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CLXIX. ORSZÁGOS ULES 
1867. november 4-én 

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 . 

T á r g y a i : Bemutattatnak : Vladár Tamás megbizó levele ; Baranyamegye kérvénye a nemzetiségi kérdésben ; Marmaros
megyéé, hogy a debreezeni feljebbviteli törvényszék alá rendeltessék ; Három és Miklósvárszék, Felső-Pehérmegye, Segesvárszék , K. 
Vásárhely város, Kőhalomszék, Sepai-Sz.-György város és a brassói kereskedelmi és iparkamráé a kolozsvár-brassói vasatvonal é rdeké 
ben ; Gyöngyös városa kereskedő testületéé a város vasúti összeköttetése iránt ; hollóházi lakosoké úrbéri ügyben ; gyöngyösi szőlő-
miveseké a fogyasztási adó tárgyában ; Nagy Miklós panasza Széli Miklós, Nagy Kálmán és Szluha Dénes megyei tisztek ellen ; 
Botka Anna és Magdolnái' az igazságügyéi- intézkedése ellen örökségök ügyében; Vallner Antal kérésééi 848-beli kölcsöne megtérí té
seér t ; Gengl Ferenezé 1848-beli szolgálmányok megtérítéseért; Cyntula Mátyásé elbocsátásáért a katonaságtól; Tornyos Józsefé hi
vatalért ; Ballá József, Haas Károly és Gócs Gyula panasza Csóka Zsigmond ellen; Liebl György és Anna kérvénye örökösödési pö-
rükben. Ifj. Zichy József gr., Drágfy Sándor, Kossuth Ferencz, Klapka György és Somogyi László föltétesen igazoltatnak a az osz
tályokba soroztainak. A hevesi ügyben tovább foly a tárgyalás. 

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

Az ülés kezdődik d. e. 10'/, órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. Az ülés jegyző
könyvét Dimitrievics Milos jegyző úr fogja vezetni; 
a szólam kívánók neveit ugyanő és Gajzágó Sa
lamon jegyző úr fogják jegyezni. A múlt ülés 
jegyzőkönyve fog hitelesittetni. 

Dimitrievics Milos jegyző (olvassa a 
nov. 2-án tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Bemutatom Vladár Tamás Zemplén 
megye homonnai kerületében megválasztott ország
gyűlési képviselő eredeti megbizó levelét. Az 
állandó igazoló bizottsághoz utasittatik. 

Baranya megye közönsége a nemzetiségi kér
désnek törvényhozás utján elintézésénél Zemplén 
megye emlékiratát kéri figyelembe vétetni. 

Máramaros megye közönsége, a felsőbb fe-
lebbviteli törvényszékek rendezése alkalmával, nem 
az Eperjesen, hanem Debreczenben székelendő 
főtörvényszék hatósága alá kéri magát rendeltetni. 

Háromszék és egyesült Miklósvárszék, Felső-
Fehér vármegye, Segesvárszék, Kezdi-Vásárhely 
város, Kőhalomszék és Sepsi-Szt.-György város, 
úgyszintén a brassói kereskedelmi és iparkamara 
kérik, hogy a Galacznak irányulandó kolozsvár
brassói vasútvonal kiépitése körül minden más 

vasútvonal előtt a szükséges intézkedések meg
tétessenek. 

Gyöngyös városa kereskedő testülete a Hat
vantól Miskolezig kiépitendő vaspályavonalnak a 
Gyöngyös közvetlen szomszédságában fekvő 
Gyöngyös-Püspöki község határában vezetését és 
ott egy főállomás fölállítását kéri eszközöltetni. 

Abaujmegyebeli Hollóháza község lakosai ma
gokat úrbéri természetű jobbágyzselléreknek ki
mondatni, mint olyanoknak legelő- és erdőrésznek 
kiadatását es az általok birt irtásföldeken fekvő 
adózások megváltását kérik elrendelni. 

Gyöngyös városbeli több szőlőmives lakos a 
pálinkafőzés után fizetendő fogyasztási adónak 
azon módját, a mint azt a múlt évben havonkinti 
részletekben az átlag alapján teljesítették, jövőre 
is megengedtetni kéri. 

Nagy Miklós ügyvéd a vasmegyei rohonczi já-
főszolgabirája Széli Miklós, mint hivatalos hatal
mával visszaélő, nemkülönben Nagy Kálmán sop
ronmegyei tiszti alügyész és Szluha Dénes vas
megyei aljegyző, mint hivatalos hatalommal 
visszaélésre csábitők tettei tárgyában törvén y-
szerü erélyes eljárást kér. 

Botka Anna Vágó Mihályné és Botka Mag
dolna Tóth Istvánná (az előbbi alpári,'az utóbbi uj-
kécskei lakos) az igazságügyi minisztériumnak 
5 i % 6 7 számú intézkedése ellen, a néhai Botka 
György hagyatéka tárgyában, orvoslást kérnek. 

Vallner Antal, szegényeket képviselt nyugal-
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mázott magyar királyi ügynök, a haza közszük
ségének fedezésére 1848-ban kölcsönzött 150 pp. ft. 
készpénz és két ezüst kargyergyatartó értéke, 
összesen 165 ezüst ft. tőke felől 1848 július hó 
17-én kiállított öt rendbeli magyar kincstári utal-
váiryok kamatostul kifizetését kéri eszközöltetni. 

Gengl Ferencz bajai pékmester az 1848 év 
folytán a katonaság és foglyok részére kiszolgált 
kenyérrészletekért járó 894 ft. 1 3 % kr. követelé
sének kifizettetését kéri. 

Cyntula Mátyás. Königgrátzben Csehország
ban állomásozó főherczeg Vilmos 12-ik sorezredbeli 
közvitéz, a katonaságtól végkép elbocsátásának 
kegyes kieszközléseért folyamodik. 

Tornyos József budai lakos folyamodik, hogy 
az országgyűlés hatalmazza föl a pénzügyminisz
tert, hogy őt 50 éves létére is állami hivatalba 
fölvegye. 

Ballá József mohácsi főbirő, Haas Károly 
szolgabíró és Goocs Gyula hites ügyvéd — a tisztelt 
képviselőházhoz több izben beadott kérvényekre 
hivatkozólag — Csóka Zsigmond mohácsi ügy. 
védet, mint megférhetlen néplázitót, becsületrablót 
és szemtelen rágalmazót, Domonkos János, Mé
száros Flórián és neje czinkostársaival együtt, ke
ményen megfenyíttetni kérik. 

Liebl György és Liebl Anna budai lakosok 
a Pest város fó'törvényszéke előtt folyamatban lévő' 
örökösödési perbeu az ellenfél kihallgatását és 
szembesítését kérik elrendeltetni. 

Mielőtt a t. ház a napirenden lévő tárgy fö
lött tanácskozását folytatná, bátor vagyok azon 
kérdést intézni a t. házhoz, beleegyezik-e abba, 
hogy igen rövid ideig tartó öt igazolási esetet tár
gyaljunk? (Jól van!) Ennélfogva az állandó iga
zolási bizottság részéről Hosszú József előadó úr 
fog jelentést tenni. 

Hosszú József előadó (oh ássa az állandó 
igazoló bizottság jelentését a Pozsony megye szempczi 
választó kerületében elválasztott ifj. Zichy József gr. 
igazolása tárgyában, kit is a 30 napi határidő fen-
tartása mellett igazoltatni véleményez. Elfogadjak!) 

E l n ö k : Ennélfogva ifj. Zichy József gróf 
képviselő úr a szabályszerű 30 napi határidő fen-
tartása mellett igazoltatik. 

HOSSZÚ JÓSZef e lőadó (olvassa a: igazoló bi
zottság jelentését a Pest-Pilis és Solt megye váczi vá
lasztó kerületében elválasztatott Drágfy Sándor igazo
lása tárgyában, kit is a 30 napi határidő fentartása 
mellett igazoltatni véleményez. Elfogadjnk !j 

E l n ö k : Ennélfogva Drágfy Sándor képviselő 
úr a szabályszerű határidő fentartása mellett iga
zoltatik. 

HOSSZÚ JÓZSef e lőadó (olvassa az igazoló 
bizottság jelentését Baranya megye német-üfögi vál. 
kerületében elválasztott Kossiáh Ferencz igazolása tár- j 

gyában, kit is a szabályszerű 30 napi határidő mellett 
igazoltatni véleményez. Elfogadjuk!) 

E l n ö k : Ennélfo gva Kossuth Ferencz képvi
selő úr a szabályszerű 30 napi határidő föntartása 
mellett igazoltatik. 

HOSSZÚ JÓZSef e lőadó (olvassa az állandó 
igazolási bizottság jelentését, mely a Trencsén megye 
pucho-iü avai választó kerületében megválasztott Klap
ka Gyö rgy'Ct a 30 napi határidő fentartása mel
lett igazoltatni véleményezi. Helyeslés és élénk 
éljenzés.) 

E l n ö k : Klapka György mint Trencsén me
gye pucho-illavai országgyűlési képviselője a szo
kott 30 nap föntartása mellett igazoltatik. 

HOSSZÚ Józse f e lőadó (olvassa az állandó 
igazolási bizottság jelentését, mely Somogyi László 
Borsod megye edelényi választó kerülete képviselőjét 
feltétele sen igazoltatni véloményezi. Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva Somogyi László mint 
Borsod megye edelényi választó kerülete képvi
selője föltétetelesen igazoltatik. 

Következik az osztályokba való beosztás. 
Miután a negyedik osztálynál hagytuk el, követ
kezik az ötödik osztály: ebbe j ön Klapka György ; 
a hatodik osztályba Somogyi László; a hetedikbe 
KossuthFerencz; a 8-ikba Drágfy Sándor; a 9-ikbe 
ifj. Zichy József gr. 

Napirenden van a belügyminiszter úrnak a 
hevesi ügyben adott válaszának tárgyalása. 

P u l s z k y Ferencz : Tisztelt ház! Tisztelt 
barátom Perczel Mór, kinek visszajövetelét az 
egész haza nagy örömmel fogadta , tegnap
előtt magasabb szempontból vette föl az előt
tünk fekvő kérdést, és azon éles logikájával, 
melyet én már rég óta tisztelek benne, azon logi
kával mindjárt oda utasított, hogy ha Tisza Kál
mán indítványa elfogadtatik, a minisztérium állá
sában meg nem maradhat; oda utasított, hogy ezen 
kérdés nem pusztán és egyedül juridicus kérdés, 
hanem egyszersmind miniszteri kérdés is. Át
látta továbbá, hogy a mostani körülmények közt 
még nem vagyunk oly helyzetben, melyben ily 
kérdésekkel játszani lehetne (Zúgás a bal oldalon) , 
hogy talán még azok is, kik nem helyeslik a mi
nisztérium eljárását, nem kívánják, hogy e minisz-
niszterium másnak adjon helyet; más részről saj
nálta és aggodalmát fejezte ki, hogy most per tan-
gentem egy egészen más kérdés döntethetnék el, 
t. i. azon kérdés, mi legyen a vármegyei autonó
miának határa, mert ezt ő más discussióra akarná 
föntartani, t. i. akkorra, ha arról lesz szó, mikép 
coordináltassék a megye. Ezért azon indítványt 
tette, hogy egyszerűen a napirendre menjünk át. 

Sajnálom, hogy t. barátomat ezen térre nem 
követhetem: mert ha most a napirendre térnénk is 
át, fenmaradna a napirenden ugyanazon kérdés. 
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I öltéve ugyanis, hogy Tisza Kálmán visszavonná 
indítványát, ott van Almásy Sándor és tíz társa 
indítványa, mely akkor napirendre kerülne; és 
így ugyanazon kérdésről, melyről most szólunk, 
más alakban még egyszer újra kellene szólanunk. 
Ugyanazért azt hiszem, ezen indítványt el nem 
fogadhatjuk, mely, ha jól fogom föl nemzetem szel
lemét, azzal sem fér tökéletesen össze. Mi magyarok 
nem bírunk azon simasággal, mint a francziák 
vagy olaszok, kik sokszor elkerülnek egy kelle
metlen kérdést, és anélkül, hogy kimondanák, mit 
akarnak, továbbra halasztják, akkorra, mikor az
után tüzetesen vitatkoznak róla. 

Azt hiszem, hogy a minisztérium is kíván
hatja most, hogy Ítéletet mondjunk felette, hogy 
mondjuk ki, vajon jól járt-e el, midőn felelősségé
nek tökéletes tudatával ugy tett, a mint tett: ugyan
azért a dolgok ezen helyzetében, azt hiszem, szük
séges még egyszer az egész kérdést elemezni, 
ugy, mint előttünk fekszik. 

Eger városa széles jő kedvében (A. szélső 
baloldalon: Olló!) Igen, ugy v a n . . . bizalmat 
szavazott azon férfinak, kinek neve nem csak a 
48-iki, hanem a 49-ki eseményekkel, és ezen 49-ki 
események egy bizonyos napjával ugyanazonosit-
va van; tette pedig ezt akkor, mikor a váczi levél 
a kiegyezés alapját, sőt nem csak a kiegyezés alap
ját, de országunk oly alaptörvényét támadta meg, 
mely már régebben mint egy század óta egész 
alkotmányunk alapját teszi: tehát nem lehet mon
dani, hogy pusztán kegyeletből tette, hanem tette 
tüntetésből. 

A kormány, mely igen jól ismeri mostani ál
lásunkat; mely igen jól tudja, hogy a kiegyezési 
mű még nincs tökéletesen befejezve ; mely igen 
jól tudja,hogy ugyanazon elemek, melyek 1848-ban 
minket a forradalomba sodortak, és oda kénysze
ritettek, hová menni nem akartunk, (Nyibgtalanság 
a szélső balon. Fölkiáltások: Önvédelem volt, nem for
radalom !) hogy azok még most is megvannak ; 
tudja, hogy felülrőlés alulról is igen sok nehézsége 
van még a mostani állapotnak: elejét akarta venni 
azon agitatiónak, mely felülről is, alulrólis bizalmat
lanságot szülhet, bizalmatlanságot épen azon pilla
natban, midőna legnagyobb bizalomra van szükség, 
hogy békés utón kiépíthessük mind azt, mit kié
píteni akarunk. Ugyanazért kötelességének érze
tében és felelősségének terhe alatt megsemmisítette 
ezen határozatot, és a törvényes formák szerint 
azon megsemmisítést tudtára adta azon várme
gyének, melynek ezen város felett hatósága van, 
meghagyván neki, hogy rendeletének érvényt sze
rezzen. Heves vármegye azonban — talán azt hí
vén, hogy a mostani állapot épen a legalkalmasabb 
arra, hogy azon igen nevezetes kérdést megoldjuk: 
meddig terjed a kormány hatósága ? meddig a me

gye autonómiája ? azt tartván talán, hogy nagyobb 
és nevezetesebb tárgy elintézésünkre nem vár — 
éltjogával, hogy felírjon; de nem csak felirt, hanem 
egyenesen szárazon kimondta, hogy ezen kérdés
ben a kormány rendeletének foganatosítására sem
mikép rá nem állhat. Mit tehetett ily körülmények 
közt a kormány : engedhstte-e, hog}T tekintélye alá 
sülyedjen ? ereszkedhetett-e hosszas polémiába e 
vármegyével, hogy megmutassa neki, mennyire 
szükséges, hogy rendeletének érvény szereztessék ? 
A kormány adott még egy alkalmat Heves megyé
nek, hogy az maga hozza rendbe ez ügyet. 
A megye nem kapott rajta; sőt, ugy látszik, ke
reste az összeütközést a kormáhynyal. (Ellen
mondás a szélső bal oldalról.) A kormány erre ki
küldte a királyi biztost, hogy ez érvényt szerezzen 
rendeletének, s a királyi biztos érvényt is szerzett 
neki. Ilyen alakban jött fel ezen tárgy elénk. 

Az országgyűlés elhatározta, hogy ezen kér
dés tüzetesen tárgy altassák, és pedig azért, mert 
mindjárt érezte, hogy alatta sokkal magasabb, sok
kal nevezetesebb kérdés rejlik : oly kérdés, mely 
nem uj, mely sok bölcsészt és sok államférfit már 
rég óta foglalkoztatott, t. i. azon kérdés, hogy a 
kormány vagyis a rend mikép egy esz tethető össze 
a szabadsággal? 

Ezen kérdésre századok óta különböző felele
tek adattak, különböző időben, s különböző népek 
azt különböző módon oldották meg. 

A legrégibb időben,midőn a viszonyok nagyon 
egyszerűek voltak, ezen kérdés is a legegyszerü-
ebben oldatott meg. A főúr, a ki látta, hogy sza
badságai meg vannak támadva, kardjára csapott 
s ellenállt. Ez megtörtént sok országban. Sok or
szágban gyönge királyok kormánya alatt, ez jo
gosan is történt, és a törvények közé is igtatta-
tott. Ez megtörtént Spanyolországban, megtörtént 
Angolországban, s megtörtént nálunk is; és a kor
mányforma az volt, hogy a fejedelemnek önké
nyes kormányzatát korlátolta a jogos lázadás, a 
jogos felzendülés joga. 

Ezen jogos felzendülés azonban —• jól tudjuk 
a históriából — mégsem mentette fel a felelősség 
terhe alól azokat, kik fölzendültek, se hóhér pallosa 
alól a zendülőket, ha a nemzetre hivatkozva, kisebb
ségben maradtak. (Helyeslés a középen.) Miután 
azonban a földművelési viszonyokhoz hozzá jöttek 
még az ipar és kereskedés viszonyai, és egy egé
szen uj rend képviselte egész Európában a demo-
kratiát és munkát, akkor ezen régi ellentállási jog 
sokáig fön nem maradhatott többé, a városok 
ipara és kereskedése semmikép sem maradhatott 
meg ezen resistentionális jog mellett, mert rajok 
nézve ép oly veszélyes volt a fekendülés még ak
kor is, ha jogos, ha szerencsés volt, mivel a förgal-

' mat megszüntette, mint a legkeményebb absolu-
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tismus. Szükséges volt tehát, hogy a régi jus resis- * 
tendi eltöröltessék és más valami moderamen ta-
láltassék, mely a szabadságot és rendet összeegyez
tesse. Ez különböző országokban különböző mó
don történt. Spanyolországban átment egyenesen 
;az absolutismusra; Angolországban a parlamen-
talismus lépett helyébe, nem egyszerre, hanem las
san-lassan. Magyarországban egészen más rend
szer fejlődött k i : fejlődött pedig azért, mert a szá
zados viszálkodások alatt, melyek nemzetünket 
szerencsétlenségéreérték, az ország egységét elvesz
tette. Az ország egy része a török járma alatt 
nyögött, egy része az erdélyi fejedelmet, egy része 
pedig a német császárt mint magyar királyt uralta: 
igy az ország egysége csak eszményi maradt, s 
ennek következtében minden hazafi látva, hogy az 
egész nagy hazát nem szolgálhatja, egy részt ke
resett magának, egy kisebb hazát, egy kört, mely
ben hazafiságát, tetterejét érvényesíthesse. Ez volt 
a megye. És igy történt, hogy a megye a nagy 
hazának eldarabolásamellettminden magyarnak kis 
hazája és szabagságának hazája maradt. Midőn 
azután az ország egysége ismét helyreállott, 
a kormány nem volt felelős • sőt a viszonyok bo
nyolultsága miatt odajutottunk, hogy még a leg

jobb akarat mellett is kormányunk ritkán lehetett 
nemzeti, független pedig soha. Ilyen állapotban, 
melyben mindig nemzet elleni irányokat lehetett 
feltenni a kormánynál, nagyon természetes, hogy 
a megye azon kört, melyben forgott, arra hasz
nálta fel, hogy megakadályoztassa ezen nemzet-
ellenies irányt és annak tovább terjeszkedését. És 
igy a jus resistentiae helyébe lépett a vis iner-
tiae azon megyében, mely a régi főúr utóda és 
későbbkori képviselője lett. 

De hivatkozom magokra azokra, a kik a megyé
ket annyira dicsőitik, kik az 1825 — 1848-ig terjedő 
időszakot, mint a megyék kormányzati aranykorát, 
oly nagyon és oly sokszor emlegetik: ki volt-e elégít
ve a nemzet ez által ? elégséges volt-e neki. hogy azon 
kis hazában szabadon mozoghatott és ott oly szabad
ságot élvezhetett, minőt ritkán élvezett Európá
nak bármely része is, holott a nagy hazában nem
voltunk szabadok ? Ugyanazért 1823-tól 1848 
ig mindig az országgyűlést kívántuk, mint a nem
zeti egység legpraegnansabb kifejezését; mindig 
azt kívántuk, hogy az országgyűlésnek hatás
köre mindinkább terjedjen : mert igen jól érez
tük, hogy a megye a haladás vezére nem lehet, 
és szükséges, hogy a kormány vezesse az orszá
got, nem pedig egyes megyék, melyek arra föl-
híva nincsenek és nem is lehetnek. Tudjuk, hogy 
ennek következtében a parlamenti kormány ide
ája már a megyék által megpendittetett; kíván
tuk , hogy kormányunk nemzeti legyen; kí
vántuk, hogy felelős legyen; és kívántuk, ha 

* felelős, hogy — nagyon természetesen — par-
lamentális is legyen: mert máskép, mint parla-
mentális utón a minisztérium nem lehet felelős. 
Nem is látom én a minisztérium felelősséget abban, 
hogy az vád alá helyeztessék: hiszen jól tudjuk, 
hogy ez csak theoreticus jog, melyhez a nemzet 
utoljára igen nehezen nyúl, mert az egész orszá
got felzaklatja és izgalomba hozza; hanem az igazi 
felelőség abban fekszik, hogy a kormány nem te
kintheti magát másnak, mint az országgyűlési több
ség kifolyásának, (Elénk helyeslés a kö:épen)sn,zon 
pillanatban, midőn látja, hogy az országgyűlési 
többség bizodalmával nem bír, átadja tárczáját 
azoknak, a kik helytelenítik tetteit. (Helyeslés a 
jobb oldalon.) 

Ilyen eszmék voltak már forgalomban, 
midőn az 1848-iki európai nagy rázkódtatás 
ért bennünket: akkor merész kézzel egyszerre 
átalakítottuk régi alkotmányunkat, s az 1848-ki 
országgyűlésen reá állottunk arra, hogy a régi 
kormányformákkal felhagyva, behozzuk a parla-
mentális kormányzatot, a független minisztériu
mot minden következményeivel együtt ; akkor 
éreztük mindjárt, hogy ilyen kormányzat mellett 
a megyének szintén át kell alakulnia: mert a par
lamentáris kormány nem lehet soha kifolyása a 
hatóságnak, hanem a népnek, az nem a hatóság 
képviseletén, hanem a nép képviseletén alapszik. 
(Elénk helyeMs a középen) Azért az 1848-iki or
szággyűlés ezt. igen bölcsen átlátván, meghozta 
azon törvényt, mely a kerületeknek adván meg a 
képviselőválasztást, megszüntette a vármegyék
nek követválasztási jogát és azzal a követvissza-
hivás és utasításadás elvét; és igy mind a mellett 
hogy nem mondhatjuk, hogy azon férfiak, kik az 
1848-diki átalakításban részt vettek, a megyéknek 
ellenei lettek volna, mégis a megyék politikai 
hatóságának egy részét természetesen megnyirbál
ták. Lehetetlen tehát, hogy a megyék most ugyan
azon befolyást gyakorolják a politikai dolgokra, 
mint azelőtt. Nem mondom, hogy a megyéket ki 
kell zárni a politikai discussioból, sőt kívánom, 
hogy abban részt vegyenek; de most, midőn uta
sítást nem adnak, hanem csak petitiot adhatnak 
be, most, midőn közvetlen befolyásuk az országra 
nincsen, nagyon természetes, hogy inkább azad-
ministratio terére vannak utalva, mely egyébiránt, 
mint igen jól tudjuk, a viszonyok kifeji ődése folytán 
annyira kiterjedt, hogy az is igen nemes, nagy és 
nevezetes tér ; s kívánom, h ogy a megyék azt töké
letesen be is töltsék. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Nagyon természetes, hogy e szerint más ál
lapotbajutott azon megye, melyről a népképviseleti 
rendszer behozatala következtében már az 1848-
ki törvény is kimondotta, hogy a népképviseleti esz
me alapján újra át kell aíakitai. Ezen átalakításra 
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az ónban nem volt elég idő, s azért a régi nemes I 
megyéhez — mint a megye múltkor neveztetett I 
— még hozzá foltoztatott egy demokratikus sal
lang, és lett belőle a mostani bizottmány. Senki 
sem hitte 48-ban, hogy ezen bizottmány oly soká 
fog élni, mint élt; s nagyon természetes, hogy a 
mostani bizottmányban, mely érzi, hogy utoljára 
még sem képviseli a népet, mert nem a nép által 
választatott meg, mely érzi, hogy állása nem egé
szen kényelmes, nagyon természetes, mondom, 
hogy fölébrednek benne néha a régi traditiók és 
hogy — mint régente — közvetlenül akarna bele 
szólni az ország dolgába, akarná, hogy szava annyit 
nyomjon, mint az országgyűléséé ; sőt vannak még 
olyanok is, kik azt mondják, hogy a megye is coor-
dinálva van a kormánynyal és nem sübordinálva 
neki. Nagyon természetes, hogy midőn még ily esz
mék maradtak vissza a régi korból, némely megyék 
csaknem szándékosan keresik az összeütközést a 
kormánynyal épen azért, hogy tisztába jőjenek, 
hogy megtudják, hányadán vannak? 

Én azonban azt hiszem, hogy a kormány 
semmikép sem engedheti, nem engedhette, hogy 
azon összeütközésnél, mely a kormány által csak
ugyan nem kerestetett, a megye ily módon mutat
hassa meg, hogy független a kormánytól, mert hisz 
ez nem törvényes. A kormány tehát felelősségé
nek terhe alatt megtette azt, a mit tett; s épen 
azért, mert ezt felelősségének terhe alatt tette, mi 
föl vagyunk híva arra, hogy vagy helyeseljük tet
tét, és ezt kimondjuk s megerősítsük abban, a mit 
eddig tett, vagy pedig ellenkezőképen azt mondjuk : 
„Nem vagytok arra érdemesek, hogy itt üljetek ; 
lépjetek le, mert nem ismeritek a hazának érdekét; 
nem ismeritek a többség szellemét, nem ismeritek 
a törvénynek határozatait." {Helyeslés a középen.) 

Tudom, hogy vannak sokan, kik nem így fog
ják föl a kérdést {Igaz! a bal oldalon), a kik egye
nesen birói és kizárólag legális tekintetből akar
nák ezen kérdést fölvenni, kiknek elve nem az, 
hogy tekintessék leginkább az országnak érdeke, 
hanem az, hogy tekintessék a törvény szava. 
Legpraegnansabb kifejezése ezen nézetnek ez 
volna : Veszszen az ország, maradjon a paragra-
phus! (Helyeslés a középen.) 

Jól tudom, hogy e nézetet sokszor hallottuk 
a német időkben: hisz azon német, de nem is né
met, hanem Bach és Schmerling-féle tisztviselők 
tökéletesen abból indultak ki. Mit gondoltak ők 
az országgal, ha csak a paragraphus megmaradt. 

Ugyanezért igen csodálkozom, hogy ezen né
zetet a másik oldalról is hallom, hogy más oldal
ról is azt mondják. „Mit gondoljon a kormány az 
ország érdekeivel, mit gondoljon azzal, vajon a 
szérüs kertben nem gyujtják-e meg épen a tüzjá-
tékot; hisz ha a törvény ezt nem tiltja, abba bele 

nem szólhat; elég idő lesz repressiv eszközökre, mi
dőn már a szerencsétlenség megtörtént." 

Nézetem szerint a kormány nincs arra hivatva, 
hogy kizárólag a törvénynek teljes, szigorú, betűsze
rinti rendeletei teljesedésére ügyeljen. {Zajos ellen
mondás bal felöl.) Azt hiszem, hogy ezen föladaton 
kívül, mert ez is föladata, még magasabb föladata is 
van a kormánynak: előre vezetni, vezérelni az or
szágot. Ez föladata: mert nem mondom, hogy ő nem 
tartozik a törvényt követni ; s ha ezt mondtam, 
roszul fejeztem ki magamat. Tartozik igen is követ
ni, de tartozik ellenben felelősség terhe alatt 
mindazt megtenni, mi a hazai érdek előmozdítá
sára szükséges. 

Hanem én igen szívesen követem azokat is, 
kiknek ezen nézet nem tetszik, a törvény terére: 
és kérdem, történt-e valami, mi a törvénynyel meg-
nem egyezik? (Fölkiáltások balról: Történt!) 

Nem akarok tovább beleereszkedni a 48-iki 
törvén vek 3-ik és 16-ik czikke eommentálásába, 
melyet úgyis t. cultusminiszter úr a múltkor oly 
szépen előadott; hanem mégis bátorkodom figyel
meztetni a túlsó oldalt ai-ra is, hogy egyike azon 
férfiaknak, kik a 48-iki törvényekről azt mondhat
ják : „Et q,uorum pars magna fui," Nyáry Pál 
képviselő szintúgy magyarázta a törvényt 48-ban, 
mint a miniszterek magok; és igy commentálta és 
értette nem csak ő, hanem az egész 48-iki ország
gyűlés is. Erre azt hallottam felelni, hogy : „Igenis, 
hanem akkor rendkívüli kivételes állapotban volt 
az ország." Én azonban úgy tudom, hogy a törvény 
mindig törvény, akár kivételes, akár nem kivételes 
az ország állapotja {Helyeslés balról), mindaddig, 
mig más törvény nem hozatott, {Zaj bal felöl. Ugy 
van!) vagy mig a kormány indemnityt nem kap 
arra, hogy túlteheti magát a törvény határozatain. 
Fölszólítom azokat, kik helyeslik e nézetet, mutas
sák meg 1848-ban melyik napon adatott meg az 
indemnity a minisztériumnak, vagy mikor változtat
tak meg a törvények ? Akkor csak ugy állott a tör
vény a vármegyékre nézve, mint most, és akkor 
teljesen helyesnek tartotta az országgyűlés az ak
kori eljárást, mint reménylem, hogy a mostani is 
helyeselni fogja a mostanit. 

Hanem fordítsuk meg a dolgot: kérdem, hol van 
a törvény, melyre a megyék, különösen Heves me
gye provocál, hol van azon hires törvény, mely meg
adná a megyéknek azon hires jogút, hogy a kor
mány rendeletét cum honore seponálhassák ? En 
részemről eleget forgattam a corpus jurist annak 
idején, de soha sem akadtam benne oly törvényre, 
oly paragraphusra, mely megengedte volna a me
gyéknek, hogy a kormány rendeleteit simpliciter 
cum honore seponálják. Igen jól tudom, hogy van
nak birói rendeletek, „mandatajuridica^jól tudom 
hogy ezeket a bíróság cum honore seponálhatta 
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még pedig személyes fel elösség terhe alatt, mert a 
sértett félnek mindig joga volt kárpótlási pert kez
deni ily biró ellen. Hogy mikor vitetett át a bíró
ságoknak ezen joga a politikai testületekre, azt 
nem tudom, nem is láttam soha törvényben. Meg
lehet, azt fogják mondani: „A gyakorlat igy volt, 
hisz a hol nincs törvény, ott törvénynyé lesz a tör
vényes gyakorlat ;"' de, mint látom, a törvényes 
gyakorlat szintén a mostani minisztérium mellett 
szól, csak ugy mint maga a törvény, még pedig a 
meg nem szakadott gyakorlat: mert igen jól tudja 
mindenki közülünk, kik régóta forogtunk a me
gyei életben, hogy bizony küldöttek néha intima-
tumokat felülről , melyek a megyék inyére 
nem voltak. S mi történt ekkor? Fölírtak, a mint 
Heves megye fölirt • de nem azt irták föl, hogy ezt a 
rendeletet soha és semmi feltétel alatt nem fogják 
teljesiteni. (Fölkiáltások a hal oldalon : De igenis !) 

Deák FerenCZ: Mikor ? micsoda körülmé
nyek közt? 

PulSZky FerenCZ : Azon voltak, hogy be
bizonyítsák, hogy talán a helybeli körülmények, 
vagy az ország körülményei, vagy ez, vagy ama 
törvény megmutatja világosan, hogy ezen rende
letnek kivitele vagy nem volna törvényes, vagy 
nem volna czélszerü. És akkor mi történt? Néha 
megtörtént bizony az, hogy a helytartótanács el
hallgatott és úgy hagyta a dolgot; de ez igen ritka 
eset volt; majd mindig jött egy második fulmina-
torium, s akkor a megye óvást tett ugyan, de 
megadta magát és feljegyezte az esetet az ország
gyűlésnek. 

Néha megtörtént, hogy a megyék ezt sem 
tették, s akkor lejött a királyi biztos — magam is 
láttam — fejébe csapta a kalpagot, s azon hata
lommal, a mely hivalához volt kötve, érvényt 
szerzett a rendeletnek. S erre mi történt? A megye 
utasitást adott követének, hogy az ügyet mint 
gravament terjeszsze elő az országgyűlésen. 

Kérdem, nem ez történt-e most is, azon különb
séggel, hogy akkor az országgyűlés nem volt 
illetékes biró, ki végkép eldönthette volna az ügyet, 
holott most az országgyűlés azon illetékes biró, ki 
törvényesen dönti el a tárgyat, s kimondhatja, helye
sen cselekedett-e a miniszter, és akkor meg fog állani 
a miniszter tette; vagy azt fogja mondani, hogy 
helytelenül cselekedett, s akkor a minisztérium 
lelép — ? (Élénk helyeslés a miniszterek székein és 
középen.) 

Hanem közbejött 1848, és kérdem: mi tör
tént akkor? 1848-ban ugyanez történt. Magam is 
jól emlékszem, hogy kormánybiztos voltam Sz.-
Fehérvár városában. E városnak ugyanis eszé
be jutott a zsidókat kebeléből kiűzni, és ezt 
végre is hajtotta. Engem mint kormánybiztost oda 
küldöttek, hogy helyezzem vissza a zsidókat a vá-
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rosba és semmisitsem meg az erre hozott határo
zatot. Nagyon természetes, hogy ugy jártam el 
ezen időben, a mint el kellett járnom, mert azon 
idők épen nem voltak olyanok, hogy glacé-kez-
tyüben lehetett volna szólani, mint most. En tehát 
a népgyűlést összehívtam, és arra birtam, hogy 
maga semmisítse meg előbbi határozatát, s a zsi
dókat visszahívták. Mi történt később ? Ha tör
téntek nehézségek, a minisztérium ide-oda bizto
sokat küldözött. Tegnapelőtt fölemlítette Perczel 
Mór képviselőbarátom, hogy ez meg amaz 
a megye minő nagyszerűen tüntette ki magát 
1848 — 49-ben; de emlékezzék vissza, hogy hány 
kormánybiztos ment akkor oda a megyékbe? 
Hiszen a kormánybiztosok tuczatonkint mentek a 
megyékbe: nem volt megye, melynek ne volt 
volna két-három biztosa. Akkor ez nem volt sére
lem, ez tökéletesen rendin levőnek találtatott. Igen 
jól emlékszem, hogy Nógrád megyébe, a hol lak
tam, kormánybiztos küldetett, egy igen derék s 
kitűnő ember, Repeczky, a ki jelenleg ott a szélső 
bal oldalt képviseli. Es mi volt legelső teendője? 
Az, hogy nem csak suspendálta, de cassálta a ma-
gistratust s ujat alakított. I ly dolgok tehát ak
kor is történtek, és ez nem tartatott sérelemnek ; 
sőt Nógrád megye elég okos volt átlátni, hogy ez 
ellen még nem is kell repraesentálni, nem is kell a 
honvédelmi bizottságot vád alá helyezni. Ezesze 
ágába^ sem jutott. 

Én tehát épen nem látom át, hogy a gyakor
lat más volt volna, akár a 48 előtti, akár a 49 iki 
időkben, mint a minőhöz most is ragaszkodott a 
kormány. 

Hanem azt hallottam, hogy nem csak a jogról 
van szó. hanem az eszélyességről is ; azt hallottam, 
hogy a kormánynak nemcsak nem volt joga, 
hanem oka sem volt azt tenni, a mit tett. Hiszen 
Eger városának és Heves vármegyének hozott ha
tározata oly ártatlan, mint a ma született bárányka, 
hiszen ebben nincsen semmi ellenzékeskedés, hiszen 
az országban a legmélyebb csend uralkodik, hiszen 
az agitatiot nem idézte elő semmi, csak az, hogy 
elkoboztatott ama bizonyos váczi levél, csak az, 
hogy Eger városának határozata megsemmisítte
tett, csak az, hogy Heves vármegyére biztos kül
detett. Erre ugyanakkor, midőn ezt hallottam azon 
oldalról, a melyről hallottam, meg kell vallanom, 
eszembe jutott Horácz ama mondata : Quis toleret 
Graeehos de seditione querentes ? En azt hiszem 
a kormány jobban ismeri nemzetünk szellemét, s 
azért tette azt, a mit tett, mert igen jól tudja, minő 
nevet hagyott maga után Dobzse László, ki min
denre rá állt, csakhogy felelős ne legyen, ki alatt 
minden főúr s vármegye tehette azt, a mit akart r 
mindaddig, mig az ország anarchiába dőlt. {Elénk 
helyeslés a középen.) S igen jól tudja, hogy az or-

15 " 
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szag népe mennyire tiszteli ma is Mátyás emlékét, 
ki uriasan bánt néha még a törvényekkel is, inert 
népünk jól tudja, hogy ezen eljárásnak alapja az 
igazság, czélja pedig mindig az ország java és 
boldogsága volt. (Helyeslés) 

Mindezeknél fogva nem pártolhatom Tisza Kál
mán képviselőtársam indítványát; s elleninditvá-
nyul javaslom: jelentse ki a ház, hogy mindezek
nél fogva megelégedve a belügyminiszter nyilatko
zatával, Heves megye irányában követett eljárását 
helyesli. (Helyeslés jobbról, ellenzés balról.) 

GhyCZy K á l m á n : Tisztelt ház! Mielőtt a 
szőnyegen lévő tárgyhoz szólanék, fölhíva azok 
által is, miket az előttem szóló tisztelt szónok úr 
mondott, szükségesnek tartom jelezni azon állást, 
melyet akkor elfoglalok, midőn Tisza Kálmán tisz
telt barátom inditványát pártolván, a kormány 
által Heves megye irányában követett eljárásnak 
nem helyeslését kívánom kimondatni, 

Tisztelt barátom, Zala megye egyik kerületé
nek tisztelt képviselője a minap azon véleményt 
fejezé ki, hogy a kormány, miután állását elfoglal
ta, az 186 7-ikXII. tör^ényczíkkelynek foganato-
tását magára vállalta, s ennélfogva az ezen tör
vény érvényesítése ellen irányzott tény ellen köte
les volt hatalmának egész súlyával fellépni, s e ma
gas politikai tekintet mindenesetre mentségéül 
szolgál eljárásának. Azt vélem s abban igen tisz-
relt barátom is egyetért velem, hogy nincs itt hely 
Ítéletet mondani arról, hogy a váczi választókhoz 
intézett levélben és az azt követett nyilatkozatok
ban foglaltak valamely bűntény álladékát képe
zik-e vagy nem ? s hogy ezt az előttem szóló tévé, 
helyesnek nem tartom. Feltéve azonban, hogy az 
említett iratokban foglaltak a törvény szigora alá 
tartoznak, s hogy azok terjedésének gátat vetni a 
kormánynak kötelességében állott: akkor is a kor
mány ezt csak a törvény által rendelkezésére bí
zott eszközökkel, törvényes utón és módon tehet
te: mert alkotmányos fogalmak szerint a kormány 
a törvények végrehajtásában is csak a törvények 
által rendelkezésére bízott eszközökkel járhat el; 
s hogy csak ezekkel járhasson el , abban a 
köz- és egyéni szabadságnak egyik fő bizto
sitéka, az alkotmányos és nem alkotmányos, fele
lős és nem felelős kormányrendszerek közti kü
lönbség fekszik. Azért tehát, midőn a kormány a 
törvények végrehajtásában, a köréhez tartozó köz
jogi intézkedésekben nem törvényes utón és mó
don jár el, ez ellen fölszólalni a képviselőháznak, 
a mely a törvény és alkotmány épségének föntar-
tására épen a kormány irányában van hivatva, 
vagy legalább a ház azon tagjainak, kik e meg
győződé -t vallják magokénak, kötelességében áll. 
(Helyeslés a bal oldalon.) 

Azt mondja igen t. barátom: „Meggondoltá

tok-e, mit tesztek?Ha Tisza indítványa elfogadta-
tik, a minisztérium megbukik. Készek, képesek lesz
tek-e ez esetben más minisztériumot alakítani ? Re
mélhetitek-e, hogy a létező körülmények közt ez 
lehetséges legyen ? S ha, mint látszik, nem lehetsé
ges, nem fog-e ebből forradalom következhetni? 
Ezt akarjátok ti ?* Erre válaszolhatnám: Igenis 
parlamentális fogalmak szerint a minisztérium el
len többségre jutott pártnak joga és kötelessége 
is, kezébe venni a kormány gyeplőjét és megkí
séri eni érvényt szerezni politikájának ; (Helyeslés a 
bal oldalon) és ha ez, mint t. barátom föltéve, nem le
hetséges, akkor e házban nem ül parlament; de ak
kor ne is lépjen föl ő akár e ház irányában, akár irá
nyunkban oly igényekkel, a melyek csak valóságos 
parlamentekjog-éshatalomkörénekkeretébeillenek. 

Mondhatnám azt is, miszerint valamint min
den országban, ugy ezen országban is támadhat 
forradalom; de ne becsüljük túl állásunk súlyát és 
értékét, az e házban lévő pártok számarányainak 
változásából forradalom nem fog következni: az 
e házban létező pártok számarányának megvál
tozása nem forradalmat, esetleg legfölebb reactiot 
eredményezhet. Tudom, hogy e szó a nemzet 
ujabb súlyos szenvedéseit jelenti; de tudom azt is, 
hogy jelenti a nemzet minden független szabadel
vű vélemény-árnyalatainak egyesülését i s : s ez 
egyesülés forradalom nélkül is meghiusítandj a areac-
tio ármányait, mint meghiúsította a múltban, és mi
ként ez egyesülés megszűnte meggyengítette eddig is 
nagyban a nemzetnek állását a hatalom irányában. 

De én, t. ház, nem ezt válaszolom; én azt mon
dom: a kérdés, mely hozzánk volt intézve, nem 
intéztethetett komolyan hozzánk, (Helyeslés a bal 
középen, ellenzés a jobb oldalon) mert a ki isme
ri e ház viszonyait, tudja, hogy a háznak ez ol
daláróljövő indítványok a minisztériumot nem buk
tathatják meg, és így mind azon, egyébiránt igen 
súlyos aggodalmak is alap nélkül szűkölködnek, 
melyeket t. barátom ez eset lehetőségének föltevé
séből merített. 

Úgyde azt mondja ezekre t. barátom, hogy : 
„Ha tudtátok, hogy indítvány tok el nem fogadta
tik, mért teszitek azt ? Nem-e helytelen oly indít
ványt tennetek, melyről előre tudjátok, hogy el 
nem fogadtatik?'' (Ellenmondás jobbról) 

Tisztelt barátom dilemmájának ezen részére 
óhajtanék válaszolni. 

Igenis tudom, t. ház, hogy minden helyes po
litikának főirányára, vég czéljára nézve, mely csak 
a hazának java és jólléte lehet, (Halljuk! a jobb ol
dalon) a miniszter urak, a többség, elvbarátim és 
köztem véleménykülönbség nem létezik; de ezen 
végczélnak fogalmára, az ennek elérésére vezető 
eszközökre, az utak- és módokra nézve, melyeken 

i ezen eszközök érvényesitendök, meggyöződésenk 
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sokban különböznek. Nem szándékosan, nem tet
szésünk szerint történik ez. Az, a kinek meggyő
ződése van, tetszése szerint nem választhatja azt, 
nem változtathatja mint a ruhát, melyet az idő 
változásai szerint szoktunk változtatni; önkénte
lenül támad ez bennünk, mint egész szellemi va
lónknak szüleménye, akaratunk ellen is megterem 
bennünk, változatlan psychologiai szabályok szerint 
mint a physica törvényei szerint a gyümölcs a vi
rág kelyhében (Megindulás.) 

Mind e mellett azonban őszintén szólok, midőn 
azt nyilvánítom, hogy a valóságos parlamenti 
rendszernek a minisztérium fenmaradása általi meg
szilárdítását hazánkban szivemből óhajtom, nem 
azért, mintha — mint mondám — meggyőződéseink 
sokban nem volnának különbözők, hanem azért, 
hogy a netalán lehetséges reactionak keserű pohara 
— ámbár nem rémülök meg tőle — ha lehet, el-
távolittassék a nemzettől. (Élénk helyeslés a bal ol
dalon.) A minisztérium cultusa azonban nem le
het korlátlan, se a személyek, se elvek bál-
ványozásáig nem terjedhet. A minisztérium 
eszköz, a haza jólléte és java a czél, s az esz
közt a czélnak alá kell rendelni; (Helyeslés a bal 
oldalon) és hiszem, hogy ugy tisztelt barátom, a 
kinek válaszolok, mint a ház többségének nagy 
része egyet ért velem abban, hogy vannak az or
szágnak oly jogai, oly érdekei, melyeknek meg
óvásával, ha a minisztérium fenmaradása összeüt
közésbe jőne, az eszközt a czélnak tétovázás nélkül 
egyhangúlag föláldoznék. (Helyeslés) 

De ezen nagyfontosságú kérdéseken és orszá
gos érdekeken kiviil meg szoktak fordulni a tanács
kozások szőnyegén számos más kérdések is, melyek 
akár a tárgyra néz ve, melyre vonatkoznak, akár 
a törvényes szempo ntokra nézve, melyekből elin-
tézendó'k, nem oly átalánosan szembeötlő fontos
ságúak, mint azon fő alapkérdések és érdekek, 
melyeket emliték; de a képviselőháznak minden 
határozatai fontosak, csekély tárgyakban is gyak
ran számos évekre el döntik fontos közjogi és köz
igazgatási kérdések h osszu sorát. És midőn a törvé
nyek megtartásáról van szó , azok között különb
séget tenni nem l e h e t : nem lehet mondani, hogy 
ezek megtartandók, a mázok nem, mert mindannyian 
az alkotmánynak, a királyi eskünek és a törvény 
iránti nemzeti tiszteletnek ótalma alatt állanak. 

I ly másodrendű — ha ugy szabad mondanom 
— másodrendű kérdés ek irányában, ha azok iránt a 
felelős kormány már nyilatkozott vagy épen intéz
kedett i s , azon parlamenti elvnél fogva, hogy a 
kisebbségben maradt kormánynak állásáról le 
kell köszönni, a világ minden parlamentjének talán, 
de a hazában létező súlyos körülmények között, 
különösen e háznak többsége igen nehéz helyzet
ben van; és azon kérdés , melyre tisztelt barátom, 

midőn azt hozzánk intézte, a cziinet nem jól irta 
rá, azon kérdés, hogy a minisztérium állása veszé
lyeztetik-e vagy nem, ugy hiszem, sokszor egész 
nagyszerűségében lépett a ház többségének tagjai 
elé. Nem egyszer voltak ők — mert tőlök függ, 
hogy a minisztérium többségben maradjon-e vagy 
ne? — nem egyszer voltak ők kénytelenek szigo
rúan mérlegezni szavazataiknak lehető követke
zéseit ; és meglehet, miszerint megtörtént, hogy 
egyszer is, máskor is néhányan, vagy többen kö
zülök kénytelenek voltak keblökbe fojtani meg
gy őződésöket (Fölkiálltások jobbról; Nem áll!) 
azon, egyébiránt az ő szempont jókból egy átalában 
nem jogosulatlan indokból, hogy a minisztérium 
állása ne veszélyeztessék. 

A ház többségének a dolog természetéből fo
lyó ily nehéz állásában az általam emiitett, ha 
szabad ugy neveznem, másodrendű kérdések irá
nyában mit tegyen a ház maga? néma maradjon? 
egyszerűen registrálja a kormány tetteit és nyilat
kozatait? szó nélkül engedje azon esetben, ha az 
emberekből álló kormány tévedett, megsértetni 
a törvényt? veszélyeztetni az országnak és egye
seknek jogait? szó nélkül engedjen praecedenseket 
felállíttatni, melyek jövendő esetekben keserüenmeg-
boszulhatják magokat? (Hatás)l$em, tisztelt ház . 
nézetem szerint, valamint a világ minden parla
mentjében, ugy e házban is itt kezdődik a kisebbség 
szerepe: az ő kötelessége felfejteni a valódi tény
állást, figyelmeztetni a kormányt lehető' hibáira, 
megóvni az ország és egyes honpolgárok jogait, 
és követelni a törvények szigorú teljesítését. (Föl-
Máltások jobbról: A többségé is!) Ezt természetesen 
csak indítványozás utján teheti, és midőn ezt teszi, 
eljárása sem helytelen, sem eredménytelen. Nem 
helytelen, mikép nem volt helytelen'a sokszor év
tizedeken át kisebbségben levő angol parlamenti 
ellenzék azon eljárása , hogy e miatt némaságra 
nem kárhoztatta msgát . Sőt inkább a kisebbség 
eljárása akkor lenne helytelen , ha tévedésbe en
gedné magát vezettetni azon alaptalan feltevés 
által, hogy a minisztériumot még meg is buktat
hatja ; és azért, hogy ne tegye azt, a mit tennie 
nem lehet, elmulasztaná tenni azt, a mit tennie 
lehet és kötelességéig. (Zajos helyeslés u bal oldalon) 

Ez eljárás nem eredménytelen, mert az önér
deket nem kereső szabad független szónak, ha jog 
és igazság által is támogattatik, nagy viszhangja 
van u g y e házban, mint az országban akkor is, sőt 
némelykor talán akkor leginkább, midőn kisebb
ségben hagyatik. Az ily szabad szó fentartja az 
alkotmányos érzületeta nemzetben, mely hamar ki
veszhetne a forgalomból, ha e házban is elnémulna; 
figyelmezteti a kormányt,hogy alkotmányos ellenőr • 
zés alatt áll, és óvatossá teszi eljárásában. (Elénk he
lyeslés) Magáz, t. ház, mely a közvélemény földjébe 
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elvetve, csírázván, megtermendi egykor — ak
kor talán, midőn mi e helyeken már nem ülendünk 
— gyümölcsét, s eszközölni fogja, hogy a kormány 
minden kivétel nélkül — mint óhajtom — alkal
mazkodjék minden esetekben a törvényhez, vagy 
ha azt ismételt felszólításokra nem tenné, lépjen 
vissza a közvéleménynek ekkor ellene méltán 
nyilatkozandó tekintélye előtt. 

Ezen szempontok azok, melyekből, midőn ugy 
ezen tárgyban, mint több másokban, kiindulok, 
nézetem szerint azon polgári kötelességet tel
jesítem, melylyel képviselői állásomnál fogva a 
hazának tartozom. 

Válaszolván ezek szerint igen tisztelt bará
taimnak, a mi már magát a tanácskozás szőnyegén 
forgó tárgyat illeti : hogy a kormánynak eljárása 
Heves megye irányában törvénybe ütköző volt, 
erre nézve több elvbarátaim részéről számos érvek 
hozattak fel. Nekem tehát elég egyszerűen fölemlí
tenem azokat, melyekből kiindulok. Nézetem sze
rint a kormány kérdéses eljárása hibás volt: 

Mert 1-ször Eger városát nem csak bírói ítélet 
előtt, hanem meghallgatása előtt is (Zaj a jobb ol
dalon) közigazgatási utón elmarasztalta; mi politi
kai hatóság köréhez nem tartozik. 

2-szor azért, mert Heves megye irányában 
követett eljárásában túllépett a törvény által ke
zébe adott hatalom korlátjain, törvény által ren
delkezésére nem bízott eszközöket használt, és a 
megyei bizottmány működésének illetéktelen fel
függesztésével érvénytelenítette a hazának egy 
fontos törvényét, azt, mely a megyei közigazga
tást a megyei bizottmányok kezébe adja. 

Hibás volt a kormány eljárása harmadszor 
azért, mert ő felségét, ki a végrehajtő hatalmat 
csak a törvények értelmében gyakorolhatja, meg
kérvén, hogy a törvények egy részének, habár 
csak ideiglenes felfüggesztéséhez hozzájáruljon, 
ekkép alkotmányos életünkbe egy uj factort ho
zott vissza: a királyi teljhatalmat, mely ahhoz 
nem tartozik és alkotmányos fogalmak szerint nem 
is tartozhatik. (Zajos helyeslés a bal oldalon.) Es 
mindezt akkor tévé, midőn ugy a veszélyeseknek 
hirdetett tanok terjedésének meggátlására, mint 
Heves megye állítólagos törvénytelen ellenszegü
lésénekmegfékezésére ugy a sajtótörvényben, mint 
a Ráday László barátom által idézett 1805: V-ik 
t. czikkben, mely egyenesen a törvényhatósá
gok kebelében elkövetett törvénysértések meg
torlásáról szól. a törvényes eszközök rendelkezé
sére állottak. 

Azon vélemény ellen, melyet előterjesztettem, 
több oldalról számos ellenvetések tétettek. Igen 
óhajtanám, hogy a discussio ezen előhaladott sza
kaszában (ügy van! a jobb, Halljuk ! a bal oldalon) 
rövidebbre szoríthatnám előterjesztésemet; de nem 

lehet, hogy ne válaszoljak egy némelyikére azon el
len vetéseknek, melyek nézetem szerint kellőleg meg-
czáfolva még nem lettek. (Fölkiáltások: Halljuk !) 

Vallás- és közoktatásügyi miniszter úr elemez
vén az 1848. esztendei 16. t. ez. értelmét, azt ál-
litá, hogy azon teljes függetlenség a központi 
kormánytól, melyet Heves megye a felirati jog
nak gyakorlatából követel magának, az 1848-iki 
3-ik t. ez. által megállapított felelős kormányzati 
rendszerrel egybe nem férvén, a megyéket meg nem 
illeti azért, mert e felirati jog által az alkotmányos 
kormányzást lehetetlenné tehetnék. (Zajos ellenmon
dás a jobb oldalon; fölkiáltások: Nem a fölirási 
jog által! az dlentállás által!) Tehát ellentállás ál
tal lehetetlenné tétetnék, a miniszteri felelősség il-
lusoriussá válnék, és korlátoltatnék az országgyű
lés hatalma, melynek feladata irányt adni a kor
mány eljárásának. 

Ha athesis így állíttatik fel, mint felállíttatott, 
kétségtelenül áll; hosszabb indokolást nem igényel. 
De teljes és tökéletes függetlenséget a központi 
kormánytól a megyék részére ki követelt? Ezt 
nem követeli senki, és nem követelte soha. (Fölki
áltások a jobb oldalon: Dehogy nem!) A kérdés egy
szerűen ez: vajon a törvényhatóságoknak a köz
ponti kormánynak némely egyes concret esetekben 
hozzájok intézett rendeletei ellen azok állítólagos 
törvénybe ütközése tekintetéből végrehajtás előtt 
fölirni lehet-e? (Fölkiáltások jobbról: Senki sem ta
gadta !) Azért, mert ez némely esetekben megtör
ténik, nem lehet azt mondani, hogy az alkotmá
nyos kormányzás lehetetlenné válik, a miniszteri 
felelősség illusoriussálesz: mert ezen néhány egyes 
eseteken kivül terjed el a közigazgatás véghetet-
tetlen tere, melyen a törvény korlátai közt a kor
mány teljesen szabadon mozoghat és kormányzati 
tevékenységét felelősségének terhe alatt érvénye
sítheti, a mint a mindennapi tapasztalás szerint ér
vényesíti is. 

Hogy a megyéknek fölirási joga nem szün
teti meg a miniszteri felelősséget, hogy a fülirási 
jogot maga a törvény a miniszteri felelősséggel 
egyesithetőnek vélte, azt igazolja azon törvén y-
czikk. melyet vallás- és közoktatási miniszter úr 
maga is idézett: s ez a 32-ik szakasza az 1848-iki 
3-ik t. czikknek, melyben épen a törvényhatóságok 
részére engedett jogok tekintetéből a törvények 
végrehajtásában elkövetett mulasztásokért a kor
mány felelőssége csak annyiban mondatott ki, a 
mennyiben azok törvényes eszközökkel elhárítha
tok voltak. Azon állítást, hogy Heves vármegye 
kérdéses végzése által magában Heves vármegyé
ben is az alkotmányos kormányzat már lehetlen-
né vált volna, részemről nem fogadhatom el: 
mert nem hihetem, hogy azért, mert Heves vár-

. megye Eger városának egy a közigazgatás bár-
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mely ágával összeköttetésben nem álló. csupán vé
leménynyilvánítást magában foglalt végzését meg
semmisíteni elmulasztotta, e miatt már az alkotmá
nyos kormányzat Heves vármegye egész terü
letén lehetetlenné vált. (ügy van! a bal oldalon.) 

Arra, hogy a megj'ék végrehajtás előtti föl-
írási jogánál fogva az alkotmányos kormányzat az 
országban nincs lehetíenné téve, épen magavallás-
és közoktatásügyi miniszter úr és Tóth Vilmos ba
rátom becses adatokkal szolgáltak, mert nyilvání
tották, hogy az ország törvényhatóságainak legna
gyobb része, hiven seeundálván a minisztérium in-
tentioit, nehézségre okot nem szolgáltat. Valóban, ha 
fontolóra veszem, hogy midőn Magyarországban és 
Erdélyben, megyéket és városokat együttvéve, talán 
száznál több önálló törvényhatóság van, s ezek kö
zölt a minisztériumnak csak egynehány törvényha
tósággal, és itt is csak néhány kérdésre nézve van ne
hézsége, nem hihetem, hogy mondani lehetne, hogy 
a többi megyének alkotmányos kormányzata lehet
íenné tétetett. 

Átmeneti korszakban élünk, mondatott itt már, 
s való is, hogy polgártársaink véleményei több fon
tos közjogi kérdésekre nézve nincsenek tökéletesen 
kifejlesztve és, h o g y u g y mondjam, megállapodva. 
Igaz az is, hogy ámult idők traditioi jelenleg is még 
küzdésben vannak az ujabb korban föltámadt esz
mékkel ; és midőn ily körülmények közt, ily átme
neti korszakban az ország annyi törvényhatóságai 
között csak némelyekkel vannak a kormánynak né
mi nehézségei, én abból a megyei kormányzat élet
revalóságára vonok következtetést, és nem ismer
hetem el, hogy a megyékkel ne lehessen, csak tör
vényesen kell kormányozni. {Helyeslés bal felöl.) 

Fölhozatott itt, s cultusminiszter úr különö
sen kiemelte, hogy a megyéknek általam emiitett 
fölirási joga korlátolja a törvényhozás hatalmát, 
mely arra van felhíva, hogy irányt adjon a mi
nisztérium eljárásának. Erre nézve bátor vagyok 
kérdezni: mit kivan a jelen pillanatban a miniszté
rium ? mit cselekszünk mi most ? A ház véleményt 
fog mondani a kormánynak Heves megye irányá
ban követett eljárása iránt s ez által kétségtelenül 
tettleg befolyást is gyakorol a kormány irányára. 
Vehetjük-e kétségbe azt, a mit az egész nemzet 
szemeláttára nyilvánosan cselekszünk? 

Mondatott többször az is, hogy Eger városa 
áthágta törvényes hatáskörét, midőn politikai vi
tatkozásba bocsátkozott; és ez állítás azzal indo
koltatik, hogy az 1848-ik esztendei 24-ik t. ez. 
csak a választásokra nézve teszi egyenlőkké az 
első biróságu mezővárosokat a királyi városok
kal, s hogy ennélfogva a politikai kérdések meg
vitatásának joga, melylyel a kir. városok bírnak, 
" 7 városokat meg nem illet. En megengedem, 
" °gy az 1848-iki 24. t. ez. csak a választásokra 
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nézve tette az első bírósági hatósággal biró városo
kat egyenlőkké a királyi városokkal, (Ellenzés a szél
ső bal oldalon) sőt azt is állitom, hogy 48 előtt uri ha
tóság alatt álló egy városnak vagy községnek sem 
volt joga politikai vitatkozásokba bocsátkozni, azért, 
mert az alkotmány sánczain kívül állottak, teljes 
polgári jogokkal nem bírtak s igy politikai j"ogokat 
nem is gyakorolhattak. De ezen állapot 1848-ban 
megváltozott. Az úri hatóság s az úrbéri viszonyok 
megszűntével szabaddá és önállóvá lett e hazának 
minden lakosa, minden községe, az alkotmány 
sánczain belül állanak, egyenlő polgári jogokkal 
birnak mind. Politikai jogok gyakorlata tehát, az 
átalános politikai jogok gyakorlata a hazának egy 
önálló polgárától és községtől sem tagadtathatik 
meg, (Zajos helyeslés a bal oldalon) ezek közé pe
dig a politikai kérdések fölötti véleménynyilvání
tás, mondom ismételve , véleménynyilvánítás, te
hát az e vélemény megállapítására szükséges vitat-
kozási jog is kétségtelenül tartozik. 

Elismerik ezt, t, ház, ő felsége többi országai
ban is. A legújabb esetre hivatkozom. Talán szá-
zankint jöttek a községektől a monarehia minden 
részeiből kérvények a concordatum megszüntetése 
iránt. (Mozgás. Fölkiáltás a jobb oldalon: De csak is 
kérvények!) Ez vélemény-nyilvánítás egy nagy
fontosságú politikai, kérdés felett, mely vélemény 
megelőző, ugy politikai, mint vallási vitatkozás 
nélkül bizonyosan "nem állapíttathatott meg. (A bal 
oldalon: Ugy van!) 

Bocsánatot kérek, hogy kénytelen vagy ok ez 
alkalommal egy tárgyat megpendíteni, mely e ház
ban már ismételve felhozatott. (Halljuk!) Pulszky 
Ferencz képviselő úr felhívása folytán is kell tennem 
ezt. Nem azon t. barátom érdekében teszem azt, a 
kire a kérdés vonatkozik, és ki e vitatkozás alatt 
felszólalt, mert ö védelmemre nem szorult, hanem 
teszem a históriai igazság érdekében a tényállás 
tisztába hozatala végett. Tóth Vilmos, Nyáry Pál 
képviselő úr 1848-iki esztendőben a képviselőház 
előtt mondott beszédének egy részét idézte; de cson
kán, mert nem emiitette azon eset körülményeit, a 
melyre a mondottak vonatkoznak; és épen az eset, 
a tárgy az, a mely e mondatok valódi értelmét jelzi. 
Az eset következő. (Halljuk, halljuk!) Kraszna 
megye a törvény által engedett két követ helyett 
három követet választott. Ezen választást a törvény 
is tiltotta, de eltiltotta Kraszna megyét ezen vá
lasztástól egy a választást megelőzött belügymi
niszteri rendelet is. A képviselőház a választást ter
mészetesen megsemmisítette; akkor azután Nyáry 
Pál képviselő azt kívánta, hogy a törvényt és az 
abban gyökerező miniszteri rendeletet megszegő 
főispán és megyei bizottmányi tagok előleges vizs
gálat után felelet és büntetés alá vonassanak. Ezt 
azonban többen a házban a megye municipalis jo-
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gainak tekintetéből ellenezték. Ezek ellen mondta 
azután Nyáry Pál íir azon erélyes szavakat, melye
ket Tóth Vilmos képviselő tír idézett. Nem azt 
mondotta ő, mi most kívántatik tőlünk, hogy a 
kormánynak minden rendeleteit feltétlenül telje
síteni kell , hanem azt mondotta, hogy a tör
vényt és az abban gyökerező miniszteri rende
letet megsértő főispán és megyei bizottmányi tagok 
feleletre és büntetésre vonassanak. felállitván 
azon elvet, hogy a miniszteri felelősség behozatala 
után a végrehajtó hatalom minden közegeinek fe
lelőseknek kell lenni. (Helyeslés a bal oldalon.) Ez 
oly correct állítás, melyet Nyáry Pál képviselő 
barátom, a házban mondott beszéde után most is 
következetlenség nélkül elmondhatna, (Helyeslés a 
hal oldalon.) 

De nincs helyén, t. ház, oly beszédeket, a 
melyek egészen más idők és más körülmények kö
zött, évek, évtizedek előtt tartattak, e házban fel
említeni. Változhatnak az egyesek nézetei, ele ezen 
nézetváltozások azon országos kérdések eldöntésére, 
melyek itt tanácskozás alatt vannak, semmi befo
lyással nincsenek: ép ugy, mint azon nagy fon
tosságú kérdésnek eldöntésére, hogy a megyerend
szer a felelős kormányzat rendszerével miképen 
legyen összeegyeztethető, befolyással nem lehet 
Tóth Vilmos képviselő úr által felemiitett azon kö
rülmény, hogy ö ezen két rendszer között, azok 
összeütközésének esetében, már választott. Higye 
meg a t. képviselő úr, se őt, se a kormánynak bár

mely tagját azon hííség köteles teljesítésében, 
melylyel alko tmányunkés fejedelmünk irányában 
mindnyájan tart ózunk, senki e házban nem kívánja 
meggátolni. De legyen szíves elhinni azt is, hogy a 
hatalomnak sok szór szintén oly híí és hasznos taná
csosai azok, kik azt netán elkövetett hibáira fi
gyelmessé teszik, mint azok, kik a hatalom hibái
nak védelmét tűzik feladatukul. (Felkiáltások a bal 
oldalon: Igaz!) Nem akarom, tisztelt ház, tovább 
folytatni a vitatkozást e kérdésről, mely tán e pil
lanatban közel ide hozzánk Pest megye teremében 
egy uj stádiumba lép. 

Záradékul még csak a megyék jövendő rende
zésére vonatkozólag vagyok bátor egyéni nézete
met kijelenteni. Ha sürgős — a mint magam is 
sürgősnek tartom — a törvényhatóságoknak ren
dezése, vétessék az országgyűlési tárgyalás alá. Ez 
alkalommal a törvényhozás mondhatja a megyék
nek, az alkotmány eddigi őreinek s fentartóinak: 
„A szerecsen megtette szolgálatát, a szerencsén 
elmehet.tí (Felkiáltások a jobb oldalon: Nem mondjuk ! 
Bal felöl: De igen !) Ez alkalommal rendezheti a tör
vényhozás a megyéket ugy, hogy azok, mint a leg
közelebbi múltban', csak kormányhivatalnokok 
gyülekezetei legyenek. {Ellenmondások a jobb olda
lon.) De vegye tekintetbe, hogy midőn ezt teszi, ne 

j irtsa ki a polgárok szivéből a közügyek iránti ér-
| dekeltséget, [EUenmondásoli a jobb oldalon) s ezzel 
! együtt a közügyeknek ismeretét, az önföláldozásra 
kész hazafiságnak és a törvények iránti tiszteletnek 
érzését, melyek alkotmányunkat ez ideig föntar • 
tották, és melyek nélkül az alkotmányosság tartósan 
fön nem állhat egy országban sem. 

Én egyébiránt szavazatommal tisztelt barátom 
Tisza Kálmán indítványát pártolom. (Zajos helyes
lés a bal oldalon.) 

Somss ich P á l : Tisztelt ház! U g y jártunk 
a hevesi kérdéssel, mint nem egy háborúval járt 
az európai világ, melyet minden áron localisálni 
akartak, de az bizony minden erőködések daczá
ra nagyobb dimensiot vett. A hevesi kérdés a 
helyhatósági kérdésnek átalanos vitatását idézte 
elő, és azt annyira előtérbe állította, hogy alig 
hiszem, hogy a tisztelt kormány ezentúl késni 
foghat az 1848-iki 16. t. ez. azon rendeletének 
teljesítésével, mely szerint a megyék rendezésé
nek kérdését a legközelebbi országgyűlés elé kell 
terjeszteni. (Atalános helyeslés) 

Bár volna már előttünk e tárgy, bár feküd
nék itt egy törvényjavaslat, hogy részemről meg
mutathatnám t. barátom Ghyczy Kálmán kép
viselő úrnak, hogy ezen oldalon, velem együtt 
sokan, mind ugy vagyunk lelkesülve, hogy a 
megyék rendezését ; nem amúgy a szerecsen-
ről vett példa szerint kívánjuk elintézni. (Zajos 
helyeslés a középen.) 

Ivánka Imre: Elvárjuk! 
Somss i ch P á l : Ezen várakozásnak meg

fogok felelni -és a fölszólításnak elébe állok. (Elénk 
tetszés.) Hanem a megyék rendezését ugy kíván
juk eszközölni, hogy legyen a megye a megváltozott 
alapon alkotmányunknak oly védbástyája, mint 
volt a leértnek 800 esztendeig. (Atalános helyeslés.) 

Egyébiránt lehetetlen már a discussio e stá
diumában nem mondanom el nekem is e tárgyra 
vonatkozó nézeteimet és ismételnem azokat, miket 
17 esztendővel ez előtt, midőn az absolut kormány 
önkénye a megyeházak tanácstermeit bezárta, s a 
helyhatóságoknak minden működéseit eltiltotta, 
leírni hazafias kötelességemnek tartottam. (Élénk 
éljenzés?) Átgondolt meggyőződésemnek vallomása 
lesz ez, mert ma ép ugy gondolkozom e tárgyról, 
mint 17 évvel ezelőtt irtam. 

Elmondanám, ha e tárgy már előttünk volna, 
hogy az én meggyőződésem szerint a képvise
leti rendszer, még ha parlamentáris kormánynyal 
párosult is, egy magában nem képes az alkotmá
nyos szabadságot se megállapítani, se garan-
tirozni; (Atalános tetszés) elmondanám, hogy a 
franczia iskolának azon modern, szám szerint kive
tett képviseleti formája nem képviselheti valóban 
az országnak minden érdekeit; (Helyeslés; a szélső 
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•balor„ ellenzés) elmondanám, hogy az ilyen gépi
esen kivont, 10. 20, 30 vagy több ezer ember 
után egy képviselőből alakított törvényhozási tes
tületek, melyek hivatva lennének a népet kép
viselni, hivatásuknak önmagokban nem felelhet
nek meg: (Ellenzés a szélső balon) mert igy elvontan 
és kizárólag maradnának csak mindig az egységnek 
aggregátuma a nélkül, hogy egy organicus egész-
szé izmosodhatnának. (Élénk átaldnos tetszés.) 

Csakis a helyhatósági élettel párosulva fej
lődhetik ki azon eleven organismus, mely a népek 
•és országok érdekeit minden tekintetben képviseli, 
biztosítja és jövő tartósságáról kezeskedik. (Áta
ldnos tetszés.) 

Hivatkozva e tekintetben a szabadságot már 
majdnem egy század óta hajhászó Francziaország-
ra, mely azt mégis voltaképen békében nem élvez
heti, hanem extremitások közt hánykódik : ismét 
más részről hivatkozhatnám Britanniára, a nagy
ra, Belgiumra, a szerény kis államra, hol a népkép
viselet alapján alakult felelős kormány mellett a sza
badság biztosítva békés élvezetben létezik. Miért? 
Mert a lázongó franczia forradalom a hagyomá
nyos munieipalis institutiokat porrá zúzta, s an
nak romjain építette fel képviseleti rendszerét. 
míg Angliában és Belgiumban karöltve a muni
eipalis institutiokkal fejlődött a parlamentális 
kormány, és ezzel párosulva most nyújtja a sza
badság élvezetét és biztosítja annak fenmaradását, 
(Élénk tetszés-) 

Szembe szállnék azokkal, kik hazánknak kü
lön megyei institutioját avval vádolják, hogy 
helyhatósági attribútumai mellett, nem egyeztethető 
össze semmiféle centrális, annál kevésbbé pedig 
felelős kormányzattal. Megmutatnám nekik a kép
nek, melyet festenek, másik oldalát, s bebizonyit-
nám, hogy a centralisatio, legyen az a kabinet
ben vagy a parlamentben öszpontositva, józan hely
hatósági önkormányzat ellensúlyozása nélkül 
mindig, mindenütt és mindenkor többé-kevésbbé 
absorbeál minden szabadabb kört, mely termé
szet szerint megilleti az egyént, családot, községet, 
kerületet és megyéi. (Átaldnos hosszas helyeslés. 
Felkiáltások hal felöl: Elfogadjuk!) Elmondanám 
nekik, hogy a ki a megyének ezen munieipalis 
hatóságát végkép ki akarná küszöbölni, az vélemé
nyem szerint megfosztaná a képviseleti parlamenti 
kormányt azon segédeszköztol, mely nélkül az 
soha sem felelhet meg tökéletesen a maga rendel
tetésének. 

Azonban most ez nincs napirenden; és ha én 
mégis mellékesen ennyit eltérőleg ettől elmondani 
bátorkodtam, mentségemül fölhozom, hogy t. kép
viselőtársaim szintén ezt tevék: és igy ők voltak 
azok, kik engem e térre ösztönöztek; ők tartották 
szükségesnek az alkotmányos elveket előbb áta-
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lanosan megvitatni, s alkalmazva a jelen esetre, 
ezek szerint mondani ki e feletti vileményöket. 

A gyakorlati téren, uraim, nincs nagyobb el
lenség a túlzásnál. (Helyeslés.) Különösen politikai 
téren boszulja ez meg magát leginkább, hol vissza
hatása rendesen ellenkező eredményre vezet, mint 
a hová az illetők törekednek. (Elénk tetszés középen,.) 
A história bizonyítja, nem én mondom, hogy a hol 
a szabadság túlzásokba csapongott át, ott azt ren
desen az absolutismus vagy épen despotia fékezte 
meg, (Tetszés) a despotia túlzásait pedig forradalom. 
boszulta meg. Előttünk áll Róma régi, Francziaor-
szág ujabb históriája, a melyek azt bizonyítják, 
hogy a túlzó szabadságot caesarismus váltotta föl, 
mig a szegény és részvétre annyira méltó Lengyel
ország folytonos despotikus elnyomása alatt sem 
fékeztethef ett meg annyira, hogy időről időre kitörő 
forradalmakban ne tiltakozzék elnyomói ellen. 

A nagyobbróla kisebbre, a történtről a törfcén-
hetőre helyes a következtetés: s igy nem tévedek, 
midőn azt állítom, hogy azok, kik a megyei ható
ságot s átalában a helyhatósági autonómiát kor
látlan vagy határozatlan korlátokig akarják kiter
jeszteni, vagy épen annyira eltévednek, hogy ennek 
a középponti kormánytól minden függését ta
gadják, és igy az egységes állani helyett sok apró 
kis államoknak aggr egatumát tüntetik fel: ezek 
olyast követelnek, a mi lehetetlenség, s ezzel magát 
a lehetőt is, t. i. az institutiot koczkáztatják. (He
lyeslés.) Nagyobb ellenségei ezek a megyei intéz
ménynek, mint a kik azt egyenesen megtámadják, 
mert túlzásaik által ők szolgáltatnak alkalmat, 
fegyvert és indokokat a megyei autonómia hite
lének mind az ujabb müveit iskola emberei, mind 
a fiatalabb nemzedék előtti lerontására, 

Ezen átalános nézetek után szabad legyen 
az előttünk fekvő speciális esetre áttérnem; és én 
nem tartom feleslegesnek az egri esetet ugy, mint 
az történt, még egyszer ismételve előadni. (Hall
juk !) 

Ezen dolog a hírhedett váczi levéllel kezdődik, a 
melynek elveit,kitételeit a kormány oly anokn ak talál
ta, melyek ellenében szükségesnektartotta vizsgálatot 
elrendelni, s közvádlóját oda utasította, hogy a szerző 
perbe fogását eszközölje. Mig ez történt s az illető 
iratok lefoglaítattak, még pedig Heves megyében 
is lefoglaltattak, és igy köztudomású volt a dolog: 
Eger városa ezen, a kormány által már veszélyesnek 
tartott s bíró elé utasított ügyben a levél szerző
jének bizalmat szavazott s ez által közvetve magá
évá tette azon elveket, sőt, a mint határozatából ki
tűnik, a haza boldogabb jövőjet ezen elvek telje
süléséhez kötötte. A kormányv mely, mint mondom, 
a váczi levelet lefoglaltatta s annak szerzőjét birő 
elé állíttatni elrendelte, Eger városának ezen eljá
rását több tekintetből törvénytelennek tartván, 
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felszólította Heves vármegyét, melynek hatósága 
alá tartozik Eger városa, utasítsa rendre a várost 
és semmisítse meg törvénytelen határozatát. He
ves megye ezen rendeletnek nem engedett, sőt ellene 
felirt, két okát adván eljárásának: először, hogy 
maga is helyesli az Eger városa által vallotfelveket; 
másodszor, mert, még ha helyesek nem volnának 
is azok, nem érzené magát jogosultnak arra, hogy 
Eger városát nyilatkozatában gátolja. A kormány 
ezen fölterjesztésre indokolt ujabb leiratot küldött, 
melyben a megye okait pontról pontra megczáfol-
ván, kijelentette, hogy szükség esetére királyi biz
tos által is érvényt fog szerezni rendeletének. Dee 
levelet nem a királyi biztos által küldötte, hanem 
egyenesen a megyéhez intézte, és meghagyta a 
főispáni helyettesnek, hogy a rendelet kihirdetése 
végett külön gyűlést tartson s azt e gyűlésben 
tárgyaltassa, ez által alkalmat akarván szolgáltatni 
arra, hogy Heves megye első izben hozott határo
zatát — értesülvén a kormány ujabb rendeletéről 
— megváltoztassa s a kormány rendeletét tel
jesíthesse, í gy is történt. A főispáni helyettes 
nvitotta meg az ülést, azon ülésben Heves me
gye tárgyalta az ujabb rendeletet, de előbbeni 
határozatát feltartván, a kormánynak az enge
delmességet másodszor is megtagadta, sőt még ideje 
volt a királyi biztos kinevezése ellen óvást is tenni, 
főispáni helytartójától szívélyesen elbúcsúzni, s 
tisztikarát oda utasítani, hogy hivatalában továbbra 
is járjon el. Csak mind ezek után, midőn a főispáni 
helyettes a történtekről a királyi biztost értesítette, 
jelent meg ez a gyűlésben és a vonakodó bizottság 
üléseit egy időre fölfüggesztvén, fogott hozzá a ren
deletnek teljhatalommal teljesítéséhez. 

Már most, tisztelt ház, nézzük, ezen eljárásban 
melyek azon hibák, melyek miatt a tisztelt ház a 
kormány irányában nem helyeslését kimondani 
szükségesnek tarthatná? vagyis inkább elemezzük, 
vizsgáljuk és mérlegeljük azon okokat, tételeket és 
állitásokat, melyeket tisztelt indítványozó úr indít
ványa támogatására felhozott. 

Ezeket én röviden három pontra vonom össze. 
Azt állítja először: hogy a kormány eljárása nem 
volt okszerű, nem volt időszerű; másodszor: hogy 
az alkotmányos elvbe ütközik; harmadszor: hogy 
törvénybe ütköző. 

A mi^az elsőt illeti, mely szerint nem voltidő-
és okszerű a kormány eljárása, ezt igy indokolja: 
mert a haza békében, a trón biztosságban van, 
nyugalom van országszerte , mi volt hát a rend
kívüli veszély, mely rendkívüli eljárást kívánt? 

Tisztelt ház! a haza békéjét, a trón biztosságát 
senki sem támadja meg veszélyesebben, mint a ki 
a haza alap- és sarkalatos törvényeit támadja meg. 
(Élénkhelyeslés középen.) Mert mind a trón biztossága, 
mind a haza békéje ezen sarkalatos törvényeken 

nyugszik. (Helyeslés.) A kormány hite és nézete 
szerint a váczi levélben Magyarországnak alkot
mánya és sarkalatos törvényei vannak megtámadva: 
azért foglaltatta azt le, azért rendelt ellene vizsgá
latot, azért kívánta a merényletnek bíró általi meg-
itéltetését. (Helyeslés jobbról.) Eger városa ezt tudta, 
mert ha Egerben egyetlen ember sem olvasna is 
újságot, már azon körülménynél fogva, hogy épen 
ott történtek lefoglalások, köztudomású volt a tény, 
és mindamellett Eger városa a váczi levél szerzője 
iránt bizalmat szavazott és így közvetve magaéva 
tette az abban foglalt elveket, melyeket a kor
mány birói itélet elé kivánt terjesztetni. Mit lehe
tett, mit kellett ekkor a kormánynak kötelessége 
szerint tennie ? Vélekedésem szerint nem egyebet, 
mint e ténynek politikai hatását meggátolnia és rend
re utasítania. A veszély ez esetben ott kezdődött, mi-

I dőn Heves megye Eger városának ezen cselekmé
nyét nem csak rendre nem utasította, hanem a kor-

[ mány e részbeli fölszólitásának sem engedett. 
A veszélyek mindig csekély okokból támad-

I nak. Ha ezen esetben a kormány nemigy járvala 
! el, és Eger városa példáját egy másik, egy harmadik 
1 követte, és pedig jó hiszemmel követte volna, mi-
i után a kormány részéről semmi észrevétel nem 
I történt, és a baj oly nagygyá növekszik, hogy 
I azt nem egy rendelet és kir. biztos, de rendkívüli 

erőszakkal lehetett volna csak legyőzni: kérdem, 
nem lett volna-e ez mulasztás a kormány részéről? 
nem vonathatnék-e ezért méltó feleletre ? (Elénk 
tetszés középen) 

j Például: ne vegyük az említett esetet, hanem 
I más hasonlót: ha valaki közülünk vagy polgártár

saink közül eléggé gyáva volna egy oly helyre 
vonulni, hová a magyar igazságszolgáltatás keze 
el nem ér, és ezen biztos helyről szórna izgatólag 
gyújtóüszköt hazánk nyugalma ellen; (Élénk nyv,g-
talanság a szélső baloldalon. Élénk helyeslés a középen) 

j ha például valaki közülünk ily biztos menedékből 
I olynemü iratokat küldene a hazába, a melyekben 

azt állitaná, hogy a Magyarországban lakó külön
böző nemzetiségek függetlensége a magyar koro
naegységével incompatibilis, és találkoznék község, 
mely addig, mig a kormány azon tűnődnék, miként 
állítsa e merénylet elkövetőjét biró elé, ezen elvet 
magáévá tenné és ennek példáját a 3-ik, 4-ik és 
utóbb a 100-dik község követné — még pedig jó 
Íriszemben, mint fenébb is emlitém, mert hiszen a 
kormány még figyelmeztetéssel sem lépett föl a 
kérdéses irat ellen — végre oly izgatott állapot fej
lődnék ki, melyet nem királyi biztos, nem a kor
mány rendeleteivel s k. biztossal, hanem sokkal 
szomorúbb eszközökkel lehetne legyőzni: ekkor, 
kérdem, nem volna-e ez állapot miatt feleletre vo-

j nandó a kormány a mulasztásért és ezen mulasztás-
L ból eredő minden szomorú következésekért ? (Za-
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jos tetszés a középen.) Én azt hiszem, igen: és épen 
azért igen idő-és okszerűnek tartom a kormány
nak a jelen esetben eljárását, hogy nem várva be 
ily extremitásokat, csirájában akadályoztatta meg 
a támadható nagyobb veszélyt. 

De ha politikai tekintetben nem tartom helyes
nek igen tisztelt Tisza Kálmán indítványozónak ezen 
első tételét, még kevésbbé oszthatom azon vélemé
nyét, hogy a kormány eljárása alkotmányos elvbe 
ütközik. En alkotmányos elvnek elismerem ezt, 
mint indítványozó úr fölállította, hogy tudni il
lik a bűnöst senkire sem szabad kimondani 
addig, míg a biró nem ítélt. Isten ments, hogy 
ezen elvet valaha kétségbe vonjam. Én csak 
ezen elvnek egyoldalú alkalmazása ellen tiltako
zom, és igy egészítem azt k i : a bűntelent se sza
bad senki irányában kimondani addig, mig a biró 
nem ítélt. Eger városa pedig az által, Logy aváczi 
levél szerzője irányában bizalmát fejezte ki. s igy 
közvetve annak elveit helyeselte, egyszersmind a 
bűntelent mondta ki azon cselekmény fölött, mely
nek megitéltetését a kormány a biróság itételére 
kívánta bizni. (Élénk tetszés a középen.) A közvéle
mény ilynemű izgatása által tehát törvénytelen 
nyomást gyakorolt a bíróságokra, melyeknek füg
getlensége az alkotmányos szabadság egyik nél-
külözhétlen föltétele. Nem a kormány mondta ki 
tehát a bűnöst, hanem Eger mondta ki a bünte-
telent, mielőtt a biró ítélt volna; és midőn a kor
mány ezért Eger városát rendre utasíttatni kíván
ta, a birói függetlenség alkotmányos elvét védel
mezte. (Tetszés a középen) A mondottaknál fogva 
tehát én az indítványozó úrnak második tételét 
sem fogadhatom el, mert épen azon hiba, melyet 
a kormány nyakába akar .keríteni, teljes mérték
ben Eger városára esik. Az alkotmányosság védel
mezése tekintetében pedig, melynek megsértésével 
vádoltatik a kormány, inkább köszönetünket ér
demelte ki. 

Nem pártolhatom e tekintetben tisztelt indít
ványozónak azon mellék vádját sem, melylyel a 
minisztériumot illeti, hogy más esetekben, midőn 
hasonló bizalmi szavazatok jöttek a miniszté
riumhoz és elvrokonaihoz, mért nem- tiltotta be 
azokat is. A kormány akkor nem tiltotta be e bizal
mi nyilatkozatokat akkor sem, midőn azok tisztelt 
indítványozó úr s az egész baloldali ellenzék irányá
ban nyilatkoztak, mert ha ezen eljárás formailag 
nem is correct, de nem volt törvényellenes, és midőn 
törvényes sympathiáját nyilvánítja valaki akár a kor
mány, akár a jelenlegi alkotmányos oppositio iránt, 
akkor csak oly tény eket követ el, melyek ha formai
lag nem ütik meg a helyességmértéket, de nem is tör
vénytelenek. De ha valaki oly valaki iránt nyilvánít 
bizal mi szavazatot, ki Magyarország sarkalatos tör
vényeibe ütköző elveket hirdet, (Helyeslés a jobb, el-

KÉPV. H. NAPLÓ. 186%. v. 

I lemondás a bal oldalon. Zaj) akkor az nem csak for-
mailag hibázik, de törvénytelenséget követ el, 

I melyet eltiltani a kormány kötelessége. 
Azonban hagyjuk e csekélységeket, és men

jünk át a harmadik tételre, melyben t. indítvá
nyozó azt állítja, hogy a kormány eljárása a tör
vényekbe ütközik. 

Én régibb törvényeinket egy kissé tanul
mányoztam,- az ujabbakat pedig most forgatom. 
Két törvényt találok ezekben, melyek e tárgyra 
vonatkoznak. Egyik az 1848-iki 16-ikt. ez. 2-ik 
§-nak b. pontja, a melyben azt olvasom : „Mind
azon hatóságot fogja (t. i. a bizottság) ideiglene
sen gyakorolni, mely törvény és alkotmány sze
rint a megyei közgyűléseket minden tekintetben 
megilleti." A másikban olvasom, a már sokszor idé
zett 3 . törvény 26-ik §-ban nevezetesen, a hol az 
mondatik: „Az ország minden hatósága „eddigi" 
törvényes jogaiban megmaradjon." U g y találom te
hát, hogy a 48-iki törvény a megyei bizottságokat 
— melyek úgyis csak improvizáltattak — egészen a 

I régi törvények védelme és paizsa alá helyezte. 
| Régi törvényeink szolgálnak tehát zsinórmértékül 
a hevesi eset ' megítélésénél; ezek szerint pedig, ne
vezetesen az 1805. 5. t. ez. szerint rendkívüli ese
tekben kir. biztos kiküldetése megengedtetik, a 
mit Tisza Kálmán képviselőtársunk nem is taga-

j dott: a kiküldetés ellen tehát nem lehet kifogása. 
Hogy rendkívüli volt az eset, mely miatt annak 
kiküldetése szükséges volt, azt előbb bizonyítottam 
b e : most tehát az volna a kérdés, hogy a kir. biz
tos eljárása helyes volt-e ? 

Tisztelt indítványozó úr törvényt ugyan nem 
| találhatott — mert nincs — mely azon procedúrát 
! szabályozná, mely szerint a kir. biztosok eljárni kö-
! telesek; hanem igen helyesen hivatkozott a törvé-
! nyes gyakorlatra, mely szerint hajdan a megyéhez 
1 küldetett egy resolutio , ha ennek a megye nem 
I engedelmeskedett, a kormány pedig elég fontosságot 
í és súlyt fektetett rendeletének végrehajtására, ki-
i rályi leiratot, úgynevezett reseriptumot intézett a 
I megyéhez, és ha a megye erre se teljesítette a leg-
| felsőbb parancsot, ekkor küldetett a kir. biztos. 
| Már most kérdem, mi volt ezen eljárásnak 
j lényege ? Ha nem akarunk prokátori fogásokkal 
I élni, hanem a dolog érdemét tekintjük: azt talál-
j juk, a régi eljárás szerint a megyének kétszer 
I nyújtatott alkalom nyilatkozni: először a resolu

tio alkalmával; másodszor pedig, midőn kir. leirat 
intéztetett hozzá. 

Kérdem, volt-e Heves megyének, e régi szo-
I kason alapuló két alkalma nyilatkozni ? Felelet: 
] igen ! Először, midőn rendelet ment hozzá, és másod-
j szór, midőn a királyi biztos kinevezését tudató leirat 
j hozzá leérkezett; és pedig ez nem a királyi biztos 
j utján, hanem egyenesen a megyéhez intéztetett, a 

16 
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főispáni helyettes oda levén utasítva, hogy e tárgy
ban különös gyűlést hirdessen és abban tár
gyaltassa az ujabb rendeletet. A gyűlés meg is 
tartatott, melyben ismét alkalma volt Heves me
gyének nyilatkozni. Csakis akkor, mikor a főispá
ni helyettesnek nem sikerült a ki«gyenlités, és 
erről a k. biztost értesítette, mondom, csakis akkor 
jelent meg a k. biztos, hogy érvényt szerezzen ki
küldetésének. 

Azt mondják, nem járt el helyesen a kir. biz
tos, midőn a vonakodó bizottsági ülést felfüggesz
tette. Kérdem: ugyan mit tehetett egyebet ? mi
ként felelhetett volna meg másként kiküldetésének? 
Hiszen két hatóság egy téren egymást semmisitné 
meg! — Hogy tehát érvényt szerezzen kiküldeté
sének, fel kellett függesztenie a bizottmányi ülést, 
és hogy csak ideiglen, csak is ezen egy ese
tért függesztette fel, ez iránt a belügyminiszter úr 
nyilatkozata már tökéletesen megnyugtatott ben
nünket. 

Én tehát az eljárást, melynek igazolására ne
kem senki sem tud más törvényt felhozni, mint a 
48 előtti szokást és törvényes gyakorlatot, töké
letesen helyeslem. 

Eszerint az inditrányozóúr harmadik tételé
nek alaposságát sem ismerhetem el. Ugyanazért 
a minisztérium eljárását okszerűnek s időszerűnek, 
az alkotmányos elvvel megegyezőnek és törvény
szerűnek tartván, kérem, hogy a tisztelt ház a fe
letti helyeslését mondja ki. (Élénk helyeslés a középen.) 

Engedelmet kérek, ha még, mielőtt befejezném 
szavaimat, egy pár észrevételt teszek. Nincs szán
dékom soká untatni a tisztelt házat. (Halljuk! Hall
juk!) néhány pontot mégis meg kell említenem. 

Nem volt szerencsés Jókai Mór barátom vé
delmezése NyáryPá l részére. Én megvagyok győ
ződve, hogy Nyáry Pál barátom 48-ban csak a me
gyék omnipotentiája ellen kelt ki, és mi most szintén 
annak ellenében j^ár toljuk a kormány eljárását; 
azon t. képviselő urnák akkor sem volt eszében a 
megyéket eltörölni, valamint most se kivánja e 
ház egy tagja sem. Hanem azon észrevétel, hogy 
akkor más viszonyok voltak, mint most, ide nem 
alkalmazható. Más viszonyok voltak, igenis : akkor 
más veszélyek fenyegettek bennünket; de ezen ve
szélyek megvannak most is, mert ha nem volna is 
más veszély, fenforog az, hogy annyi sok szenve
dés, annyi vész és vihar után él ugyan nemzet e 
hazán, de a gyönge fáeska, melyet a nemzet 18 évi 
türelme, szenvedései és kitartása, fiainak hű mű
ködése által ültettett újra a haza földébe, sok ápo
lást kivan, és valóban kár azt annyira ingatni ma, 
ha azt nem volt szabad bántani akkor: mert igen 
helyesen, szivem mélyéből mondotta Perczel Mór 
barátom, hogy ha valakinek, nekünk szükségünk 
van az egyetértésre, mert, és ismét az ő mon

datát ismétlen, nem egy ember müve az, a mi itt 
történt. Sokak hangya-szorgalmának eredménye 
ez, és, mint 6' gyönyörűen monda, az első szegény 
költők dalainak ugy megvan abban saját részök 
és érdemök, mint egy félszázad lefolytán műkö
dő sok hazafiaknak. De engedje meg, hogy én még 
hozzá tegyem, hogy mig ő kün nélkülözött és fér
fiasan tűrt, addig mi is itt bent szenvedtünk és 
dolgoztunk a haza újjászületésén. 

Egyes embernek istenítés e mindig nagy sze
rencsétlenség, és senki sem követ el nagyobb bűnt 
a haza iránt, mintáz, ki azt hiszi, hogy ő tett min
dent. (Zajos tetszés.) Nincs senki oly nagy, hogy 
mindent elbírjanak vállai, és nincs senki oly ki
csiny, hogy megvetést érdemelne; és a szabadság 
ezélja, eredménye és boldogítása csak az lehet, hogy 
ne legyen senki köztünk oly magas, mint a Csimbo-
raszo, de ne is legyen senki oly kicsiny, mint a féreg, 
kit bűntelenül szabad legyen eltiporni. (Ii >ssza& za
jos éljenzés.) 

Férfias őszinteséggel szólott Perczel Mór tisz
telt barátom és szeretett rokonom, midőn azt monda, 
hogy 48-ban élet-halállal küzdött a nemzeti füg
getlenségért, és midőn ez elbukott, elvonult és 18 
évig nem zavarta a haza ügyeit egy szóval sem ; 
és ha most bejött, bejött azért, mert kiindulásul el
fogadta a transactio jelen művét; és ha nem fo
gadhatta volna azt el, nem jött volna be. Engedje 
még' hozzá tennem: erősen hiszen, hogy u-

i gyanazon férfias megtagadással azután se zavarta 
volna meg hazájának azon belső küzdelmeit, me
lyeknek részese nem lehetett volna. (Elénk tetszés.) 

Igen tisztelt G-hyczy Kálmán képviselőtár
sam előadására nézve most az egyszer abban a 
helyzetben vagyok, hogy nem tudok felelni: nem 

! pedig azért, mert ő a maga állásának gyengeségét 
| annyira kénytelen vált érezni, hogy se a cultus-

miniszter úr, se Perczel beszédeit hiven nem re-
assumálta. Sohasem mondta azt Perczel Mór, 
hogy ha a kormány megbukik, akkor forradalom 
lesz, hanem azt mondotta, hogy ha a kormány 
megbukik, akkor vagy reactio következik, vagy 
pedig ismét védelmi állapotra leszünk szoritva, 

| Ezek voltak szavai. Szintúgy cultusminiszter ur-
| nak sem volt esze ágában mondani, hogy tagadja 
| a megyék felirati jogát, hanem ezen concret esetre 
j vonatkozva tette megjegyzéseit. 

Egyre még felelni fogok, arra t. i., mit Per-
] czel barátomnak válaszolt. Azt monda Ghyczy 

Kálmán barátom, hogy ha e testűlet tagjai nin
csenek oly helyzetben, hogy egyik kormányt le
lépni kénytelenittetvén, helyébe más léphessen : ak
kor mi nem vagyunk parlament, és akkor nem lép
het fel irányunkban, oly szigorú követelésekkel. 
Engedelmet kérek, azt csak nem fogja tagadni 
Ghyczy Kálmán se, hogy az angol parlament valósa-
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gos parliament ? Sokkal szorgalmasabban olvassa 
ő nem csak az újságokat, de magát a parlament 
történetét is több figyelemmel kíséri, semhogy ne 
tudná, hányszor történik meg ott, hogy az ellenzék 
képes megbuktatni a minisztériumot; de magasabb 
szempontból, még ha többségre vergődhetnék is, 
nem él e lehetőséggel: és igy azért, hogy valaki 
azt mondja, ma nincsen helyén és idején oly indít
vány tétele, melynek elfogadása esetében a kor
mány visszalépésre kényszeríttetnék, azért még 
nem lehet állítani, hogy azért nem volnánk parla
ment : mert igen is még megizmosodott parlamen
tekben is előfordulhatnak oly körülmények, melyek 
között az alkotmánypártoknak hazafias kötelessége 
épen abban áll, hogy minden tehetségeiket és fegy
vereiket ne mindig használják fel. 

Azt mondja továbbá Grhyczy Kálmán kép
viselőtársunk, hogy nehéz állása van a többség
nek. Azt gondolom, mindnyájunknak nehéz állá
sunk van. O tudja, mily nehezen vergődtünk azon 
fokra, melyre máig eljutottunk; és mily sikam- i 
lós e tér, mennyire kell ügyelnünk, hogy le ne esusz-
szunk róla ! De e nehéz állás valamenyünkkel közös: 
és azért barátságosan oszszuk fel annak terheit. 

A mit a tényre nézve felhozott, azt eddigi 
előadásomban, ugy vélem, már megczáfoltam, s 
alig van neki egyéb mondani valóm, mint a mit 
Nyáry Pálra vonatkozólag fölemiitett, és a meny
nyiben Kraszna megye eljárását Heves megye 
eljárásával ellentétbe helyezte. Kraszna megye 
törvénytelenséget követett el. Eger városa is tör
vénytelenséget követett el. {Zaj, ziygás.) Kraszna 
megye a világos törvény ellenében három követet 
választott. Eger városa mielőtt a birói törvényes 
itélet mondatott volna , maga kimondta absolva-
turját. Es ha az akkori kormány nem tűrhette és 
igen helyesen nem is tűrte el, hogy Kraszna me
gye törvénytelenül három követet küldjön, ugy a 
mostani kormány sem tűrhette és tűrte el, hogy 
oly dologban, melyben a vizsgálat megkezdve, a 
perbe fogás előkészületei elrendelve voltak, mielőtt 
a birói itélet kimondathatott volna, Eger városa 
maga ítéljen s előre kimondja a bűntelent. 

Egyébként, tisztelt ház , ezen hosszabbra ter
jedő vitának megvan, ugy hiszem , a maga ér
deme, meglesz a maga haszna, {Halljuk !) meglesz 
a maga haszna fölfelé, és meglesz haszna lefelé i s , 
meglesz a házra és a házon kívülre is, nevezetesen 
pedig a megyékre nézve. (Ugy van!) A kormány 
azon meggyőződést szerezheti magának, hogy a 
megyei rendezés kérdésével késnie nem szabad; 
{Zajos helyeslés) az összes haza polgárai beláthaták 
annak szükségét, hogy felelős és népképviseleti 
rendszeren alapult kormány csakis felelős és a képvi
seleti elvre alapított testületekkel lehet öszhangzás-
ban. {Helyeslés.)Irányadó lesz tehát e vita arra nézve, 

hogy a municipális hatóságok — melyeket én al
kotmányunk gyöngyének tartok— csak ugy tart
hatók fen jövőre, ha ezen fő elvvel: a népképvi
selet és felelősség elvével kiegyeztetnek. {Helyeslés), 
Nem lehet, uraim, hogy felelős kormányzatban a 
legkisebb hatalom feleletmentes legyen. (Zajos 
helyeslés.) Alkalmas tanulságot szolgáltat e vita a 
megyei bizottságoknak még arra is, hogy addig, 
— míg ezen, különben is küszöbön álló kérdés 
törvény által eldöntve nem lesz — mérséklettel és 
ne a dolgokat élére állítva gyakorolják hatóságukat, 
és képviseljék ezen különben is csak ideiglenes és 
kivételes helyzetűkben a megye valóságos érdekeit. 
{Zajos helyeslés.) Rendezzük tehát minél előbb a 
megyéket; hozzuk öszhangzásba a képviseleti és 
felelős kormány rendszerével, hogy legyenek ismét 
azok, mik voltak: az alkotmányosság védbástyái. 
(Zajos helyeslés.) Ez leghőbb kivánságom! {Élénk 
tartós éljenzés. Fölkiáltások : Szavazzunk!) 

Csernátony Lajos: Tisztelt képviselőház! 
(Halljuk ! Halijuk !) Annyiszor történik hivatkozás 
Angliára, hogy talán megengedtetik nekem is, hogy 
ezúttal constitutíója nagy tekintélyével ótalma alá 
helyezzem magamat. {Zaj! Halljuk !) A britt parla
mentben az úgynevezett szűz beszéd iránt — igy 
neveztetik t. 3. az uj tagok első beszéde {Derültség) 
— bátorító szivélyességgel viseltetik ott az egész 
ház, ha még oly ügyetlenül és unalmasan beszél is, 
ha még oly kevés rokonszenv van is az egyik oldalon 
a beszélő iránt. Meglehet, hogy ezen hivatkozásom 
Anglia példájára már magában is ügyetlenség ré
szemről, és hogy nekem pusztán csak a tisztelt ház 
a magyar parlamentalismus türelmességére és ud
variasságára kellett volna magamat bizni; de 
ha ez az első ügyetlenség {Zaj), méltóztassék azt 
megbocsátani. (Derültség. Zaj.) 

Megvallom azonban, hogy se az Angliára 
való hivatkozhatás, se a tisztelt ház kegyelmessé-
gébe vetett bizalmam nem lett volna elegendő 
arra, hogy magamat a szólók közé felírassam, hogy 
ha nem történt volna valami, mi erre bátorított. 

Felbátorított pedig a jobb oldal szóvivőinek 
divagatioja. (Nagy zaj.) Még azt is hozzá teszem, 
hogy nem kértem magamat fölíratni addig, mig a 
tisztelt cultusminiszter úr beszédét nem volt sze
rencsém hallani: mert ezen beszéd után egész 
biztossággal lehetett állítani, hogy mindenki arról 
s addig fog beszélni, a miről s a mi neki tetszik, 
(Zaj. Ellenmondás) a mint valóban meg is történt. 
Részemről saját együgyüségem érdekében ennek 
nagyon örvendettem, midőn Kudlik képviselő
társam családi képeit és Besze képviselőtársam 
kriptás rémalakjait a ház elé teremtette; {Nagy 
derültség) az ellenzék azonban méltán panaszkod
hatott azon. hogy a kormánypárt, vagy ha tetszik, 
a többség szónokai nem tartották magokat a sző-

16* 
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nyegen forgó kérdés tárgyához, hanem beszéltek 
de rebus omnibus et quibusdam aliis. Egyébiránt 
én azt hiszem, hogy a bal oldal ezért mégsem pa-
naszkodhatik, mert kész elfogadni a vitatkozást 
minden téren, ha még annyira Szélesbül is az, és 
minden állásponton, bármily magasság is az. 

Különben is mi nagyon jól értjük, hogy a 
kormánypárt miért nem maradt meg azon alapon, a 
melyen a vitatkozás kérdése föltétetett. (Ralijuk!) 

PulSZky FerenCZ: Egy szót sem értünk. 
Csernátony L a j o s : Sajnálom, hogy nem 

birok Pulszky Ferencz úr hangjával. (Derültség.) 
Tehát ismétlem : mi különben is értjük, hogy 

a kormánypárt és maga a kormány is miért nem 
maradt azon téren, melyen a kérdés föl volt téve. 
és melyhez hozzá lehetett volna szólni a nélkül, 
hogy a vitatkozás terét tökéletesen határozatlanná 
tették volna; értjük mi, miért: ők nagyon is roszul ér
zik magokat; (Fölkiáltások a jobb oldalról: Söt naggon 
is jól! Zaj. Elnök csenget) és azért nagyon örömest 
beszélnek egyébről. mint Bodóné asszonyság, 
midőn az egri bor árát kérik. (Derültség. Zaj. Föl-
kiáltások: A dologra!) 

Ezt előre bocsátva, méltóztassanak megen
gedni, hogy a dologra, valamint az itt mondottak 
némelyikére egynémely észrevételt tehessek. 
(Halljuk!) 

A tisztelt, nagyon tisztelt cultusminiszter úr 
beszédéből vagyok bátor néhány sort idézni: 
„Elismerem, hogy ha egyedül a törvénynek be
tűjét veszszük fel, akkor nincs a megyei autonó
miának oly tág értelme, mely a miniszteri felelő
séggel, ugy a mint azt az 1848-ki törvények ér
telmezik, össze nem férne." Ez az első idézet. A 
másik idézet ez : „Ha a dolgot csak a logika szem
pontjából veszszük fel, akkor Heves megye kö
vetelése az igy éztelmezett 1848-ki felelősségi tör
vénynyel tökéletessen összefér." A harmadik idé
zet ez : „így, a mint a törvény áll, a kör, melyre 
a miniszternek a felelőssége terjed, azon arányban 
válik szűkebbé és tágabbá, melyben a megyék 
hatásköre tágabbá vagy szűkebbé szorittatik." 
Egy utolsó pár sor idézet pedig e z . . . „Megjegy
zem, hogy nem a „Hon"-ból idézem, hanem a 
„Pesti Napló'"'-ból... (Derültség.) „A minisztérium a 
megyei szerkezetnek népképviselet alapján rende
zéséről a legközelebbi országgyűlésnek törvény
javaslat fog előterjesztetni." Ezt maga a miniszter 
úr is idézte. 

Nem akaruk ezen idézetekből többet kivonni, 
mint a mit azok jelentenek; hanem csak azt aka
rom általok constatálni, hogy magának a mi
niszter urnák vallomása szerint Heves megye a 
törvénynek betűjét nem sértette meg és a logika 
határain túl nem ment. (Helyeslés a bal olda
lon.) Ez áll az idézetben. Már most kérem, te-

! gyük föl, hogy Heves megye nem mindenben 
j járt el helyesen. Ha ebből az a következtetés, 
i hogy egy oly megye irányában, mely nem sér

tette meg a törvény betűjét és nem ment túl eljá
rásában a logika határain , úgy bánjanak el, 
mint a kormány bánt e l : hát mit kezdenénk ak
kor egy oly megyével, mely megsérti a törvény 
betűjét és túlmegy a logika határán? 

Egyébiránt igeu örvendetes volt hallani, 
hogy a jobb oldalon egyátalában, de legkivált a 
cultusminiszter úr részéről, most legutoljára pe
dig Somssich Pál képviselő úr részéről a megyék 
iránt oly igen sok szívességet tanúsítanak ; mind 
a mellett azt hiszem, hogy a megyei autonómia, mi
dőn olvasni fogja a cultusminiszter úr beszédét, 
felsohajtoz ama népdallal: „Kitakar, betakar, ma
nó tudja, mit akar / ' (Zajos derültség. Elnök csen
get) A miniszter úr beszéde oly nagyon tele van 
szerelmi nyilatkozatokkal a megyei rendszer iránt, 
hogy abból valóban aggodalomba jő az ember, és 
kérdeni kénytelen: mik intentioi ? (Mozgás^ zaj.) 

Engedelmet kérek, hogy ezen képet haszná-
I lom és folytatom, mert erre a jobb oldalról Kud-
j lik képviselő úr családi képei fölbátorítanak. (Za,-
| jos derültség.) 

Ha méltóztattak egész türelemmel meg
hallgatni a magok felök embereit, méltóztassanak 
a másik félét is kihallgatni. (Nagy zaj. De nem 
halljuk!) Ha hangom nem elég erős is, de a dolog
hoz szólok épen ugy , mint akárki. (Nagy zaj.) 

A megyei rendszert illetőleg én azt hiszem, 
hogy a jobb és bal oldal komoly, hazafiságot 
próbált emberei között (Fölkiátások: Kik azok f 
Nagy zaj) nagyon kevés a nézetkülönbség; nézet
különbség van azok között, a kik a pártokhoz 
szegődnek, mikor azok győzelemben vannak. 
(Nagy zaj, Rendre! Dologra! Elnök csönget.) A 
kikben próbált hazafiság van, akár itt üljenek, 
akár túl. könnyen meg fognak egyezni egymással; 
de azokkal, a kik csak ugy sompolyognak a tá
bor után, és azt keresik, hol a győzelem, egy véle
ményben lenni. . . (Nagy zaj. Dologra! Rendre!) 

E l n ö k (csönget) : Ismételve csendet kérek, 
hogy a képviselő úr folytathassa és bevégezhesse 
beszédét. 

Csernátony Lajos: Türelemmel és gyöngéd
séggel a megyék irányában, bizonyosan mindkét 
fél megelégedésére, legalább megnyugtatására 
fog megoldatni a megyei rendszer összeegyeztetése 
a parlamentalismussal; hanem, ha elkeserítik a ke
délyeket olyan lépésekkel, milyenek Heves megyé
ben történtek, bizony akkor nem tudom, hogy 
ezen kiegyenlítése vagy összeegyeztetése, a két 
rendszernek oly könnyen fog-e megtörténni, mint 
különben történt volna. (Zaj.) 

Mi ezen kérdést nem tekintjük pártkérdés-
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nek. (Jobb felöl; Hát minek ?) Ha mi pártszempont
ból tekintenők ezen kérdést, nem elleneznek 
azt, a mi Heves megyében történt és a mi Pest 
megyében épen most történni készül: mert mint 
oly pártnak, mely alkotmányos országban a par-
lamentalismus elve szerint kormányra hivatva 
van, esak örvendenük kellene ezen dolognak: 
mert annyi bizonyos, hogy az ilyen eljárás 
által, és ha a megyék rendezése eró'szakoltatnék 
és nem történnék a megyéket kielégítő módon, a 
kormány a mi népszerűsítésünkre dolgoznék 
mindenesetre ; nem magoknak szereznének támo
gatást, hanem nekünk. Azért, mondom, ha mi 
ezen kérdést pártszempontból tekintenők, nem 
szólnánk semmit, hanam engednők, hogy a kor
mány tegyen, a mit jónak lát, és csináljon nekünk 
propagandát. 

Mi nem csinálunk hazafiasságunkból speeula-
tiót . . . (Nfigy zaj. A jobb oldalon nevetés és felkiáltá
sok : Hát ki csinál ? Rendre kell utasítani! Az elnök 
csönget.) Bizonyossá teszem a nevetőket, hogy nem 
halok meg, mint gazdag ember. (Nevetés a jobb 
oldalon. Fölkiáltások : A dologra ! Elnök csönget.) 

Midőn arról szólok, hogy mi nem csinálunk 
a hazafiságból speculatiót, s egyik kérdésből sem, 
és ezért nevetnek: én valóban nem értem a neve
tést, hanem ugy felelek rá, a mint azt értelmezem. 
{Fökiáltátok: Elég lesz ! Eláll!) 

A dolog szerintem — sajnálom, hogy e ki
fejezést kell használnom, hanem gyöngébbet nem 
tudok — a dolog el volt szerintem a kormánv 
részéről hamarkodva. {Hogy hogy1?) Ezt, ugy hi
szem, a kormány maga is belátta, és érzi már. 
(Fölkiáltások: Nem látta be !) Én részemről azt 
hiszem, hogy akármi kimenetele lesz ezen vitá
nak, már most is befolyása van annak a kor
mányra, például a most Pest megyében történen
dő dolgokat illetőleg, mert azok még sem ugy tör
ténnek, a mint Heves megyében, (Zajos cllenmon-
dáj és pedig azért, mert a kormány belátta elha-
markodását. (Ellenmondás. Fölkiáltások : Pest megye 
látta be hibáját!) A dolog tehát el volt hamarkodva. 

Hanem utoljára mindennek megvan a ma
ga oka. 

Nem akarok visszatérni azoknak mutogatására, 
a miket ezen oldalról is már elegen kimutattak és 
bebizonyítottak, kiki természetesen a maga állás
pontjából. Itt a mi oldalunkon többen igen érde
mes elvbarátaim közöl elmondották a magok néze
tét. Igen természetes, hogy az ő elemzésüket foga
dom el én i s : épen azért nem akarok azon dologra 
visszatérni, s nem akarom ismét bizonyítgatni 
azt, hogy volt-e oka és joga a kormánynak, vagy 
volt-e oka és joga Heves megyének azt tenni, a 
mit tett. Nem akarok ismétlésekbe esni; ugy is fog
nak utánam jönni, kik a dologhoz sokkal jobban 

értenek, mint én, kik azt alaposabban is fogják 
tárgyalni. (Ugy van! Igaza van!) Én ezzel nem 
foglalkodom, hanem azokra bizom azt teljes meg
nyugvással. 

De az én fölfogásom szerint azon dolognak, 
a melyet én elhamarkodásnak valék bátor nevezni, 
kell, hogy, mint minden dolognak, oka és rugója 
legyen. Ezen rugót különben fel is fedezte 
a tegnapelőtti ülésben tisztelt barátom PerczelMór 
képviselőtársunk, utána pedig sokan; és én azt 
hiszem, hogy a kormány legjobban tette volna, 
hogy ha ezt maga fedezte volna fel. (Halljuk!) 
Se a belügyminiszter úr, se pedig a cultusminisz-
ter úr beszédében e rugő nem volt fölfedve. 
Szerinten a rugó csak akkor lett volna tökéletesen 
fölfedve, ha azt mondták volna: „Ha eltűrjük azt, 
a mi Egerben történt, ha Heves megye rendele
tünket nem akarja végre hajtani, mit mondanak 
majd Bécsben ?" (Nagy zaj. Ohó! Ellenmondás.) Sze
rintem a rugót azon körülmény fedi föl teljesen,bogy 
e házon a félelem politikája uralkodik. (Nagy zaj. 
Ellenmondás!) Ha a félelem képezi politikánk alap
ját,soha sem tudjuk, hová és meddig megyünk, mert 
Robespiere azt mondotta: „Legtovább n é g y az, 
aki nem tudja, hova megy." (Nagy zaj. Ellenmondás.) 

És kérem, most megláthatják, hogy hova 
megyünk. 

Már most méltóztassanak nekem megmondani 
hogy mikép büntetik meg Kolozsvár városát a leg
közelebbi választásért? Kolozsvár városa körül-belül 
azt a bűnt követte el. a mit Eger városa. (Egy hang : 
Ez csakjiók bün volt! Zaj) Engedelmet kérek, Ko
lozsvár választói egy táviratot kaptak ifjabb Kos
suth Lajostól, a melyben kijelenti, hogy nem fo
gadhatja el a választást, ha rá esnék a szavazatok 
többsége. (Zaj. Dologra !)Kérem, én több parlament
ben voltam, és megszoktam, hogy végig hallgatom 
a zúgást s azután újból kezdem. (Nagy zaj.) Kolozs
vár városa, mondóm, táviratot kapott, — és ezt a zú
gás miatt kénytelen vagyok ismételni. (Nagy zaj. 
A dol >gra! Elnök csönget.) Kolozsvár városa egy 
táviratot kapot t . . . (Nagy zaj; nagy derültség. Do
logra !) Kolozsvár városa egy táviratot kapott . . . 
(Zaj. Nagy derültség. Halljuk!Halljuk! Elnök csön
get.) Tessék kinevetni. Ez tehát a majoritás tü
relme ? A többség csak meghallgathatná a kisebbsé
get. (Egy hang: Halljunk okosabb embert!) Halljuk 
azután őt, ha ő okosabb; nem tudom, ki az az úr, a 
ki félbeszakított. Kolozsvár városa . . . (Nayyzaj. 
Nagy derültség.) Ismételni fogom akárhányszor, mig 
a ház egyszer megengedi. (Nagy zaj. Dologra!) Ez
zel felelnek a hírlapírónak, nem a követnek, (Zaj. 
Halljuk!) Ismétlem, Kolozsvár városa . . . (Nagy 
zaj és nagy derültség. Elnök csönget.) Ha a mulatság 
tetszik, jó; de biztosítom önöket, hogy engem a 
phlegmából ki nem hoznak. (Nagy zaj. Rendre!) 
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Madarász József : Fölkérjük az elnök urat, 
hogy a tanácskozást függessze föl. 

Csiky S á n d o r : En is kérem az elnök urat, 
hogy ha a háznak nincs elég türelme, méltóztassék 
az ülést felfüggeszteni. 

Elnök (csönget) : T. ház ! Ismételve kérem, 
hallgassuk ki a képviselő urat. (Nagy zaj.) 

Csernátony LajOS: Kolozsvár városa (Derült-
ség)sgj táviratot kapott, amelyben, mintmondom, az 
volt, hogy ifjabb Kossuth Lajos nem fogja elfogadni 
a megválasztatást, ha rá esnék, mert 8 ne-u jöhet 
be addig, mig az 1848-diki törvények teljesen 
helyreállítva nincsenek. Én ezen kolozsvári ügyet 
nem akarom a tárgyba beelegyiteni, mert az nem 
illik ide, mint t á rgy : hanem csak azért akarom 
fölhozni, hogy megmutassam, hová vezet a félelem 
politikája: t. i. tökéletes impotentiára. Mert hát mit 
tehet a kormány, mit tehet az országgyűlés Ko
lozsvár városa ellen? Seminitsem. Legjobb eset
ben impotentiára ír egy ki politikája, a mely azt 
sugalja: Demonstráljunk a loyálitás mellett! Nem 
tudom, miért kell oly nagyon demonstrálni a loyá
litás mellett, mintha oly nagy veszedelem volna. A 
legszerencsésebb esetben tehát a félelem politikája 
impotentiára vezet. (Nagy zaj.) 

A belügyminiszter űr értesítette a házat, hogy 
neki két eljárás közöl kellett választani: az egyik 
a szigorú törvényes eljárás lett volna; a másik pe
dig a szelídebb rendszabály. És, kérem, választotta 
a szelídebbet, mint mondja. Miben áll ezen szelid-
ség ? Szelidségböl királyi biztos küldetett ki He
ves megyére, amint küldetnék minden más megyére, 
v ely nagy bűnt követ el. Szelidségböl felfüggeszti 
a bizottságot. Ez engem emlékeztet az „aufPulver 
und Blei Begnadigung"-ra. (Zaj.) 

A bal oldal, a melyhez szerencsém van ma
gamnak is tartozni, ez eljárást nem helyeselheti, 
s ezzel épen ő is egy alternatíva előtt áll, (Zaj) mely 
némileg hasonlít a belügyminiszteréhez: mert elő
ször van a vád alá helyezés indítványa, s azután 
Tisza Kálmán indítványa beadva. Én részemről a 
vád alá helyezést nem pártolhatom, mert nem aka
rok épen abba a hibába esni, melyet a miniszté
riumnál sem helyeselhetek, hogy t, i a gradatiot 
nem tartotta meg; azért szavazni fogok Tisza Kál 
mán képviselő úr indítványára. 

De, hogy a ház figyelmét tovább ne fárasz-
szam — különösen midőn nekem, mint első be
szélőnek, szükségem lett volna szívélyes figyel
mére — beszédem többi részéről lemondok. 

Zsarnay I m r e : Tisztelt ház! A mint a mai 
napi tanácskozás megkezdetett, én azon vélemény
ben valék, hogy a tárgy már ki levén merítve, egy
szerűen fogom véleményemet kimondani, hogy a 
minisztériumnak a Heves megyét illető interpella-

tióra adott válaszával megelégszem, s a kor
mány eljárását heyeslem. 

De miután tisztelt képviselőtársam és barátom 
Csernátony Lajos, ki mint a szabadelvüség képvi
selője, úgy lépett be a törvényhozás terére, többek 
ellen és ellenem is gyanút, vádat mert nyilván 
emelni, mintha én ki tudja micsoda aljas speeulatio-
ból szegődtem volna azon párthoz, melynek elvei 
mellett állok : ki kell jelentenem, hogy én ezen el
vekhez hü voltam már akkor, mikor Csernátony 

| képviselőtársam a haza ügyében szót sem emelt 
volt. Ezen gyanúsítást tehát visszatorlom, és saj
nálom azon embereket, kik talán magokból indul
va ki, mondanak mások felett ítéletet. (Helyeslés 
jobbról.) 

A mennyire szavait értettem, ő maga szólt és 
cselekedett úgy, hogy divergentiával vádoltathatik, 
más országból oly gyakorlatot s viszonyokat 
adván elő. melyek nálunk nincsenek. Bár keve
set, de egyet, mi a dologra tartozik, értettem beszé
déből, mert a Bodóné dolga ide nem tartozik. (He
lyeslés jobbról.) 

O azt állítja, hibázott a kormány eljárásában, 
mert elhamarkodta a dolgot. Ugyan kérdem az 
igen tisztelt urat, képviselőtársamat és barátomat, 
ha egy városi őr vagy több őrök mennének éjszaka, 
s látnák, hogy többen, nem gyujtogatási szándék
ból, hanem szél idején tűzre fogékony helyen tü
zet raknak és az ő parancsukra, hogy oltsák el a 
tüzet, nem oltják el s ellenszegülnek, erre pedig 
az őrök tömlöczbe zárják: mit Ítélne ő azon pró
kátorról, ki az őröket azért kárhoztatná s bün
tettetni kívánná, mert a falu meg nem gyúlt s a ka
zal és asztag nem égett meg ? 

Én tehát valóban nem látok hibát a kormány 
eljárásában; hanem miután Csernátony t. képviselő
társunk kimondta ítéletét a maga nézete szerint, 
engedje meg a tisztelt ház, hogy én is mondjak vé
leményt s Ítéletet a kormány eljárásáról. 

Tisztelt ház ! Ha ezen ítéletet ki akarom mon
dani, igen természetes, hogy teljesítenem kell min
den bírónak legszentebb kötelességét, hogy ne csak 
a tényt, hanem azon körülményeket és viszonyokat 
is vegye tekintetbe, mikor itéíni akar , a melyek 
közt valamely tény elkövettetett. Már most ha én 
a kormány eljárása fölött Ítélni akarok, tekintetbe 
kell vennem azon viszonyokat, melyek között a 
haza, a kormány jelenleg vannak. 

Hogy megismertessem ezen viszonyokat, en
gedje meg a t. ház, ha a történelemből egy hasonla
tot fogok előhozni. T. ház ! nézetem szerint a mos
tani kormány és hazánk ügye oly viszonyok közt 
és épen oly helyzetben vannak, mint Róma volt és 
voltak az első római consulok akkor, mikor a gyű
lölt Tarquinius király kiveretvén Rómából, népsza
vazat által választattak consulok és lettek senatorok. 
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Ekkor annyira vigyáztak a consulok és a kormány 
a nép szabadságára, és az uj kormányformára oly 
féltékenyek, minden legkisebb zavar s mozgalom 
miatt oly nyugtalanok voltak, hogy a szabadság
nak még új s gyenge fája valamikép ki ne döntes
sék, hogy Livius feljegyzése szerint nehéz megítélni, 
vajon, midőn az uj kormányt és szabadságot min
denkép védték, a mérséken nem mentek-e túl. Mit 
tett a kormány, azt nem tudom; de azt tudom és 
mindenki tudja a római történelemből, hogy mi
kor amaz ujonan alapított kormányrendszerek 
megbuktatására és a királyi családnak visszaál
lítására, a népszabadság eltörlésére néhány előke
lőbb családnak gyermekei és mások, kiket ezek 
föllazítottak, szövetséget kötöttek, akkor a két con-
sul, Brutus és Collatinus ezen ifjakat mind elfogatta 
s ítélőszék elé állíttatta. Az összeesküttek közt volt 
két fia Brutus eonsulnak. A halálos Ítélet kimon
datott ezek ellen is. A consul megindulás nélkül 
nézte, midőn két gyermekén a halálos ítélet végre
hajtatott. Tisztelt ház, azt hiszem, képviselőtár
saim közül mindenki megvallja, hogy ez eljárás 
rettenetes, s az emberi természettel ellenkező volt: 
de azért a hazát és népszabadságot szerető római 
polgárok közt senki sem találkozott, ki petitiot 
adott volna a népgyűlésre, hogy a kormány vád 
alá fogassék, a consulok tétessenek le, a kormány
forma változtassák meg. Volt-e valaki, a ki panasz
kodott volna, hogy az egyéni szabadság megsér
tetett, a népre terrorismus gyakoroltatott ? Ez Ró
mában, a római polgárok közt meg nem történt, ez 
erélyes eljárás szükségéről mindenki meggyőződött. I 
a kormányt e miatt mindenki még inkább tisztelte, 
a bizalom iránta még nagyobb lett: mert ez eljárás 
által a népszabadság minden veszélytől megmen
tetett, a birodalom jövője biztosíttatott. 

Heves megye eljárása, mely szerint ő nem 
tisztelve a 48-ki törvény 16-ikczikkét, mely a köz
szabadság biztosítása végett hozatott, melyben in
tézkedés tétetik, hogy addig is, míg a megyei ha
tóság rendeztetni fog, a közigazgatás meg ne gá-
toltassék, mondom, Heves megye eljárása, valamint 
a kormánynak is ez ellen fellépése a hazának és 
a felelős kormánynak hasonló viszonyai közt 
történt: azért én — épen azon ok és czél miatt, 
mert óhajtom, hogy a megyék jövőben fentartassa-
nak, de úgy hogy mííködésök a felelős kormány
nak az ő feladatában ne gátul, hanem könnyebbsé
gül szolgáljon — Heves megye eljárását nem 
helyeselhetem, azt, mint a 48-ki törvény vívmányai
val ellenkezőt, a közcsend és nyugalom érdekében 
tévesztett irányának nyilvánitom; a kormány föl
lépését pedig olyannak tekintem, melyet tenni 
nem csak joga és oka, hanem kötelessége is volt. 
Ezen okok miatt én a kormány által a hevesi inter- j 
pellatióra adott feleletet nem csak kielégítőnek ' 

vallom, hanem a kormány egész eljárásátpártolva 
kérem a házat, tegye a kormány eljárását sajátjává, 
s hozandó határozatában mondja ki, hogy azt úgy 
tekinti , mintha ezt a ház világos határozatának 
következésében tette volna a kormány. (Helyeslés 
jobb felöl. Szavazzunk! Zaj.) 

Csiky Sándor (folytonos zajongás és figyelmet
lenség Jcözt:) Tisztelt ház ! Ha belügyi országlár úr 
az okt. 30-dikán hozzá intézett interpellatiomra néz
ve megelégli azon feleletét, melylyelazt megelőzőleg 
hevesmegyei két követtársamnak hozzá intézett kér
déseire válaszolt, és az általa ebben mondottak
nál megnyugtatásul többet előadni nem képes, 
határozottan kijelentem, miszerint én ezzel kielé
gítve nem vagyok, és így mind a teljhatalmú ki
rályi biztosnak Heves megyébe történt küldetését, 
mind a megyei bizottmánynak általa lett feloszlatá
sát, mind Eger városa képviselő testületének abbeli 
jogos határozata erőhatalmas megsemmisétését, 
miszerint f. é. szept. 8-án Kossuth Lajos nagy ha
zánkfiának bizalmat szavazott, hazánk törvényei
vel homlokegyenest ellentétben lévő ténynek, 
mely az alkotmányos kormányzattal semmi tekin
tetbe sem egyeztethető össze, tekintem, következő 
okokból: mivel 

az 1848-ik évi 3 ík t . ez. világosan megrendeli 
3-ik pontjában azt, hogy a miniszterek a végrehajtó 
hatalmat a királylyal együtt a törvények értelmé
ben gyakorlani önmagok köteleztetnek, és így ezen 
végrehajtő hatalom gyakorlatát egy más hatalomra, 
vagyis teljhatalmú királyi biztosra, mint Heves 
megyében tette a kormány, nem is ruházhatják ; 
ezen tette tehát a kormánynak világosan a tör
vénybe ütközik, még pedig annyival inkább, mi
vel már az 1559-ik évi 7. t. ez. súlyos büntetés térbe 
alatt szigorúan tiltja a közszabadság elnyomása 
és a hazai törvények rendeleteinek féíretételére 
intézett királyi biztosok működésének alkalmazá
sát ; mivel ugyanazon 

1848-ik évi 3-ik t. ez. 26-ik §-a az ország 
minden törvényhatóságainak addigi törvényes ha
tóságát jövendőre is teljességében feltartandónak 
rendeli, az 1848-iki 16-ik t. ez. pedig a megyé
ket Magyarország alkotmányossága védbástyáinak 
nevezi. De hát micsoda védbástyái lehetnének a 
megyék az alkotmányosságnak azon esetben, ha 
végzéseiket és határozataikat bármelyik miniszter, 
mihelyest ez neki nem tetszenék, egy nyakukra 
küldött kir. teljhatalmú biztos által nem csak meg
semmisíthetné, de sőt magokat a megyéket is, mint 
most Hevesben történt , és ugyanennyi erővel 
mind az 52 megyében megtörténhetik, felfüggeszt
hetné, és így az átkos emlékű Bach-és Schmerling-
féle kényuralmat, a vészteljes ostromállapottal 
egyetemben életbe léptethetné? Ezen okokra nézve 
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tehát én azt, a mi Heves megyében a teljhatalmú 
kir. biztosnak kiküldetése és a megyei bizottmány
nak felfüggesztése által történt, egyenesen az al
kotmányos szabadságot biztosító törvények elleni 
pártütésnek tekintem, és ez okból a kormány el
lenében az 1848-ik évi 3-ik t. ez. 32. és 33-ik 
§§-nak, mely már a ház elé külön indítvány
ként be is adatott, alkalmazására, a teljhatalmú kir. 
biztos ellenében pedig, a ki ily alkotmányos szabad
ság elnyomására intézett megbízást elvállalni bátor
kodott, az 1507 ik évi 7-ik és 8-ik törvényczikkek 
értelmében való eljárás követésére szavazok. — Mit-
sem is használ ezek ellenében közoktatási minisz-
niszter urnák múlt oct. 31-én ezen házban elmon
dott azon beszéde, miszerint a megyék kormány
zatáról szóló 1848-ki törvényeket érthetetlenek
nek monda és hogy ezekből Heves megyének, 
kormányi rendeletek ellen szegülési joga kiolvas
ható nelegyen: mert a ki 1848-ki 26. tezikk értel
mét, mely szerint a megyéknek addigi minden 
jogai épségben fentartandók, megérteni nem bir-
ja, az vagy nem érti a magyarnyelvet, vagy ha 
igen, érteni nem akarja, és ez okból törekszik az 
érintett törvény szavait érthetetlenekké idomí
tani. 

Ha tehát ily kétségbevoiihatlan világosságú 
a szóban lévő törvény, az a kérdés merül fel itt, 
volt-e a megyéknek az 1848 előtti dicasterialis 
kormányhoz a törvénytelen rendeletek ellen nem 
csak felírási, de féíretételi joga is? Erre, azt hiszem, 
maga a kormány is igennel felel; és ha az előtt 
volt, az 1848-ki törvények pedig ezen megyei jo
got épségben hagyák, másik kérdés, miért kár
hoztatja tehát most is ép azon kormány, a mely 
önkénykedésével önmaga szegte meg a törvényt, 
azzal, hogy ez az o törvénybe és igazságba ütköző 
parancsszavát vak hódolattal nem fogadván, hozzá 
tiszteletteljesen felírt ? 

Es itt bocsánatot kérek, a midőn Aesopusnak 
a farkas- és bárányról szóló ismeretes meséje nem 
akarva is eszembe jutván, azon gondolatra jövök, 
hogy a kormány ezen szándékosan előtérbe rán
tott viszályt, épen a képviselőháznak együttléte 
idején, a midőn a megyék rendezésének kérdése a 
küszöbön áll, azért idézte öntudatos taktikával elő, 
hogy amennyiben a megyéknek önkormányzati 
joga a miniszteri omnipotentiának alkalmatlan
ságára szolgál, mely omnipotentia, ha létre jö
hetne, az alkotmányosság utolsó bástyája is leron
tatnék, ennélfogva azon téves tannak szerezhessen 
alapot, miszerint a parlamentáris kormányzat mel
lett, a mely a közösügyes törvényeknek a többség 
általi elfogadása után főleg nem egyéb önámitás-
nál és beburkolt csecsebecsénél, a megyék önkor
mányzati joga fen nem állhat. 

Mire csak ez a megjegyzésem van: biztos le

het abban a kormány, hogy ezzel egy önálló ér 
telmes embert se vezet tévútra ; ki is lesz mutatva 
a maga idején és helyén előtte az, hogy parla
mentalis kormányzat mellett is biztosan fönállhat 
a megyék s a többi hatóságok autonómiája, mihe-
lyest kötelessége szerint nem önkényes, hanem 
törvényes módon kormányoz, mint az 1848 ki 
kormány, a melynek ily baja a megyékkel soha 
se volt. Mielőtt azonban ezen megyei önkormány
zási kérdést szőnyegre hozni lehetne is, az a kor
mánynak elengedhetetlen kötelessége, mutassa ki 
tettel, hogy ő valóságos független felelős nemzeti, 
és nem az idegen bécsi kormány akaratának, mely 
a mi nemzeti érdekeinket szemei előtt soha sem 
hordta, végrehajtó eszköze legyen. 

Áttérek már most azon kérdés taglalására, 
volt-e törvényes alapja annak, hogy belügyminisz
ter úv Eger városának f. é. szept. 8-kán hozott is -
méretes határozatát Heves megye által megsemmi-
sitni parancsolhassa, csak azért, mivel Kossuth L. 
váczi választókhoz intézett ismeretes levelében, mint 

| azon kerület orsz. képviselője, azon véleményét 
i fejezte ki, hogy az osztrák dynastia fönáliását 

Magyarország függetlenségével össze nem férhető-
nek hiszi, holott ezen tant, a Bethlen, Bocskay, 
Rákóczy fegyveres fölkeléseit nem is említve, 
1849. évben a mostani kormányférfiak közül is 
többen a függetlenségi nyilatkozatra szavazásukkal 
önmagok, nem csupán szóval, de sőt tettel is erő
sítették; de tovább menve, tekintsék meg a jelen 
országgyűlést megnyitó fejedelmi tronbeszédnek, 
ugy az 1866-ik évi márcz. 3-án kelt fejedelmi le
iratnak tartalmát, ugy ennek következtében, a 
többség által a közösügyivel együtt elfogadott 
azon 1867-ki törvényeket, melyek a Magyarország 
önállása és függetlensége garantiáját képező 1848-
ki tczikkek koronázás előtti lerontására alkotvák 
például a nádorválasztásról szóló 2-ik, a minisz
terek választásáról szóló 3-ik, a nemzetőrségről al
kotott 22-ik, az országgyűlés évenkinti ülései
ről rendelkező 4-ik tcz. 6-ik §-a, stb. részint fel
függesztését, részint megsemmisítés ét, mely ek egyen
kint a nemzeti önállóság és függetlenség palládiu
mai valának, addig a fejedelem meg nem koronáz-
hatónak tekintetvén: és ha erre figyelnek, minde
nekelőtt önmagokat kell saját tettökért elkárhoz
tatni, nem pedig Kossuth Lajost, a ki ezen ténye-

i ket, mint magán hitét, csak megemlítette. Ezek 
azok, miket a hevesi bizottmányi határozatra vo
natkozólag előadni kívántam. 

A mi már a kormánynak Eger városa kép
viselőtestülete által f. é. szept. 8-án hozott határo
zata megsemmisítése iránt ugyanazon hó 14-én 
Heves megyéhez kiadott s a teljhatalmú kir. biz
tos által f. hó 20-án hatalom erejével már tettlege
sen végre is hajtott rendeletét illeti, erre tekintve, 
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előre kell bocsátanom azt, hogy igaz ugyan az, 
hogy az 1848-ik évi 24-ikt,cz. 2-ik § a azt rendeli, 
hogy,, a rendezett első bírósági hatóságu községek
nek közigazgatási állása a törvény további rendele
téig jelen állapotában megtartatik" e szerint tehát 
közigazgatási tekintetben Eger városa is, az 1848-ki 
törvények hozatala előtti állapotban hagyatott meg; 
de igaz ám e mellett az is , hogy ugyanezen 
törvények 1-ső §-a azt is rendeli, hogy a választá
sokról, választókról és képviselőkről szóló 1848-ik 
évi 23-ik t. ez. a rendezett tanácscsal biró közsé
gekre is kiterjesztetik. Az tehát itt a kérdés, mit 
rendel ezen törvény a királyi városi képviselők
ről? Ez nyilvánosan azt tartalmazza a 23-ik § ban, 
hogy „a városi képviselők a közgyűléseiben szemé
lyenkinti tanácskozási joggal és szavazattal bír
nak ; " és ha ők ezzel birnak, s ugyanezen joggal 
ruházá fel a törvény a rendezett tanácscsal biró 
községeket is, minő Eger városa: ez esetben 
kérdéses képviselők egyenjoguakká tétettek a 
törvénj^által mind a királyi, mind a rendezett 
tanácscsal ellátott községekben. És ha ezek 
„egyenjogrmk,"' az a másik kérdés merül itten föl: 
vajon a királyi városok képviselőinek van-e 
joguk politikai vitatkozásokba avatkozni, vagy 
nincs? és ha van, amint van: az illető megyék, me
lyek kebelében ily városok feküsznek, föl vamaak-
e jogositva arra. hogy az ő határozataikat ezek 
megsemmisitsék ? Ugy hiszem, hogy e tekintetben 
a t. háznak minden egyes tagja el fogja ismerni 
azt, hogy a kir. városok képviselőire vonatkozólag 
ily jogot a megyék nem gyakorolhatnak; és ha 
ezekre nézve nem gyakorolhatnak, a megfejtés 
készen áll, hogy a rendezett tanácsú, s e tekintet
ben a kir. városokkal egyenjogú mezővárosokra 
nézve se gyakorolhatnak. 

És mégis ezen világos és szabatos törvény 
rendelete ellenére arra akará a kormány, a mely 
egyéb tárgyakban . valamint 1848 ban , ugy 
1867-ben is közvetlenül közlekedik Eger városá
val, Heves megye bizottmányát kényszeríteni, 
hogy ez Eger városa képviselő testületének f. évi 
szept. 8-án hozott, s Kossuth Lajos érdemkoszo-
rus hazánkfiának bizalmat szavazó határozatának 
megsemmisítését jog és törvény ellenére foganato 
sitsa. Minthogy pedig ezt Heves megye bizottmá
nya teljesithetlennek nyilvánította, e miatt füg
gesztette föl, teljhatalmú kir. biztos befolyásával, 
bizottmányát múlt hó 14 én. 

Fölhozhatnám még én Eger városa jogainak 
bővebb kimutatására azt is, hogy ezen városi kö
zönség, mely már a legrégibb idők óta, és igy 
Szent István király ideje előtt is, már fallal körül-
keritett s erős várral ellátott város volt, Zsigmond, 
Rudolf, Lipót királyok által országos érdemeiért, 
melyeket a többi közt az 1553-ik évi 25-dik tör-
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, vényczik is hirdet, különös kiváltságokkal, és 
vérbirói hatalommal is, melyet a Schmerling féle 
szomorú korszakig folytonosan gyakorlott is, ellát
tatott, és igy soha földesúri hatalom alatt nem 
volt: 1713-ik évben különös 9 portát nyert, me
lyek később 13-ra emeltettek, és ezeket csak az 
1807-ik évi 19-ik tör vény czikk erejével teherköny-
nyitési szempontból veszité el; ezen fölül Lipót 
király és József császár által királyi városi rangra 
is emeltetett, meg}7ei hatalom alatt ennélfogva az 

j 1848-ki törvények előtt is kizárólag közigazgatási, 
j vagyis adókivetési és katonaszállitási tekintetben 
! állott, de egyéb belügyeit és politikai jogait saját 
j közgyűléseiben, melyekben hozott határozatai soha 
j jóváhagyás alá nem terjesztettek, gyakorlottá ; és 

igy az 1848-ki törvények által, melyek minden 
honpolgár jogait csak tágitották, de sehol meg nem 
rövidítették, az előtt gyakorlott jogai érintetle
nül hagyattak. 

De mivel ezeknek bővebb elsorolása e helyen 
a már felébb mondottak után Eger városa képvi
selőtestületére vonatkozólag felesleges lenne, csak 
azt jegyezem még meg, hogy azon alkalommal, 

j a midőn a f. év tavaszán, az alkotmány helyreál
lításának és a független felelős magyar kormány
nak akkoron még valóságként vett hirére, Eger 
városa a mostani kormánynak és Deák Ferencz 
képviselőtársunknak hasonló bizalmat szavazott, 
mint most Kossuth Lajos nagy hazánkfiának: 
épen nem jutott eszébe a kormánynak az, hogy 
ezen képviselői végzést azon okból, melyet most 
ürügyül felhasznál, jelesen, hogy a polikai tűnte 
tések terére lépvén hatáskörét áthágta, teljhatalmú 
királyi biztos által megsemmisíttesse. 

Befejezésül még azt kell megjegyeznem, hogy 
f. é. szeptember 8-dikán még a kormánynak az sem 

; jutott eszébe, hogy Kossuth Lajosnak a jászladá-
| nyiak választó kerületéhez f. é. augusztus 5-én 

irott és ismét a váczi választókerülethez ugyan
azon hó 20-án intézett s a hírlapokban közzétett 
hasonértelmü levelei miatt őíet elkárhoztassa. 

! Eger városa képviselőtestülete tehát azt. hogy 
j ezen levelezések közzétételét az 1723. évi 9. t. ez. 
I szigorúságával való fenyegetőzések utján sújtani 
] szándékozik a kormány, szept. 14-én épen nem is 
J tudhat ta ; de azt sem hihette, hogy a t. kormány 

magára birói szerepet is ölteni, és igy honáru
lás bűnében is elmarasztalni, ezt követve pe
dig a Kossuth Lajos nagy hazánkfiának bizal
mat szavazók iránt egy füst alatt bűnbocsánatot 
is adni hatásköréhez tartozónak lenni találja, 
még pedig annyival kevésbbé, mivel Eger városa 
közönségének Kossuth Lajos nagy" hazánkfia irá
nyában való bizalma, tisztelete és ragaszkodása 
koránsem a váczi levél keletkezése óta datáltatik," 
hanem hogy tovább ne menjek, az 1848-ik évben 
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alkotott azon, népjogot megadó, megtestesítő és I 
biztosító törvények létrehozatala óta keletkezik, 
melyek főleg az ő ernyedetlen emberbaráti és 
szabadelvű és magas törvényhozói képességének, 
buzgalmának tulajdoníttattak s a melyeknél fog-
va a törvényhozói egyenlőség . köztehervise- i 
lés. mindennemű nemzeti közhivatalokra vallás- i 
és születésre való tekintet nélküli képesség, szóval 
az egyenlőség , testvériség és szabadság jel- | 
mondatai megvalósíttassanak. Az ezekből eredett | 
bizalom, ragaszkodás és vonzalom idézte tehát | 
1849-ik évben és a midőn ő Eger városában 
megjelent, irányában azon példátlan jelenetet elő, 
hogy az ottani lelkes nők a neki tisztelegni akaró 
férfiak egész seregét az üdvözlet teréről hátra
szorítva, önmagok foglalák, több mint négyezerén, 
égő fáklyákat és gyertyákat ragadva bájos ke
zeikbe, az első helyet el, s ekként dicsőitek, tiszte
lék a közöttök megjelent nagy vendégüknek látoga
tását, s ekként rovák le iránta való háláj oknak méltó 
adóját. És ennek folytán monda, a mint az akkori 
ország kormányzója Debreczenbe kőrútjából vissza
tért, mire az akkoron ott velem együtt jelen volt 
képviselőtársaim kétségenkivül elevenen emlékez
nek is, azon nevezetes szavakat: hogy emiitett 
kőrútjában országszerte szívélyesen és ragaszko
dással fogadtatott ugyan, de oly kitűnő vonzalom
ra, minőt Egernek mindkét nembeli népe iránta 

tanusitott, sehol sem talált. Nagyot is hibázék te
hát a karmány a szóban lévő bizalom kifejezésére 
vonatkozólag is akkor, a midőn Eger városa kép
viselőtestületének érintett bizalmi szavazatát tün
tetésnek keresztelni törekszik, mert ez koránsem 
tüntetési vágyból, hanem a nép szivébe mélyen 
rejtett abbeli hálás érzelem kifejezése szándokából 
eredett, melyet az alkotmányosnak lenni vélt és 
hirdetett kormányzat alatt most már élő szóval is 
kijelenteni biztosan hitt, és a melyet abból erőha
talommal kitépni, nem csak emberi, de sőt a min
denható Isten hatalmának se sikerülne soha, ha
nem a megkísértett bizalom elnyomásával csak a 
rafiraszkodási vágra t fokozhatná benne. 

Szert tehetett volna hálás elismerésre és bi
zalomra Eger s az egész ország népénél a mostani 
kormány is, csak a valódi alkotmányosság és igy a 
1848-ki törvény valóságos helyreállítása utján, nem 
pedig a nemzeti önállást és függetlenséget elte
mető közösügyes ösvényen haladván, de e nél
kül soha. 

Mindezekre nézve tehát én a feljebb már ha
tározottan kifejezett indítványomhoz ragaszkodom. 
[Helyeslés a szélső bal oldalon) 

Elnök: Holnap 10 órakor folytatjuk a ta
nácskozást. 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 




