a tisztelt minisztériumot, 
méltóztassék a megyék rendezése iránt mielőbb 
javaslatot terjeszteni a ház elé, s mindjárt tisztá
ban leszünk. A megyék is, a minisztérium is tudni 
fogja a netovábbot. Részemről, t. ház, valamint a 
közösügyi törvényt nem szaA^aztam meg, nem is 
tartom azt helyesnek, de ha már egyszer törvény , 
kötelezőnek ismerem ugyan, de alig várom, hogy 
jobbal váltassék fel. 

A mi a megyéknek törvény utján való rendezé
sét illeti, én cultusminisz ter úrnak a központosítást 
kitüntető igen jeles elméleti előadásából látom, 
hogy ha elvei a házban keresztülmennek — pe
dig bár (Zaj) próféta nem vagyok, (Derültség) ugy 
látom, hogy a mostani viszonyok közt keresztül
mennek — szép kevés lesz az, mi a megyéknek 
régi munieipalis jogukból fenmarad. Nem oda 
mutat-e az, hogy a t. miniszter úr azt jegyzé meg, 
hogy ha a megyék eddigi jogai nem korlátoltat
nak, a parlamentális felelős kormányzat phrazisnál 
nem egyéb? Van benne valami.De én meg"viszont 
azt vagyok bátor kérdezni a miniszter úrtól, hogy hát 
a miniszteri felelősség nem phrazis-e? nem olyan-e, 
mint a czigánynak rákja, mely nem a kosárban, ha
nem csak alevélben, apapiroson volt meg? (Zaj. Hall
juk !) Megmondom miért bocsássanak meg őszinte
ségemért) : azért először, mert netaláni botlásai fö
lött itéló'elsőbiróy(Ajobboldalra mutat) a ,,prima in-
stantia!: itt van; és ha— mi alig hihető — Itt meg
kapná az aetiot, hol van a rendes biró, a secunda 
instantia?(iS/eM mutat) Ott a Múzeumban. (Derült
ség.) Gróf Széchenyi Istvánnak szavajárása volt: 
„tisztelet becsület, de igazság is." Nem veheti 
senki rósz néven tőlem, hogy a főrendi táblát 
se mint birót, se mint törvényhozót többé ki
elégítőnek nem tarthatom. íme a minisztérium 
a közösügyi törvényekben (melyeket, reájok hi
vatkozásommal, tökéleteseknek elismerni nem aka
rok) ujjal mutat arra, hogy mi a teendő, mert ott 
közös birodalmi miniszteriutn felelősségét, egy a 
delegation kívül álló szabadon választott (tehát 
nem a kormány kinevezésétől függő) bíróság által 
teszi valósággá. 

Én tehát azon pár szóba vonom rövidén össze 
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beszédemet, hogy Tisza Kálmán követtársam in
dítványát pártolom. [Helyeslés a bal oldalon) 

Elnök [csönget): Még többen vannak a szó
lásra felírva, de az idő eló'haladása miatt az ülést 

ezennel bezárom. A tárgyalást holnapután 10 óra
kor folytatjuk. 

Az ülés végződik d. u. 11/2 órakor. 

CLXVIII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. november 2-dikán 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Bemutattatnak : Nógrád megye kérvénye a sajtóügyi rendeletek törvényhozási pótlása iránt; Kis-Oroszi és 
Tamás falva községek lakosaié községi ügyök rendezése iránt; Baksa József és Haas Károly panasza Baracz Pál ellen; Debreezeni 
Ferenez kérvénye 1848-beli szolgálmányai megtérítéséért; Nánássy Benjámin panasza a debreczeni törvényszék ellen; Mohay János 
kérvénye úrbéri kárpótlásért; Szőke Mihályé 1848-beli szolgálmányai megtérítéséért; a Hajdúkerületé a fögymnaziumi tanulók katona
mentességének kiebbterjesztése iránt. A hevesi ügy fölötti tanácskozás tovább foly. 

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

Az ülés kezdődik d. e. 101/i órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A jegyzőkönyvet 
fogja vezetni Diniitrievics Milos jegyző. A szólani 
kívánókat jegyzi Grajzágó Salamon. Az utolsó ülés 
jegyzőkönyve fog fölolvastatni. 

Dimitrievics Milos jegyző (olvassa az okt. 
31-dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

BÓnis Sámuel:' Tisztelt ház! A jegyzőkönyv 
nem lehet más, mint a történteknek hű előadása. 
Igaz, hogy formulázott indítvány adatott be Al-
másy Sándor és Tisza Kálmán képviselők által: 
de én, megvallom, ezen inditványokat csak ugy 
vettem. mint véleményt a jelenleg szőnyegen 
forgó tárgy felett. Arról, hogy ezen indítványok 
kinyomassanak és napirendre tűzessenek, e ház
ban szó nem volt. [Helyeslés.) 

Dimitr i ev ic s Milos j e g y z ő : A jegyző
könyv e szerint fog kijavíttatni. 

E l n ö k : Nógrádmegye közönsége az igazság-
ügyminiszterium által a sajtóügyben kibocsátott 
pótrendeletekre nézve a személyes biztonság és 
tulajdonjog veszélyeztetése miatt aggodalmát kije
lentvén: kéri a házat, hogy az 1848. évi 18. t. ezt 
hiányai minél előbb törvényhozásilag pótoltas
sanak. 

Kis-Oroszi és Tamásfalva szerződéses közsé-
gek lakói szerződéses községeik ügyének rende
zéseért esedeznek. 

Baksa József Mohács város főbírája, és Haas 
Károly mohácsi járási szolgabíró, a Baracz Pál 
neve alatt Csóka Zsigmond ügyvéd által benyúj
tott, az országgyűlésen előadott kérvényt Baranya
megye fenyítő törvényszékéhez mielőbbi vizsgálat 
végett áttétetni, és folyamodókkal is, a koholmány 
és rágalom megtorolhatása végett, közöltetni kérik. 

Debreczeni Ferenez hajdu-böszörményi csiz
madiamester az 1848 évi magyar hadsereg részére 
kiszolgáltatott bakancsok 2135 ftnyi hátralevő árát 
kifizettetni kéri. 

Nánássy Benjámin ügyvéd a Debreczen város 
törvényszéke által ellene elkövetett több rendbeli 
hivatallal visszaéléseket és károsításokat orvosol
tatni kéri. 

Mohay János kolozsmegyei n.-ölési lakos 
kéri volt úrbéri állományainak kárpótoltatását az 
országos alapból eszközöltetni. 

Szőke Mihály debreczeni csizmadia folyamo
dik, hogy az 1848-ban a magyar hadsereg részére 
szállitott lábbeliekért járó 1385 ftnyi követelése 
utalvány oztassék. 

A Hajdúkerület közönsége kéri, hogy a fő-
gymnasiumi tanulóknak a hadkötelezettség alóli 
mentesítésére vonatkozó intézkedés, habár nem 
kitűnő, de legalább kielégítő előmenetelt tanúsító 
tanulókra is terjesztessék ki. 

Mindezen folyamodások a kérvényi bizottság 
hoz tétetnek át. 

Napirenden van a megyei ügy. 
Kudl ik I s t v á n : A Heves megyében közbe-

jöttekre vonatkozólag tett két rendbeli interpella-
tiora a magyar kir. belügyminiszter úr adott 




