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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 
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válaszában tüzetesen előadta mindazon okokat és 
indokokat, melyek a minisztérium eljárásának 
alapjául és vezérelvéül szolgáltak; itt tehát most 
csak arról lehet szó, vajon ezen indokok kellőleg-
igazolják-e a minisztériumnak Hevesmegye irá
nyában követett eljárását vagy sem'? Én részem
ről ugy találom, hogy igen. 

A felelős magyar kormánynak és autonóm 
megyéknek egymás melletti fönállhatására vonat
kozó viszonyt a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úr tegnapelőtt tüzetesen és oly alaposan elemezte, 
hogy arra nézve nekem fölhozni valóm aligha 
lehet a nélkül, hogy ismétlésekbe ne bocsátkoz
zam ; és igy csakis a felelős kormánynak és a 
megyéknek egymás közti jelenleg tettleg fenálló 
helyzet és a tények constatálására szorítkozom. 

Az 1847 —48-iki 16-ik törvényczikk, addig 
is, míg fa megyéknek népképviselet alapján leendő 
szervezetére nézve a minisztérium a törvényhozás
nak törvényjavaslatot terjeszt elő, a megyéket a 
hatóságnak gyakorlatára nézve némi részletes 
institutiokkal szabályozza. Ebből világosan követ
kezik az, hogy a megyéknek hatósági gyakorlata 
lefelé csak ugy fenáll, mint 1848 előtt fenállott; 
világosan következik egyszersmind az is, hogy a 
megyék fölfelé való jogkörének szabályozása még 
csak egy ujabb alkotandó törvény szabályozásá
nak hagyatott fen. Ezt igazolja a 47—48. 3. t. ez., 
mely a miniszteri intézvény behozataláról szólván, 
azoknak rendeleteire nézve mindenkinek az enge
delmességet meghagyja, a nélkül azonban, hogy 
a megyék jogkörére nézve legkisebb fölemlitést 
tenne. 

Ily körülmények közt, t. ház! vajon taná
csos-e a megyék politikai jogkörét holmi akadé
koskodások által vitatkozás tárgyává tenni, épen 
most, midőn a felelős kormány és a megyék intéz
ményének kapcsolatba hozatalára nézve törvény 
alkotásának még jóformán csak leendő tanácskozás 
küszöbén állunk ? ezek bírálatára és komoly megfon
tolására mindenkinek, defőlegazoknakfigyelmét hí
vom föl, kik a megyei intézményt korábbi széles au
tonóm jogkörében fentartani óhajtják. Azonban már 
most is világosan kijelenteni kötelességemnek tar
tom, hogy miután az 184 7/s évi 24-ik t. ez. az első 
bírósági hatóságu rendezett tanácscsal ellátott köz
ségekre nézve csakis a korábbi, 48 előtt fönlétező 
hatósági gyakorlatot hagyta fön. a nélkül, hogy 
őket ujabb politikai jogok gyakorlatába helyezte 
volna: Eger, mely csakis rendezett tanácscsal ellá
tott püspöki város, midőn politikai jogkörébe nem 
tartozó határozatok hozatalába bocsátkozott, illető
ségének jogkörét túlhaladta; (ügy van! a középen) 
és ha áll az, hogy a megyéknek politikai jogköre 
egészben fenáll — a mint a túlsó részről állítta
tik — akkor Eger város épen Hevesmegyének jog

körét bitorolta: tehát Hevesmegyének volt volna 
kötelessége Eger városát, mely épen az ő illetékes
sége alá tartozik, rendre utasitani. És midőn Heves
megye ezt tenni elmulasztotta, helyesen cseleke
dett a minisztérium, hogy Hevesmegyének köte
lessége teljesítését meghagyta; helyesen cseleke
dett akkor is, mikor Hevesmegye a minisztérium 
abbeli meghagyását teljesíteni, azzal együtt a fele
lős kormány irányában köteles engedelmességet 
— mely nélkül pedig felelősen kormányozni nem 
lehet — megtagadta , hogy a felelős kormány egy
szersmind az előbb szokásban lévő királyi biztos 
kiküldése által is érvényt szerzett rendeletének. 
(Helyeslés jobbról.) 

Tisza Kálmán és Xyáry Pál képviselő urak 
tegnapelőtti előadásukban (Halljuk!) a minisztéri
umnak szemére lobbantják azon körülményt, hogy 
Eger városának mintegy ők szolgáltatták volna az 
okot a tulkapáshoz az által, hogy a városoknak 
politikai vitatkozásait már csirájukban el nem foj
tották már akkor, midőn azok a független felelős 
minisztérium és hazánk nagyérdemű fia, Deák 
Ferencz irányában bizalmi szavazatokat terjesztet
tek föl. (Halljuk! a bal oldalon.) T.ház! hogy több 
város, mint egyes képviselőválasztó kerületek 
egyes választók aláírásával ellátott bizalmi szava
zatokat terjesztettek föl a felelős kormány, ugy szin
tén Deák Ferencz nagy hazánkfiához is: az köz
tudomású dolog; de hogy akármely első bíróság
gal ellátott város hatóságilag ilynemű bizalmi szava
zatokra határozatot hozott volna, erről — legalább 
én, ki pedig a lapokat meglehetős szorgalommal 
olvasom — semmit sem tudok. 

Halász Boldizsár képviselő ixr tegnapelőtti 
fölszólalásában, ha jól fogtam föl, azt állitottta, 
hogy -a felelős kormány Eger városát azon jog
körének gyakorlatában háborgatta, mely őt az 
1847/8. XXIII . t. ez. értelmében joggal megilleti; 
hogy továbbá a vallás- és oktatásügyi miniszter 
Eger városát rágalmazta, midőn őt állítólag áru-
lási bűnnel vádolta. T. ház ! Halász Boldizsár kép
viselő úr talán megfeledkezett arról, hogy az 
1847 / s . 23. t. ez. a szabad királyi városokról szól; 
hogy Eger városa nem szabad királyi, hanem 
csak első bírósággal ellátott püspöki város, mely
nek a 48 előtti országgyűlésen követe és igy poli
tikai vitatkozási jogköre sohasem volt; megfeled
kezett talán Halász Boldizsár képviselőtársunk 
arról, hogy az 1847/8. 23. t. cz.-nek a szabad 
királyi városokról alkotott első szakasza igy szól: 
„A város, mint önálló köztörvényhatóság, dolgait 
törvényes felső felügyelet alatt minden más tör
vényhatóságtól függetlenül a köztörvény szerint 
igazgatja," tehát felső fölügyelet alatt; valamint 
megfeledkezett arról is, hogy épen az 184 %. XXIII-
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törvényczikket az azt követő XlV-ik törvényczikk 
az első birósági rendezett tanácscsal ellátott váro
sokra nézve csakis a szervezkedés, nem pedig a 
hatósági jogkör tekintetében terjesztette ki; és igy 
a magyar királyi minisztérium, midőn Eger váro
sának túlkapásait meggátlá, azt jogkörének gya
korlatában semmikép sem háborgatta, hanem csak 
kötelességét teljesítette. De nem foghatom fel egy
szersmind azt, hogy midó'n ezen tisztelt házban 
egy törvényesen megválasztott képviselő a ténye
ket szárazon és egész objectivitással fölhozza, 
hogy az ekként valakit rágalmazna. 

Tisztelt ház! Azok a szélsők, kik a független 
felelős minisztérium s az országgyűlés nemzeties 
kifejlődését, az állam és belső rendezésünk előha-
ladását holmi akadékoskodások által minden utón 
és módon gátolni igyekeznek, kik a független 
felelős minisztérium irányában a megyéket mint 
velők coordinált intézményeket állítják szemben, 
azok önkénytelenül eszembe juttatják azon anyát, 
kinek több leánya levén, (Halljuk!) midőn egy 
nevezetes és mindnyájokra nézve egyaránt bol
dogságot kiárasztó munkát akart véghezvinni; 
leányait magához édesgette, és csakis hogy e nagy 
munkának véghezviteléhez kellő szellemi és anyagi 
erővel bírjanak, őket minden szükséges kellékek
kel ellátni igyekezett. Ezen leányok némelyike 
azonban elfordulván édes anyjától, daezosan egyen
kint azt felelte: „Nem akarok én tőled már sem
mit, meg nem férhetek én már veled, mert hisz én 
is már anya akarok lenni." (Atalános derültség?) 
Az édes anya akkor — csakis, hogy leányait és 
ez által az egész családot a végső romlás ösvényé
től megóvja — leányait ránezba szedni törekedett: 
(Derültség) s nem cselekedett-e helyesen? kérdem; 
nem tévedett volna-e az anya épen akkor, midőn 
csupa anyai gyöngéd szeretetből nem csak leányait, 
de az egész családot a romlásnak gondatlanul át
adja ? Igen, uraim, helyesen cselekszik a magyar 
kir. minisztérium is, mely édes anyánk, szeretett 
hazánk ügyeit kezeli, midőn most, a mikor hazánk 
állami és belügyeit talán messze kiható időkre 
kell rendeznünk, a midőn odakün népünk egy 
jobb jövőnek elővarázslását tőlünk óhajtva várja, 
az előhaladásnak gátat vető megyéket és egyese
ket rendre utasítja. S kérdem, vajon a miniszté
rium nem mulasztaná-e el kötelességének teljesíté
sét épen akkor, ha csupa gyöngédségből ezen 
rendre utasítást gondatlanul elhagyná ? 

Mindezeknél fogva tehát, midőn a miniszte 
riumnak Hevesmegye irányában követett eljárását" 
helyeslem, nézetem az: a tisztelt ház határozatikig 
jelentse ki , hogy a minisztériumnak az interpella-
tiora adott válasza által netalán fölmerülhető aggo
dalmaira nézve teljesen meg levén nyugtatva . a 
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minisztériumnak Hevesmegye irányában követett 
eljárását helyesli. (Helyeslés a középen.) 

Jóka i M ó r : T. ház! Nem lehetek egyértelem-
ben azon tisztelt képviselő társaimmal, a kik a sző
nyegen lévő ügyet tisztán elméleti, közjogi téreni 
vélik megoldhatónak. Mindazon szép értekezések, 
melyeket a parlamenti felelős kormánynak a me
gyei autonómiával öszhangba hozataláról és egy
más közti összütközéséről elmondattak, igen jól 
helyén lesznek azon vita alkalmával, mely a megye 
coordinatioja felett fog támadni. Ott azok majd 
megvitattatnak, s ki fog derülni, hogy talán nem is 
állunk oly igen messze egymástól. 

Azonban az előttünk fekvő kérdésnek két ol
dala van: egyik az, hogy volt-e joga a kormány
nak a kérdéses eljárásra ? a másik pedig az, volt-e 
oka r á? 

Az előbbi kérdésről mentül többet, a máso
dikról mentül kevesebbet beszéltek a kormány el
járásának pártolói. Pedig az interpellatio tárgyát 
főleg az képezi, hogy volt-e oka a kormánynak 
a jelen concret esetben Heves megye és Eger vá
rosa irányában ezen eljárásra ? 

Több előttem szólott t. elvbarátaim elmond
ták, hogy a kormány nem csak vádolt, hanem 
itélt is, és ezt nem tette helyesen ; és én kénytelen 
vagyok azt is hozzá adni, hogy a kormány a vá
dolást is lehetetlenné tette magára nézve. 

Mivel vádolja a kormány Eger városát és ennek 
következtében Heves megyét ? Azzal, hogy felség
sértési tényt tudva helyeselt. Ezen felségsértésnek 
nevezett tény sajtó utján követtetett el. Nem a 
kormány ügyel-e fel a sajtóra ? azon nyomtatvány 
nem volt-e a kormány kezében napok óta? Es a 
kormány maga nem vette észre, hogy abban fel
ségsértés foglaltatik. Ha a kormány rögtön felség
sértésnek nyilatkoztatta volna azon levelet, ha rög
tön confiskálta volna azon sajtóterményt, akkor 
legalább saját szempontjából lett volna oka vádolni; 
mig igv saját auctoritása alatt osztatott szétazson 
nyomtatvány, saját felügyelete alatt jelent meg és 
adatott ki. És ha a kormány saját közegei napokig 
nem vették észre, hogy azon nyomtatványban fel
ségsértés foglaltatik, hogyan vádolható más azzal, 
hogy azt tudta és tudva helyeselte? 

De nem csak vádolt, nem csak itélt a kormány, 
hanem azonnal executión is kezdte. 

Azt mondja a belügyminiszter iir, hogy a két 
eszköz közül — mely rendelkezésére állott — vá
lasztotta a gyengébbet, a szelidebbet: a közigazga
tási megtorlást. Én, ki annyi szomorú emlékű kor
mánynak mindennemű kinzó szereit kipróbáltam 
magamon, mondhatom, hogy azok között a legke
gyetlenebb hüvelykszoritónak találtam azt, mit 
német nyelven — azaz nem is német nyelven, 
mert hiszen a becsületes Adelung szótára e kifej e-

12 



90 CLXVni. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Nov. 2. 1867.) 

zést nem ismeri, hanem osztrák curialis stylusban 
— (Derültség) ugy hívnak: „gemassregelt werdenf;" 
(Tartós derültség) ugy hogy midőn egy későbbi 
kormány ennek helyébe a katonai törvényszéket 
állította és kivételes törvények alá vett bennünket, 
ezt megkönnyebbülésnek vettük, mert ez egyszer 
elitélt, másszor felmentett, de mindig meghallga
tott, mindig megengedte, hogy védjük magunkat, 
niig a „Massregel" mindig elitélt és ítélete ellen 
nem volt apelláta ; azért ezt legkegyetlenebb mód
szernek tartom alkotmányos országban. A tisztelt 
kormány azonban mindkét módszert használja egy 
és ugyanazon esetben: Eger városa és Heves me
gye ellen használja a közkormányzati rendszabá
lyozást ; ugyanakkor a „M. Újság" szerkesztője 
ellen használja a törvényszék elé való állítást. 

A kormány vagy kegyelmes akar lenni vagy 
szigorú: ha kegyelmes, legyen kegyelmes mindkét 
irányban; ha szigorú akar lenni, legyen szigorú 
szintén mindkettő irányában. 

A követett kettős utáltai oly politikai inconve-
nientiát idézett elő a magas kormány, melyért leg
inkább sajnálom, hogy ez így történt, és azért nem 
érzem magamat a miniszter úr előadása által meg
nyugtatva. Ezen politikai inconveniens pedig ez : 
miután ugyanazon incriminált, a váczi választók
hoz intézett levél szolgált alapul Eger város vég
zésének megsemmisítésére, Heves megye bizottsága 
szétoszlatására, mely alapul szolgál a „M. Újság" 
szerkesztőjének esküdtszék elé állítására : mi fog 
történni akkor, ha az esküdtszék azt mondja, hogy 
nincs az incriminált levélben felségsértés ? (Fel
kiáltás a jobb oldalon: Semmi!) és ha ekkor Eger 
városa megújítja végzését, és többé a kormány
nak okadatolt rendszabáíyozásra oka nem lesz: 
mivel fogja akkor a minisztérium igazolni az akkori 
és mostani eljárása közti különbséget a nemzet és 
trón előtt? (Zajos helyeslés bal felöl.) 

Ezen politikai balhelyzetet sajnálom legin
kább : az több, mint vétek, ez hiba. (Helyeslés a bal, 
ellenzés a jobb oldalon.) Épen azért nem szavazok 
Almásy Sándor képviselőtársam azon indítványára, 
mely a magas kormányt vád alá akarja helyezni, 
hanem pártolom Tisza Kálmán barátom azon in
dítványát, mely a ház sajnálatát és nem helyeslé
sét hívja fel. (Helyeslés balról.) 

Ezekkel a szőnyegen fekvő tárgy tekinteté
ben nézetemet előadtam volna; kénytelen vagyok 
azonban még rövid viszonzással válaszolni t. ba
rátom Tóth Vilmosnak, (Halljuk!)ki a legközelebbi 
ülésben Nyáry Pál képviselőtársunknak tizenki-
lencz év előtt mondott szavaival hatalmas rést 
vélt lőhetni alkotmányunk sánczain. Ne tessék azt 
hinni, mintha ezen sánczok alá akarnék eltemet
kezni. De méltóztassék elolvasni azon idézett or
szággyűlés jegyzőkönyvét, és a másnapi örökké 

nagy emlékezetű július tizenegyedikéi országgyűlés 
naplóját, és meg fogja abban találni nem a változott 
emberek, hanem a helyzetek közti különbséget. 
Akkor egy ország léte és nem léte fölött támadt 
harcz volt a kérdés tárgya. (Zajos helyeslés balról) 
Legyen meggyőződve a tisztelt képviselő űr, hogy 
hasonló nagy időben e háznak mostani elleuzékeis 
képes volna, a minisztériumnak dictatori hatalmat 
is adni ; és legyen meggyőzdőve a tisztelt képvi
selő úr, hogy akkor Nyáry Pál volna az első, ki 
a „megadjuk* szót elmondaná,mint elmondta akkor. 
(Zajos helyeslés balról.) Most pedig miről van szó ? 
Szó van egy Bécsnek teendő complimentről, egy 
Turin felé teendett visszatartásával. (Ellenmondás a 
jobb, helyeslés a bal oldalon.) Mert azt csaknem 
tarthatom, hogy valami nagyon komoly dolog 
akarna készülni a vácziakhoz irt levél szerkesztője 
ellen indítandó processusból. Engedje meg tisztelt 
barátom, hogy ezt hasonló derültséggel fogadjam, 
mint a milyennel méltóztattak a t* túloldaliak fo
gadni Almásy Sándor indítványát, hogy a mi
nisztérium vád alá helyeztessék. 

Hasonló derültségre számított phrázisnak ve
szem azon vég szavait t. barátomnak, melyekkel 
csattanósan befejezte beszédét: mert ha komolyak
nak hinném azokat, legerélyesebben kellene visza-
utasitanom azon vádat, mintha e háznak loyalis 
ellenzéke bármikor is kényszeritette volna a mi
nisztériumot a törvény és trón iránti hűtlenségre; 
sőt ha ez e hűtlenséget el akarná követni, e ház ellen
zéke volna legelső, mely őt abban megakadályoz
tatná. (Helyeslésa baloldalon.) E ház ellenzéke min
denkor áll és fog állni azon magaslatán a törvé
nyek és trón iránti hűségnek, melyre t. haragudni 
akaró barátom magát felküzdötte. (Derültség, helyes
lés a bal oldalon.) 

Besze J á n o s : T. ház! Viszontagságteljes 
politikai hosszú életemben azt tanultam meg, hogy 
a ki a népszerűséget keresi, azt ritkán találja fel; 
a ki pedig félti és akkor nem szól, mikor szólni kö
telesség, okvetetlenül elveszti. Azért a tárgy fontos
ságánál fogva kötelességemnek tartom szólni úgy , 
mint nagy, fontos ügyben lelkem azt tenni paran
csolja. 

A megyei alkotmányos élet szóba hozatott. 
Én a megye alkotmányos önálló életében töltöt
tem életemet, és annak védelmét, míg élek, köte
lességemnek is fogom tartani: mert én e megyei 
életet nem csak bástyának, mely az alkotmányos
ság várát biztosítja, de most, midőn a nép alig fo
gadtatott be a sánczokba, oly politikus dajkának 
is tekintem, melyen a nép figyelme még csüggni 
fog, hogy a politikus élet erejét magába szívhassa. 
Ugrás a természetben nincs. Aristokratikus népből 
egyszerre demokratikussá egy bármily rögtönzött 
törvény nem teremtheti e nemzetet; erre idő kell, ura* 
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im ! és a 48-iki törvénynek, ugy a mint azt cultusmi-
niszter tír eló'adá, szelleméből magyarázgatva, az 
következik, hogy a megyékmeg nemállhatuak ezen
túl ugy, amint eddig. Erről akkor, midőn a kérdés 
napirendre jövend, szóiandok; dehogy az 1848. tör
vények az egyes megyék ősi lelkét, jellemét, életét 
fel nem áldozták, erre nézve épen az 1848-iki tör-
vényekbó'l hivatkozom egy szakaszra, mely igy 
szól — ez pedig a 16-ikt. ez. 2-ik szakaszának g.) 
betű alatti pontja — : „A bizottmány mihelyt jövő 
törvényhozás által a megyei szerkezet rendezve 
lesz, működését befejezvén, jegyzőkönyvének be
mutatásával a megye közönségének eljárásáról je
lentést tevén, ideiglenes hatóságát a megye kezébe 
teszi le." Világosan mutatja ezen §. azt, hogy őr
ködtek a törvényhozó karok 1848-ban is a fölött, 
hogy a megye oly könnyen ki ne töröltessék az 
éló'k sorából, mert épen a megyék tartották fen a 
nemzetet akkor, midőn oly sok nemzet kitöröltetett 
ez élők sorából; valóban sok viszontagságok közt 
életben fentartották azt. 

Hogy mikép fogjuk majd a megyéket ren
dezni, ezt, .ha napirendre kerülend a dolog, el
mondandóm. Ura im! az 1865-iki országgyűlés 
kezdete előtt Andrássy Gyula gr., Tisza Kálmán 
és Ghyczy Kálmán vezérczikksorozatot közöltek, 
és ezen vezérczikksorozatban leraktak annyi kin
cset, melyeket felhasználhatunk annak idején. És 
a mint ők buzgólkodva kimutatták, hogy a megyei 
függetlenség ós autonómia összefér a felelős kor
mánynyal : e gazdag tárházból majd kiemelvén a 
kincseket, mi is el fogjuk találni a Rubieont, hogy 
meddig terjedhet a felelős kormány hatósága. 
a melyen nem szabad tulmennie a megyei élet 
irányában. 

De ez nem a mostani órának, nem a mostani 
pertractatio feladata. Ezt csak aggodalmaink meg
nyugtatására tartottam kötelességemnek előzetesen 
is kifejezni: (Helyeslés) mert, uraim, ezen megyei 
kérdés oly fontos kérdés és próbaköve a mostani or
szággyűlés majoritásának, mely felett óvakodva kell 
szólani és jól megfontolva cselekedni, mert ország
szerte mindenki résztakar venni a közös ügyekben, 
s ha ezt mint képviselő nem teheti, résztakar venni 
majd a megyék gyűlésében, melyek ugyan in-
structiokat szabni nem fognak, mert követeket sem 
fognak küldeni, de az ott kifejtett számtalan érv mé
cséből támadott világnál jobban megérlelődik majd 
a közvélemény, melyet tisztelni még a képviselő is 
kötelességének fogja ismerni. 

Ezek előre bocsátása után térjünk át a do
logra. 

Mielőtt ezen oly fontos dologhoz hozzá fog
nék, még csak azt említem meg, hogy megyék 
voltak, vannak és lesznek; de oly megyék, melyek 
akormányzástlehetlenné tennék, nem voltak, nem 

lesznek, és nem is lehetnek. (Helyeslés.) 18 évd 
hosszas szenvedés után, midőn a nép kifáradt re
ményleni, hallotta Sebastopol elestét, hallotta egy
más után a porosz mozgalmakat, az olaszországi 
háborúkat , mind meg annyi nagy reményeket 
tápláltak és tápláltattak, hogy majd innen jön üd
vösség. Maradt a régiben. Bár maradt volna! de 
szegényebb lett napról napra, és a terhek alatt már 
roskadni kezdvén, a kibékülés szelleme szállta meg- a 
nemzetet, kívánt végre kibékülni, hogy legyen 
koronás fejedelme, legyen országgyűlése, mert a 
sok nyomor enyhülését csak az ezután bekövet
kezendő boldog kortól várta, u ra im ! őssszejöttünk, 
hála legyen Istennek érte, megkoronáztuk apostoli 
fejedelmünket, és a minisztérium, mint munkás mé
hek, kiki a maga osztályában életet ébresztve, egész 
lélekkel hozzáfogtak munkájokhoz. .Láttuk, a cultus-
miniszter hogy okoskodik a népneveiében; a ke
reskedelmi miniszter hogy köt szerződéseket, hogy 
azok által Magyarországnak, mint önálló államnak 
Európaszerte tiszteletet vívjon k i ; láttuk, hogy 
a pénzügyminiszter mily elrettenthetlenül bajló
dik a statusadósságok közepett, el nem fáradva 
hogy igyekszik, hogy a háztartás mellett hogyan 
lehessen a népet jelenben is nagyobb tehertől meg
kímélni, mielőtt munkálkodásának malasztja ál^al 
enyhülést és könnyebbülést éreztethet a néppel. 
Ennyi reményre jogosító élet pezseg: akkor zendül 
meg egy hang 'a külföldről és szétterjed a hazá
ban, és e hang Kossuth Lajosnak hangja vala. 
(Éljenzés a szélső bal oldalon. Piszegés.) 

Engedjék meg, uraim, hogy e név mellett kis
sé felmelegüíjek vagy megpihenjek. (Derültség.) 

Azon órától kezdve, midőn Kossuth Lajos 
megkezdette nyilvános pályáját, 32-ben, Zemp
lénből együtt indulva ki, a világosi napokig, mi
dőn Kossuth Lajos a hazát elhagyni akarólag, én, 
ki őt minden viszontagságaiban követtem, bűcsu-
csókot adott homlokomra és ezt mondotta : „Ott 
a más világban ismét látjuk egymást!* (Derültség) 
ezen perczig soha el nem hagytam őt, (Zaj) mert 
olyan embernek tapasztaltam, kinél nagyobbat 
soha nem láttam. Olyan minden önérdeken túl
emelkedett, hazáját annyira szerető ember volt ő, 
hogy bálványimádóként követtem mindig', mint 
az árnyék, és meggyőződésemet követve, nem fájt 
nekem a halálos Ítélet kimondása után a hét esz
tendő alatt tettleg kiszenvedett börtön, mert 
meg'győződésem szerint oly embert követtem, a 
ki, ha meg nem menthette is a hazát, de valójában 
lelke tiszta szándékában csak igy gondolta azt 
boldoggá tehetni. És azért nekem nem fájt semmi 
hosszas börtönömben. Kezdtek idő közben nyi
ladozni a börtönnek ajtai, és Erdélynek lakosai
val népesültek meg a börtönök, kik az erdőre 
kimenének s Török és Várady felakasztása után 
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mint büntetendők hozzánk küldettek; népesedtek | 
a börtönök az aradi egész klastrom fogságba té-1 
tele által; és a beküldött dollárok által okozott j 
zavarok következtében szaporodtak a foglyok : és j 
én még akkor is biztam. Bíztam és hittem, mert 
azt gondoltam, hogy áldozatoknak is kell lenni. 
Hittem, hogy ez a politico-diplomatikus sakjá-
ték, a mely nemzetünket megmentendi, s elle
neinknek mattot adand, és ezek azon pionok, kik
nek eló'bb vagy utóbb el kell esniök. Még ekkor is 
biztam és elnémultam. Hallgattam, uraim, még ak
kor is,midőn a dunai confoederatioról hallottam em
lítést tenni, melyben hogy magyar nemzetem beol
vasztása nekünk minő függetlenséget biztosithatna 
jövőre, megfogni sohasem tudtam. De, uraim! midőn 
most sikerült a nemzetnek a nép nyomorát valahá
ra enyhíteni, kibékülni a fejedelemmel; {Helyeslés) 
most, midőn egész Európa bámulatára Magyaror
szág királya oly lelkesedéssel, oly magyarhoz illő, 
noha szegény, mégis nagy pompával megkoronáz
tatott ; midőn most Európa elkezdi figyelmét ránk 
fesziteni, s mindenütt életjel mutatkozik ; s 
most, midőn csak időre s egyetértésre volna szük
ségünk, hogy ezen csemete alkotmányosságot óri
ássá nevelhetnek: (Helyeslés) most szólal meg Ő, 
midőn nem segíthet. {Helyeslés) midőn csak zava
rokat okozhat, (JJgy van! Igazi a jobb oldalon) mi
dőn csak gátolhatja azon idő elérkezését, melyben 
már a nép is élvezhetné mostani munkásságunk 
gyümölcsét; (Élénk helyeslés) most lép ő az agita-
tio terére! 

Uram Isten! sohasem lehetett könnyebben 
agitálni, mint most. Ez nem is mesterség most; 
de mesterség a bizalmat tovább is fentartani tudni, 
(Ugy van! a szélső baloldalon) a népet felvilágosítani 
tudni arról, hogy. ha rögtön nem is lát kézzel fog
ható hasznot a kibékülésből, mégis meggyőzni őt 
arról, hogy a mag el van vetve, melyből egy jövő 
szebb boldogság fejlődése vár reá. S ilyenkor hin
tegeti ő közénk az egyenetlenség konkolyát. (He
lyeslés.) 

Ha ő hitte, hogy elveivel meg lehet még men
teni a hazát: jött volna haza, ne száműzte volna 
önmagát önkéntesen, oly nyilatkozattal, mely a 
sanctio pragmaticával, melyet épen urunknak meg
koronázásával újra megpecsételtünk, hanyatt hom
lok ellenkezik. (Helyeslés jobbról.) Jött volna haza, 
ugy mint haza jöttek más nagy fiai a hazának. 
Ott látom azok közöl Perczeit, Klapkát. Üdvözlöm 
Őket, üdvözlöm a népet, mely őket megválasztotta. 
(Éljenzés.) Itt vannak ők. Tudták, hogy nem lehet 
kivívni mindent a jelenben, mert meg kellé al
kudnunk a körülményekkel; mégis azt mondották: 
„Gyerünk haza! ott kell nekünk küzdenünk, azon 
helyen, melyen ontottuk vérünket." Tudták,hogy 
addig is, míg teljes eredményhez jutunk, lega

lább izmosodnunk és fejlődnünk kell; el kell készül
nünk arra, hogy az európai viszonyok fejlődésé
ben nemzetünk befolyása is szerepelhessen. (Helyes
lés.) Jött volna haza és működött volna köztünk. 

De ha már ott maradt — hozzá, hiszem, ez 
igénytelen hangok is elhatnak — én arra kérem őt, 
hagyjon magunkra: (Zaj a szélső bal oldalon) majd 
izmosodunk idővel; majd jobban megértjük egy
mást, ha most, külön utón bár, de egy czél felé tö
rekedve, valóban a haza oltárának zsámolya előtt 
egy lélekkel fogunk leborulni; és én kívánom, hogy 
nagy nevének kegyeletteljes átadása a magyar 
Clio által több századokra megtörténhessék, mi 
csak úgy történhetik meg. ha ezentúl nekünk békét 
hagy. (Zajos helyeslés a jobb oldalon) 

Uraim! az egész mostani bajnak, vitának ez 
a kútforrása, innen kerekedett minden. 

Szabadon beszélgethet, tanácskozhatik,reprae' 
sentálhat, buzgólkodhatik, politizálhat, javaslatokat 
tehet, sérelmesen feljajdulhat, panaszolhat, mindent 
tehet a megye: és soha a minisztériumnak eszébe 
nem fog jutni ezért őt megróni. De, uraim! midőn 
a külföldről hatalmas védszárnyak alatt széthinte
tik, fájdalom, a mostani időben a konkoly, talál
koznak oly vampyr lidérczek (Zajos derültség), kik 
azt azután a nagy név fénysugarával sietnek a 
nép keblébe széthinteni, hogy pedig beboronálhas
sák e tettöket, hogy az a sárkányfogakat meg
teremhesse, ráboronálnak az országgyűlés majo
ritására minden képzelhető rágalmakat és kohol
mányokat... (Nagy zaj a szélső bal oldalon. Halljuk! 
Igaz! jobb Jelöl.) Azt hiszik, hogy ha az országgyű
lés többségét rágalommal, gyanúsításokkal ille
tik, és igy az egyedüli majestás, népfelségnek, 
az egyedüli törvényhozás legtisztább kristálykut-

j forrását bedugják, sikerül nekik a nép keblébe 
netalán ellenünk a mételyt hinteni. (Nagy zaj hal 
felöl. A dologra!) 

B ö s z ö r m é n y i L á s z l ó : Kérem magamat 
fölíratni! 

Besze J á n o s : Én nem egyesekről szólok, 
uraim. A ki magát sértve érzi, ám mutassa magát. 
(Helyeslés jobbról) 

B ö s z ö r m é n y i L á s z l ó : Majd mutatom ma
gamat ! 

Besze J á n o s : A haza szent nevében, most 
) nyugalomra van szükség! 

Mélyen tisztelem én az egész bal oldalt, mert 
j loyálisan vív, a constitutionalis ellenzék terén. Meg

gy őződésök ellenére alkottattak ugyan most a 67-es 
bizottság törvénynyé vált czikkei; de ők mint tör
vényt, mint szentesitett törvényt tisztelik, ós csak 
törvényes, alkotmányos törvényhozási utón igye
keznek azt ezen vélt csorbáktól megtisztítva 
megváltoztatni, azért, hogy, mint ők hiszik, a hazát 

I boldogíthassák. Ez lovagias, ez törvényes, ez a 
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szabad tér, melyen ők igen buzgón működnek, és 
kötelességeket teljesítik. Nem is zavarom én e lelkes 
alkotmányos bajnokokat össze azokkal, kikről ime 
most szólni kezdettem. (Derültség. Felkiáltások jobb
ról: Igaz!) 

A kikről én szólni kezdek, azokat tartom én 
a haza és nép ellenségeinek. (Ugy van!) Mert sze
retik némelyek magokat a nép embereinek nevezni, 
és a nép emeli őket — miért ? Mert egész életűkben 
a legnagyobb consequentiával mindig oly Ígére
tekkel táplálták a népet, melyeknek teljesíthetésé-
ről soha ők magok leikökben meggyőződve nem 
voltak (Zajos keli eslés. Nem igaz! a szélső bal olda
lon. Zaj.) 

E l n ö k (csenget) : A képviselő uraknak joguk 
van magokat felíratni, s ha észrevételük v a n , az 
észrevételt megtenni; azért kötelességemnek tartom 
kijelenteni, hogy a szóló képviselő urakat kihall
gassák. 

Besze JánOS: Böszörményi képviselő úr fél
beszakasztott; helyesen tette, mert legalább egy 
kissé megpihentem. (Derültség) 

Az ilyen emberek meg nem gondolják, hogy 
a népnek is kifárad egyszer a türelme, hogy ások 
izgatásból kiábrándul, s azt kérdi : mivel hitegettél 
mindig? És a kiábrándult nép hideg megvetése 
oly rettenetes, hogy megsemmisíttetik minden ilyen 
vakmerő, ki eléggé meg tudott feledkezni, hogy a 
nép keblébe magát ilyen károsan behízelegje, hogy 
a nemzet boldogságát általa meggátolja. (Igaz! a 
jobb oldalról; zaj a bal oldalon) 

Az ilyen tanok terjedeznek, uraim, s elhintet
nek faluról falura: mert az ilyen agitatio annyira 
systematrzáltatik, s a gyanúsítások az országgyű
lési többség- tekintélyének lerombolására systema-
tiee kidolgozva minden felé szétterjesztetnek, s oly 
ördögi machinatioval működnek, melynek ellené
ben valóban férfias erélyességgel kell fellépni, ha 
csak azt nem akarjuk, hogy az országgyűlési több
ség által hozott törvény minden malasztját egy
könnyen s érdek nélkül feladjuk, estessék, a mint 
tetszik, az agitationak erőt venni a törvényhozás 
majoritásán; mit én, mig ennek részese vagyok, 
megengedni soha nem fogok s abba soha bele nem 
nyughatom. (Zajos helyeslés.) 

Midőn azután az ily agitatiok faluról falura 
mennek, megfészkelték magokat Eger városában is. 
(Derültség.') Eger városa, megfeledkezvén helyzeté
ről, hiszem, jó szándékból, hazafias buzgalomból, 
melyet már megmételyeztek az ilyen konkoly hin-
tegetők, elkezdett nem engedelmeskedni. Alkotmá
nyos országban, a ki a törvénynek nem engedelmes-
kedik,nemkell ott arra a partis primae nonust citálni, 
mikor átalakulásban van a nemzet, és nem egyes 
embernek delictumáról, hanem merényletről van 
sző, napról napra mesterségesen táplált azon gonosz 

szellemről, mely a nép üdvössége, boldogsága meg
rontására a többség határozatai ellenében tisztelet
lenségre szólítja föl s lelkesíti a népet. Midó'n, uraim, 
e tekintetben nyilatkozatok történtek, mit tehetett 
egyebet a magyar felelős kormány, mint azt, a mit 
cselekedett? (Helyeslés a jobb oldalról.) Kérdem, 
uraim, azért, hogy a nemzetet megóvni igyekezett az 
ilyen elhintett konkoly következtében támadható 
károktól, azért vád alá kivánjuk-e helyezni épen 
kormányunkat, a melynek érdeme az, hogy zsenge 
bölcsőjében ringatott alkotmányosságunkat meg 
akarja védeni, és azon kezeket, melyek hozzányúl
tak a csecsemőhöz, hogy azt megfojtsák, azon ke
zeket megzsibbasztani törekszik, a mit tenni köte
lessége is? (Helyeslés) 

Most, uraim, tízen vád alá kívánják helyez
tetni a kormányt azon érdemekért és kötelessége 
pontos teljesítéséért. Én egész tisztelettel, s mond
hatom, szivemből megkérem azon tiz képviselő 
társamat: itt a tér, lépjenek fel programmjokkal; 
mondják meg, hogy tehetik függetlenné a nemzetet 
á nélkül, hogy a haza fentartása mellett a népre 
nagyobb terhet ne rójanak , s hogy boldogíthatják 
kezökkel a népet, ha függetlenségét máskép állap-
pitják meg ; mutassanak módot, hogy koronázott 
királyunk levén, önfentartási érdekei s így hatalmi 
állása a birodalom mostani viszonyai közt, a pró ba
kövön , a harczok kitörése előtt mint izmosodhatik 
meg, hogy mi is életben maradjunk s a nép kézzel
fogható malasztban részesüljön: ha erről meggy őz-
niök sikerül, mindjárt átmegyek hozzájok tizene
gyediknek. (Helyeslés jobbról• derültség balról; fel
kiáltások -a szélső bal oldalon: Nem kell!) De mig ezt 
tenni nem képesek, hagyjanak fel az ily interpel
lációkkal, hagyjanak fel az ily vád alá helyezési 

I kivánatokkal. Igaz, hogy egyet megmutattak általa: 
azt, i o g y a kormányt vád alá is helyezhetni, s 
hogy valóban felelős'; de hiszen mi ezt ugy is tud
tuk, ily demonstratio nélkül is. Tán nekik volt szük
ségük ^arra, hogy megtudják igazán, felelős-e? (He
lyeslés.) 

Ezzel, uraim, befejeztem volna; csak arra az 
egyre kérem még" a tisztelt házat, hogy én a június 
8-ikai nagy napot, a koronázás szent ünnepélyessé-
gétoly merídiánusnak tekintem, mely óta uj revelati-
ok jöttek a magyar politikai életbe, hogy a régi múlt 
bibliáját a legnagyobb kapocscsal kapcsoljuk össze 
s ne forgassuk. Énrám tehát nem jól hatott az sem, 
midőn Tóth Vilmos képviselő Nyáry Pál ellen en
nek 1848-iki mondatait idézte. Uraim, ha a balol
dalnak tetszenék a 48-ban mondottakból fejünkre 
olvasni egyenkint, valójában nem igen szívesen 

I vennők. (Nagy tetszés a baloldalon.) Azért a múltra 
jobb, ha, mint országos elnök úr tegnapelőtt monda, 
fátyolt vetünk. 

Mindezek elősorolása után, uraim, nem marad 
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egyéb hátra, mint kijelentenem, hogy mivel a kö
telesség parancsol, a felelősség pedig kötelez, a 
kormánynak igy eljárnia kötelessége szabta és a haza 
parancsolta: én a kormány eljárását helyeslem. 
(Éljenzés.) 

Ráday Lász ló gr . : Azt hiszem, hogy előt
tem szólott képviselő a halhatatlan drámaíró 
Shakspere munkáit nagyban tanulmányozta . . . . 

Besze J á n o s : Soha nem is láttam. (Zajos 
derültség.) 

Ráday Lász ló gr . : Képviselő úr nyilvánít
ván, hogy soha seu. látta: én ezt elhiszem. Shaks
pere tanulmányát azért tettem föl róla, mertShaks-
perenek szokása volt , hogy még a legkomo
lyabb drámákba és tragédiákba is egyes hu
moros jeleneteket szőtt be. Én az előttem szóló 
képviselő előadását, bár nem találtam benne shaks-
perei humort, ily nevetséges jelenetnek tartom; és 
ha az volt beszédének czélja, hogy derültséget 
okozzon, akkor czélját elérte. Ez válaszom az előt
tem szólott képviselő előadására. 

A fönforgó tárgyban az előttem szóló képvi
selők, igen kevés kivétellel, egyéni felfogásom sze
rint, nem magához a tárgyhoz szóltak. Hallottam 
igen szép értekezéseket a parlamenti kormánynak 
a megyei rendszerrel mikép, mi módon leendő ösz-
szeegyeztetéséről. Ezen kérdé-* azonban, azt hi
szem, jelen tanácskozásunk tárgyát nem képezi: 
ez oly fontos, hazánk jövőjére, alkotmányos 
állásunkra oly elhatározó befolyást gyakorló nehéz 
kérdés, hogy ezt igy occasionaliter per tangentem 
elintézni, mindenki belátja, hogy nem lehet. 

Én rövid előadásomban tisztán a tárgyhoz 
akarok szólni. (Halljuk!) 

A kérdés fölfogásom szerint az, hogy a ház 
helyesli-e, meg van-e elégedve a belügyminiszter
nek az interpellátiokra adott feleletével ? [Középen: 
Megvagyunk elégedve!) Ezen kérdésre a velem egy 
nézetben lévők közöl már többen megfeleltek. Jó
kai Mór barátom előadásában azon két kérdést fej
tegette, volt-e a felelős kormánynak joga, és volt-e 
a felelős kormánynak oka, Heves megyét illetőleg, 
ugy eljárni mint a hogy eljárt? Szabad legyen ne
kem ezen kérdést megfordítani, és meggyőződé
semet elmondani az iránt: volt-e Heves megyének 
joga, volt-e Heves megyének oka ugy eljárni mi
ként azt tette? (Halljuk!) 

A vallás- és közoktatásügy miniszter úr né
hány nap előtt tartott előadásában a kormány 
eljárásának alapjául az 1848-iki 16-ik t. ez. szaka
szát idézte, és főkép azon szakaszból következtette, 
hogy és egyátalában azon szakasznak szelleme 
kétségen kivülivé teszi, hogy a megyéknek auto
nómiája a felelős kormány irányában ugy, mint 
volt 48 előtt, most meg nem állhat. Ha jól emlék
szem, a vallás- és közoktatásminiszter úr azt 

mondta, hogy midőn e XVI-ik czikkelyben 
említve van az, hogy a megyei rendszert ösz-
hangba kell hozni a közszabadsággal és alkot
mánynyal, mindenesetre már a 48-iki alkotmány 
az azzal lehető öszhangzatba hozatalt tűzte ki 
czélul. Szabad legyen nekem szintén a 48-iki 
törvényekből idéznem, és pedig idéznem egy 
oly szakaszt, mely a felelős kormánynak alap
ját veti meg. A 48-iki törvény Ill-ik czikkelyének, 
a mely megalapitja hazánkban a felelős par
lamenti kormányt , 26-ik szakaszában, tehát 
ugyan azon czikkelyben, a midőn e felelősséget 
megalapitja, a következő szavak olvashatók: „Az 
ország minden törvényhatóságainak törvényes ha
tósága ezentúl is teljes épségben föntartandó." 
(Ugy van! Helyeslés.) A minisztérium a törvények 
értelmezésbe bocsátkozott. Én a törvénynek vilá
gos szavait idézem. Távol van tőlem, mintha azt 
hinném, hogy jövőre nem szükséges ujabb intézke 
dés, nehogy gyakran történjék ily keserű össze
ütközés egy törvényre hivatkozó municipium és 
a felelősségre hivatkozó minisztérium közt; én el
lenkezőleg igen szükségesnek látom, hogy ezeknek 
viszonya egymáshoz törvény által szabályoztas-
sék; hanem legtávolabbról sem merném kimonda
ni, és nézetemmel tökéletesen ellenkezik az. sőt ál
lítom, hogy a 48-iki törvényekkel is ellenkezik, 
hogy jelenleg már joga legyen a kormánynak 
megbüntetni, és pedig szigorúan megbütetni. 
alkotmányos szabadságát felfüggeszteni, autonó
miájától megfosztani egy oly megyét, mely nem 
csinált egyebet, mint, a 48-iki III . t. czikk 26-ik 
szakaszára hivatkozva, gyakorolt oly jogot, mely 
jogot eddig Magyarország megyéi kivétel nélkül, 
azt hiszem, mindnyájan gyakoroltak. (Közbeszóld* 
sok a jobb oldalon: Sohasem! Helyeslés a bal ol
dalon.) 

Azt méltóztatott Pulszky úr mondani, hogy 
soha. Ha magán utón méltóztatik megkeresni, 
ezer és ezer repraesentatiokkal szolgálhatok Pest
megye levéltárából; de különben alig vanközöttünk, 
a ki személyesen ne vett volna részt oly megyei 
gyűlésen, hol repraesentatiók készittettek. 

Midőn a felelős kormány az ország kormányza -
tát átvette, már akkor minden esetre számolt helyze -
tével. Hogy ezt tette a kormány, annak bizonysága -

i ul szolgálnak azon indemnityk, melyeket a maga 
j számára kért a háztól és melyek — méltóztassa

nak ezt figyelembe venni — egyhangúlag az ellen-
i zék által is megadattak. Én nem hiszem és nem 
I tudom elképzelni, hogy a kormány akkor ezen 
| harmadik törvényczikknek 26-ik szakaszára, ha 
j azt eltörölni kivánta, figyelemmel ne lett volna; 
{ legalább ezen feltevésemet, azt hiszem, senki hely-
1 telennek nem fogja nevezni. I ly föltevésekben 
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van Magyarország megyéinek legnagyobb része 
még most is, és a megyéknek azt kell hinni, hogy 
ha a kormány indemnityt kért a 48-diki tör
vények egyik vagy másik oly czikkelyének fel
függesztésére, mely törvényczikk, a kormány néze
te szerint, hasonló összeütközésre szolgált volna 
alapúi, vagy mely törvényczikkely a jelen hely
zetben nem lett volna érvényesíthető: akkor bizo
nyosan a kormány, ha a megyét alkotmányos jogai 
bármelyikének gyakorlatától meg kívánja vala fosz
tani, e 26-dik szakasz felfüggesztését is kérte volna 
a háztól. Ez azonban mind ez ideig nem történt. Né
zetem lehet téves; de teljes és tökéletes meggyőződé
sem az, hogy úgy Heves, mint minden más megyé
nek mindaddig, migaz 1848. 3-ik t. ez. 26 §-a épsé
gében fenáll, joga van a kormányhoz feliratot 
intézni: és a kormány küldhet ezért királyi biz
tost ; hatalom és erő igen sokat tehet; de a me
gyék e jogát nem tagadhatja senki. 

A második kérdés, melyet beszédem tárgyá
ul kitűztem, az, volt-e Heves vármegyének oka a 
kormány rendeletét félretenni? (Halljuk!) Éu azt 
gondolom, hogy alkotmányos országban leg
nagyobb biztosíték és a személyes szabadság 
garantiája abban áll, hogy bárki csak a maga 
törvényes és rendes birája által Ítéltethetik el. 
(Helyeslés.) A fenforgó esetben nem lehet más alter
natíva, mint, hogy Eger város vagy követett el bűnt, 
vagy nem: ha nem követett el bűnt, akkor nincs 
Eger városát mért büntetni ; ha követett el bűnt, 
akkor nem a kormány, nem a közigazg-atás, ha
nem alkotmányunk értelmében a törvény az, mely 
ki fogja rá mondani a bűnöst és büntetést. (Igaz! 
bal felöl.) Eger városa azoban nem lett törvény ál
tal elmarasztalva; igen természetes tehát, hogy egy 
törvényen kívül és illetéktelenül hozott ítélet 
végrehajtására nemes Heves vármegye magát 
fölhasználni nem engedte. (Helyeslés bal felöl.) 

Elismerem a kormánynak azon jogát, mely 
azonban főkép a gyakorlaton alapszik, hogy ha
sonló esetekben királyi biztost küld, bár a királyi 
biztosról szóló, igen kevés hazai törvényeink közül 
a legfontosabb, az 1805. 5. t. ez. világosan mondja, 
hogy a megyék és törvényhatóságok királyi biz
tosok által ne zaklattassanak, hanem a főispán 
végezze el és egyenlítse ki azon kellemetlensége
ket, melyek a megyékben támadnak. Igaz, hogy 
Qgy fatális záradék van ezután téve, mert ott az 
áD, a mi törvényeinkben egyátalában több helyes 
előfordul, hogy kivévén „in casu extremae neces-
sitatis." De ugyan abban a törvényczikkben az 
is van, hogy a királyi biztos megjelenvén a megyé
ben, vizsgálja meg a dolgot, és az illetők, a kik bű
nösöknek találtatnak, rendes törvényes bíróság által 
ítéltessenek el. A kormánynak azon jogát, hogy 
felülvizsgálhat és e czélból királyi biztost küld

het, sohasem fogom tagadni, és alkotmányos 
érzésű ember azt addig, míg törvény által eltöröl
ve nem lesz, nem is tagadhatja. Ha a kormány kirá
lyi biztos által vizsgáltatta volna meg a tényállást 
Hevesben, és az állítólagos bűnösöket a legszigorúbb 
törvényszék elé állította volna: felfogásom szerint 
helyesen jár t volna el. De mig törvényes ítélet a 
bűnöst ki nem mondotta, addig nincs felfogásom 
szerint joga a kormánynak azt bárkire is kimon
dani. Helytelenül járt tehát el a kormány akkor, 
midőn az oda küldött királyi biztos által nem vizs
gáltatott, hanem önkényileg, a mire sohasem volt 
eset, a szabadság garantiáját, a megye autonómi
áját függesztette föl. (Közbeszólás : Volt!) 

Ezek az én nézeteim, melyek talán a többség 
nézetével ellenkeznek; de valamint én kihallgat
tam a többség nézetét, ugy magamnak is kihall
gatást kérek. 

En az általam előadottak alapján azt látom, 
hogy Heves megyének akkor, midőn a miniszté
rium által kiadott, önfelfogása és alkotmányos 
érzülete szerint nem törvényes rendelet ellenében 
birtokon belül fölirt, arra, mondom, Heves megyének 
törvényes joga és elegendő oka is volt. Ennek kö
vetkeztében pártolom Tisza Kálmán indítványát. 
(Helyeslés a bal oldalon.) 

Kurcz G y ö r g y : T. ház! A közigazgatás te
rén fönforgott és ott bevégzett tényekről levén 
szó, úgy hiszem, hogy ezeknek megítélésénél a. köz
igazgatás érdekeit kell szem előtt tartani. 

Ha az l847 /8 előtti rendi alkotmánynak és me
gyei életnek gyakorlatából merített elvek nyomán 
akarja valaki megítélni az 1848. XVI. t. ez. értelme 
alá eső ezen valóságos közigazgatási tényeket, a me
lyek a 48 alatti megyei gyakorlatban fenállott 
szokás szerint a felelősséggel nem bíró helytartó
tanács ellenében gyakorolhatók voltak és pedig 

! helyesen és jogosan az ország érdekében: helytelen 
: felfogásnak tartanám ugyanazon viszonyt és gya-
! korlatot most, miután egy élő törvény jöttidőközben. 
I létre, mely azon gyakorlatot, hatörvénybe foglalt 
j gyakorlat lett volna is megsemisitette s annak egé-
j szén más irányt adott. {Zaj. Felkiáltások bal felöl; 
\ Hol a iÖTvénjj f) Igenis törvényt idézek. Szabad 
legyen a törvény világos szavaival felelnem, mely 

j igy szól: „Amegyei szerkezetnek, Magyarhon és kap-
; csolt részei alkotmányossága védbástyáinak a köz-
I szabadsággalöszhangzásbahozatala, egyszersminda 
j közigazgatásnak idő közben is minden megakasztásá-
! tóli megóvása tekintetéből rendeltetik. "A törvénynek 

ezen szakasza kimondja azon alapelvet, mely minden 
rendezett államnak alapjául szolgál: hogy a közigaz
gatásnak folytonosságát biztosítani okvetlen szüksé
ges, ha az országban rendet, nem pedig anarchiát 
akarunk. Erezte ezt az 1848-ki törvényhozó testü
let, midőn ezen alapelv kimondásával elejét venni 
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igyekezett azon visszaéléseknek, vagy legyen, mint 
önök inkább szeretik: súrlódásoknak, a gyakorlati 
életben meggyökerezett azon megyei eljárásban, 
melynél fogva a megyék a helytartótanács rende
letét, tetszés szerint, vagy végre hajtották, vagy 
semmibe nem vették. Nagyon természetes, midőn 
az 1848-ki törvények megsemmisítették a rendi 
alkotmányt és újra teremtették a népképviselet 
alapjára fektetett parlamenti alkotmányt és fe-
felelős kormányt, akkor igenis szét kellett tekinteni 
a törvényhozóknak azon visszaéléseken és hátrá
nyokon, a melyeket ők magok a megyei gyakor
latban tapasztaltak; és jól tudták, hogy a kormány 
felelősségével egyátalán össze nem fér az, hogy 
valamely megyének joga legyen a közigazgatást 
tetszése szerint megakasztani, és igy a felelős kor
mány kezéből kiragadni azon eszközt, a melynél 
fogva a közcsendet, mint a közszabadságnak egye
düli bástyáját, és a törvényben megállapított rendet 
föntartani képes volna. 

Én azt hiszem, t. ház, hogy sokféle állam
forma létezik a világon, legyen annak bármi 
alkotmányformája, legyen az köztársaságé, legyen 
az szabad confeoderált státusokból álló. legyen az 
monarchia; de nem lehet egy államnak érdekében 
sem, hogy oly institutiot létesítsen maga alatt, 
melynek jogában van mindannyiszor is megakasz
tani a közigazgatást (Helyeslés), valahányszor 
eszébe jut. Ki látta azt, uraim, és hol van meg
írva, hogy a rend felbontásával, a közigazga
tás megakasztásával a törvényes szabadság biz
tosíttatnék? Ez sehol sem létezik. 

Én ugyan, ha majd el jő ideje, ha majd a 
vármegyék rendezéséről lesz szó — és nem tartóz
kodom ezt kimondani •— hajlandó vagyok és haj
landó leszek oly eszközök életbe léptetéséről gon
doskodni, melyeknél fogva a vármegye, ha a kor
mány intézkedéseiben aggodalmat, sérelmet lát, 
e tekintetben felvilágosítás végett a kormányhoz 
jelirhasson; ily intézményt akkor nem fogok aka
dályozni. De most nem arról van a szó, mikép 
szervezzük a vármegyéket ; hanem tüzetesen ar
ról, hogy Heves vármegye factuma az 1848. törvé
nyek értelménél fogva nem ütközik-e törvénybe ? 
Azt mondom: igenis. Miután a közigazgatásnak 
minden fönakadástól való megóvása az idézett 
§-ban kimondatott, nem ismerhetem el, hogy vala
mely vármegyének azon joga legyen, hogy a 
közrend érdekében kibocsátott valamely miniszteri 
rendelettől a foganatosítást megtagadja. Annyival 
inkább merem azt állitani, mert az mondatik 
(Zaj) ugyanazon t. ez. f. betűje alatt .* „Az ek-
kép működő megyei képviselő bizottmány tehát 
a megye közönségének nevében ugy a miniszté
riummal egyenes érintkezésben álland, mint a 
törvény értelmében a megyei tisztviselőkkel ha-

tározatilag rendelkezendik." Ezen törvény nem 
hivatkozik az 1848 előtti esetekre, hanem tüzetesen 
azon elv életbe léptetéséről intézkedik, mely a 
törvény elején áll, hogy t. i. csak azon irány
ban van jogosítva a megyei bizottság a me
gyei tisztviselőséggel intézkedni, mely kitiize-
tett, t. i. hogy a közigazgatás semmi esetben meg 
ne akasztassék. 

Már most, ha a t. ház valamely vármegye 
ilyen eljárását helyesléssel fogadná, vagy, a mi 
egyre megy, ha azt mondaná, hogy a felelős mi
nisztérium kibocsátott rendelete ellenében a kellő 
engedelmesség megtagadása helyeseltetik: ez ad
dig, mig csak egy vármegyében történik, talán 
megállhatna; (Zaj) de miután exempla trahunt, 
meglehet, hogy egy pár hét alatt oda jutnánk, 
hogy a dolog teljes anarchiába menne át. (Zajos 
ellenzés balfelöl.) Kérem, a mi Heves megyében 
történt, az előbb-utóbb máshol is történhetik; 
az pedig, nem hiszem, hogy föladata lehessen egy 
törvényhozásnak, hogy a törvényes rendnek meg
akasztásával a polgári szabadság biztositékát meg
semmisítse. (Zaj.) 

Ezek levén a tárgyra vonatkozó nézeteim, nem 
mulaszthatom el, hogy Várady Grábor képviselő tár
sam abbeli mondására észrevételemet meg ne te
gyem, mely szerint ő azt mondotta: (Halljuk!) „A 
kormány oly pillanatban nyúlt ezen erőszakos el
járáshoz, midőn az egész országban csend honol." 
(Zaj.) Igaz, hogy csend honol; de az nem oly el
járásoknak következése,mint a minőt Heves megye 
magának igényel: mert ha Heves megyének példá
ján menne ötven vármegye, bizony nem honolna 
csend; {Helyeslés} és nagyon furcsa okoskodásnak 
tartom azt, hogy az országban levő csend miatt 
menti valaki a megye eljárását. (Zaj.) Igen egyene
sen mentette a képviselő úr, mert azt mondta, hogy 
a minisztériumnak Heves megye irányában köve
tetteljárását nem helyeselheti; következésképen 
Heves vármegye eljárásáthelyesli. (Helyeslés a jobb, 
ellenmondás a bal oldalon.) Ha ezen eset állana, 
akkor Heves vármegyének vagy valamely prae-
dilectio utján akar a t. képviselő úr privilegiált ál
lást adni ; vagy ha azt nem akar adni, akkor Heves 
vármegye a többi vármegyét nyugalma árán rend
bontásra szabadítaná. (Ellenmondás a bal oldalon. 
Zaj.) Tessék elhinni, ha egy vármegyének nem 
áll kötelességében a rend fentartása, akkor a töb
binek sem kötelessége azt föntartani; és mégis as;t 
fogják mondani, azért nincsen még anarchia. (Zaj, 
ellenmondás a bal oldalon.) Én pedig, mint képvi-
selő,feladatomnak tartom, hogy a törvényesen meg
állapított rendnek szigorú kezelésével a közigaz
gatást minden megakasztás ellen biztosítsam : mert 
én a törvényesen megállapított rendet a közszabad
ság legnagyobb biztositékának tartom, sugy hiszem, 
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hogy a fölbomlott rend alatt, az anarchiában sen
kinek sincs szabadsága: mert ott egyiránt van fe
nyegetve KZ, ki az anarchiát előidézte, azzal, ki a 
rendet kívánja. (Helyeslés a jobb, ellenmondás a bai 
oldalon. Zaj. Halljuk!) 

Én tehát, t. képviselőház, azon véleményben 
vagyok, hogy ha rendet akarunk, lehetetlen, hogy a 
felelős kormánynak azon szigorú őrködését, mely
nél fogva az első lépésnél mindjárt megtette mind
azon intézkedést, melyet a közbátorság tőle köve
telt és melyért, ha elmulasztotta volna, én volnék 
az első, ki őt feleletre vonnám, ne helyeseljük. (He
lyeslés a jobb, ellenmondás a bal oldalon.) É n a miniszté
rium eljárását teljesen helyeslem, és felkérem, hogy 
ne addig halaszsza a dolgot, míg a kocsi felfordult, ha
nem tessék a gyeplőt kezébe vennie azon kocsis ke
zéből, ki a kocsit ugy hegyen-bokron körösztül vin- | 
né,(Derültség,zajjhogy a benn ülők nyakukat törnék. ! 
Minthogy pedig minden ember legelőször életéről 
gondoskodik, elvárom a minisztériumtól jövőre néz
ve is, hogy ha oly kocsis veendi kezébe a gyeplőt, j 
ki ügyetlenül vezeti a kocsit, tessék a kezéből ki- j 
venni. (Helyeslés a középen. Zaj.) 

P e r c z e l Mór: (Halljuk! Halljuk!) Alig hit-
tem volna, hogy bátorságot és lelkesedést mástól 
kelljen kölcsönöznöm; de csakugyan ma Besze 
János régi politikai bajtársam példájára lelkesülök , 
fel és bátorkodom itt szót emelni. Megvallom, re- j 
megek azért is, mert érzem azon felelősséget, mely I 
ezen tkztelt képviselő testület minden tagjára há- | 
ramlik, de különösen talán azon rendkívüli körül- i 
menyeknél fogva, melyek között e hazába vissza- | 
téifcem. Azon rendkívüli lelkesedés következtében, j 
a melylyel a nemzetnek egy nagy része által fogad- I 
tattem, azon felelősség reám nem csekély mértékben { 
súlyosodik. Remegek még azért is, mert 18 évi né
maság elszoktatott kissé a parlamentáris vitatko- ; 
zástól, és elmondhatnám az épen oly genialis köl-
tői, mint a szerelemnek és bornak élő Horáczczal: ! 

Vixi puellis nuper idoneus, j 
Et mi lítavi non sine glória : j 

Nunc araia deí'unctumque bello 
Barbiton Mc paries habebit. 

Tehát egy szent kötelesség, a melyet küldőim i 
megbízása következtében elvállaltam , azt páran- I 
csolja, hogy megmaradt csekély tehetségemet 
ezen haza érdekeinek előmozdítására, jogai védel
mére szenteljem. Hogy ezen kötelességemet teljesit-
sem, az bátorit arra, hogy ezen oly igen fontos és ko-1 
moly tárgybannézeteimet én is elmondjam.(j?aö?«tk/) 

Osztom teljesen mindazon nézeteket és elve
ket, melyeket tegnapelőtt Tisza Kálmán képviselő
társam egy magában véve igen egyszerű, de épen 
azért igen jeles ós még jelesebben és gyönyörűen 
előadott szónoklatában kifejtett. De mind a mellett, i 
hogy mindazon nézetet elvben osztom, mégis, meg- j 
vallom, tán nem szóltam vo Ina ezen kérdéshez, ha [ 

KÉPV. H. NAPLÓ. 186%- v. 

abba bele nem kevertetett volnaegy méger.nélisfon-
tosabb tárgy, t. i. azon kényes viszony, mely a me
gyei önkormányzat és a miniszteri rendszer közt 
létezik. (Halljlik!) 

Furcsa emlékeket költött az igen t. cultusmi-
niszter tegnap mondott beszéde bennem, ki éles 
harczot \ ívtam 1844 és 1848 között azon férfiak 
ellenében, kik hasonló hangokat ejtettek, olyakat, 
minők ellenében nem én magam, nem is csupán 
azon radical reformerek, kiknek elvei és javaslatai 
1848-ban törvénynyé váltak, de ez összes oppo-
sitio, az ellenzék majdnem minden tagjai, hatható
san protestáltak és küzdöttek: azon törekvés ellen, 
mely törekvést akkor a eultusminiszter és társai, 
t. i. a centralisták zászlójukra tűztek, miután e 
törekvésekkel a nemzet legszentebb ereklyéjét, a 
selfgovernment, az önkormányzásnak leghatható
sabb fegyverét és eszközét, az alkotmányosságnak, 
mondhatni akkoriban egyedüli tényleges védeszkö-
zét és életföltételét, amegyei rendszert megtámadták. 
Megtámadták pedig olykorszakban sépen akkor, 
mikor a kormány — nem a parlamentáris kormány, 
hanem az idegen hatalomtól függő és annak 
útmutatása szerint eljáró kormány — élethalál-har-
czotinditottazugynevezett ,Kreishauptmann'-rend
szer behozatalával a megyei élet ellen. 

Azt mondotta a t. miniszter úr, hogy Európá
ban most átalános a tendentia a centralisatio felé. 
Tagadom ezt ünepélyesen. 

Eötvös József b. vallási s közoktatási 
m i n i s z t e r : Nem mondottam! 

Percze l Mór : Igenis, tegnap ez értelemben mél
tóztatott nyilatkozni. Sőt ellenkezőleg Európában 
majdnem mindenki érzi azon kimondhatatlan bonyo
dalmat, melybe a merev centralisatio az administra-
tíot sodorta, azon roppant költségeskedést, melybe 
ezen centralisáltadministratio kerül. (Igaz! Ugy van !) 

De egyátalában ki merhetné összehasonlítani me
gyei rendszerünket, ezen magában nézve nagyszerű, 
különálló és páratlan institutiot, Európának vagy a 
világnak is akármely alkotmányos tényezőjével? 

Nem hasonlítható az össze se a svájczi kan
tonokkal, se az éjszakamerikai államok rendsze
rével, se pedig azokkal, a mik Angliában County 
névalattismeretesek. Megyei rendszerünk egy di'ága 
kincs, egy dicsőségteljes tulajdona a magyar nemzet
nek, mely oly idős, mint maga Magyarországnak 
ezeredéves alkotmánya, a mely ismét az európai 
rendezett államok legidősb alkotmánya. 

Ezen megyei institutiónk, mint igen helyesen 
méltóztatott tegnap egy pár szóval definiálni, nem 
csupán administrativ rendszer, nem csupán az al
kotmányos szabadság védbástyája volt, de egyút
tal 1848—49 előtt legislativ tehetségekkel és tu
lajdonokkal is bírt. És pedig ez utóbbit két tekin
tetben gyakorolta, t. i. utasításai és közvetlen kö-

13 
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vetválasztásai által befolyt a törvényhozásba; de 
még azonkívül statutarius jogánál fogva törvényt 
is alkothatott, illetőleg statútumokat, kötelezőket 
mindenkire, hozhatott, ha ezek a köztörvénybe nem 
ütköztek. Legislativ hatalommal is birt tehát a 
megye. 

Hogy a követválasztásra és a követi utasítás
adásra nézve az 1848-ki átalakítási törvény foly
tán a megyék ezen utolsó adtributuma természet
szerűleg módosult, ki tagadhatná ezt? A megye 
többé nem választ követeket, nem adhat utasítá
sokat ; de ezért nem veszti el se jogát , se ké
pességét arra, hogy akár micsoda közügyekben ne 
nyilatkozhassak. Azt hiszem, maga cultusminiszter 
úr sem méltóztatott tegnap ezen állításomat két
ségbe vonni. Sőt a mint igen élénken emlékszem 
rá, tegnapelőtt ő maga is azt állította, hogy ezen 
tekintetben a megyék befolyása sértetlen maradt. 
A megye, nyilatkozatai által, ha nem is többé direc-
te, de indirecte soha sem szűnt meg befolyást gya-
korolniatörvényhozásra. Miért isienne szükségesa-
kár közpolitikai, akár administrativ tekintetben a me
gyét korlátozni ? Hiszen, midőn minden egyes akár 
sajtó utján, akár nyilvános gyülekezetben nyi-
latkozhatik és küzdhet a kormány eljárása ellen, 
és érvekkel támogatva előadhatja a maga vélemé
nyét még a legkényesebb kérdésekben i s : miért ne 
tehetné .ezt még inkább egy oly törvényes és ren
dezett testület, mint a megye ? — Nem is lehet tehát 
itt szó ez iránt; a kérdés csakis arra terjedhet ki, va
jon a megye a törvénybe ütköző, az administratiot 
lehetlenitő, vagy az országnak belbékéjét veszélyez
tető intézkedéseket tesz-e, vagy ilyen határoza
tokat hoz-e ? 

Nézetem szerint igen kár volt, hogy a tanács
kozás nem szorítkozott csupán arra, mi napirendre 
volt kitűzve, t. i. a belügyminiszter úr feleletének 
tárgyalására. 

Nem lehet tagadni, hogy itt nem egyedül a 
formalitás, nem is épen a törvénynek szoros magya
rázata az, a mi a kérdést eldönti. Hiszen mi még ma 
sem vagyunk egészen normális állapotban. (Igaz!) 
Ki merné azt állítani, hogy hazánk alkotmánya 
teljesen helyre van állítva? kimerné azt mondani, 
hogy mi ma már minden veszély ellen biztosítva és 
egészen szabadok vagyunk ? Leestek ugyan lán-
czaink; de bizony még mindig őriztetünk; s nem 
egyszer hallottam igen tekintélyes férfiaktól, hogy 
nem kell nemzetünket izgatni, nem kell a hatalmat 
provocalni, mert lehetséges, hogy még egyszer 
visszatér azon irgalmatlan rendszer, a melyl 18 
éven át majdnem halálra kínozta nemzetünket. 

Én ugyan nem osztom azok okoskodását, kik 
nemzetünket ilyen merénylet lelhetó'ségével ijeszt
getik. Semmi okunk és nem is illó' hozzánk ily ré
mektől félni. Féljenek inkább ó'k, kik közügyeink

kel 18 éven át oly lelkismeretlenül és botorul el
gazdálkodtak. 

Renditlen hitem és tudatom, hogy azon nem
zet, mely ki bírta állani a 18 éves, a történelemben 
szinte páratlan elnyomatást; azon nemzet, mely meg
lepetve és készületlen bár, oly harczi dicsőséget 

I képes vala kivívni és tud előmutatni, minő 18 éven 
át egész a mai napig egész Európában megismer
tette fajunkat és neki rendkívüli politikai hitelt 
szerzett; azon nemzet, melynek egy arany korszaka 
van, minő az 1823—48-iki, a reform arany kor
szaka: ily nemzet nem félhet, ily nemzetnek nincs 
oka félni, ily nemzet elégtételt várhat, és elégtételt 
fog is nyerni. (Élénk hosszas helyeslés.) 

Ha a tisztelt cultusminiszter úr ugy szólt volna 
itt, mint képviselő; ha az ő előadását oly phrene-
ticus applausussal nem fogadta volna a jobb oldal, 
mint ez tegnap történt: talán nem érdemelne oly 
nagy figyelmet, nem követelne oly visszatorlást, 
mint a minőt így előidézett. De midőn miniszter 
szól, felelős még szaváért is. 

Eötvös József b. vallási s közoktasási 
miniszter: Ugy van! 

P e r c z e l Mór: Hivatkozott a miniszter úr 
az 1848-iki törvények eredetére. A ki a törvényt 
hozza, mindenesetre az a legbiztosabb s compe-
tensebb értelmezője magának a törvények is. Korán-
sem akarom én tagadni, hogy a miniszter urnák 
a 48-iki reformok létesítésében tetemes érdemei 
vannak ; de vannak ám másoknak is. (Élénk helyes
lése) Nem egy ember maga. nem is az 1847 — 48-iki 
törvényhozás vivta ki azon roppant eredményeket: 
egy legio hazafinak önfeláldozása, lelkesedése és 
ernyedetlen működése szerezte a nemzetnek az 
1848-iki átalakulást. Megkezdették a reform arany 
korszakát és meginditák a magasztos munkát a 
szegény írók és a nemzeti költők, kik szerzek és 
terjesztették a nyelvet és fölidézték a hon fiai
ban a szükséges lelkesedést és hazaszeretetet; csak 
igy és ezután folytatták 1825 körül a haza alkot
mányát védő úgynevezett táblabírák. És itt bátor 
vagyok figyelmeztetni a t. miniszter urat 

Eötvös József b. vallási s közoktatási 
mini sz ter : Nem szükséges! Tudom! 

Percze i Mór: . . . hogy ők mindezt tették 
épen azon megyei institutioval, melynek értékét 
miniszter úr most kétségbe akarja vonni. Indítvá
nyozták, hozták is és kivívták az 1848-iki törvénye • 
keta Wesselényik, Kölcseyk, Széchenyik, Batthyá
nyiak és TelekiLászlók, és utánokjöttDeákFerencz, 
(Dörgő éljenzés) és az 1832/6-iki és 1839/40-iki 
Deák Ferencz körül csoportosult a jelesek szép 
hada: a Bezerédjek, a Klauzálok, a Beöthyk, a 
Szentkirályik, aRádayk, a Palóczyk, Kubúryik, 
mind oly férfiak, kiknek emlékét a jelen, mint utó
kor áldani fogja. (FÖlkiátiások: Perczel Mór!) 



CLXVIII. OESZÁGOS ÜLÉS. (Nov. 2. 1867.) 99 

Eötvös József b. vallási s közoktatási 
m i n i s z t e r : Igen, igen ! Perezel Mór ! 

P e r c z e l Mór: És még akkor is, midőn a 
„Pesti Hirlap" föltűnt, akkor is, midőn az úgyne
vezett radieal reform agitatiojának korszaka elő
állott, még akkor is nem egy ember, hanem sokan 
voltak azok, sokszor táu a történelemben meg sem 
is emiitett egyének, kik ezen 1848-ban megtes
tesült eszméket inditványozták és kivitelökre épen 
a megyei téren leghathatósban közreműködtek. 
Soha sem szabad feledni, hogy a mint bizonyos,hogy 
az 1843—44-iki országgyűlést megelőzte a 1832— 
36-iki és 1839—40-iki, ugy az 1 8 4 7 - 48-ikit meg
előzte és szinte provocálta 1843—44-iki törvényho
zás. (Elénkhelyeslés.) De, t. ház, hol vivatott ki-ezen 
reform ? hol kezdetett meg ereform legelsőtanácsko- ! 
zása ? Ki feledné el, hogy midőn azon híres regnico- ! 
laris deputatio operatuma 1831 — 32-ben a megyék
ben kihirdettetett,amegyékazonoperatumokat, me
lyek kiterjeszkedtek az administratióra és a poli
tikai ügykezelés minden ágazatára, hosszan tár
gyalták, vitatták és e részben utasításokat adtak ? 
Ezen viták képezték ki a politikai pártokat és egyé
niségeket. Itt és akkor vettetett meg alapja az igazi 
reformoknak; csak is a megyék közgyűlésein és a 
megyei institutio fegyverével vivatott ki annak 
teljes diadala. Már most ezen, ily múlttal és érde
mekkel biró megyéket megtámadni, tekintélyüket 
csorbitani, egy oly institutiot, a mely ezer éves mul
tunkkal ugyanazonositva van , mely elválhatlanúl 
összeforrott nemzeti létünkkel, az ily institutiot 
koczkáztatni akármi más rendszer miatt, kimon
dom határozottan, hogy majdnem saerilegium. 
És kérem, igy tekintettük azt nem csak én, de az 
összes 1844—48-iki oppositio emberei. Megtámad
tuk nem csak a kormányt, mely akkor a megyé
ket ostromolta, sőt hatalommol csorbította is a me
gyei autonómiát, de megtámadtuk különösen — és 
liarczoltunk, mint az osztrák kormánynál magá
nál is sokkal veszélyesebb ellen— azon tendentiákat, 
melyeket az akkori „Pesti Hirlap" és épen a t. 
eultusminiszter úr kifejtett. És bár nem tagadom, 
hogy azon 48-iki törvények hozatalában a t. eul
tusminiszter úrnak igen fontos érdemei vannak, 
más részről tagadhatlan az is, hogy azok tetemes 
részben az ő centralista agitatioja ellenében küz
dettek ki. 

Miniszter úr említést tőn arról is, hogy mit tettek 
a megyék 1848-ban. — Mit tettek a megyék 
1848-ban? No hiszen hajaszálai is fölállanak mi
niszter urnák, ha ma is azt akarnák tenni, mit 
akkor tettek. (Derültség.) Tudja miniszter úr, mit 
tettek a megyék? Mintegy ötven bataillont és 
szabad csapatot állítottak autonomiájoknál fogva 
önköltségükön a haza védelmére. Tudja miniszter 
úr, mit tett Tolna megye? Kiállított 1500 ember

ből álló szabad csapatot, mely megmentette a ha
zát Pákozdnál; és kiállított 5000 nemzetőrt, ki 
Eoth tábora elfogatásában főtényezőként szerepelt. 
Tudja, mit tett Komárom vármegye és városa? 
Mert nem csak megyei municipiumról van itt szó ; 
a városok és kertiletek szintén municipalitásokat 
képeznek. Lássuk hát, mit tettek a, komáromiak ? 
Nem engedték be a várba azon három zászlóalj oszt
rák katonát, melyet a minisztérium oda rendelt. 
Kikötötték a hidat, összecsoportosultak, elfoglalták 
a várat, és ez által lehetővé tették a következő 
azon táborzást, mely nélkül elhalt volna örökre és 
gyalázatosan a nemzet, és nem volna ma egy em
ber, ki merészelne dicsekedni azzal, hogy magyar. 
(Elénk tetszés.) 

Tisztelt miniszter úr hivatkozik a népre is; 
aristokratikus intézménynek nevezte a megyéket. 
(Fölkiáltások közénen : Igaz! Ráday L. is ma nemes 
megyét emiitett!) És azt monda, hogy mégma is a haj
dani jelleggel bírnak a megyék. (Igaz!) Távol le
gyen, hogy én ezt vádnak ismerném a megyei in
tézmény ellenében, sőt épen abban tartom legna
gyobb dicsőségét a megyéknek. Az a nép, azon 
derék és páratlan nép, a melyet 18 éven át semmi 
ármány nem bírt felzaklatni régi urai, a nemesség' 
ellenében, az a nép épen az által, hogy még ma is 
ragaszkodik a régi férfiakhoz, a nemességhez, most, 
midőn a miniszter úr gyanúsítani akarja a megyei 
intézményt, épen akkor oly hazafias, tiszta érzüle
tet és okos tapintatot tanúsított, melyet kívánok, 
hogy minden legjelesebb embere a hazának figye
lemben tartson: azon nép épen azzal, hogy a nemes
ségből választá tisztviselői és képviselői legfőbb ré
szét: verdictet mond a miniszter úr insinua-
tioi fölött. 

Azt szerette volna talán a miniszter úr, hogy 
az utóbbi 18 év alatt sikerült volna az osztrák kor
mánynak egy galicziai lázadást idézni elő? (Nagy 
nyugtalanság a középen. A dologra !) Dologra, igen 
is ; csak méltóztassanak hallgatni. (Halljuk!) Sze
retném tudni, mi megütköző van abban, ha azt 
mondom, hogy talán nem szerette volna a miniszter 
úr, ha 18 évi gazdálkodása alatt sikerült volna az 
osztrák kormánynak föllazítani a népet? mi meg
ütköző van ebben? (Fölkiáltások: De van a hasi.n-
laiban!) Én nem egyes férfiaknak nagy állásában 
s hatalmában, mint inkább épen a derék, a párat
lan magyar nép okos tapintatában, nemes érzüle
tében és tulajdonaiban keresem és találom nemze
tem fő erejét és jövője biztonságát. (FölkLUtáiok : 
Mi is!) Mert az megbecsüli a multat (Fölkiáltások: 
Más is !) s ez által megalapítja jövőjét. 

Mily hangulat uralkodott némely körökben, 
midőn egy izgató szó hallatszott hazánkban, mi
dőn megtámadtatott a jelen kormány azért, mert 
nem birta még a nemzetiségek közti differentiát 
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megoldani, nem birta Hovátországot kibékíteni. | 
Magam sem szerettem azt a hangot, és hazám
ra nézve veszélyesnek, károsnak jelöltem, sőt 
olyasnak tartom, mely a kibontakozást majdnem 
lehetetleníti. De bocsánatot kérek a cultusminisz-
ter úrtól, szavaiban épen oly értelem fekszik, mi
dőn a népre hivatkozik. Ez agitatio volt, semmivel 
sem ártatlanabb, mint maga az, melyet emliték 
és megróvék. 

Kérdem már most, a megyék mit teljesítenek 
ma? Tán azt, hogy ők a 18 évi rémuralom alatt 
Magyarországra szabott adót behajtják ? Hiszen a 
népnél mindenki elveszti tekintélyét, legyen az 
bárki, ki ezen törvénytelenül kivetett és az iszony 
rendszeréből kifolyó adót behajtja. 

Nem a megyei intézményt gyűlöli a nép, ha
nem azt, hogy a megyei intézmény nem olyan, 
mint a milyennek lennie kellene; [Helyeslés balról) 
hogy az eszközül használtatik fel és kell magát 
eszközül használtatnia oly adórendszer keresztülvi
telére, mely a nemzet életvére elontásával erősza
koltatott az országra. 

Egyébként ha valakinek, nekem is van jogom 
a népnek véleményére hivatkozni. A nép nem azt 
követeli, hogy a megyék szűnjenek meg, a nép 
nem tud semmit a miniszteri kormányzatról; egy 
van, a mit óhajt, mit lelkéből kivan: s ez az, hogy 
aẑ  1848-iki törvények teljesen visszaállíttassanak. 
(Elénk helyeslés balról.) A nép irtózik oly adó elvál
lalásától, mely eddigien az ő megrontására fordít
tatott. (F'ólkiálíások: A dologra!) Ez is a dologhoz 
tartozik. 

Figyelmeztetem a tisztelt házat, hogy ez a 
mostani a harmadik minisztérium és népképvise
lői parlamentje Magyarországnak. Az első 1848-
ban Pesten volt, a második Debreczenben 1849-
ben:és gondolják-e a tisztelt képviselők, hogy Ma
gyarország azért veszett el, mert 1848-ban, 49-ben 
minden a maga rendjén történt? azért veszett el, 
mert a nemzet fegyvert fogott ? azért veszett el. 
hogy mindnyájan csupa jó embernek voltunk és 
megtettük kötelességünket ? Nem, bizonynyal nem. 
Kimondotta azt az angol történetíró, hogy egy 
nemzet sem veszhet el önmaga hibái és bűnei nél
kül. És ha valaha egy kormány politikája meg lön 
az események által czáfolva és hazudtolva, kimeri 
tagadni, hogy az 1848.ugy, mintáz 1849. miniszté
riumnak politikája az események által rögtön 
megezáfoltattak ? Akkor is alkudozással töltöttük 
a drága időt, vaspályák építéséről és közoktatás
ról beszéltünk, mindenről tanácskoztunk, csak 
arra nem fordítottunk figyelmet, a mire kellett 
volna: a honvédelemre ; akkor is elkövettetett egy 
lényeges hiba Hebreczenben, a mely hibát egy 
nemzet nem követhet el méltó lakolás nélkül, mert j 

| feledé, hogy „il ne faut pas confier la révolution 
aux konimes contre qui la révolution était fait; 
chaque demi révolution n'est qu'une ch imere ;" 
s mert, amint a magyar közmondás mondja: „nem 
kell az ebre hájat bízni." I ly előzmények után, 
midőn két majoritás által támogatott politika 
meghiúsulása fekszik előttünk, nem árt. ha a har
madik, a jelen majoritást ovakodásra inti. Pedig 
nagy majoritás volt'ám mindkettő: az első, a pesti 
majoritás ellenében a híres törpe, alig 30 tagot 
számító minoritás állott; Debreczenben pedig csak 
egy pár ember sorakozott körülöttem, ki hirdetem 
az igazságot és megjóslám a szörnyű katastrophát. 
Mindnyájan egy szerencsétlen nevet kiáltottak k i : 
egy egyént, ki az egész országot a legnagyobb 
gyalázat és halálos veszedelem martalékául ejtette. 
Nem ok nélkül figyelmeztetem én a tisztelt képvi
selőházat és különösen a mostani majoritást, mely 
tegnapelőtt a miniszter úrnak előadványait o ly 
zajos enthusiasmussal üdvözölte és mintegy ma
gáévá tette. (Közbeszólás jobbról: Ugy van!) Vajon 
szabad-e az agitatio ezen terére vezetni a tanács
kozásokat? vajon szabad-e nekünk a nép hangu
lata iránt a képviselő testületben téves fogalmakat 
terjeszteni ? a nép hangulatát, mint a megyei instb 
tutio szellemével ellentétest előtüntetni, és azt mint 
a minoritás politikai irányával ellenségest mu
tatni föl? 

É n is ugy vélem, miként már igen sokan meg
jegyezték, hogy teljesen időn és téren kivüli volt 
a miniszter úr tegnapelőtti expectoratiója. Mért nem 
szorítkozott inkább azon tárgyra, miért nem vé
delmezte, nem támogatta azon indokokat, a melye
ket itt belügyminiszter úr az interpellatiora adott fe
leletében elősorolt? Vannak fontos okok, a me
lyek igen óvatossá tesznek engem, és szükséges, 
hogy tegyenek bármely párton álló férfiakat is. A 
legfontosabbak egyike az, melyet a pragmatica 
sanctiora való hivatkozása mellett felhozott, és a 
melylyel a pragmatica sanction állítólag elkövetett 
sérelmet fejtegette. 

Én nem kiálthatok föl, hogy markomban 
tartottam a Habsburg-dynastia existentiáját; és 
nem állithatom, hogy azt megmentettem. Sőt ellen
kezőleg az 1848—1849 körüli korszakban azon 
absolutisticus és nemzetfölemésztő kormányrend
szert, melyhez ezen felséges uralkodóház akkorban 
lételét kötötte, élethalálra megpereltem; 18 éven 
át hűn osztozva hazám sanyarú sorsában, ép 
ugy kínpadon hevertem, mint maga a szent anya; 
de soha csak egy hangot sem emeltem, mely com-
promittálta volna jövőjét (Helyeslés) vagy megbecs-
telenícette volna múltját. Én nem koronáztam, 
nem buzdítottam nemzetemet a koronázási actus-
r a ; de midőn nemzetem 18 évi sok kisértés da-

| czára utoljára oda látta magát szorítva, hogy még 
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örülnie kelle azon, hogy alkotmányos jogainak 
némely foszlányait még visszanyerhette; midőn 
láttam, hogy kün nincs többé tér és alkalom a 
kün maradottak számára valamit hazájok fölsza
badítására megkísérteni, és még a legmerészebb is 
kényszerült a további künmaradás haszontalansá-
gát elismerni: akkor kötelességemnek nemkevésbbé, 
mint jogosnak tartottam a visszatérést hazámba, 
(Zajos helyeslés) és elfoglalnom azon állást, melyet ha 
mindenki,bizonyára magam is fölhíva valék elfog
lalni. (Atalános zajos helyeslés,.) De midőn ezt tevém, 
nem menthetem föl magamat attól se, hogy azon ala
pot, azon legfőbb alapot, melyre a transactio fek
tetve lőn és melynek következtében a koronázási 
ünnepély megtörtént, hogy én ezen alapot magam 
is kiindulási pontúi elfogadjam. (Élénk hdyeslés 
középen.) Hogyha én ezt az alapot nem fogadom 
el, soha sem térhettem volna vissza tiszta kebellel, 
mert én conspirálni nem szerettem, (Éljenzés) és az 
nem hozzám illő, az nem lehete ezélorn, azt én a köz
ügyre nézve veszélyesnek jelöltem és mindig elle
neztem. (Élénk éljenzés középen.) Midőn bejöttem, 
nyíltan kijelentem, hogy ez alapot őszintén és 
minden reserváta nélkül elfogadom kiindulásul, és 
bizonyára az esküjét hiven megtartó és a nemzetet 
szerető trónnak épen oly liíí támasza és szükség 
esetében védője is leszek, mint bárki más, és mint 
valék eddig nemzetem jogainak és lételének. (Áta
lános, zajos éljenzés) 

És itt van az, a minél fogva, midőn beszédem
ből kiindulék, azt mondám, hogy bár Tisza Kálmán 
hazánkfia és képviselőtársam igen jeles beszédé
nek majdnem minden tételét magamévá teszem, 
mégis tartózkodtam volna e tárgyban felszólalni 
és különösen a belügyminiszter úrnak a hozzá in
tézett interpellatiora adott feleletére a nem kelye-
selést kimondani, miután érzem, hogy magasabb 
szempontok azok, melyek a belügyminiszter urat 
eljárásában bizonyosan vezérelték: mert lehetetlen
nek hiszem, és föl nem tehetem róla, hogy ő, kivel 
én szerencsés voltam éveken át egy zászló alatt 
küzdeni és a kit ugy ismerek, mint önmagamat, a 
megyeimunicipiumok barátjának, hogy ő, mondom, 
ezen municpiumok törvényes activitása korláto
zására intézte volna a kérdésbe vett eljárást. (Zajos 
helyeslés középen.) Nem tagadom én, sőt el is isme
rem, hogy ezen eljárásban lehetnek, sőt vannak 
némely részletek, minőket szorosan jogi szempont
ból ítélve épen correcteknek nem lehetne tartani; 
de kérem méltóztassanak először a miniszter úrnak 
kényes állását is tekintetbe venni, s ajánlom továbbá 
a bal oldal vezéreinek figyelmébe azon nehéz ál
lást, melybe ily praecedensek szentesítése mellett 
magok is juthatnának. Vajon a miniszter úr, ki a 
törvényes közeget képezi a trón, az uralkodóház 
*s a nemzet közt, vajon a miniszter úr, a ki magá

ra vállalta az 1867-iki törvényeknek teljesítését és 
végrehajtását, vajon, mondom, fölmenthette-e ma
gát attól, hogy midőn oly tény merüs fel, mely, 
bár hogy veszszük — ha azt nem is neveznők tüstént 
bűnténynek, mert a fölött ítélni nem hozzánk, ha
nem a bíróság elé tartozik — hanem a mely két
ségtelenül a hatalom alapos neheztelését hívta ki, 
hogy ő akkor másként járhatott volna e l , mint 
hogy ezen tény ellenében a hatalom teljével, hi
vatalos hatósága egész erejével lépjen föl? \(Zajos 
helyeslés a jobb olddalon) Mert, kérem, mindent, min
dent lehet egy parlamentben discutiálni, és a 
kormány kötelessége a diseussiot mindig eltűrni, 
kivéve a királyságot: mert a hatalom maga magát 
nem engedheti discutiáltatni. „L'empirenese laisse 
pas discuter." (Zajos helyeslés a jobb oldalon.) 

És bátor vagyok épen Tisza hazámfiához ma
gához kérdést intézni, (Halljuk!) kész-e t. hazám
fia arra, hogy ha a minisztérium — dato non 
concesso — megbukik, uj minisztériumot alakít
son ? (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Nem is szólva arról — mert én nem ismerek 
félelmet — n e m hiszem,hogy a felséges uralkodó 
ház, és annak mostani feje azon 18 éves iszonyú 
tapasztalás után még egyszer akarná, vagy csak 
merészelné azon experimentatiotujolag megkezdeni; 
(Helyeslés) de az kétségen kívüli, hogy épen ugy 
mint bármely hatalomnak feje, azon tért elfő glal-
tatni és azon fegyvert kezeltetni,mely okvetlenül bu
kásáravezetne, nem engedheti. (Helyeslésaközépen.) 
Kérem azokat, a kik ezen kérdésben akarják a 
minisztériumot megbuktatni — pedig egy bizal
matlansági szavazat vagy nevetségessé válik, ha 
pusztán marad, vagy okvetlenül a minisztérium bu
kását idézi e l ő — (Élénk helyeslés a minisztérium szé
kein és a jobb oldalon) fontolják meg, hogy ezen 
kérdésből nem csak miniszteri krízis fogna támadni, 
de egyenesen áttérnénk a forradalom terére. (Moz
gás) Ne higye a t. képviselő úr, kit csak pár hét 
óta van szerencsém ismerni, és ki iránt igazán mély 
tisztelettel viseltetem, hogy én őt nem tekintem elég 
mérsékeltnek és ildomosnak, és hogy ne volnék 
meggyőződve, hogy ő sem akar forradal
mat előidézni; de okvetlen következménye ezen 
föllépésének vagy ujabb elnyomatás, vagy a nem
zetnek védelmi térre való kényszerittetése volna, 
vagyis az, a mit forradalomnak neveznek. (Ugy van! 
a középen.) 

Tegnapelőtt hallottam itt egy szónoklatot, 
melyben régi derék barátom, politikai bajtársam 
Nyáry Pálnak egy hajdani nyilatkozata idéztetett 
föl. Nyáry Pál képviselőtársam nem szorul az 
én védelmemre, ő sokkal magasabban áll, mintsem 
az ő politikai tekintélye megtámadások ellen vé
delemre szorulna ; de figyelmeztetni kívánom 
azon képviselő urat, és a majoritást is, mely azon 
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képviselő úr szavait oly hevesen éljenezte, hogy 
hányan vagyunk itt, kikre ily valamit ne lehetne 
fölolvasni! (Ugy van! a középen) 18 év hosszú kor , 
é s kivált azon kor, melyet itt mindnyájan kün 
és bent keresztül éltünk, bizony oly hathatós in-
gredientiákkalbirt, melyek bármely erős constitu-
ti ot és természetet is megváltoztathattak. Én sehogy 
sem szeretném erre a térre vinni a tanácskozást: 
hiszen nekünk belbékére és ̂ egyetértésre van min
denekelőtt szükségünk. (Elénk helyeslés.) Ha mi 
egymásnak szemrehányásokat teszünk a múltból, 
nem kell idegen hatalom, nem kell orosz, (Ata-
Idnos helyeslés) magunk magunkat megrontjuk és 
tekintélyünket aláássuk. 

íme, némi összefüggésben előbbi okoskodá
saimmal, magam magamat hozom föl például. 
Hiszen engem megtestesült forradalmárnak ne
veztek : és most minő ártatlan bárány vagyok. 
(Atalános derültség.) 

Én nem akarok és nem akarhatok forradal
mat: mert arra először nincs szüksége a nemzetnek; 
— (Helyeslés) pedig már a politikában az is rósz, 
a mi nem szükséges, és épen azért tartom cultus-
miniszter urnák a eentralisatiot illető előadását 
rosznak, mert szükségtelen. (Derültség. Helyeslés.) 
Törvényes eszközökkel, legalább ugy, mint most 
értelmeztetik, a sajtó, megyei institutio, és a par-
lamentális vitákkal mindent lehet és fogunk kö
vetelni, mindent lehet és fogunk is kivívni, és 
pedig mindazon lényeges jogokat, melyek orszá
gunk való államiságát helyreállitandják: különösen 
és mindenekelőtt a magyar hadsereget. (Élénk tet
szés.) Ezt, a magyar hadsereg fölállításának meg
indítását és kivitelét legelső és legfőbb kötelessé
gemnek tartom; (Zajos helyeslés minden oldalról) 
és ez egyik fő oka, hogy még egyszer merészked
tem elvállalni azon missiót, hogy öreg, törékeny 
létemre, parlamenti discussiók sorompójába lépjek. 
(Éljenzés.) De hisz, kérem, elérjük azt még talán 
erőfeszítés nélkül is. Európa constellatiója ugy 
alakul, hogy, legalább pro momento, a veszé
lyek nem minket fenyegethetnek; sőt ha való
ságos őrültek nem vagyunk, azokat saját érde
künkben igen könnyen zsákmányolhatjuk ki, 
és mindent, mindent elérendünk. Hiszen, kérem, 
az uralkodóháznak jövője nem másban fekszik ma 
már,mint e nemzet erejében, s hazánk térein,melyek 
a Duna által hasittatnak. Itt, a szőke Duna vidé
kein fog nem csak az uralkodóháznak és Ma
gyarországnak, de talán Európának sorsa is eldön
tetni. Es a legfőbb tényezők, a legelői küzdők épen 
mi magyarok vagyunk és fogunk lenni, és mi 
vagyunk hivatva arra, hogy ezen felséges missiot 
üdvösen betöltsük. Es épen azért, mertlényegesen 
változtak Ausztriának magának és különösen az 
uralkodóháznak érdekei a legújabb események 

következtében : a mi politikánknak is lényegesen 
kell módosulnia. (Zajos helyeslés.) Nincs többé 
szükségünk nekünk ellentétben a dynastiával kö
vetelni alkotmányunk helyreállítását, és annak első 
postulátumát, a hadsereget; sőt czélszerü és eluta-. 
sithatlan az, hogy eme leglényegesebb követelmé
nyeinket magával az uralkodóház existenfiájával 
hozzuk öszhangzásba: és e szerint kötelességünk 
feledni a multat, melyet már talán keresztyén te
kintetből sem volna szabad boszúlásra fölhasználni; 
és a mi legfőbb, nem szabad megbőszülnünk ma
gunkat ugy, hogy magunk magunkat is megöljük. 
(Zajos helyeslés.) 

Nem vagyok tehát többé forradalmár, nem is 
leszek; és mert az nem vagyok, nem szeretném a 
nemzetet se a forradalom terére vinni. Egyátalá-
ban nem óhajtottam oly térre vezetni a discu-
siót, melynek kifolyása nem lehetett volna más — 
haugyan a ház többsége Tisza Kálmán indítvá
nyát pártolja — mint az, hogy a minisztérium 
lelép. 

Es mert nincs szükség, hogy ily extremumok-
hoz nyúljon a nemzet; és mert lehetetlen tagad
nunk, hogy ezer meg ezer körülmény van, mely 
ép ugy mint 1848 —9-ben parancsolta, hogy te
gyünk ugy mint tettünk, jelenleg tiltja annak kö
vetését : (Zajos helyeslés) épen ennélfogva mind 
azon tisztelet mellett, melylyel viseltetem Tisza Kál
mán képviselőtársam iránt, mindamellett hogy ki
jelentem, hogy motívumainak főbbjeit, sőt majdnem 
minden részletét is osztom : épen ezen legfőbb 
momentumnál fogva, melyet válaszában a belügy
miniszter úr is előhozott, és mely körül leginkább 
kellett volna a tanácskozásnak folyni: ezen te
kintetből indítványát, melyet beadott, nem pártol
hatom. (Zajos helyeslés a jobbon.) 

Sőt, t. ház, miután némi figyelmet gerjesztett 
ezen töredezett előadásom, majdnem bátorkodnám 
egy javaslattal előállni. (Elénk fölkiáltások: 
Halljuk, halljuk!) 

Ugy látom, mintha nem volnának itt egészen 
tiszták a fogalmak az interpellatio természetére 
nézve. (Nyugtalanság a bal oldalon. Fölkiáltások: 
Halljuk!) Nem akarok senki irányában szemrehá
nyást tenni, de magam is csak gondolkozás köz
ben tájékoztam egy kissé magamat. Már e napok
ban egy kevéssé elhibáztuk a dolgot, midőn meg
kezdtük az interpellatio kérdését tárgyaim, (Mozgás) 
és én nem hiszem, hogy Tisza Kálmán indítványa 
is formalitás tekintetében egészen correct volna. 
(Mozgás a bal oldalon.) Ha ő bizalmatlansági sza
vazatot akar inditványa által adni a minisztérium
nak, ez lehetne ugj^an következménye ezen discus-
siónak, hanem nem szövethetik össze magával a 
discussióval. 

Az interpellationál, a mennyire én tudom, a 
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háznak körülbelül ezek teendői: vagy az interpel-
latiö és a vitatkozások folyama után egyenesen 
minden motivatio nélkül napirendre tér a ház; vagy 
indokolhatja az interpellátiora adott felelettel való 
megelégedését; vagy indokolva kijelenti a felelettel 
való elégületlenségét; de a ház e részben határo
zatot nem hoz. (Mozgás.) A ház nyilatkozik, de 
határozatot nem hoz. 

Ismételve kijelentem, hogy bármikép osz
tom is fő elveiben Tisza Kálmán képviselőtársam 
nézeteit; de indítványát azon magas politikai 
szempontoknál fogva, melyeket előbb volt sze
rencsém fejtegetni, nem támogathatom. 

Én azt gondolom, talán a t. ház megfelelne min
den tekinteteknek, ha egy igen egyszerű ordre de 
jourt fogadna el. (Halljuk! Halljuk!) Tisztán, egysze
rűen, minden megjegyzés nélkül mondja ki, hogy a 
képviselőház ezen vitatkozások következtében is 
az interpellátiora adott nyilatkozat után áttér a 
napirendre. (Elénk ellenmondás a miniszteri székek
ről: Már nem lehet! Már késő! Zaj. Halljuk! Elnök 
csönget.) Távol vagyok itt valami nagy erőt vagy 
valami nagy hitet követelni ezen indítványnak; 
de hisz, azt gondolom, a minisztérium tökéletesen 
megelégedhetnék ily nyilatkozattal; míg másrészt 
csakugyan történtek épen a miniszteri padról oly 
véleményelőadások, melyek azon aggodalmakat, 
melyek fölmerültek és melyek más körülmények 
közt és kevésbbé abnormis állapotokban talán iga
zolva is lennének, fokozták. 

Ezért, és másodszor még azért, hogy én ta
pasztaltam és olvastam az interpellatiok elintézési 
módját. 

Nem akarom Francziaországot fölemlíteni, hol 
sok retor tán megy keresztül, mig csak megengedik, 
hogy valaki interpelláljon. Azt hiszem, előttünk ta
lán csak két ország van: a kis Belgium és Anglia, 
melyre e tekintetben hivatkozhatunk. (Halljuk!) 

PulSzky Ferencz *. Olaszország! 
Perczel Mór: Ez még egészen új. 
Angliában az interpellátioknak következmé

nye nem egyszer miniszteri krísis és változás. Sok
szor az interpellátio utján egyszerű administra-
tionális kérdések is hozatnak szőnyegre. Jól em
lékszem — és e tekintetben Pulszky Ferencz bará
tomra mernék hivatkozni — hogy egyszer egy 
magyar kérdésben. 

Pulszky Ferencz: Úgy van! 
Percze l Mór: . . . egy magyar nő elfogása 

tárgyában igen élénk vita támadt mind a lordok, 
mind a commonerek házában. De különösen em
lékszem, nem régen, csak pár év előtt, nagy vita 
volt az angol parlamentben a menekülteknek Pá-
nsban való működése miatt. Hosszasan tartottak a 
viták, nagy miniszteri krisis volt, és gondolom, mi
niszteri változás. 

Nem áll az, kérem, hogy csak azon nap és azon 
perczben térhetni napirendre, az ordre du jourra . 
midőn az interpellátiora felelet adatott és az 
nyomban tárgyaltatott. Ugyanis, kérem, sokszor 
teszik azt, hogy mindenféle motivátió nélkül, a nél
kül, hogy akár helytelenítés, akár helyeslés mon
datott ki, nyíltan kimondják, hogy áttérnek a napi
rendre, vagyis áttérnek az egyéb tárgyalás folyta
tására— mert az interpellátio mindig megszakítása 
a rendes tanácskozásnak. 

Nem akarom tovább indokolni előadásomat; 
csak egyszerűen ismétlem szónoklatom befejezéséül, 
hogy én egyszerű napirendre térést indítványozok. 
(Éljenzés.) 

Tre fo r t Á g o s t o n : Tisztelt ház ! Nem mond
hatom, hogy nekem a sors kedvezett volna, miután 
ily jeles szónokok után jött reám a szólás sora. 
De mind a mellett, felfogásom szerint, az igazság 
és legalább az én subjectiv veritasom nem szorul 
czifra szókra. Bátorkodom szokott egyszerűséggel 
és rövidség-gél nézeteimet előadni. (Zaj. Elnök csen
gj.) 

U g y látszik, hazánknak azon sajátságos, sőt 
mondhatom, tragikus sorsa van, miszerint ugyana
zon nemzedék, mely hosszú küzdelmek után egy 
nagy müvet állított , azon műnek lerombolására 
törekszik. Történt ez már egyszer, s ismét komoly 
jelenségek mutatkoznak, hogy egy turbulens tö
redék azt ismételni hajlandó, ha törekvéseinek elejét 
nem veszszük. Aggályaim nem alap nélküliek. 
Alkotmányunk helyreállíttatott, felelős parlamenti 
kormány jött létre , a közös ügyek rendeztettek, 
melyeknek előbbi rendezetlen állapota folytonos 
alkotmányos összeütközéseknek, sőt forradalmak-
s véres háborúknak kútforrása volt, és le van téve 
az alap, melyen Mag yarors zág szabadságát s önál-
lását teljes mértékben élvezve, anyagi és szellemi 
érdekeit fejlesztheti és biztos jövőnek nézhet elébe. 
S mit látunk annak ellenében bizonyos körökben 
mivelni ?! A törvényhozás tekintélye rendszeresem, 
aláásatik, a szentesitett törvények folytonosan gu-
nyoltatnak. A sajtószabadságot a sajtó egy része a 
törvényes állapotok elleni izgatásra használja. (He-
lyeslés.) Testületek organizáltatnak, melyek államot 
az államban szándékoznak képezni, s némely me
gyék az országgyűléssel és az ország kormányával 
coordinált testületekállását követelik. Mielőtt a bud-
get a házban discutiáltatnék, azzal izgatják a népet, 
hogy mi terhein segíteni nem akarunk. Miért nem 
vonatunk felelősségre, hogy nincs eső, mikor kell, 
s nincs szép idő, mikor bizonyos uraknak igy tet
szik ? Végre azon doctrina állíttatik fel, hogy Ma
gyarország függetlensége az uralkodó ház fe n-
állásával össze nem fér. (Helyeslés.) 

Lehet-e kilátásunk ily jelenségek közt arra, 
hogy fiatal szabadságunkat consolidálhatjuk ? Nem 
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vezetett-e mindenkor és minden időben ily eljárás 
az apsolutismushoz ? Kérdem, szabad-e a kormány
nak ily komoly és szabadságunkat veszélyeztető 
jel enségeket közönynyel nézni ? 

E jelenségek pedig hivatalos kifejezést nyertek 
Heves megye és Eger városa határozataiban. A 
k ormány tehát felelőssége öntudatábanHeves me
gyébe királyi biztost küldött, s Heves megye és 
Eger városa határozatait megsemmisítette. 

Mielőtt a kormány ezen eljárásáról véleményt 
mondanék, a két következő kérdéstől ítészem azt 
függővé: tehet-e eleget a minisztérium a felelősség 
elvének, ha rendeleteit félre lehet tenni ?s volt-e oka 
és joga a kormánynak a jelen esetben Heves me
gyébe királyi biztost küldeni, s e megye és Eger 
városa határozatait megsemmisíttetni ? 

A mi az első kérdést illeti: a modern világ 
műveltsége nem tudta eddigien a szabad kormány
zat magasabb typusát felállítani: mint a felelős 
parlamenti minisztérium formáját. Ily minisztérium 
az alkotmányos praxis szerint nem csak az ország 
képviseletére támaszkodik, hanem annak többsé
géből foly ki. Ily minisztérium formális meghatal
mazottja az országnak, tehát az önkormányzat leg
felső fokozata. Áll pedig a miniszteriurn kétféle 
ellen őrködés alatt: ellenőrködik felette egyrészt a 
korona; másrészt az ország, képviselői által. Kér
dem : ellenőrködhetik-e felette még egy harmadik 
tényező is, különösen pedig hazánkban a helyható
ságok és .bizottságaik? Fölfogásom szerint a 
kormánynak actiója annyi sokféle ellenőrködés 
mellett semmire redueáltatnék, s ilyen kormány a 
gyöngeség és tehetlenség ideálja volna. (Tetszés.) 
I ly harmadik tényező ellenőrködése mellett százféle 
testületek részéről, melyeket a helyhatóságok ren
dezetlen állapotában némely megyékben a főispán 
befolyása, másutt a véletlen, harmadik helyen egy 
táblabirói cotteria állit össze, a rendes közigazga
tás, minőt a mostani világ szükségei igényeinek, 
lehetetlenné válnék. (Helyeslés.) S nem anomalia-e, 
ha az ország egy része az egész ország meghatal
mazottja: a kormány és az országgyűlés felettakar 
őrködni ? Mi lesz a felelősség elvéből, ha egy tes
tület a kormány actioját zsibbaszthatja? Oly fo
galomzavar ez, mely nem csak a kormány felelős
ségét, hanem magát a képviseleti rendszer, e leg
szabadabb és legdemokratikusabb rendszer jelentő
ségét illusoriussá teszi. Az alkotmányos, theoria s 
az egész civilisált világon divatozó alkotmányos 
praxis szerint, a kormány rendeleit mindenki, 
akár egyén, akár testület, tisztelni, s a mennyiben 
végrehajtásával van megbízva, végrehajtani tarto
zik. Ha ezen alkotmányos szabálytól eltérünk, s 
megengedjük, hogy a kormány rendeleteit félre-
tehetik: akkor a kormány felelőssége üres szó ; 
akkor térjünk vissza a collegiális kormány rend

szeréhez, melylyel a megyék ily eljárása össze
egyeztethető, s mondjuk ki, hogy a parlamenti 
kormány gyakorlatára alkalmasak nem vagyunk, 
(Zaj, nyiígtalanság a hal oldalon) hogy mi az el
avult privilegiális osztályok államszerkezetét akar
juk fentartani (Ellenmondás a szélső bal oldalon) 
s menjünk vissza a gravaminális országgyűlések
hez. (Helyeslés.) 

A mi a második kérdést illeti: Eger városa 
alaptörvényeink, a pragmatica sanctio ellen hatá
rozatot hozott. Heves megye e határozatot a kor
mány rendelete szerint megsemmisíteni vonakodott. 
A kormány kötelessége volt királyi biztost küldeni 
s e határozatokat megsemmisíttetni; s a mint ez 
ügy folyamából kiderül, a kormány a SLokásos 
formákat sem sérté meg. Meg kell még jegyeznem, 
hogy egészen máskép áll az egyén a minisztérium 
irányában , mint egy administrativ hatóság: az 
egyén ellen bűntett esetében csak bíróilag lehet 
fellépni; de administrativ hatóság irányában a 
korma nynak joga van közigazgatásilag fellépni, 
mert az a kormányzat természetében fekszik. (He
lyeslés.) 

Én tehát nemcsak helyeslem a kormány eljá
rását , hanem merem állítani, hogy a kormányt 
feleletre kellett volna vonni, ha máskép járt volna 
el. I ly mulasztás által a minisztérium elvesztette 
volna a korona bizalmát, mely nélkül fen nem 
állhat; ily mulasztás által az 1848-ki törvények 
szelleme ellen vétett volna; ily mulasztás előbb-utóbb 
a viszonyok hatalma folytán nyakunkra hozta volna 
azabsolutisticusreactiót. (Felkiáltó sok jobbról: Igaz! 
Nyugtalanság a bal oldalon.) 

Legyen szabad előadásomat azon óhajtással 
végeznem, hogy legyen alkalmunk mielőbb a tör
vényjavaslatot a helyhatóságok rendezéséről tár
gyalni : mert e kérdés szerencsés megoldásától 
nem csak a parlamentalismus jövője hazánkban van 
feltételezve, hanem még becsesebb javak jövője, 
értem az ország normális fejlődését s a magyar 
korona országainak állami consistentiáját. 

Nem birok elegendő ékesszólással arra, hogy 
Perczel Mór képviselő urat beszédje egész tartal
mára nézve czáfolni akarjam; de miután azt mél
tóztatott mondani, hogy tisztelt barátom, Eötvös 
József báró és társai 1846-ban és 47-ben, épen 
akkor, midőn az administrátori rendszer által az al
kotmány meg lett támadva, központostitással léptek 
fel: erre azt felelem neki,hogy épen azért léptünk 
fel, mert a megyei rendszer nem volt képes az al
kotmányt a kormány visszaélései ellen megvédeni. 
Egyébiránt nem az administrativ centralisatio 
eszméjével léptünk fel. 

Ezenkívül a t. képviselő úr anachronismust 
követett el, a megyei rendszert ugy, a mint az mű
ködött 1825 óta, ezeréves institutionak nevezvén. 
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Nem áll ez: mert ezen institutionk nem magyar, 
hanem a grófsági rendszernek magyarosítása; má
sodszor ezen institutio, ugy, a mint az működött, 
nagy részben 1825 óta fejlődött ki. 

Egyébiránt tökéletesen egyetértek vele abban, 
hogy ne csak egy-két ember tulajdonítsa magának 
az 1848-ki vívmányok nagy érdemét. A ki azt 
magának tulajdonítja, az a nemzet ellen usurpatiot 
követ el, mert azt azon egész nemzedék érdemli 
meg, mely 1825 óta nemcsak politikai, hanem tár
sadalmi és irodalmi téren is működött. {Éljenzés.) 

Ismétlem, hogy helyeslem a kormány eljá
rását. 

BŐniS S á m u e l : (Holnap! Zaj. Ma!) Ha a 
t. ház figyelme kifáradt, én nem veszem tovább 
igénybe. (Halljuk ! Halljuk!) 

T. ház! Midőn a felelős kormányzat újra 
életbe lépett, és első tette, első kötelességének is
merte megnyitni a megyék termeinek ajtait, me
lyek oly rég zárva voltak, megvallom, öröm 
támadt keblemben. De megvallom azt is, hogy 
ezen öröm nem volt minden aggodalomtól ment. 

Figyelembe véve ugyanis jelen helyzetünket, 
azon kétely támadt bennem, vajon a nemzet, látva, 
hogy a kibékülés terén minő áldozatokat hozott, 
s még sem jutott neki azon rész, hogy azért anya
gilag valami jótékonyságot élvezhessen most mind
járt, nem lesz-e féltékenyebb, még sokkal féltéke
nyebb azon jogaira? nem fogja-e azt gondolni, 
hogy ha már annyi áldozatért oly keveset kapott 
jogaiból, nem fog-e ezentúl még többet veszíteni? 
és ez nem fogja-e jogainak gyakorlatában túl a 
rendén élénkké tenni? 

Más oldalról föltámadt bennem azon kétely is, 
vajon a miniszterinm, mely a kibékülést eszkö
zölte és eszközli folyton, a megyéknek ezen jogai 
gyakorlatában nem fog-e látni oly akadályt, a 
mely talán a kibékülést előttök lehetetlenné teszi ? 

Ezeket meggondolva, nagyon óhajtottam, 
hogy minden súrlódás addig, mig a törvényho
zás a megyék és a kormányzat közt a határokat, 
melyek közt e kettő egymás irányában kell hogy 
forogjon, meg nem határozza, mondom, minden 
súrlódás elkerültessék. Ezen óhajtásomat fokoz
ta még az is, hogy ismerem hazámnak azon 
helyzetét, hogy fájdalom, van itt is a centralisták
nak egy nagy serege, mely a megyei életre ma
gában már rég kimondta a kárhozatot, habár hall
gat isjelenleg. de bizonyára nézeteiben semmiben 
sem változott. 

És fájdalom, bekövetkezett a súrlódás, mi
előtt az országgyűlés határozhatott volna a me
gyék kérdésében, és oly kérdésre adatott 
alkalom, mely itt az országgyűlés tanácskozási 
teremébe került. És hogy aggodalmam nem volt 
fölösleges, mutatja az, hogy már is emelkednek 
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hangok, oly hangok, melyek beillenének a me
gyei élet temetésének parentatiojába. Már is a mi-
miszteri padok mellől emelkedett hang, mely — 
meg sem említve, hogy meg kell kisérleni a két 
systemának összeegyeztetését — egyenesen vá
laszt a kettő közül. 

Én megvallom, ha a miniszteri padokon nem 
oly egyéneket látnék, kik mind a megyei iskolá
nak tanítványai, kiknek mindegyike kinyilatkoz
tatta, hogy a megyei életet, mint az alkotmány 
védbástyáját tekinti: akkor azon miniszteri taná
csos úrnak (Közbeszólások: Nincs itt miniszteri ta
nácsos!) kijelentése, nagy aggodalmat kelthetne 
keblemben. í g y azonban legfölebb azon gondo
latra hozott, hogy jó lenne az általa ugyan igen 
folyékony hangon elmondott szép beszédének azon 
czimet adni: „Cicero pro domo sua." (Derültség a 
hal oldalon.) 

Bocsásson meg a t. képviselő úr ezen csekély 
derültségért, melyet szavaim előidéztek: ez na
gyon csekély viszhangja azon derültségnek, a 
melyet a miniszteri tanácsos úr felolvasása a má
sik oldalon eló'idéztett. (Felkiáltások: Nem minis téri 
tanácsos, hanem képviselő!) 

En is képes volnék ugyan hasonló felolvasáso
kat tartani: (Halljuk!) mert az idő nem régi, mind
nyájan emlékezünk, a mint Perczel Mór képvi
selőtársunk fölemiitette, azon időszakról, midőn a 
centralisták harczot vivtak a megyei élet ellen Ma
gyarországban ; és sok szép adatot tudnék a hír
lapokból itt a ház előtt felolvasni, a melyekből 
ki lehetne mutatni, hogy sok ember, a ki most a 
megyei rendszer barátjának vallja magát, akkor 
a megyei rendszer ellensége volt. Azonban én 
ezen fölolvasást fölöslegesnek tartom : fölösleges
nek tartom főleg azért, mert hazánkban a múlt 
18 év bizonyosan igen sok embert más gondolatra 
hozhatott, mint a mely gondolatban volt akkor; 
sazt tartom, alig van a magyar hazában egyetlen 
jó polgár is, a legkövetkezetesebb is, a ki el ne 
mondhatná egyik, vagy másik szakban magára 
Horatiussal, hogy: „Nune retrorsum vela daare 
atque iterare cursus cogor relictos." Nem tartom, 
mondom, az ily felolvasásokat szükségeseknek. 
Véleményt változtatni az idő tanulsága szerint 
sohasem szégyen, gyakran hazafiúi kötelesség. 
(Helyeslés.) Véleményt változtatni csak akkor szé
gyen, midőn önérdekből történik. (Helyeslés.} 

De ha a jelen időszakot az akkori időszakkal 
összehasonlítjuk, mikor Nyáry Pál azon beszéde 
történt, melyet fölolvasni szíves volt tisztelt bará
tom, akkor ma azt kell mondanom, hogy az még 
nem is vélemény változtatás. Bizonyos eszközök
höz nyúl az ember mozgalmas időben, amely esz
közökhöz nem nyúlna békés átalakulásban. A 48-
ki korszak és a mostani között igen nagy a különb-

14 
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ség: a rnely eszközt akkor mindnyájan szívesen " 
elfogadtunk, azon eszközhöz most nem nyúlnánk: 
ez pedig nem vélemény változtatás; ez, kérem, 
azon időknek s a mostaniaknak helyes figyelemben 
tartása. Ezen a téren tehát nem kisérem tovább t. 
képviselő barátomat. 

Megengedje a t. ház, hogy már most, ezeket 
előre bocsátva, röviden a fenforgó kérdésre mond
jam el véleményemet. 

Megvallom, nem pártolom Almásy Sándor 
képviselőtársam indítványát : mert azon miniszté
riumról, a mely első kötelességének tartotta meg
nyitni a megyék új életét, új életet adni a me
gyéknek, arról föl nem tehetem, hogy a megyé
ket meg akarná semmisíteni, fel nem tehetem, 
hogy azon törvényeket, melyek a megyék fenma-
radásátbiztosítják.szántszándékosanmegtörni akar
ná. Én a nemzet egyik legkitűnőbb jogához szá
mítom azt, hogy adandó alkalommal kormányzatát 
felelősségre vonhassa, sőt vád alá is helyezhesse; de 
megvallom, ezen jogot minden alkalommal alkal
mazni akarni előttem annyit tesz, hogy , mielőtt a 
joggyakorlatában volnánk, azt erőn kívül helyez-
nó'k. (Helyeslés.) Ezt nem akarom; meg akarom 
nemzetemnek tartani ezen jogot, s ezen jogot al
kalmazni akkor kívánom, midőn az igazság ki-
vánja. (ügy van!) 

Hanem abban a vélekedésben sem vagyok — 
ha voltam volna is, most már nem lehetek — hogy 
egyenesen a napirendre térjünk: mert félek, hogy 
egy vagy más határozat hozatala által oly praece-
dens állíttatik föl, mely a megyék küszöbön álló 
coordinatiojánál nagy mérvben fogna irányúi szol
gálni'; és ugyanazért nem kívánom az ügyet, nem 
kívánom Tisza Kálmán képviselőtársam jelen in
dítványát ugy venni, mint oly formulázott indít
ványt, mely ha elfogadtatnék, a minisztériumnak 
le kellene köszönnie, (Jobbról: Pedig a kérdés ugy 
áll!) mert fájdalom nem vagyunk normális állapot
ban, még az önkormányzat elvei tökéletesen élet
be léptetve nincsenek. Hanem helyeslésemet nyil
vánítani oly kormánytény felett, mely egyene
sen a fenálló törvényekbe ütközik, s ez által a 
törvények küszöbön álló megoldásának irányt adni. 
ezt képviselői állásommal megint összeférhető-
nek nem tartom. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Az lS48-iki törvények, habár szükségét látták 
is annak, hogy a megyék az egyenlőség és a fele
lős kormányhoz idomítva reformáltassanak: addig, 
mig a megyéknek ezen coordinatioja megtörténhe
tik, addig a megyéket minden eddigi jogaikban 
immuné megtartani meghagyták. Ha ez áll — a 
mint azt senki kétségbe nem vonhatja, mert az 
1848-iki törvények a megyék fölirási jogának kor
látozásáról egy szót sem szólnak:— mindenik megye 
azon ügyben, melyben a kormány intézkedését a 

törvények be ütközőnek tartja, felirati jogával élhet, 
(Fölkiáltások: Hisz ez nem kérdés, ezt nem vonja 
kétségbe senki!) 

Megvallom, a kormánytól azt vártam volna, 
hogy ha Heves megye felirata által a kormányzat 
nehezítve lett volna, annyiban a m ennyiben Heves 
megye — bár egészen mellékes okokból — vonako
dott átküldeni Egernek a miniszteri rendeletet: tet
te volna a minisztérium azt. hogy : „Én sértetle
nül meg akarom tartani a te fölirási jogodat; de te 
is tiszteld az én kormányzati jogomat, s a mennyi
ben rendeletem nem teljesítése a kormányzat föl-
akadását hozná maga után, teljesítsed kötelessége
det." (Fölkiáltás: Megtörtént!) Ez lett volna vélemé
nyem szerint az elsó' lépés; és csak akkor, ha ezen 
rendeletnek Heves megye nem engedelmeskedett 
volna, akkor nyiít volna meg útja a kormánynak 
a szigorúbb rendeletre. S még akkor sem lehetett 
volna azon utat követnie a kormánynak, melyet 
követett: mert az engedetlen megyére biztost kül
deni lett volna joga ; ezen biztosnak azonban leg
első teendője lett volna vizsgálatot rendelni, de a 
megye bizottmányát feloszlatni semmi esetre sem. 
(Zaj.) ^ 

Engem meg nem zavar az igazságügymi
niszteri tanácsos úr nevetése. . . {Zaj) 

P u l s z k y EereUCZ: Nincs itt miniszteri ta
nácsos ! 

BÓniS S á m u e l : Tudom, hogy itt csak kép
viselők v a n n a k — De Pulszky Ferencz képviselő 
úr közbeszólása sem zavar meg. (Zaj. 

A minisztériumnak ezen dracoi rendeletét, 
megvallom, helyeseíhetőnek nem tarthatom: nem 
tarthatom pedig azért, mivel legelőször is a tör
vénybe ütközik, mei*t a megyék fölirási jogát 
korlátozza; másodszor olyan módot tartalmaz, 
mely módhoz kormányzat sohasem nyúlt még Ma
gyarországban. Nem taíálkozhatik az helyeslé
semmel azért se, mert összezavar egy sajtó peri 
tárgyat a megye eljárásával; s ha ezt a ház he
lyeselné, két olyan praecedenst állítana fel, melyek 
egyike az országgyűlés jogába vág, mert a coor-
dinatio kérdését praeocupálja, másik a bíróság 

i körébe vág, mert ezen tárgyban a bírót preoccu-
pálja, a sajtóper a bíróság dolga levén. 

Vélemény em tehát az, hogy ha a ház ezen 
tárgyban nem ment indokolatlanul napirendre ak
kor, mikor kellett volna, s most véleményt kell 
arról mondani, vajon a kormány helyesen csele
kedett-e vagy nem: én Tisza Kálmán barátom 
indítványát pártolom. (Helyeslés balról) 

Eötvös József b. vallási s közoktatási 
m i n i s z t e r : T. ház ! Bocsánatot kell kérnem, nem 
szoktam a t. házat személyem iránti tárgyalásokkal 
fárasztani; személyem magában véve nem eléggé 
nagy tárgy, és fájdalom, egy kissé el is avult, és 
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azért személyemről nem szoktam értekezni. De mi
után régi t, barátom, Perezel Mór, és t. barátom 
Bónis Sámuel előbbi politikai pályám egyik tö te
vékenységére hivatkoztak, és azt azokkal, miket 
tegnapelőtt elmondani szerencsém volt, ellentétbe 
hozták: szükségesnek és kötelességemnek érzem nyi
latkozni: nem, mintha azok közé tartoznám, kik 
azt hiszik, hogy minden véleményhez makacson 
ragaszkodni a ferfiu első kötelessége; nem! sőt 
ellenkezőleg : hiszen egész életemet tanulmányozás
sal töltöttem, és kétségen kivül nem azért fáradtam, 
hogy mindig ugyanazon nézeteim maradjanak, 
hanam fáradtam és fáradok azért, hogy nézeteimet 
a tényekkel összehasonlítva , rectificáljam. En 
tehát azt, ha valaki kimutatja, hogy nézetem vala
miben változott, épen nem fogom olyas valaminek 
tekinteni, mi rám legkisebb homályt vetne ; de 
nem akarom, hogy ez mondassák rólam akkor, 
mikor nem ál l : és épen e kérdésre nézve azt me
rem állítani, hogy a mi a megyék állását és corre-
latiójokat a törvényhozáshoz és kormányhoz illeti, 
nézeteim azon percztől, melyben e kérdésről először 
szólottam, azaz 1843-tól épen nem változtak. 

Egész politikai működésemnek az első naptól 
kezdve, midőn az első nyilvános ülésben felszólal
tam, egész mostanáig két eszme, két elv adott irányt: 
első az, hogy hazám minden polgárai egyenlő jo
gokat élvezzenek; {Helyeslés) a második az, hogy e 
haza alkotmányos legyen, és legyen erős. (Éljenzés 
a jobh oldalon.) A mint a dolgok álltak, én és po
litikai barátaim, kivált, a kit majdnem mesteremnek 
nevezhetnék, s ki fájdalom ! a sírban fekszik, Szalay 
László, ugy voltunk meggyőződve, hogy a me
gyei rendszer, ugy a mint 1843 előtt létezett, se a 
jogegyenlőség elvének keresztülvitelével, se az
zal, hogy e haza a XlX-dik század értelmében al
kotmányos és valóban erős legyen, öszhangzásba 
nem hozható; (Zajos helyeslés a jobb oldalon) és 
ezen eszmékkel föllépni kötelességemnek tartottam 
én, és kötelességöknek tartották barát im: ámbár 
e kötelesség, melyet magunknak választottunk, 
épen azért igen nehéz kötelesség volt, mert azok
kal hozott ellentétbe, kiket nem csak tiszteltünk, 
de kiknek, első föllépésünk óta, mindig politikai 
barátai, politikai elvtársai voltunk. 

Azonban, valamint e tekintetben nézetem nem 
változott, úgy én 1843-ban sem állítottam fel soha 
a centralisationak azon nemét, mint Magyaror
szágban behozandót, mely akkor Francziaor-

i szagban létezett: mert az, melyet én kívántam, 
| nem volt más , mint azon dolgok centralisatioja, 
j melyek egyenesen csak az országot érdeklik. Amit 
j kimondottam tegnapelőtt, azt kimondottan 1843-ban 
I is, hogy t. i. Magyarországnak alkotmányossága, 
j Magyarországnak fejlődése attól függ, hogy az. 
I önkormányzat elvét vigyük keresztül következe-
! tesen a politikai élet minden fokozatain . azaz vi-
I gyük keresztül úgy, hogy arról, a mi az országé. 
j arról csak az ország, a mi a megyéé, arról csak a 
I megye, és a mi a községé, arról tisztán és egyedül 
| csak a község határozzon. (Zajos helyeslés a jobb 
I oldalon.) 
J Egyébiránt, mert igen óhajtom, hogy azou 
j nézeteket, melyeket akkor kifejeztem, legalább tisz-
' telt barátaim ismerjék : én 1846-ban „Reform" ezim 

alatt kiadott munkámat, mely összes sommázása 
volt azon czikkeknek, melyek a „Pesti Hirlap"-ban 
megjelentek — természet szerint saját költségeimen. 
mert nem hiszem, hogy találkoznék kiadó reá — ki 
fogom újra nyomatni és kedveskedni fogok vele 
Bónis Sámuel és Perezel Mór t. barátaiinnak, és 
mindazoknak, kik engem meg akarnak annyira 
tisztelni, hogy egy példányt elfogadnak. Méltóz
tassanak azután megítélni, vajon nézeteim megvál
toztak-e vagy kellett-e azoknakmegváltozniok? és 
nem érezhetem-e legnagyobb boldogságomat ab
ban, hogy — nem énáltalam, de mert a dolgok 
természetes folyása magával hozta — a mit 1843-
ban valóságos haeresisnek tekintettek, azt most az 
ország véghetlen többsége elismeri. (Elénk helyes
lés a jobb oldalon.) 

Elnök: Az idő nagyon előre haladván, az 
ülést bezárom. 

A VII dik osztály holnap 10 órakor ülést fog-
tar tani. 

A házszabályok értelmében az ujabban elin
tézett kérvények lajstromát mutatom b e a t . háznak* 

A ülés végződik d. u. 1 5/4 órakor. 
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