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CLXX. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. november 5-dikén 

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

Tárgyai : Bemulattatriak : Kassa város kérvénye a kassa-szigeti vasútvonal ügyében; Gellyér Nándor emlékirata a só-
kezelés ügyében; Borbély Ferencz kérvénye 1848-beli szolgálmányai megtérítéséért; Nagy-Kanizsa városé a biida-fi;;mei vasútvonal 
ránya iránt. A hevesi ügy tárgyalása tovább foly. 

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

Az ülés kezdődik d. e. 10\/4 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. Az ülés jegyző
könyvét Dimitrievics Milos jegyző úr fogja vezet
ni ; a szólani kivánók neveit Grajzágó Salamon 
jegyző úr fogja jegyezni. A múlt ülés jegyzőkönyve 
fog hitelesíttetni. 

Dimitrievics Milos jegyző (olvassa a nov. 
4-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Kassa város közönsége a kassa-
ungvár-munkács-nagyszó'lős-szigeti vasutvonalat 
a szerencs-szigeti mellőzésével országgyűlésikig 
megállapittatni kéri. 

Grellyér Nándor eperjesi lakos a só álladalmi 
kezelése tárgyában emlékiratot nyújtván be, azt 
figyelembe vétetni kéri. 

Borbély Ferencz volt esákókészitő az 1848-ban 
a magyar hadsereg Bocskay-csapata számára szál
lított fölszerelésekért 6413 frtnyi követelésének 
kifizettetését kéri utalványoztatni. 

Nagy-Kanizsa városa közönsége kéri. hogy a 
buda-fiumei vasút ne Zákánynak, hanem a surdi 
völgyön a Dráva partjánál Kaprineza felé Zág
rábba vezettessék. 

Mindezen folyamodványok a kérvényi bizott
sághoz utasíttatnak. 

Napirenden van a hevesmegyei ügy. 
B á n ó Józse f : T. ház! A, tanácskozások e 

tárgyról ötödik napja folynak. Én azt gondolom, 
hogy ezen kérdésnek törvényes oldala igen sok 
oldalról fel volt világosítva: azért bocsásson meg 
a t. ház, ha én egy másik szempontot veszek fel, 
t. i. a mostani nehéz körülmények és átalakulásnak 
szempontjából fogom a kérdést tekinteni. (Halljuk!) 

Ha valaki azon meggyőződésben van, és nem 
veszi figyelembe, hogy a 1848-iki törvény mily 
roppant kárpótlást nyújtott a megyékért a nem

zetnek ; ha valaki nem veszi figyelembe, hogy az 
1848-iki törvények alapították meg a felelős 
kormányt, a népképviseletet, ezek alapították meg 
a szabad sajtót, a juryt , és a mi legfőbb, ezek ad
ták meg a városoknak és községeknek az életet; 
ha valaki nem veszi tekintetbe, hogy egy szűk, 
szabad megyei élet helyett, egy tág országos sza
bad életet nyert a nemzet; ha valakinek mindig 
csak az jut eszébe, hogy mi volt hajdan a megye, 
és mi lett belőle; ha valakinek az jut eszébe, hogy 
azon szép institutioktól, melyekben oly szép na
pokat élt, talán örökre meg kell válnia : akkor 
valóban nem csodálom, hogy ezen kérdés ily vál
ságos helyzetbe jutot t ; és mégis meggyőződésem 
az, hogy habár történtek is már ezelőtt némi föl
lépések a megyék részéről, mégis e kérdést igen 
könnyű lett volna megoldani, hogyha a külföld
ről egy hatalmas hang bele nem vegyült volna. 
Kérdem ugyanis : ki van közöttünk, ki a me
gyéket meg akarná semmisíteni ? A megyékkel csak 
az fog történni, a mi márigen gyakran történt, mi
óta Magyarország áll, t. i. át fognak alakittatni oly 
formába, oly körbe, oly korlátok közé, melyek 
épen legszükségesebbekarra, hogy a nemzet javát 
előmozdítsák. De kérdem, hányszor történt már 
az, a mitől ma annyi nemes kebel retteg, hányszor 
alakultak már át a megyék ? Vegyük csak az ere
deti várrendszert, és hasonlítsuk össze azon me
gyékkeh melyek 1848 előtt voltak, és, uraim, alig 
fogunk rajok ismerni, annyira átalakultak. 

Véleményein szerint a mai kérdés nehéz ol
dala abban fekszik, hogy midőn 1848-ban a magyar 
alkotmány uj alapokra lett fektetve, midőn a me
gyéktől némely jogok elvétettek , ugyanez alkot
mány a megyék jogkörét nem korlátolta: más 
részről pedig a felelős minisztériumnak oly terhe
ket rótt vállaira, melyek őt a felelősség eszméjénél 
fogva természetszerűleg megilletik. 

De ha ezen szabályok nem voltak is kijelölve, 
azért az 1848-ik esetből igen jól tudhatta minden 
megye, hogy nemhogy több jogot gyakorolhat, 
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mint gyakorolt 48 előtt, de még annyi jogot sem 
gyakorolhat, mint gyakorolt 48-ig. És igy igen 
jól tudhatta különösen Heves vármegye,hogy mind
annyiszor a kormány rendeleteit visszautasítani 
nem lehet; igen jól tudhatta Heves vármegye, hogy 
van egy magasabb hatalom, van egy biróság, mely 
a kormány eljárása fölött itél és őt feleletre von
hatja, s ez az országgyűlés ; és azért igen jól tud
hatta Heves vármegye, hogy neki mint megyének 
egy országyülés jogkörébe vágni nem szabad. 

Hogy miért nem szabályozta ezen kérdést a 
48-iki országgyűlés: arra felelni nem szükséges. 
Nem szabályozta azért, mert erre physikai ideje 
nem volt. 

Azt tisztán ki lehet mutatni, hogy Heves me
gye mennyiben ment körén tul ; de hogy a kor
mány mennyiben sértette volna meg a törvényeket, 
a mint azt a bal oldal igen sok tagja állitá: azt 
véleményem szerint bebizonyítani teljes lehetetlen. 

Kivánják a túlsó oldalról, hogy a kormány | 
törvény szerint és szabály szerint járjon el; de 
kérem : mit fogunk megint arra felelni, ha a kor-
mány azt fogja reá mondani: ha kívánjuk, hogy j 
törvény szerint járjon el, legyenek törvények? És 
kérdem : vannak-e ily szabályok ? De ha volná
nak is, vajon lehet-e a mostani időt a rendes idő'k 
mértéke szerint mérni ? vajon lehet-e a kormány
tól azt kívánni, mégha e részben volnának is sza
bályok, hogy ily átmeneti korszakban ezen sza
bályokhoz rendszeresen tartsa magát ? vajon 
méltányos volna-e tőle azt kívánni, hogy a törvé
nyeket szigorúan tartsa meg, midőn, úgyszólván, 
minden törvények csak keletkezőben vannak? — 
Hogy ez igy van, annak, gondolom, tisztelt képvi
selőház, se a bal, se ajobbíoldalnem oka : de tény, 
hoery igy van. 

Ha én kényelmes országúton megyek, és 
engem ezen útról valami erőszak, egy nagyobb 
hatalom levon, s elvisz árkon, bokron keresztül 
és bevisz valami setét erdőbe, s összeköti kezei
met ; és akkor ott egyszerre azt mondja: „Én té
ged felszbaditalak , leveszem a köteléket szeme
idről, menj a honnan kiindulál!" Mi történik 
akkor? Legelőször is szétnézek sazt nézem, merre 
van az országút, a rendes országút, a honnan ki
indultam, és ha magamat e részben tudom tájé
kozni, akkor sebesebb léptekkel és nagyobb ug
rásokkal fogok a rendes országút felé haladni; de 
ugyanazon árkon, bokron és tüskén kell keresz
tülmennem, hogy oda jussak. Véleményem sze
rint igy van most a kormány is. Mi rá bíztuk, 
hogy árkon bokron keresztül vezessen minket a 
rendes országútra, a törvényesség útjára. De kér
dem, t. képviselőház ! lehetséges-e ez egyszerre ? 
Meg vagyok szentül győződve, hogy a kormány

nak az feladata, az czélja, hogy a nemzetet — ha 
lehet — még ma a rendes törvények útjára vezesse ; 
de a természeti törvények szerint azt oly köny-
nyen kieszközölni teljes lehetetlen. 

És mégis ilykörülmények közt csodálatos 
dolog, hogy min den bajok között a kormányra 
még azt 'sem lehet ráfogni, hogy a törvényeket, 
vagy hogy a nemzet jogérzetét sértette volna. 

A jóságos gondviselés mindig ad a nemzet
nek oly eszközöket, melyek lételét biztosítják. 

Meghajlok a megyéknek múltja előtt ; 
elismerem, hogy a megyék megtartották a 
nemzetet, ha más okból nem, megtartották 
legalább azon okból, hogy 52 oly tűzhe
lyet alakítottak a nemzetnek, melyen a nemzeti 
érzület örök táplálékot talált. De, uraim, a mint 
ezt elismerem, ugy világosan bevallom, hogy ezen 
túl nem csupán a megyét tartom azon eszköznek, 
mely képes az országot megmenteni, hanem azon 
eszköznek tartom a népképviseleten alapuló, 
nemzeti érzelmű, szabadelvű, becsületes kor
mányt. (Helyeslés jobbról.) Véleményem szerint ez 
fogja Magyarországnak ezentúl jövőjét biztosíta
ni, azt nagygyá emelni: és azért tisztán kimondom, 
t. képviselőház, hogy midőn mi ezen oldalon a 
kormányt pártoljuk — bármennyire tiszteljük 
is egyenkint a személyeket, mégis jól tudják Ők 
is, bár mit gondoljanak a tul oldalon — hogy 
nem személyökért támogatjuk, hanem támogatjuk 
azért, hogy végre valahára azon rendszer, melyet 
Magyarország 18 év előtt megállapított, ezen or
szágban megerősödjék : mert véleményem és véle
ményünk szerint ezen rendszertől függ hazánk 
üdve, java és jólléte. Es igy, t. képviselőház! 
én még ezt sem átallom kimondani, hogy a ki a 
megyéknek oly jogot kivan adni , mint volt 
1848 előtt, vagy még ennél is többet: az egye
nesen a 48-diki törvények ellen,,, nem mondom, 
szándékosan, de mégis a 48-dikí törvények ellen 
vét (A szélső bal oldalon: Ohő!) és indirecte azo
kat kívánja csonkítani. {Úgy van ! jobbról.) 

Nincs, t. képviselőház, e kormánynak más 
baja, csak az, hogy ily 18 év után, ily iszonyú 
1 8 év után ő az első. De azt hiszem, t. képviselő
ház, ez teljességei nem ok arra, hogy ezen kor
mánynak gátakat vessünk s akadályokat csinálni 
kívánjunk, hanem inkább ok arra, hogy még in
kább tiszteletben tartsuk, mert ilyen áldozatra 
csak a legtisztább hazafiasság képes. 

Hiszen személyeket megbuktatni utóvégre 
is igen könnyű, és még csak nem is hiba. De ha 
ezen személyekben oly rendszert buktatunk meg, 
mely rendszernek még most gyönge csemetéiből 
valaha hatalmas életadó fa nőheti ki magát, akkor 
magokat a személyeket is megbuktatni, véleme-
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nyem szerint, nem csak hiba, hanem igen nagy, 
kimondhatatlan, megbocsáthatlan hiba. 

De hová vezetne a képviselőháznak ezen el
járása ? Vegyük a dulgot úgy a mint van. A kép
viselőház egy részéről beadatott egy indítvány, 
mely a kormány eljárását roszalja, Heves megye 
és Eger városa eljárását pedig helyesli. A másik 
oldalról beadatott egy vád a kormány ellen. Kérem 
a túlsó oldal t. tagjait — végig hallgattam t. kép
viselőtársunk Grhyezy Kálmán beszédét, melyben 
igen szépen fejtegette azon feladatot, mely egy ellen
zék előtt áll — de kérem tagjait a túlsó oldal
nak, magyarázzák meg* nekem azon talányt, hogy 
ők Eger városának és Heves vármegyének eljá
rását helyeslik, hogy ők a kormány eljárását 
roszalják, holott nagyon jól tudják, mi oka volt a 
kormány eljárásának, s nagyon jól tudják, hogy 
épen a váczi levél volt annak indoka, azon vá-
czi levél, mely a pragmatica sanctioba egye
nesen ütközik ? (Nyugtalanság a bal oldalon.) 
Igen jól tudom, t. képviselőház, hogy azt fogják 
erre mondani: „Itt nem elvekről, itt az eljárásról, a j 
takikáról vagy a formáról van csak szó." De én 
erre azt mondom, h^gy, én legalább, tígy vagyok 
meggyőződve, ha valaki egy testületnek vagy 
egy pártnak az eljárását s támadási formáját he
lyesli, jót állok érte, t. képviselőház, hogy az 
emberek kilencz tizede azon véleményben lesz, 
hogy akkor ezen pártnak nem csak eljárását, hanem 
elveit is helyesli. 

Hiszen, kérem, vegyünk csak példát. Például 
vegyük itt a hallgatóságot. Ha a hallgatóságnak 
egy része helyesli azon eljárást, azon taktikát, me
lyet a bal oldal követ, jót állok érte, hogy akkor 
ugyanazon elveket, melyeket a bal oldal magáéi
nak vall, szintén helyesli. Én legalább ebből más 
következtetést vonni nem tudok. 

Hiszen mi is csak a kormánynak eljárását 
helyeseljük; de ezen helyesléssel egyszersmind desa-
vouáljuk azon elveket, a melyeket magáéinak vall 
Heves vármegye és a melyek a váczi levélben nyer
tek kifejezést. 

De ha ezt nem tekintjük is, tisztelt ház, ha csak 
annyiból Ítélünk is, a mennyit már eddig láttunk 
az országban is , látunk e teremben , vajon nem 
adunk-e ez által elégtételt azon absolut, megbukott 
kormánynak, a mely mindig azt kiabálta az egész 
világnak, hogy Magyarországon kormányozni nem 
lehet az ügynevezett „komitatswirtschaft" miatt? 
Vajon nem fog-e a reactio markába kaczagni, mi
dőn azt fogja látni, hogy a felelős magyar kor
mánynak ugyanannyi -baja van a megyékkel, 
mint neki volt? nem fog-e markába nevetni, midőn 
azon csodálatos tüneményt fogja látni, hogy épen 
a legmagyarabb megyék, melyek egykor igen ter
mészetesen ellene a legnagyobb oppositiot formál

ták, épen azon legmagyarabb megyék, melyeknek 
most a magyar kormány legerősebb támaszául kel
lene szolgálniok, ép azon magyar megyék formál
ják a mostani kormány ellen is a legerősebb ellen
zéket ? 

Aztán, ha sikerülne is a bal oldalnak, vagy 
sikerülne akármelyik pártnak megbuktatni a kor
mányt, én azt hiszem, hogy azért még a megyéket, 
az 1848 előtti megyéket, úgy a mint voltak, hely
reállítani még sem lehetne. Megbukhatik egy kor
mány, megbukhatnak egyes személyek. de a me
gyéket régi szerkezetökben visszaállítani nem lehet. 
Nem kell messze mennünk: ott van az 184% esete: 
ekkor megbukott minden, de a megyék semmi 
alakban helyreállítva nem lettek. 

A mi a második kérdést, t. i. a vád kérdését 
illeti: igen szeretünk mi hivatkozni a római törté
netre . különösen nagyon szeret arra hivatkozni 
Madarász képviselőtársunk. Legyen szabad nekem 
is a római történetből egy esetet röviden előadnom 
(Halljuk!) a római történetnek legszebb korából, 
Caesar és Cicero korából. Akkor egy párt alakult 
Rómában, melynek azon czélja volt, hogyafenálló 
rendet fenekestül felforgassa ; akkor tájban Cicero 
igen hatalmas és majdnem dictator volt; ő észre
vette ezen pártnak ezéíjait, és hogy megsemmisítse, 
felhatalmazást kért és kapott is asenatustól. E föl
hatalmazás tág körű volt, és valósság'gal Cicerónak 
sikerült is azon párt czéljait megsemmisíteni, és igy a 
veszedelem a hazáról el lett hárítva. Hanem ráfogták 
Ciceróra, hogy ó' ezen eljárása közben a törvényeket 
sértette meg, és ha nem sértette is meg, neki tör
vénysértőnekkellett lennie, mert azt kívánta egy ha
talmas férfiú, akinek Cicero útjában állott. És előál
lott, uraim, a néptribunus, és ilyforma kérdést tett 
Cicerónak : „Cicero ! esküdjél meg, hogy megtartot
tad a törvényt !í£ Cicero pedig felelt: „Esküszöm, 
hogymegmentettemahazát." A vége azlett,hogy Ci
cerót pörbefogták, elitélték, és számkivetésbe ment. 
A néptribunus győzött, mert mellette állott a ha
talmas Caesar, a ki már akkor nem sokat gondolt 
a nép érdekeivel. Én azt hiszem, t. képviselőház. 
hogy e hasonlatnak vége nem fog beütni, mert 
Rómában a szabad alkotmány megbukott nem so
kára és Róma is a zsarnokság martaléka lett; azt 
hiszem, mondom, hogy ezen hasonlatnak vége nem 
fog beütni: Magyarországban az alkotmány nem 
fog megbukni, Magyarország a zsarnokság marta
léka nem lesz, a kormány legalább vád alá helyez
tetni nem fog, s Cicero sem fog számkivetésbe 
menni, mert mögötte állasenátus nagy része, mely 
nem oly lanyhán fogja őt védeni. mint a római 
senátus Cicerót, de egész erélylyel fogja védeni, 
és mellette áll Caesar, nem azon Caesar, a ki a 
nép érdekeit tekintetbe nem veszi. hanem azon 
Caesar, a ki rósz tanácsadóival meg nem elégedve, 
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a néppel kibékült, és kibékülve a néppel. ezzel 
egyetértésben kívánja koronáját viselni. 

Én, t. képviselőház! a kormány eljásását pár
tolom. (Helyedéi a közéuen.) 

P a p p P á l : T. képviselőház ! (Halljuk!) Midőn 
az országgyűlés a kormány eljárását birálja, hi
vatva van épen ugy, mint bármely más biróság. a 
a törvényekre alapítani határozatát. A törvények 
köteleznek fejedelmet, kormányt, képviselőházat 
egyaránt. Tiszteljük, uraim, azon törvényeket, me
lyeket önmagunk hoztunk, mert ha mi nem tisz
teljük, nem igényelhetjük, hogy mi tiszteltessünk. 

A tárgyalás alatti ügyben három vélemény 
nyilvánult a képviselőházban. 

Az első a törvények mellőzésével a puszta el
mélkedésre alapítva határozatát, helyesli a kormány 
eljárását. Én ezen tisztelt képviselőket nem kisérem 
elméleteikkel az ország határain tul, idegen államok 
parlamentális törvényeiben vagy gyakorlataiban 
keresve a kérdés niegoldásámak kulcsát akkor, midőn 
törvényeink határozottan és szabatosan rendelkez
nek. Nem ismerem el azt sem, hogy a törvények 
világos szavai ellenére akár a törvényhozás tenden-
tiája, akár a törvények erőszakolt szelleméből 
menedéket lehessen keresni, nem különösen a jelen 
esetben, midőn jól tudjuk, hogy ugyanazon tör
vényhozók, midőn a parlamenti rendszert életbe 
léptették hazánkban, ugyanazon időben a megyei 
hatóságok jogait teljes épségben meghagyták nem 
csak, de szükségesnek találták, hogy az alkotmány 
védbástyáinak törvényileg kimondották. (Iga:! Ugy 
van! a szélső bal oldalon.) Azon felül, hogy szüksé-
gesnek tertották a megyéket meghagyni teljes al-
kotmányos jogaikban, függetlenségükben, tanúsága \ 
annak az, hogy még a királyi városokat is ugyan- j 
ily hatóságokra emelve, ezen hatóságokat szaporí
tották. Nem áll tehát az, hogy a törvények tiszta I 
szavainak ellenére a törvények szelleméből vagy 
a törvényalkotó intentiójából lehessen a kormány | 
eljárását, a törvények világos rendeletei és szavai j 
ellenére, helyeselni. < 

A másik vélemény roszalva a kormány eljá- ; 
rását. szembe állítva azt az élő törvényekkel, a 
kormány eljárását nem helyesli. 

Én, t. ház. véleményemet következőkben j 
nyilvánítom. 

Eger városa jogosítva volt, nem mint a kor
mány mondja, tűlhágva hatáskörét, hanem igen
is szerintem jogosítva volt a 48-kiXXIII t. ez. 23 
§. értelmében, mely szakasz a királyi városok 
képviseleteinek megadja a tanácskozási és ha
tározati jogot — a 48-ki XXIV. t. ez. 1. §. 1 fe
jezete kiterjeszti e jogot a 16 szepesi városra 
is, kiterjeszti egyszersmind a rendezett tanácsú 
községekre—jogosítva volt tehát ezen törvényeknél 
fogva Eger városa határozni. Hogy pedig azon 

bizalmi szavazatot, melyet Kossuth Lajosnak 
tett, jogosan cselekedte, arra alapítom, hogy Kos
suth Lajosnak, ki e haza hatoságai, birói hatosá
gainak egyike által sincs elmarasztalva, ép 
úgy szavazhatott bizalmat Eger városa, mint bár
kinek másnak, (Helyeslés a szélső halon) azon 
különbséggel, hogy oly férfiúnak szavazta bizal
mát, ki a 48-ki korszakot alkotta, s ama törvé
nyeket nagyrészt keresztülvitte, mely törvények 
nélkül elsodorta volna a zivatar alkotmányunkat, 
elannyira, hogy nem volna a szabadelvű világon 
senki, ki egy sóhajjal kisérné azt, midőn az enyé
szet ölébe dől. 

Heves vármegye nem találta magát jogosí
tottnak a kormány rendeletét végrehajtani oly 
hatóság irányában, mely vele ugyanazon egy 
színvonalon áll. Heves vármegye midőn vonako
dott végrehajtani a kormány intézkedését, egy
szersmind midőn Eger városa bizalmi szavazatát 
magáévá tette, akkor csak magához méltóan cse
lekedett. 

Feltéve, t. képviselőház, de meg nem enged
ve, hogy Heves megye kötelességét nem teljesí
tette, s hibázott, midőn a kormány rendeletét vég
re nem hajtotta, feltéve, mondom, de meg nem en
gedve, azt kérdem: ildomos volt-e azon eljárás, 
melyet a kormány Heves megye irányában köve
tett? nem volt-e már azelőtt gyakorlatban a me
gye minden hatóságai által mindannyiszor recla-
mált gyakorlat, mely szerint kir. biztosok az ef
féle határozatokat megsemmisítették? szükségel-
tetett-e az, hogy ily romboló eljárást kövessen a 
kormány ? (Helyeslés a hal oldalon.) Uraim, meg
sértette a kormány a parlamenti rendszert az által, 
hogy a felelősséggel járó végrehajtó Imtalomban a 
koronát a király személyében állította elő. Meg
sértette az 1848-kí 3-k t. czikk3. fejezetét, mely a 
törvények értelmében rendeli a végrehajtó hata
lom gyakorlatát. Hol van olyan törvény, mely 
a kormány ezen eljárását helyeselné ? (A hal olda
lon: Ügy van! Jobb felöl: Nincs úgy!) Megsértette 
az 1848 3-ik t. ez. 26-ik fejezetét, mely az or
szág minden eddigi törvényes hatóságának jogát 
teljes épségben fentartani rendeli. Megsértette az 
1848. 1 T-ik t. ez. 3-ik fejezetét, mely azt rendeli, 
hogy az állandó bizottmányok, főispánok vagy 
alispánok elnöklete alatt annyiszor és addig, a 
mint és meddig szükségeltetik, egybegyűlvén, eddi
gijogaikat a törvény és alkotmány szerint minden 
tekintetben gyakorolhassák. Megsértette, mondom, 
felfüggesztvén a megyei bizottmányt, megsértette 
az f. alatti fejezetet, mely a megyei bizottmányt 
jogosítja fel, hogy tisztviselőivel határozatikig 
rendelkezzék, midőn a kormány követelt feltétlen 
engedelmességet tisztviselőitől. Ezen rendelete 
által a megye törvényhatósága leromboltatván, a 



,XX. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Nov. 5. 1867.) 135 

megyei közélet megsemmisíttetett. (Helyeslés a 
bal oldalon.) 

Tekintve az elősorolt kormánytényeket, me
lyek a törvények világos megsértésével, mondom, 
a kormányzatra vonatkozó törvények minden 
egyes czikkének minden kivétel nélkül megsérté
sével hajtattak végre, miután nincs oly vonatkoz
ható1 törvényczikk, mely mentené a kormány el
járását: mindezekből következtetve, az 1848 I I I 
törvényezíkk 3 §-nak a. fejezete szerint, a kormányt 
az alkotmány biztositékainak, a törvények rende
letének megsértéseért feleletre vonhatónak ren
delő törvények után a 33. §. értelmében a harma
dik véleményhez járulok és vád alá kívánom fo
gatni a kormányt. [Felkiáltások: Szavazzunk.') 

KaCSkOViCS IgnáCZ: T. ház! A parlamenti 
vitatkozás hevélyei közt tegnap azon megrovás
ban részesült a ház, hogy de omnibus rebus et 
quibusdam aliis beszélve, eltértünk a tárgytól; én 
e tanácsot, bár a tanácsadó maga nem követte, 
helyesnek találva, a kérdéshez törvényes szem
pontból kívánok szólani, s ez irány komolysá
gánál fogva, nem óhajtom a ház azon derültségét 
igénybe venni, mely amott teljesen sikerült. 

A dárdai kerület képviselője éles logikával 
állította csatarendbe a hevesi ügyet, Hogyha jól 
fogtam fel syllogismusát, annak iránya ez : Eger 
város bizalmi szavazatát megsemmisítő rendelete a 
kormánynak törvénytelen levén, Hevesmegye e 
törvénytelen rendeletet végrehajtani nem tarto
zott; következőleg a kormánynak Hevesmegye 
autonómiáját felfüggesztő rendelete törvénytelen. 

Valódi csatarend, erős középpel, mely jog- és 
törvényre támaszkodik, mint hátvédre ; a két szár
nyon két erős vád; éllel a minisztérium ellen. 

E nyilt tér ellenében én is constatálom ál
lásomat. 

Bár a parlamenti felelős kormányt az eddig 
ösmert kormányformák között a legtökéletesbnek 
s a megyei rendszerrel teljesen összeférőnek tar
tom, feltéve, hogy a megyei rendszer a zavaros 
idő-viszonyok közt reá ragadt salaktól megtisztul 
úgy, a mint törvényeink szelleme szerint lé
teznie kell: mégis ha azon szomorú kénytelen
ség állana elő, s a kettő közül választani kellene, 
habozás nélkül a megyerendszer mellett nyilat
koznám : mert a parlamenti kormánynak is azon 
gyengéje van, mint minden kormánynak, hogy a 
legjobb, legszabadelvú'bb férfiakból alakult minisz
térium helyébe a hatalom egy tollvonással az 
előbbinek ép ellentétét állítja, s az ezt követ
hető izgalmak, sajátságos viszonyaink, s azon kö
rülménynél fogva, hogy a hatalom, saját állam
erőnkön túl, más hatalommal is rendelkezvén, 
minden erősb izgalom a permansio kérdésével ál
lít szembe, melynek a központban paralysált ál

lam-élet nem nyújt biztosságot, a megyékbe mene
kült energia nélkül; ellenben a megye-rendszer 
áldásait nem egy tollvonás, de hadseregek sem 
semmíthetik meg, mert a kik a szabadságot, alkot
mányosságot , s a közügyek iránti buzgóságot a-
megye-életből szívták verőkbe, az akadályok elhá
rítása után újra teremtik azt, a közszellem nem 
egy, de 50 menhelyet talál, s az ország legtávo
labb részeit a politikai műveltség egy színvonalára 
emeli. S ha ily szellemben ép előttem szólott 
Bánó József képviselő úrral együtt szavazok 
hálát a megyéknek, hogy megmentették a hazát; 
de nem osztozom azon véleményében (bár külön
ben elvbarátom), „hogy a megyét az 1848-ki tör
vények szerint visszaállítni nem lehet, és hogy jö
vőre a népképvíseletre alapított felelős kormány
tól várjuk a haza üdvét." Ettől várom én is a nem
zet szellemi ás anyagi felvirágzását; de a ne
héz válságok idején, midőn a központi kormány 
hatása paralysáltatik, a megmentés szerepe is
mét a megyéknek fog jutni. Épen ezért, és mert 
ismételve felmerült azon agg-odalom, hogy a me
gyékkel kormányozni nem lehet, magokból a 
a törvén}rekből szándokom kimutatni, hogy azon 
törvények semmiféle kormányzati következmé
nyekkel nincsenek ellentétben, hanem az ily eljá
rás, minő a kérdéses hevesi eljárás, homlok-egye
nest ellenkezik a törvényekkel. E czélra azon ér
vekre sincs szükség, melyek a kormány felelőssé
géből r ly szép dialektikával vonatnak: mert én 
a törvénykönyvben minden hivatal felelősségét 
feltalálom, Szent István tanácsossaitól kezdve, kik
re az „erue oculum et abscinde manum* alkalmaz
tatott, Ulászló híítlen tanácsosain keresztül a 
consilium legújabb felállításáig, melyről a felter
jesztő országos határozat ezen szavakat mondja : 
„Consilium hoc oneri responsionis regi et re-

| gno obnoxium érit." A felelősség ugyanaz; a kü
lönbség nem ezen eszmében rejlik, hanem a kor
mányalakítás módjában s a feleletre vonás köny-

| nyebbségében. 

Áttérve a hevesi ügyre, mindenek előtt tisz-
! lába kell lenni az iránt, minő alapon nyug*osznak 
j azon jogok, melyeket Hevesnek s a megyéknek 
követelnek. E követelt jogok: 1. felirati jog, 2. tör
vénytelen rendeleteket félre tenni, és 3. az ily vég-

1 rehajtástól a segédkezet megtagadni. 

A felírási jogot az 1723. 112. „De informatio-
ne a comitatibus et civitatibus per consilium ac-
cipiendis" biztosítja; s tagadhatatlan, e törvény 
alkotmányunk egyik legszebb gyöngye, mely a 
megyéknek kötelességévé teszi a törvények vég
rehajtását gátló körülményekről a kormányt érte
síteni; számos tévedés megakadályoztatására nyújt 
az által alkalmat, hogy a hiányosan értesült fel-
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sőbb hatóságnak a körülmények- s törvényekkel 
öszhangzó felvilágosítást nyújt. 

De azon jogot, hogy a kormány rendeleteit a 
megye félreteheti, vagy annak végrehajtását meg
tagadhatja : erről nem csak hogy egy betű sincs a 
törvényben, de számos törvények szelleméből épen 
az ellenkező tűnik ki. 

Ennek kiderítésére, úgy egyúttal annak be
bizonyítására, hogy Eger városnak vagy bármely 
hatóságnak a törvényben kimondott elvekkel nem 
szabad magát ellentétbe helyezni: constatálom a 
következő alaptételeket: 

1. Minden hatóságnál, mely a múltban követ-
utasítási, most kérelmi joggal él, két külön foglal
kozást jelöl ki a törvény, a birói vagy végrehajtói 
szerepre kimondván, hogy „judicandum est non de 
legibus, sed secundum legem." 

2. Nincs jogában a hatóságoknak törvény
nyel ellenkező határozatot hozni. íme a törvény : 
„Comitatus contra constitutiones regni nihil de-
terminet." 1599.23. 

3. Á törvények elleni agitatiót oly szigorúan 
tiltja, hogy azokra, kik az országos határozatokat 
nem csak akadályozni akarják, de azokkal ellen
kező törvény hozatalára törekednek, dracoi szigor
ral hütlenségi büntetést szab. íme a törvény így 
szól: 1597. 46. „Quia saepe numero accidit, quod 
regnicolae de comitiis domum discedentes sug-
gestione aliisque de causis. ea quae in ipsis comi
tiis publico suffragio statuta fuerunt, non modo in-
terrumpere satagant, sed etiam contraria eis con-
stitui debere enituntur : inpoena art. 1. 1504. con-
vincantur.u Ezen büntetés hűtlenség büntetése : be
csület- élet-és vagyonvesztés. Meg kell jegyeznem, 
hogy e most felolvasott törvény az országgyűlés 
tagjairól szól: de az 1599. 23. e tilalmat s bünte
tést mindenkire kiterjesztette. 

Alkalmazzuk e törvényeket. Eger városa oly 
elvek iránt határozott csatlakozást, melyek az ország 
szentesített alaptörvényével ellenkeznek s a kor
mány által már perbefogással megrovandóknak ta
láltattak; s ha mégis, e köztudomás után, ugyanazon 
alaptörvény elleni izgatásnak engedve határozott: 
sértette ezen 1599. 23.tczikket.E törvénynyel szem
ben a határozat megsemmisítése igen szelíd meg
rovás. Ugyanezen törvény tilalma alá esik Heves-
megyének azon tette, melylyel Eger városnak vé
delmére kelt. 

Most áttérek azon kérdésre, hogy a megyék 
részére követelt jog, a felsőbb rendeleteket félre
tenni, sőt a végrehajtást megtagadni, honnét vette 
eredetét? — Sokan azon véleményben vannak, 
hogy az í. Lipót és Ferencz király idejebeli adó
felemelések alkalmával jött szokásba; azonban 
nyomai felvezetnek azon időkre, midőn e szeren
csétlen ország két királyt uralva, a pozsonyi ren

dek a tokajiakat, és viszont, hazaárulóknak nyil
vánították s hozzátartozóikat eltiltották a másik 
fél rendeletei elfogadásától. De szabad-e azt, a mit 
a természet és az államjog az államnak ép úgy, 
mint a magánosnak enged,az extrema necessitas esz
közeit békés időkre átvinni ? vagy saját felelőssége 
ellen gyakorolni azt, a mi csak ellenséggel szem
ben menthető ? 

A másik példát és alkalmat erre adta Ulász
ló 1504. 1. czikke, mely tiltja, hogy az ország 
rendéi beleegyezése nélkül bárki adót, vagy más 
hadisegélyt adjon, a különben cselekvőt a legkö
zelebbi országgyűlésre bejelentendőnek s becsü
let-, élet- és vagyonban büntetendőnek rendeli. 
Miről szomszédink némelyike azt hiszi, hogy az 
állambiztosítékokat Pölicz, Aretin vagy Rotteck 
„staatsbürgerliche" garantiái systematisálták, azt 
őseink a magna chartánál előbb alkalmazták. Már 
András és Kálmán alatt az ország törvén)Te szab
ván meg az adót, ezt a törvények oly kizáró
lag az országgyűlésnek tartották fen, hogy min
dent, ki ahhoz nyúlni mer, szigorúan sújtotta, 
mintha villany-bateriákkal vette volna magát kö
rül. Ennek azon üdvös következése lett, hogy ez 
irányában minden hazafi karja megbénult s 
kitért előle. Ez hozta szokásba régibb időben a be
hajtás megtagadását, mely utoljára 1823-ban for
dult elő. De hogy e törvény sem adhatott jogot 
arra, hogy a kormány rendeleteinek felmondja a 
segédkéz-nyújtást, megtetszik azon törvényekből, 
melyek a végrehajtó hatalom körét megszabták. 

Midőn a helytartótanács 1723-ban fölállittatott, 
annak hatáskörét először negatív irta körül: „Contra 
positivas patriae leges nihil determinet." 1723. 102. 
A positiv hatáskört hasonló laconicusrövidséggel: 
„Dietales conclusiones per eos quibus incumbit 
effectui mancipaii faceiet." Minő culminatioja ez a 
törvényhozói bölcseségnek : rövid, átlátszó, világos 
és mégis szilárd. Az ország törvényeit azok által, 
kiknek kötelessége (t. i. megyék és városok által) 
hajtassa végre. E törvény szavaiból világos, hogy 
a megye nem coordinált hatóság, melynek az in
cumbit és mancipari szó értelme szerint szolgai 
engedelmesség a törvény a legfőbb végrehajtó ha
tóság irányában s nem hivatása vele a törvények 
értelme felett vitázni vagy az engedelnességet meg
tagadni. 

Azon ellenvetésre, hogy ha a megye szolgai 
engedelmességgel tartozik, miként lehet kiengesz
telni a törvény azon másik rendeletével, melyben 
a felírási jogot megengedi: e kérdésre megfelel 
maga a törvény: az 1723. 112. „Ad tollenda quae-
vis publicorum et dietaliter conclusorum effectum 
remorantia impedimenta comitatus et civil ates 
consilio regio informationes suppeditabunt. §. Quas 
si dare ornisermt, consiliumsuae majestati repraesen-
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tabit, ut congruum remedium ordinare possit." íme 
a törvényhozás bölcsesége a kormány számára 
megyéknek és városoknak engedelmességet paran
csol; de megengedi, hogy a létezhető nehézségekről 
felirás utján értesítést nyújtsanak, hogy a végre
hajtó hatalomnak alkalma legyen a nyert fel vi-
lágositáshoz képest helyesb határozatot alkotni ; 
de ha a megye e felterjesztést elmulasztotta vagy 
megtagadta, ez esetben ő felségéhez terjeszti fel, 
hogy kellő eszközöket alkalmazhasson. 

Itt szükséges kiemelni azon körülményt, mért 
nem küld a kormány saját nevében biztost, és miért 
rendeli mind az 1723 : 112., mindaz egyszázaddal 
utóbb hozott 1805. 8. t., hogy az összeütközés vagy 
akadály ő felségéhez terjesztessék; nem csupán 
azon okból, hogy monarchicus országban, különö
sen nálunk a koronázási eskü szerint, a végre
hajtás a király nevében történik; ennek mé
lyebb politikai oka van. Azon sajtátságos helyzet, 
ha a királyi hatalom, az országon kívül álló érdekek 
által is vezetve, s ez ország erején tul más erők 
felett is rendelkezve, a magyar kormányra oly 
nyomást gyakorolt nem egyszer, melynek ellent 
állani nem birva, s kitérni előle az egyéni szilárd
sághiány nem engedvén, törvény telén rendeleteket 
bocsátott ki, a további összeütközések kikerülé
sére a törvényhozás bölcseségét oda utalta, hol 
a baj forrása lehetett; és nem egy szer történt, hogy 
a megyék tömeges feljajdulása a korona elébe 
terjesztetvén, a helytelen nézet megváltoztatását 
eszközölte, s egy „doluit paterno cordia lecsen
desítette a felháborodott kedélyeket. S ha ez sem 
volt elég, az 1504. 1. szelleme a törvénytelen 
adót vagy subsidiumot behajtó rendelet ellen—a tör
vény azon specialitásában, hogy az egyes személyt 
is, ki azt végrehajtja, sújtja — míg eszközt nyújtott 
a személyes kitérés (resignatio) által, de az ellentál
lást se egyesnek, se megyének nem engedte meg. 
E kitérést — bár a törvényt nem tisztelő kormány 
elébe akadályokat teremt — mint kötelező' elvet fel
állítani a törvény nem akarta s nem akarhatta 
épen a haza érdekében: mert mig a hazafiakból 
álló megyei tisztviselőség, nehezen tűrve a tör
vénytelen pressiot, első alkalommal szabadulni akar 
e pressiotól, addig az idegenekből pótolt tisztvise-
ló'ségből a járom eszközei szaporodnak. 

Mindezekből, s számos törvényekből, melyek
kel a tisztelt házat terhelni nem akarom, kétségtelen, 
hogy a magyar törvényhozás mely csodálandó 
bölcseségg-el vezette az állam hajóját az örökös 
Seyllák és Charybdisek közt: nem volt, nem lehetett 
szándéka az alsóbb hatóságokat a felsőbbek birá-
jáva tenni s így örökös összeütközéseket okozni 
8 az anarchiát előkészíteni. Hisz ez alkotmány ha
sonló a természet nagy alkotmányához, s mig a | 
despoticus vagy centralisált államokban egymásra ), 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1865/,. v. 

halmozó öntudatot, önkormányzást nem ismerő 
chaoticus tömegek a központból kapják — nem az 
életet, de a mechanicus lökést a mozgásra: addig 
nálunk öntudatos életet folytató részekből áll az 
egész, melyek mindegyike saját kimért körében 
mozog: saját körén, sphaeráján belül a megye ha
tároz, alkot szabályt, itél, végrehajt, a mint maga 
s felsőbb hatósága rendeli, szervez, kormányoz,min-
dent felsőbb felügyelete alatt; de ha e körön ki
vül lép, szigorú törvény hűtlenséggel sújtja, meri 
sphaericus pályájáról hűtlen eltért. A kormányról 
ki mondhatja, hogy e megyei sphaerán belül áll ? 
Kivül áll és felette : «, központnak, a törvény
hozásnak éltető melegéts világosságát árasztja szét 
az apró részekre, s a hatás s ellenthatás szent tör
vényei felett őrködve, a kisebb, önkörükben mozgó 
testeknek kiméri pályafutását. E bölcs alkotmány
ból még az összetartó erő sem hibázik: s ezt a ko
rona kapcsaiban leljük fel. 

Ne bántsuk kíméletlen tettekkel e dicső 
müvet, „compagem saeculorum usu roboratam"; s 
ha van, mit a korhoz kell alkalmazni, az nem a fe
lelősség, mely mindig létezett, de a közlekedési 
eszközökkel megsebesült ügyfolyam érdekében 
szükséges kijelölni az ügyrend elveit, melyek 
az intra domínium felírást az ország érdekében 
követelik, mig a többi, a miniszter felelősségére, rög
tön, gyűlést se várva , végrehajtandó, s utólag 
extra domínium a megye számára fenmarad a 
felirás, szükség esetére ország előtti panasz. 

Most áttérek azon kérdésre : vajon a minisz
térium Heves megye autonómiájának felfüggesz
tésével a helyes eszközt, mint a törvény mondja: 
„congruum remedium" választotta-e? 

Ez nem csak azengedelmesség megtagadás tény é-
ből, de politikai szempontokból is bírálat alá veendő. 

A királyi biztos alkalmazása engem is meg
lepett, mert minden alkotmányos férfiúnak óhajtani 
kell,hogy minél ritkábban vagy soha se találkozzunk 
ez eszközzel, mely végre is az ultima ratiora em
lékeztet; de széttekintve, s látva az agitatiot azon tör
vény ellen, mely a quota- és államadósságban rész
vétel eszméjétszentesitette, s látva, hogy a sajtó egy 
része azok ellen fordul, kik a sajtószabadságot visz-
szaállitották, a megyék azok ellen, kik a megye, 
termek ajtait megnyitották, az élczlapok azon irányt 
vették, mint 48-ban,hogy gúnyt űzzenek törvény- és 
törvényhozóval, aláássák az érdemet, megméte
lyezzék a nemzet érzelmeit, hogy öntudatlanulkészit-
sék elő az anarchiát, veszélyeivel, utóbajaival, mind
ezt látva, meggyőződtem, hogy veszély tán ez, t t 
ház, melynek orvoslását el nem hanyagolni a mi
nisztérium kötelessége. 

Ki tagadja ? Az agitationak volt és lehet nemes, 
dicső czélja: helyreállítani az alkotmányt a közel 
múltban, felemelni hazát, nemzetet a jövőben. 
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De lehet káros iránya s veszélyes következ
mény e. Utalok 48-ra. A megyékben volt egy osz
tály, mely a megyei ügyek kezelésében buzgó, 
áldozatteljes részt vett s az árvaügyeket a törté
netben páratlan önzetlenséggel kezelte; lesznek 
köztünk számosan, kik emlékeznek, hogy az élcz-
lapok addig faragták ellenökaz élczet, mig állásu
kat elhagyák. Mint kőbányákban apró ékecskék, 
óriás szikla körül rakva s viz által feldagaszfcva 
olv tömeget választnak el a hegy kebelétől, mire 
emberi erő képtelen: az élez megtette hatását; de 
azóta nincs , ki az árvák ügyét kezelje ingyen! 
A bár mérsékelt napidijak, fuvarok, végrehajtások, 
s azon körülmény, hogy nincs meg többé az a te
kintély, mely az árvák adósságterhelt viszonyait 
kiegyenlitni segítse, az ennek hiányából előállt 
perek sok ezer árvát ütöttek el az apai birtoktól s 
űztek ki az ősi házból. Golkonda minden kincse 
nem érné fel a kárt, mit az ez irányban űzött élez 
okozott. S mi volt oka ez iránynak ? Az , hogy e tisz
tes férfiak egy része,ösmerve az alkotmány kincseit,s 
azt megőrizni, s mert volt is mit, azt megtartani, 
conserválni akarván, conservativoknak kiáltattak. 
No ezek fizetését csak nem lehetett sokallani, mint 
egy mai lap a tisztviselők fizetését. Hisz az összes 
tábla-birák fizetése ennyiből á l l t : „Segítsen Isten 
ugy, mint az árvák ügyét igazán kezelem.a 

A mai agitationak mi czélja? Ne ámítsuk ma
gunkat : ma még nem czélja a minisztériumot meg
buktatni; de népszerűtlenné tenni.bogy a kiegyezés, 
mint 1848-ban, ne sikerüljön. Többen vannak itt, 
kik emlékezhetnek, hogy az 1848. pesti országgyű
lés megnyitása előtt a rendek nagy többsége nem 
volt idegen az bécsi kormány által kért 10 millió 
évi kamatot az addigi vívmányok békés kifejtéséért 
s a jó viszony s béke megszilárdítására áldozatul 
hozni. A hírlapok agitatioja s a szélutczai Karczag-
házból kiindult pressio a kiegyezés útjáról leso
dorta az országgyűlését. Itt volt a vész alphája, Vilá
gosnál ómegája. 

Ma az ár sokkal nagyobb. Ki az oka ? A bécsi 
pazarlás ? Nem egyedül; azok is, kik kényszeriték 
Acheronta movere, s ha a kiegyezés lehetlenné 
tétetnék, nem fogják-e az acnerontákat újra 
megmozgatni, nem tudom. De azt tudom, hogy az 
európai pénzhatalom hatalmas szövetséges lenne. 
Mert mióta a franczia forradalom azon hibát kö
vette el,hogyaBourbon-adósságotelfogadtaahelyett, 
hogy a domaineket vetette volna oda a hitelezők-
nek,kiknek addig nem volt egyéb basisuk, s igy a 
fejedelmek és népek hitelsolidaritását inaugurálta: 
azóta az államadósságoknak nem találtak más 
orvosságot a bankerottnál, vagy lehetlenné tenni a 
további adosságcsinálást. A ki tehát akiegyezés 
halogatására agitál, Sibylla könyveit hányja tűzbe. 

Mi czél, mi remény fejében agitálnak ma ? — 

Azon cultus, melynek naponkint tömjéneznek tul, 
még nem világítja meg az utat és módot, melyen 
üdvözül e haza; s ha ott a jelen útjait nem tárják 
fel: a jövő útjait, melyet caliginosa nocte pre-
mis deus, ne rontsák el! Hisz mi is tiszteljük a láng
észt , dicsőségével s rajongó hazaszeretetével; 
de e naponkinti cultus int figyelni a történet azon 
tanúságára, hogy a lángész tervei ritkán sikerülnek, 
a kivitel s nem a tervelés az ő szerepe: mert saját 
tehetségei s lelkesedései mértékével méri a viszo
nyokat. Csoda-e, ha igy az akadályok kisebbeknek, 
s maga a lehetlenség a lehetőség körébe számít
tatik ? Elfogulatlanul nézve : nem ily lehetlenség 
tünik-e fel minden tervben ? 

A múlt tervei felett itélt a sikeretlen ség'. De 
a bizalom várt. Várt éjszak és dél, kelet és nyugat 
felől egy I I . Ottó Bavarust, ki nyeregkápában a 
felajánlott koronával a szenvedések közepett föl
emelje a nemzet ideálját. Nem volt e terv eszmé
jében a lehetlenség? Hisz a ki elég hatalmas 
megküzdeni a Dunáért, az népei vérét, pénzét nem 
áldozhatja ily óriás harezra; a ki pedig nem elég 
erős, e miatt nem fogadhatta el. 

Hasonló lehetlenséggel saturált a másik terv, 
mely azontúl, hogy három hatalmat kellene le
győzni, a fajrokonság uj alakulását hozná magá
val, mi az országot számban és térben gyengitné, 
ráadásul Belgrád- s Bukurestbe vándoroltatná tar
solyban a quotával. 

Legújabban az 1861-ki alapra utaltatunk. 
É n a cserében nem előnyt, de hátrányt látok. Fény
oldal: parlament, mely nem alkuszik, nem áldoz, 
megtartja az elveket — minő^ elveket ? a ki nem 
egyezés elvét! — nem áldoz mást, mint időt. a 
nemzet tönkremenését; parlament, mely nem alkot
hat törvényt, mert nincs ki sanctionálja — h a csak 
a 24ultima ratio nem, mely naponkint ajtaja előtt 
sétál el. Kint adó, melyet nem a parlament szabott, 
executio, idegen érdekek felülkerekedése. Itt 
vannak az 1861-re utalás gyümölcsei, lehetienségei. 

Vagy mutassák ki tisztán, világosan, mint 
mi, mely utón hiszik a nemzetet boldoggá tenni! 
De a homályba burkolt agitatio visszaejtheti 
a nemzetet azon lázba, melynek sorvasztó utóba
jaiból még ki sem épült; s bekövétkezhetik Széchenyi 
jövendőlése: hogy Magyarországot nem a forrada
lom, nem a harezok ölik meg,hanem a különböző né
pek s idegen érdekek hínárjai közt mocsárba vész. 

A kiknek utjai a miénktől eltérnek, azoknak 
egy vigasztalást ád a nemzetjog. 

Vagy jó, legalább eltűrhető lesz, s fejlődé
sünketnem akadályozza a kötendő szövetség: akkor 
nincs ok, miért ne tartson nemzedékről nemzedékre. 

Vagy rósz lesz : akkor vigasztalják magokat a 
természetjoggal, melyetamai állam jogtudósok, Vat-
telésWeaton az államjogtanba ia átvittek, mely »z í 
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mondja: minden államszerződés addig érvényes, 
mig az a szerződők egyikének államéíetfeltételei
vel ellentétbe nem jön: ekkor az önfentartás 
kötelességével előáll a jog azt fentarthatni. 
Régenten e jogot az állam tanból kitörölték ; de 
ma sokat köszönnek neki népek és fejedelmek egy
formán. Ezt jó lesz tul a Lajtán is megjegyezni, hogy 
nekünk is, nekik is azon kell törekedni, hogy a 
kötendő szövetség egyik állam életérdekét se 
sértse. Ez magyarázza meg, miért nem változtatott 
Magyarország a közösügyi törvényen Sadova 
után. Hisz a gyengébb Ausztriától kedvezőbb 
feltételeket lehetett volna kicsikarni! hiszik s mond
ták sokan. Tévedtek: mert minden államszerző
désnek kölcsönösségen kell alapulni. E kölcsönös
ségnek s paritásnak nem elve, de keresztülvitele az 
utolsó írnokig az, a mi hiányzott I. Ferdinánd 
óta; s minden, a törvényben ezerszer megújított, 
de soha keresztül nem vitt elv daczára, daczára 
minden függetlenségi önhittségünknek: maradt Ma-
gyaroszág Ausztria coloniája, mig a kölcsönösség s 
a közkormány együttes kezelése s a politika együt
tes vezetése valódi szövetségtársakká nem lesz. 

Ez irány, e politika az, a mi ellen agitálnak; 
s a hevesi engedelmességfelmondás a mélyen 
elterjedt kór egyes jelenete, mely, mint 1848-ban, 
magára a törvényhozási szabad tanácskozásra, szét
terjedése által pressiot gyakorolhatott volna. 

A kormány mulaszthatlan kötelessége volt 
az engedetlenség megfékezése által az anarchiát 
megelőzni, ép ugy, mint kötelessége lesz a szabad
ságot a szabadság kinövései ellen, a szabad sajtót 
a sajtó féktelensége ellen megótalmazni, nehogy 
mindkettő önmagának gyilkosa legyen. 

A minisztérium eljárását helyeslem. (Helyes
lés jobb felöl.) 

Olgyay LajOS: T. képviselőház ! A szőnye
gen lévő kérdés már hosszasabban tanácskozás 
tárgya, hogysem én a t. házat soká akarnám fi
gyelemre kérni; rövid leszek, és hiszem, hogy igé
retemet meg is fogom tartani. 

Kimondom előre mindjárt, hogy — a mint 
Perczel képviselőtársam utoljára mondta — én ezen 
bonyodalmakból a kimenekülést a nélkül hogy a 
képviselők a szavazásnál bizonyos kényes állásba 
ne jöjjenek, máskép elkerülhetőnek nem tartom, 
mint az által, ha a minisztériumnak hozzájárulá
sával ezen kérdés mellőztetik és a napirendre té
rés kimondatik. 

Én azt tartom, hogy a tárgyalásokból ki
tűnhetett már az , hogy minden képviselő
nek, ha szavazni akar, nehezére lesz állása: mert 
egyfelől kétségtelenül áll az , hogy ezen kérdés 
miniszteri kérdésül, vagyis tárczakérdésül tüze
tett ki, és mivel olyan, a mostani körülmények 
között, azt tartom, kevesen vannak, kik elvállalnák 

a felelősséget azért, hogy e kérdésben kimondanák 
a bizalmatlanságot; más részről pedig, ha valaki 
a képviselők közül a minisztérium eljárásának föl
tétlen helyeslését mondaná ki, összeütközésbe jön
ne — nézetem szerint — törvényes kötelességével, 
mert minden képviselőnek törvényes kötelessége 
az élő és még fenálló törvényeket mindaddig 
meg akarni tartani és megtartatni a végrehajtó 
hatalommal, mig azon törvények rendes, törvényes 
utón nem lesznek megszüntetve. (Helyeslés a szélső 
bal oldalon.) Már pedig az, hogy a 48. törvények 16. 
szakaszából ezen szó : „eddig" ki volna törülve ; és 
hogy ezen szónak ott léte megengedné azt, hogy 
a minisztérium a törvényt magyarázza: megfogni 
nem birom. Ha valaki meg birja fogni, az ő dolga, de 
én azt a magam meggyőződésével összeegyeztetni 
nem tudom. Azt tartom, hogy mindaddig, mig az 
1848-ki törvény 16. czikke azt mondja, hogy a me
gyék a magok jogait, régi jogaikat gyakorolhat
ják, mindaddig a minisztérium ezen eljárását nem 
követhette el. De azt tartom, nincs kétség a fö
lött — miután a t. miniszter úr maga elmondotta 
— hogy nem a törvények betűje és logikája sze
rint történt az eljárás, hanem történt a parla
menti elmélet alapján történt magyarázatból. Már 
pedig azt tartom, t. képviselőház, hogy a végre
hajtó hatalom köréhez a törvény magyarázata 
nem tartozik; és ha ez a végrehajtó hatalom köré
hez nem tartozik, akkor a törvényt minden esetre 
meg kellett volna nekie szigorúan, szorul szóra tar
tani : mert nem osztom azt, a mit Pulszky Ferencz 
képviselőtársam mondott, hogy mi ugy okoskod
nánk , hogy éljen a §, meghal a haza, mert 
igen is meg tudom különböztetni azon esetet, me
lyet ő hozott fel, a mostanitól. Akkor, midőn 
egy megyében két , három komiszárius volt, 
azok rendkívüli esetek voltak. Még a legszigorúbb 
Angolországban is ily esetekben fölfüggesztik a 
habeas-actát. Azon időben, melyre méltóztatott hi
vatkozni, nem is volt indemnity nélkül a miniszté
rium, mert akkor, mikor 48-ban a minisztérium le
mondott és a honvédelmi bizottmány alakítva lett, 
az ennek kezébe adta a hatalmat, és ha ez ki nem volt 
is mondva, a törvény betűje által tettleg át volt adva. 

Azt tartom, ha a kérdés föltételére nézve kettő 
között volna a választás, t. i. vagy kimondani, hogy 
a minisztérium lépjen le, vagy pedig azt, hogy az 
1848-ik évi 16-ik és ugyanazon évi 26-ik t. ez. 
kek szüntessenek meg . . . (Zaj. Eláll!) 

Méltóztassanak megengedni: elkezdettem be
szélni, most már nem állok el. 

Mellőzöm — mert rövid akarok lenni — mel
lőzöm azon kérdést, hogy az 1848-ki 16-ik t. czikk-
ből ki nem magyarázható azon álláspont, me
lyet a cultusminiszter úr itten elénk adott, mintha 
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t. i. az 1848-ki 16, t. ez.-ket értelmezni lehetne a 
1848-iki alkotmány szerint, mert ezen §.-ban az 
„eddig* szó van ben, nem pedig a „jelenleg" szó. 
Mellőzöm továbbá fejtegetését annak is — csak
hogy rövid legyek — hogy az 1848-ik évi me
gyék nem azon álláspontból nem kivántak utasi-
tástadni, a mely álláspontot a cultusminiszter úr 
tulajdonított nekik, hanem azért, mert a képvise
lőkre nézve, egy kidolgozott rendes törvény ho
zatván, a képviselőválasztás a megyéktől elvétetett; 
ha pedig a megye nem választ követet, kinek ké
szítsen utasítást? Mellőzöm továbbá az aristokra-
tia kérdését; mellőzöm észrevételeimet a megyei 
szervezésről a miniszter úr által mondottakra, s 
halasztóm akkorra, ha majd a megyei kérdés 
szóba jön. 

Azt tartom, hogy miután a megyékre vigasz-
talólag hathat az, a mit mindnyájan örömmel ta
pasztaltunk itten, hogy t. i. a megyék rendezésére 
nézve nem kell attól félnünk, a mitől a megyék 
félni és aggódni kezdettek, hogy t. i. a megyék 
rendezése az ő hátrányukra fog keresztülvitetni 
ezen országgyűlésen, a miből azon csüggetegség 
ered, mely a megyékben uralkodik, miután, mon
dom, a megyék ezen tárgyalásokból azon meg
nyugtató meggyőződést szerezhették magoknak, 
hogy itt a megyékre nézve egyforma kedvező né
zet uralkodik, a mit pedig nem hittem volna: min
dezeknél fogva azt hiszem, a megyék, a mostani ren
dezetlen állapot daczára, nyugodtak lesznek azon 
reményben, hogy a minisztérium mielőbb fog a 
megyék rendezésére nézve előterjesztést tenni, és 
addig hasonló esetek nem fognak előfordulni. 

Tekintetbe véve továbbá azt, hogy a minisz
térium azon kedvező állásban van, hogy bevégzett 
tényekről van most már szó, mert ugy vagyok 
értesülve, hogy miud Hevesben, mint Pesten már 
befejeztetett a dolog; tekintetbe véve továbbá, 
hogy a kormány akkor, midőn látja, hogy a kép
viselő ily kényes és kellemetlen helyzetben van, 
hogy önmagának compromissiója nélkül nem he
lyeselheti eljárását, szintén segédkezet fog nyúj
tani az egyes képviselő állásának könnyítéséhez: 
ezen szempontokból indulván ki, remélem, a minisz
térium hozzájárul ahhoz, mert nagy a különbség 
a között, ha ő hozzájárul, mintsem hogy ellene 
történjék a szavazás, hogy ezen kérdés fölött egy
szerűen napirendre térjünk át. Ezt annál inkább 
remélem, mert ellene egy okot sem hallottam. 

Pulszky képviselőtársunk azt mondotta, a 
magyar nemzet nem simulékony, nem olyan, hogy 
könnyen megadja magát, egyszer hozott határozata 
mellett meg is marad. 

Pulszky Ferencz: Ezt nem mondottam, 
O l g y a y L a j o s : Az állandóság jellem, és ezt 

tisztelem; és a magán, a gavallér életben ilyen 

tulvitt állhatatosság otthonos lehet; de a politiká
ban, a hol államférfiasan kell föllépni, mérlegelni 
kell a körülményeket és azok szerint határozni, 
nem pedig a consenquentiához ragaszkodni. 

É n tehát azt hiszem, itt az alkalma és ideje, 
hogy ezen kényes kérdés, melyet nem is kellett 
volna tanácskozás tárgyává tenni, visszavitessék 
oda, a honnan kiindult, t. i. szűnjék meg a tanács
kozás tárgya lenni, a nélkül, hogy praecedens állít
tassák föl. 

S i m a y G e r g e l y : (Zaj. Szavazzunk! Eláll! 
Elnök csönget.) Azok helyzete, kik a vitatkozásnak 
ilyen előre haladt stadiumábankénytelenek atárgy-
hoz szólani, valóban igen hasonlít azokéhoz, kik 
azon háládatlan munkára vannak kárhoztatva, 
hogy a tarlón böngészve egyes elmaradt kalászo
kat felszedjenek. Indiscretiónak tartanám a tárgy 
ezen előre haladt stádiumában hoszasabban nyi
latkozni, (Heh esés) s ezért a lehető legrövidebbre 
vonom össze nyilatkozatomat. 

Nézetem szerint, t. ház, a minisztériumnak 
nem csak jogai, hanem kötelességei is vannak, és 
szerintem a fönforgó tárgy is épen ezen utóbbi 
szempontból birálandó meg. Mondatott, t. ház, 
hogy a minisztérium felelős még az emberi téves 
fölfogás cselekvényeiből keletkezhető mulasztá
sokért is, és ez igenis talál egy angol publici
stának a miniszteri felelősségről szóló definitiójával; 
de épen ezért, t. ház, bírnia kell a minisztérium
nak egyszersmind azon eszközökkel, melyek meg
kívántatnak , hogy a felelőség lehető legyen : 
mert a ki akarja a czélt, akarnia kell az eszközöket 
is. A miniszteri jogok gyakorlatának s a miniszteri 
kötelességek teljesítésének igenis Scylla és Cha-
rybdis-szerü állásában, kérdem, mit tehetett volna 
a minisztérium a fönforgó tárgyban eszélyesebbet, 
mint hogy jogával, nem ugyan annak szigorú vég
letével élve, egyszersmind kötelességének ele
get tett? Es ha a minisztérium rendelkezésére állott 
eszközök közöl a szelídebbet választotta, ezért 
őt nézetem szerint nem kárhoztatás, hanem elis
merés illeti. 

Nem hagyhatom, t. ház, megjegyzés nélkül 
azt, mit itt különösen kiemeltek a túlsó oldalról, 
mintha a minisztérium nem volna jogositva a 
municipiumok hivatalos cselekvényeinek megbirá-
lására, hanem erre szükséges volna a birói eljárás. 
Én ezen elvet teljességgel nem oszthatom; és kér
dem, ily elv mellett mi válnék a kormányzásból? 
A kormány és a kormányzottak hivatalos cselek
ményei folytonos pör tárgyai lennének s igen sok
szor a legsürgősebb és veszélylyel Összekötött 
tárgyak végrehajtása ad calendas graecas elodáz-
tatnék; és maga a felelősség, mely utólagosságot 
föltételez mindenkor, ily birói ítélet után tökéle
tesen lehetetlenné tétetnék. 
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Én, fc. ház, azt hiszem, hogy hatalom felelő
ség nélkül despotismns, de más oldalról felelős
ség hatalom nélkül nevetséges báb. (Helyeslés.) 

Vegyünk a magán életből egy példát. Ha 
valaki gazdaságának kezelését felelősség terhe 
alatt gazdatisztjére bízza, de más oldalról el
vonja tőle a gazdasági eszközöket, nem csak, de 
egyszersmind elnézi, hogy a gazdasági személy
zet megbízottjának intézkedéseit és rendelke
zését tetszés szerint teljesítse vagy ne teljesítse: 
miként fogja az illető gazda, gazdatisztjével szem
ben, érvényesíteni a feleletre vonás jogát ? 

É n teljességgel mitsem akarok levonni azon 
állítás fontosságából, hogy a munieipiumok való
sággal az alkotmány védbástyái. De engedjék 
meg nekem az ezen állításhoz ragaszkodók, hogy 
viszont én is állithassam, hogy én az alkotmány
nak épen oly és nem kevésbbé erős védbástyainak 
tartsam a miniszteri rendszert és a miniszteri fele
lősséget. (Helyeslés jobb felöl.) 

A miniszteri felelősség, t. ház, két irányban 
nyújt gyakorlati hasznot: egy részről biztosítja 
a nemzetet a koronának önkényes eljárása ellen, 
mit eddig semmi municipium nem biztosított; 
más részről biztosítja az országot magának a kor
mánynak lehető törvénytelen túlkapásai ellen. 

A miniszteri felelősség, a mint a 48-diki törvé
nyeinkben körvonalozva van, igen nagy bizto
síték. Kimondja a 48-iki 3-ik t. ez. 3. §-a, hogy ő 
felsége Magyarországon a végrehajtó hatalmat 
csak is felelős magyar minisztériuma által gyako
rolhatja ; minden rendeletei, parancsai, határoza
téi csak ugy érvényesek, ha magyar felelős mi
niszterei egyike által is aláírattak. A 32-ik §. 
kimondja a miniszterek felelősségét tetteik- és mu
lasztásaikra nézve. A 33-ik §. meghatározza a 
vád alá helyeztetést. A 33. §., a mi legfőbb, kije
lenti, hogy az elitélt miniszterre nézve még ő fel
sége is csak az átalános közbocsánat esetében 
gyakorolhatja a kegyelmezési jogot. I ly szigorú 
rendszabályok mellett, tisztelt ház, azt hiszem, 
minden miniszter kétszer meg fogja gondolni, mi
előtt törvénytelen rendeletet kiad vagy ellenje
gyez. 

Engedje meg a tisztelt ház, hogy Csernátony 
urnák Eger és Kolozsvár városa összehasonlítá
sára vonatkozólag csak egy rövid megjegyzést 
tehessek. Én részemről ezen összehasonlítást tel
jességgel nem látom correctnek : itt nem analóg 
esetek forogtak fen. Maga Eger városa mint tör
vényhatóság működött, tehát okot adott a kor
mánynak a beavatkozásra ; Kolozsvár városának 
pedig egyes választói gyakorolták választási jo
gukat, mit a kormánynak korlátolni semmi joga 
nem lehet. 

Végül mindezekhez járul az, hogy én meg

fontolva, miszerint a jelen, még nem egészen con-
solidált országos állapotban, mondhatnám átme
neti korszakban a minisztériumot eddig is törvé
nyeink és törvényes gyakorlataink által megil
lető jogában maga a helyzet is megtartani paran
csolja — értem a politikai helyzetet — midőn 
kijelentem, hogy a jelenleg hozandó határozat 
által szerintem az országgyűlés semmi oly prae-
cedenst fel nem állithat, mely által a megyék állan
dó rendezésére egy elv lenne praeoccupálva, ha
nem akkorra a törvényhozásnak szabad keze ma
rad fen: én részemről a belügyminiszter úrnak az 
interpellatiókra adott válaszát elfogadhatónak tar
tom. (Helyeslés.) 

Beniczky Gyula: T. ház! Előttem több 
elvtársam oly bőven és tüzetesen szólalt már 
ezen tárgyhoz; annyira megczáfolhatlauul bebizo-
nyitták, hogy a kormány eljárása Hevesmegye 
ellenében nem csak az alkotmányosság átalános 
elveivel s kívánalmaival ellenkezik, de különö
sen positiv törvényeink sorából mostanáig még ki 
nem törölt, világos, félremagyarázhatlak törvénybe 
is ütközik: hogy alig maradna egyéb mondani 
valóm, mint hogy Tisza Kálmánnak igen tisztelt 
elvbarátomnak indítványát teljesen és egész terje
delmében pártolom, ha a vitatkozások folyama alatt 
túl nem terjeszkedtünk volna ezen speciális eset 
megbirálásán, ha egyátalában ezen kérdést vitatva, 
lehetséges volna a municipális autonómiához vagy 
a miniszteri omnipotentiához ragaszkodást, leg
alább indirecte, ki nem fejezni. 

Én egészen röviden azoknak, a kik hazánk
ban a municipális jogok romjain akarják életbe 
léptetni a modern centralisatiot, csak azt kívá
nom mondani: eszközölték volna ki, vagy eszkö
zöljék ki, hogy a mi országgyűlésünk legyen va
lóságos parlament, függetlenül minden idegen be
folyástól és minden beavatkozás mellőzésével ma
ga intézze el országunk ügyeit, rendelkezzék vé
rünk s pénzünk felett; eszközölték volna ki, vagy 
eszközöljék ki, hogy a mi kormányunk ne csak 
felelős, de ő felségét, a magyar királyt kivéve, 
minden más hatalom és befolyás irányában füg
getlen is legyen; (Helyeslés a bal oldalon) eszközöl
ték volna ki, vagy eszközöljék ki, hogy Magyar
országnak legyen nemzeti hadserege, mely nélkül 
biztosított állami léteit én képzelni sem tudok: 
(Helyeslés a bal oldalon) én leszek az első, ki meg
hajlok előttök, s kész leszek a municipális jogok
ból feláldozni annyit, a mennyit a parlamentalis* 
mus vindicál magának. (Helyeslés a bal oldalon.) 
De jelen szerencsétlen helyzetünkben ne vegye 
rósz néven senki, hogy mi a municipiumoknak az 
1848-ki törvények által is épségben tartatni ren
delt jogaihoz szigorúan ragaszkodunk; ne vegye 
nekünk rósz néven senki, ha azokhoz, mint azon 
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garantiák egyik legfóbbikéhez ragaszkodunk, mely-
lyel az 1867-ki XII . t. ez. által oly süppedezó' 
alapra rakott alkotmányunkat támogatni, és idő
vel tán regenerálni is képesek leszünk; ne vegye 
nekünk rósz néven senki, ha azon kormány iránt, 
mely a municipiumok ezen, a törvény által biz
tosított jogait kétségbe vonja, tagadja, és a jelen 
esetben megsértette, ezen kormány iránt — mon
dom — a helyett, hogy az igazság szigorú törvé
nyei szerint bizalmatlanságunkat nyilvánitanók, 
önmegtagadással beérjük azzal, hogy a kormány 
ezen alkotmány- és törvényellenes eljárását nem 
helyeseljük. (Zajos helyeslés a hal oldalon.) 

Borcsány i J á n o s : T. ház! Igen helyesen 
jegyezte meg Pest belvárosnak nagy érdemű 
képviselője, midőn ez ügy fölmerült, hogy ez 
irányban csak a tárgy bővebb megfontolása és 
vitatása után hozzunk határozatot. Magam is azon 
véleményben vagyok, hogy e kérdésnek tüzetes 
kiderítése nem csak a munieipalis jogok kegyelőit 
— mert vannak, a kik kiválólag ilyenekül kivan
nak tekintetni — de a parlamenti kormányrend
szer elvén alapuló miniszteri felelősség tisztelőit 
is nagy részben meg fogja nyugtatni. Az igen tisz
telt képviselő' ár e részbeli óhajtása már eddig is 
nagy részben teljesült: megvitattatott a kérdés 
nem csak terjedelmesen, de a megoldandó problé
ma mellett oly indokok hozattak is föl, oly indo
kok leple is kitakartatott, a melynek betakarva 
maradni sokkal parlamentálisabb dolog lett volna. 
(Helyeslés a jobb „oldalon.) 

A tényállás magában az, hogy egy megol
datlan közjogi kérdéssel állunk szemben, nem le
vén positiv világos törvényünk, mely a megyék 
régi jogait egyenesen megszüntette volna. Az 
1848-iki törvényhozás életbe léptetvén a parla
mentáris miniszteri felelősséget, kormányzatot, a 
megyék korszerű szervezését egy későbbi törvény
hozásnak tartotta fen. De a kérdés, mindnyájunk 
előtt tudva levő okoknál fogva, mindeddig eldön-
tetlenül maradván, Hevesmegye bizottsága most 
ezen helyzetet arra használja fel, hogy oly állást 
foglaljon el a miniszteri felelősséggel szemben, a 
mely a parlamenti kormányzatnak maradandó ér
vényesítését — határozottan kimondom — lehe
tetlenné tenné. Ha vannak a munieipalis életnek kö
vetelményei, melyeknek érvényesítése a közügy 
érdekében kívánatos: épen ugy megvannak igé
nyei a miniszteri felelősségnek i s , melyeket se 
félreismernünk nem lehet, se visszautasítanunk a 
köz szabadság érdekében nem szabad. (Helyeslés 
a jobb oldalon.) 

Igenis áll azon elv, hogy mig valamely tör
vény világosan eltörölve, helyettesítve vagy mó
dosítva nincs, addig az előbbi tőrvényt életben le

vőnek és hatályban állónak kell tekinteni. De vi
szont igaz marad az is, hogy a miniszteri felelős
séget nem azért léptette életbe az ország, hogy az 
arra vonatkozó törvényt egy másik törvénynyel, 
t. i. a municipiumok hatáskörét szabályozóval 
nyilt ellentétbe hozza. I ly irányzatot, ily törekvé
seket az 1848-iki törvényhozásban hasztalan ke
resnénk. 

Ismerek ugyan az államban két egyenjogú 
hatalmat, melyek közt az alkotmány alapelvei sze
rint a souverainitas meg van osztva — e két hatalmi 
tényező egyike a fejedelem, másika pedig az ország 
törvényhozó testülete, annak természetes kifolyá
sával a parlamenti kormánynyal — ; de, hogy e két 
egyenjogú hatalmi tényező mellett még egy har
madik is, hasonló vagy csak megközelitő hatás
körrel fenállhasson, annak én se szükségét, se 
czélszerüségét, se jogosultságát el nem ismerhetem, s 
fenállását az alkotmány követelményeivel össze
egyeztetni nem tudom. (Helyeslés.) 

A mennyiben tehát az 1848-iki törvényekben 
a megyék hatásköre a felelős minisztériummal szem
ben tüzetesen meg nem határoztatott, abból nem 
lehet más következtetést vonni, mint azt, hogy az 
országnak egyenesen kijelentett és a dolog termé
szetéből folyó akarata nem volt más, mint az, hogy 
a municipiumok a felelős minisztériumnak minden 
nem szorosabb megyei ügyben alá legyenek ren
delve. A parlamenti kormány gyakorlatiságá-
nak szempontjából tehát kivánatosnaktartom, hogy 
a megye akár mostani, akár jövendőbeli szervezé
sében mindenesetre csak a felelős miniszteri rend
szernek megfelelőleg működjék. 

Ezt láttam szükségesnek, t. ház, azon álláspont 
némi megvilágosításául fölhozni, a mely álláspont 
nézetem szeidnt a megyéket a felelős miniszteri 
rendszerrel tényleg és jogilag megilleti. 

Én tehát Heves megye jelenlegi magatartását 
nem helyeselhetem, már azért sem, mert azt se 
a felelős kormányzattal, se a népképviseleti kor
mányzás lehetőségével összeegyeztetni nem tudom. 
(Helyeslés a jobb oldalon.) 

Mondatott, hogy a kormánynak Heves megye 
irányában követett eljárását ha lehetne is jogi szem
pontból indokolni, de nem lehet igazolni politikai 
tekinteteknél fogva. Ha nem csalódom, Várady 
Gábor képviselő mondotta ezt. Ez annyit jelent, 
hogy a kormány legalább is tapintatlanul járt el, 
midőn Heves megyébe királyi biztost küldvén a 
megyei bizottmány tevékenységét felfüggesztette. 
Nem oszthatom ezen véleményt, mert a közszabad
ságnak egyik alapfeltétele a kormányközegek 
biztos és öszhangzó működése. Nem lehet tehát oly 
rendszabályban s oly eljárásban politikai hibát 
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látni, mely a politikai szabadság alapfeltételével és 
a kormányzás lehetőségével teljes öszhangzásban 
van. Én ugy tudom, t. ház, hogy mielőtt a királyi 
biztos a megyei bizottmány tevékenységét tényleg 
felfüggesztette volna, a megye főispánja felszólí
totta a bizottmányt, vonná vissza előbbi határo
zatát, és csak miután a megye határozottan megta
gadta, de nem csak megtagadta, hanem egyenesen 
óvását jelentette ki ellene, nyúlt a királyi biztos 
azon rendszabályhoz, mely rendszabályokban én 
mind jogi, mind politikai szempontból tökéletesen 
correct eljárást látok. 

Ennélfogva az interpellatiora adott miniszteri 
válaszban tökéletesen megnyugszom és ezt határo-
zatilag is kimondatni kívánom. (Helyeslés jobbról.) 

Szontagh P á l {nógrádi): Tisztelt képviselő
ház ! Vallási és közoktatási miniszter úr csütörtöki 
beszédében kijelentette, hogy a szőnyegen levő 
tárgyat nem tekinti pártkérdésnek. 

Én is azon óhajtásomat fejezem ki, vajha ne 
tekintetett volna az egy oldalról se pártkérdés
nek, mert akkor reménylenem lehet vala, hogy 
az az általam is óhajtott értelemben fog meg
oldatni. 

Ha ugyanis tisztán tárgyilagos szempontból 
biráltatik meg a kérdéses ügy, lehetetlen lenne 
bárkinek is a mélyen tisztelt miniszter urat azon 
elméleti térre követnie, melyet ő magának válasz
tott, hogy azon szokott ragyogó ékesszólása csata
eszközeivel mozogjon. Ertem az elmélet azon terét, 
mely szerint a vita ne arról folyjon, vajon a me
gyék jogkörét körülíró, fenálló törvények épségben 
tartásával járt-e el a kormány a hevesi ügyben, 
hanem arról, mikép kelljen ezen jogkörnek jövőre 
meghatároztatnia, hogy az a képviseleti rendszer 
s erre alapított felelős kormányrendszer keretébe 
a jelenleginél jobban bele illjék. Ezen útra követ
nem a cultusminiszter urat nem lehet szándé
komban : nem pedig kiváltképen azért, mert azok 
közé kívánom magamat soroztatni, kik annak 
idejére, midőn e tárgyról tüzetesen leszen szó, vé
leményük függetlenségét teljes épségben kívánják 
fentartani; mit pedig koczkáztatva látnék akkor, 
ha ezen napi kérdésben előre nem abstrahálnék 
azon kérdéstől, miképen kívánnám a megyék jog
körét a törvényhozás utján jövőre meghatározott
nak látni. 

Az én szempontomból tehát, ez alkalommal, 
nincs és nem is lehet másról szó, mint arról, hogy 
a *• kormány a hevesi ügyben nem hágta-e tul 
hatalmi körének azon korlátait, melyeket neki 
törvényeink, még pedig ugy régibb szokásbeli, 
mint világosan formulázott ujabb törvényeink 
szabnak? 

Nézetem szerint igen is tulhágta azokat. 
Ismétlésbe esném, ha a megyéknek a felsőbb 

rendeletek végrehajtására vonatkozó korábbi gya
korlatára, ha az 1848-iki H L ez. 26 §-ra s a XVI . 
ez. 2-ik §. d. pontjára újból hivatkoznám. 

Kettőt azonban emlitetlen nem hagyhatok. 
Egyik az, hogy, Pulszky Ferencz barátommaz 

ellenkezőleg, a miniszteri felelőséget s a minisz
tériumnak a törvényhozástól nyerhető absolutioját 
nem magyarázhatom oly szélességben, hogy a 
kormánynak szabad legyen, nem praeter, hanem 
contra legem eljárni, bár olyan esetben is. mely
ről biztosan tudná, hogy az együtt levő törvény
hozási test többsége vagy akár unanimitása eljá
rására nézve vele egyet fog érteni, s ha bizonyos 
volna abban, hogy egy vagy más kérdés a meg
változtatásra már teljesen megérett. Mondom, nem 
tartom az ily eljárást jogosultnak, mert ily esetben 
a megváltoztatást forma szerint kezdeményezni s 
a meglevő állapotot forma szerint szükséges meg
változtatni. Mielőtt azonban ez meg-történik, a 
még nem létező állapotot via facti anticipálnia 
nem szabad, de kormányozni kell, kormá
nyozni tudnia kell , azon törvények megtar
tásával (Helyeslés bal felöl), melyek épségben 
léte mellett a kormányzásra felelősség mellett, 
nem mondom , vállalkozott, hanem iukább magát 
elszánta; és ha nem igy jár el, könnyen azon gya
núra is adhat alkalmat, hogy a majdan, kezdemé
nyezése folytán előállított állapotokat, ha akkori 
viszonyaihoz azokat illőknek előforduló esetben 
nem tartaná: azokat ép oly kevéssé fogná respe-
ctálni, mint a jelenben meglevőket, ha azok kel
lemetleneknek látszanak. 

Szinte hallom Pulszky Ferencz barátomat — 
sajnálom, hogy nincs itt — 

Pulszky Ferencz: Itt van ! 
Szontagh P á l (nógrádi): . . . hogy mondja : 

„íme itt a legisticus, az államférfiúi magasabb 
színvonalra emelkedni képtelen prokátori fölfo
gás." Nem igénylek magamnak magas államfér
fiúi fölfogást, különösen nem igénylem, hogy az 
ő vagy bárki más államférfiúi tapasztalataival 
versenyezhessek. De csak azt mondom — s itt 
Bánó József képviselőtársamra is vonatkozom — 
hogy ha valamely kormányférfi gyakran hivatkozik 
Róma consulának azon mondatára: „juro, qnod 
servavi rempublicam," hivatkozik pedig kisebb 
és csekélyebb értékű dolgokban is, az ily államférfi, 
az ily kormány könnyen elkophatik, és akkor nem 
birja teljes tevékenységét kifejteni, midőn a „juro 
quod££-ot a legnagyobb eredmények után kellene 
és lehetne kimondania. (Elénk helyeslés balról.) 

Itt tehát ellenkező eljárás igazolására csak a 
salus reipublicae hozathatnék fel, és, ha jól tudom. 
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még egy positiv törvény 1805-ből a kir. biztosok 
intézményét illetőleg. De mind az 1805-ki tör
vény, mind a salus reipublicae rendkívüli eseteket 
feltételez , melyeket pedig a fenforgó esetben bár
mennyire kerestem, feltalálni nem birok: mert, hogy 
egyebet ne említsek, épen magában Heves me
gyében és egy más megyében is a rendes orvosi 
szerek elégségesek valának, már előbbi esetekben 
oly állapotok meggátlására, minőkre nézve itt a 
legdrasticrsabb egyikéhez látta szükségesnek a 
minisztérium hozzá nyúlni. 

Aztán, valljuk meg, uraim! hogy az a királyi 
teljhatalomra hivatkozás, az avval járó sujtásokkal 
és sallangokkal, süvegfeltevési symbolicus eljá
rással, a király személyes jelenlétét redoleáló ficti-
oval, bizony nem demokratikus szagú, s nem azon 
kormány szinét viseli magán, mely a legszélesebbb 
demokratikus alapnak köszöni származását, s nem 
a népsouverainitás eszméjének, hanem az absolut 
fejedelmi hatalom eszméjének zászlóra tűzését és 
annak magasan lobogtatását látszik feltüntetni, bár 
egyéni nézetem szerint ez esetben inkább csak a 
hatásra, és talán ad terrorem populi számítva. 

Más, mit még mondani akarok, ez: alig mul
tak még el az aranyjuezi szép napok, midőn a 
jogcontinuitásnak mikénti értelmezéséről oly mély
re ható, legalább nekem szivem mélyére hatott 
előadásokat hallottunk: és elfeledtük volna már 
az elvben elismerés, meg a hus és vér szerint élő 
törvény viszszállitás közötti különbségekről hallott 
fejtegetéseket? S ha elfeledtük volna, nem szük
ségképen és a dolog természetéből folyóan kell-e, 
hogy azok ez alkalommal újból eszünkbe jus
sanak , midőn a cultusminiszter urnák fényes, 
de mert fényes, azért kápráztató előadását hall
gattuk , olyan dolgokról, melyeknek tán közel 
jövőben jönniök kell, de melyek még a jelenbea 
nem léteznek ? 

Végzem szavaimat; csak még egy ártatlan 
adomának elmondásával fárasztom önök türelmét. 
(Sálijuk!) E g y velem merőben ellenvéleményü 
barátom azt monda az oktatási miniszter úr elő
adásának hallatára, hogy ő helyesli ugyan a mi
nisztériumnak Heves megye elleni eljárását, de 
nem helyesli a miniszter úr előadásának elveit. Nem 
jellemző mondás-e ez a situatióra nézve, mely a kor
mányrendeletek feltétlen végrehajtását, s nem az 
azt igazolható elveket helyesli ? s kérdem, nem 
volna-e logikailag sokkal jogosultabb csekély egyé
niségem azon nyilatkozata: én sokban szeren
csésnek tartom magamat közoktatási ügyér úr 
nézeteivel találkozhatni; de a hevesmegyei kor
mányeljárást határozottan helytelenítem s Tisza 
Kálmán barátom indítványát pártolom. (Elénk 
éljenzés a bal oldalon.) 

Dapsy Vilmos: T. ház! Annak, hogy a sző

nyegen forgó, különben igen fontos tárgy felett 
oly huzamosan és szívósan vitatkozunk, okát ab
ban kell keresnem, én legalább abban találom azt, 
hogy nincs törvény, mely a megyék hatáskörét, 
szemben a felelős minisztériummal, világosan kör-
vonalozná; ha törvényünk lenne, szükségtelen 
volna a vitatkozás : magát a törvényt kellene fel
olvasni, akár az engedelmességet megtagadó He
vesmegye, akár a törvényt sértett minisztériumra. 

A szőnyegen forgó kérdés, akár miként vizs
gáljuk és taglaljuk, mindig a körül forog, vajon 
helyeseljük-e vagy kárhoztassuk azon eljárást, 
melyet a minisztérium Eger városa, illetőleg He
vesmegye irányában követett? 

Azon észrevételek, melyek a kormánynak 
Eger városa, illetőleg Hevesmegye irányában kö
vetett eljárása ellen felhozattak, három pontban 
foglaltatnak össze. Nehezteltetik ez eljárásban elő
ször az, hogy a minisztérium Eger városának ha
tározatát megsemmisíttetni rendelte; nehezteltetik 
másodszor az, hogy a minisztérium Hevesmegyébe, 
miután az a kormánynak Eger városára vonat
kozó rendeletét végrehajtani megtagadta, királyi 
biztost küldött; végre nehezteltetik harmadszor az, 
hogy a kormány a kir. biztost oly utasítással látta 
el, mely szerint Hevesmegye bizottmányának gyű
léseit bizonyos időre felfüggesztette: és mindezen 
észrevételekből azon következtetés vonatik le, hogy 
a kormány ezen eljárása által a törvényt és tör
vényes gyakorlatot megsértette; ugyanazért in
dítvány tétetett, miszerint mondja ki a ház, hogy 
a kormánynak ezen eljárását nem helyesli. 

A kik az indítványt pártolják, két kérdéssel 
adósak maradtak, adósak maradtak annak kimu
tatásával, hogy jelenleg Magyarországon létezik 
oly törvény, mely a megyéket feljogositotta a kor
mány minden rendeleteinek végrehajtását feltét
lenül megtagadni. (Közbeszólás a bal oldalon: Nem 
minden rendeletről van szó, csak a törvényellene
sekről !)Ha a t. baloldal emberei e tekintetben ne
kem csak egy törvényt képesek felmutatni, szíve
sen lépek nyomukba, szívesen osztom nézeteiket; 
azonban mig ezt nem teszik, engedjék meg, hogy 
indítványukat el nem fogadhatván, annak mind a 
három pontjához hozzá szóljak, mindhárom pontjára 
feleljek. {Halljuk !) 

A mi az első pontot illeti, az eddigi vitatko
zásokban elégtételt találhatott már a kormány 
Eger városa iránt követett eljárását illetőleg, a 
mennyiben ime, már négy napja folytonosan vi
tatkozunk a kormánynak Eger városa irányában 
kibocsátott rendelete felett, és, két szónok kivéte
lével, senki sem volt, ki Eger városának határoza
tát positive helyeselte volna; sőt megforditva, 
maga az indítványt tevő Tisza Kálmán képviselő
társunk is elismeri előadásában, hogy mindenben 
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nem helyeselheti, a mit Eger vámosa tett; és én tö
kéletesen osztom nézetét, s azt azzal egészitem ki, 
hogy a mi nem helyeselhető Eger városa eljárá
sában, azt a kormánynak rendreutasítani nem csak 
joga. de kötelessége is volt: kötelessége volt ezt 
tenni Eger városa iránt, annyival inkább, mert 
kétséget sem szenved, hogy Eger városa tüntetni 
akart 'A kormány, az országgyűlés többsége ellen, 
tüntetni akart a már meghozott és koronás fejedelem 
által szentesitetttörvények ellen, és ezen tüntetést ak
kor követte el, midőn már tudva volt, hogy a kor
mány felelősségénél fogva a váczi levél ismeretes 
passusát a törvény és fejedelem iránti hűségbe ütkö
zőnek jelentette. I ly tüntetést, hogy a kormány 
el nem szenvedhet, nagyon természetes, és ebből 
következik, hogy maga azon eljárás, melyet a 
kormány követett, se törvényt, se törvényes gya
korlatot nem sértett. Hogy törvény sértve nincs, 
azt az előttem szólottak oly bőven kifejtették, hogy 
én azok előadását ismételni nem akarom; szó
lok tehát csak második részéről a dolognak, arról 
t. i., vajon a törvényes gyakorlat megsértetett-e a 
kormány intézkedései által. Ezen kérdésre azt 
mondom, hogy nem sértetett meg : ugyanis a kor
mány, felügyeleti jogánál fogva, a 48-ki évet meg
előző időben is gyakorlatában volt azon jognak, 
hogy a hozzá fölterjesztetni kellett jegj zőköny-
vekben mindazt, a mit a rend és a törvény ellen 
levőnek talált, módosította, megváltoztatta, illető
leg megsemmisítette. Épen ezen folytonos gyakor
lat gyengíti meg a túlsó oldalról többször előho
zott azon ellenvetést is, hogy miért nem állította a 
kormány a bűnösöket a biró elé, ha Eger városa 
eljárásában törvénysértést látott. Ezen ellenvetés
re többen feleltek már az előttem szólottak közül, 
következéskép azok észrevételeit ismételni nem kí
vánom. Az egyet azonban meg* kell e pontnál je
gyeznem, miszerint nincs törvény, mely a tanács
kozó testületeket, mint ilyeneket, határozataikért a 
büntető bíróság elé rendelni határozná. Majd 
annak idejében, ha a megyék szervezéséről és a 
községek rendezéséről leend szó, igen fontos kér
désnek fogom találni még akkor is azt, vajon el
határozandó legyen-e az , miszerint a megyei és 
községi testületek, mint ilyenek, határozataikért 
büntető bírák elé legyenek állitandók, mondom, 
felette fontosnak tartom ezen kérdést, és épen 
azért, mert igen fontos, nagyon csodálkozom, hogy 
a túlsó oldali szónokok épen per exeerpta. per tan-
gentem akarják ezen igen fontos kérdést itt eldön
teni. A törvényes gyakorlat az volt, hogy a köz
igazgatási utón hozott határozatokat a felsőbb ha
tóság, régebben a helytartótanács és a 111. udvari 
kanczellária mindig közhatósági utón változtatta, 
erősítette vagy semmisítette meg. Ez levén a foly
tonos gyakorlat, midőn a kormány Eger városa 
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irányában ugy járt el, azt hiszem, se a törvényt, 
se a törvényes gyakorlatot nem sértette meg. 
Ugyanazért én a kormánynak ezen pontbeli eljá
rását tökéletesen osztom és helyeslem. 

A mi a második pontot illeti, ezen pontnál is 
elismerte Tisza Kálmán képviselő úr azt, hogy azt 
sem lehet mindenben helyeselni, a mit Heves vár
megye tett; elismerte továbbá azt, miszerint a 
múltban is gyakorlatában volt a kormány annak, 
hogy kir, biztosok közbejöttével szerzett érvényt 
azon rendeleteinek, melveket az illető törvénvha-
tóságok végrehajtani megtagadtak. Ezen elis
merés után, azt hiszem, nem szükség tovább bizo
nyítgatnom azt, hogy a kormány akkor, a midőn 
Heves vármegyébe kir. biztost küldött ki, azon 
tekintetből, hogy a végrehajtatni megtagadott ren
deletnek érvényt szerezzen, törvénytelenséget 
teljességgel nem követett el. A mit a kormány 
Heves megye irányában tett, és azt, a mit ismét 
Heves megye tett a kormánynyal szemben, oly 
hiven adta elő Somssich Pá l képviselőtársam teg
napi remek beszédében, valamint oly jelesen értel
mezte azt is, miben áll tulajdonkép a megyék fel
írási joga , és kimondotta akkor azt is, hogy az 
által, hogy a törvényhatóság a kormány rende
leteinek végrehajtását minden feltétel nélkül egy
szer mindenkorra megtagadta, az engedelmességet 
is megtagadta. Azon sérelmeket, melyek a kor
mány által Heves megye irányában és vi
szont Hevesmegye által a kormány irányában el
követtettek , ismételni nem akarom; meg kell 
azonban az előadottak után mondanom a követ
kezőket. Világos azon eljárásból, melyet a kor
mány követett, hogy a kormány a graduális eljá
rást Heves megye irányában is követte, mert leg
inkább ezen okból volt a kormány eljárása meg
támadva, hogy a régebben szokott graduális eljá
rást meg nem tartotta, hanem dracói szigorral járt 
el. Miután Somssich Pál képviselőtársam eló'adásá-
ból kitűnik, hogy a graduális eljárást a kormány a 
régi rendszer szerint megtartotta; ellenben világos, 
hogy Heves vármegye egyszer mindenkori-,', 
megtagadta a kormány rendeletének végrehajtá
sát, szóval, hogy az engedelmességet felmondotta: 
természetesnek, sőt elmaradhatlan következésnek 
tartom azt. miszerint a kormány Heves vármegyébe 
kormánj^biztost küldött. E szerint magában azon 
tettben, hogy Hevesmegyébe kir. biztos lett küldve, 
se a törvény, se a törvényes gyakorlat sértve 
nem levén, a kormány e részbeli eljárását tökéle
tesen helyeslem. (Hehjeslés a jobbon.) 

A mi végre az utolsó pontot illeti, melyre mi
nél kevesebben tettek észrevételeket, e tekintetben, 
ha Nyáry Pál úr elveit kellene követnem: elég len
ne e pontbeli nehézségre azt felelnem, hogy miután 
nincs törvény, mely megtiltaná a kormánynak azt, 

19 
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hogy a bizottságok üléseit bizonyos időre felfüg-
geszsze , a kormány positiv törvényt nem sértett 
akkor, midőn királyi biztos által Heves megyének 
gyűléseit bizonyos időre felfüggesztette. He én 
ezen argumentummal egyátalán élni nem akarok; 
én a Heves vármegyében kifejlettek természetes 
és elmaradhatlan következményének tartom azt, 
hogy a királyi biztos Heves vármegye bizottságá
nak üléseit bizonyos időre felfüggesztette. Ugyan
is mindaddig, mig Heves megye állandó bizottsága 
ülésezett, azon tisztelet- és felelősségnél fogva, 
melylyel minden tisztviselő a megye határozatai 
iránt viseltetni tartozik, lehetlenné vált, hogy He
ves vármegye tisztviselői, szemben a föntartott 
határozattal, a kormánynak Eger városa iránt ki
adott rendeletét végrehajtsák. El kellett tehát min
denek előtt háritani azon akadályt, mely a tisztvi
selőket a kormány rendeletének végrehajtásában 
gátolta. Az akadály a megyei bizottság ülésezése 
volt, következéskép természetesen meg kellett 
szüntetni ezt addig, mig a kormány rendeletét a 
tisztviseló'k végrehajtották. Különben minthogy 
belügyminiszter úr fölvilágositásával világossá lett 
az, hogy a kormány nem szándékozik Heves me
gye bizottságát örök időre föloszlatni (Zaj), hanem 
csak addig, mig a kormánynak Eger városa irá
nyában Heves megyéhez indított rendelete fo
ganatosítva lesz: részemről a kormánynak ezen 
nyilatkozatával teljesen megnyugtatva találom 
magamat, és igen is túlságosnak találom azon ag
godalmat, mely a túloldalról a megye autonómiá
j a tekintetéből azon szempontból hozatik föl. mert 
a kormány megkezdett eljárása által, azt hiszi, 
az alkotmány védbástyái egyenkint fognak romba 
döntetni. 

Szivemből üdvözlöm mindazokat, kik a me
gyei institutiót, vagyis az önkormányzatot föntar-
tani, és azért síkra szállani készek. En is megyei 
ember vagyok, s szivemhez nőtt a megyei élet, és 
ha e háznak minden tagja hajlandó volna a mi
niszteri felelősségnek áldozatul hozni a megyei 
életet, és ha magam fognék is maradni, soha. ah
hoz járulni nem fognék, hogy a miniszteri felelős
ségnek a megyei önkormányzatot áldozatul hoz
zuk. Örömmel ismerem el, hogy a megyék a múlt
ban ugy, mint a jövőben alkotmányunk védbás
tyái. De, uraim, mikor megemlékezünk a megyék
ről, mint védbástyákról. nem lehet akkor megfe 
ledkeznünk magáról a várról: az pedig nem más, 
mint az alkotmányos önkormányzat. Ugyan he-
lyeselhetnők-e azt, hogy ugy és addig védelmez
zük a bástyát, mig e védelem mellett maga a vár 
légbe röpittetett ? (Helyeslés jobb felöl.) 

Összevonván beszédemet, miután én a kor
mánynak mind Heves megye, mind Eger városa 
irányában követett eljárásában se a törvényt 

! se a törvényes gyakorlatot sértve nem látom: a 
. miniszteri eljárást helyeslem, és csakis azt tudom 
; helyeselni. (Zaj. Szavazzunk!) 
; P a t a y I s t v á n : Tisztelt ház! (Halijuk! Hall-
! juh!) Kegyes engedelmökből a mostan szőnyegen 
; forgó tárgy fölötti tanácskozásunk modorára nézve 
; meg kell jegyeznem, hogy az a ház méltóságához 
i nem illő és e házon kivül mindkét részen a keserű 
1 gyümölcsöket meg is szülte. (Nayy zaj é; de-
[ rültség.) 
j Most pedig — röviden, mint szoktam — a 
i tárgyhoz szólok. 

Azok közöl, kik az országgyűlés kezdetén kö-
! veteknek elválasztattunk; alig van egy e teremben, 
| a ki vagy önszántából magát ajánlani óhajtván, 

vagy mint én, ki népgyűlés által szóiittattam föl, 
programmot ne készített vagy mondott volna el. 
(Zaj.) És a melyeket szerencsés voltam olvasni. 
azokban mindenütt a főbb pont a 48-iki törvények 

j szűzies megőrzése, sőt, ha lehetséges, tovább fej-
I lesztése volt, s erre fektették a súlyt. Es én mégis 
i fogom tartani ezt, még ha Damokles kardja függ 
] is fölöttem. 

Uraim! hogy a miniszteri bureau emberei, a 
! kiktől itt az ideje, hogy megszabaduljunk.. . 
; (Nagg derültség.) És meg is fogunk tőlök szaba-
j dúlni, ha beadott törvényjavaslatunk, mely szerint 
j hivatalnok és követ egy személyben ne lehessen, 

napirendre kerül, és akkor majd fölkérjük azokat 
az urakat, hogy Cicero pro domo ne beszéljenek. 
(Nagy derültség.) Úgyis, kérem, minden okos 
ember átláthatja (Nagy derültség), hogy a ki a bu-
reaubanjó tanácsos, (Zaj) az bizonyára rósz követ 
(Nagy zaj és derültség), mert egy időben két urnák 
nem lehet megelégedésre szolgálni. Egyet minden
esetre teljesíthetnek: hogy a gázsit mindkét rész
ről fölvehetik; a mit, ugy hiszem, pontosan is tel
jesítenek. (Nagy zaj és derültség.) Hogy, mondom, 
a bureauk hivatalos emberei mestereik mellett sza-

t váznak: ezen nem csodálkozom; de hogy azon fér-
] fiak, kik magokat függetleneknek hirdetik, sőtma-
i gokról azt is mondják,hogy szabadelvűek, kik már 
[ az opportunitás szempontjából a vért és pénzt föl-
j áldozták, most az alkotmány szentélyéhez nyúlnak, 

és annak védbástyáit le" akarják rombolni, (Zaj. 
Jobb felöl: Ki akarja lerombolni? Eláll!) ez nekem 
nagyon fáj ; és azoknak fülébe súgom, hogy nem 

i igen grata personák már városon kivül s a választó 
; kerületekben. 

Trefort Ágoston.- Az az ő dolguk. 
! P a t a y I s tván : Tetszik szólani ? (Átalános 
! nevetés.) Tessék magát fölíratni. 

Én, aki független vagyok mind alulról, mindfe-
j lülró'l, a kinek nem kell se hivatal, searanysarkantyu 
! (Nagy zaj) s a legfelsőbb előtt sem rettenek meg soha* 
[ most is nyíltan és ünnepélyesen a minisztériumnak 
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eljárását nem csak törvénytelennek, hanem veszé
lyesnek is mondom, és határozottan az eljárás el
len szavazok. (Ataldnos nevetés.) 

Vadnay L a j o s : T. képviselőház ! Miután 
igen sok oldalról meg van már vitatva a tárgy, én 
tisztán a kérdésre szorítkozva fogom lehető rövid
séggel előadni nézeteimet. (Halljuk!) 

Magam is azok közé tartozom, a kik a me
gyei élet iskolájában növekedtek, s a kiknek volt 
módjuk és alkalmuk megismerkedni a megyei rend
szer fény- és árny-oldalaival. Én is az alkotmány 
védbástyáinak tekintettem mindig, és fogom te
kinteni ezután is a megyéket; de sajnosán láttam 
a védbástyákon tátongó azon rést is, a melyen sza
badon járhattak ki és be elleneink, s nem egyszer 
ingatták meg erősségünk alapköveit a nélkül, 
hogy meggátolhattuk volna: nem gátolhattuk 
pedig azért, mert nem volt felelősség, s a felelős
ség hiánya képezte Achilles-sarkát a megyei rend
szernek. Nem volt más fegyverünk, mint a fölirási 
jog, irtunk föl gyakran, volt is rá elég okunk és 
alkalmunk, s irtunk sokszor olyatén hangon is, a 
mely alkotmányos országban fejedelem és nemzet 
között alig lett volna engedhető. De mindamellett 
a fejedelem palástjába burkolózott tanácsosok 
előállottak mindannyiszor egy-egy dörgő parancs
csal a király nevében, s elődeink sokkal eszelye-
sebbek voltak , hogysem tanácsosnak vélték 
volna egyes alkotmány-sértésekért koczkázíat-
ni a megyei önkormányzat jótéteményeit: lőn te
hát belőle gravamen; s országgyűlésről országgyű
lésre erőt és időt pazarolva, folyt az elkeseredett 
meddő csata a hűtelen tanácsosok tetteiért a feje
delem ellen, azon fejedelem ellen, a ki megkoro-
aáztatásakor ünnepélyes esküt tőn, hogy maga is 
szentül megtartja s másokkal is megtartatja az 
alkotmányt. 

És mégis, e lényeges hiánya mellett is, te
kintve viszonyainkat, tekintve összeköttetésünket 
— ha nem érhettük volna el azt, a mit elértünk 
most, és ha csak e kettő közöl lehetett s kellett 
volna választanom, tudniillik vagy felelős minisz
tériumot municipium nélkül, vagy municipiumot 
felelős minisztérium nélkül: én annyira municipá-
lis érzelmit vagyok, hogy inkább választottam 
volna a municipiumot. 

Igen természetesnek fogja tehát találni a tisz
telt képviselőház, hogy most, miután az 1848-ki 
törvények alapján viszszanyertük a felelős kor
mányt s befalaztuk a védbástyák réseit, én két
szeresen ragaszkodom a megyei autonómiához: j 
mert teljesen meg vagyok győződve, hogy a fele- I 
lős minisztérium, a megyék ellenőrködési joga föl- | 
fással, illetőleg fölterjesztéssel az országgyűlésre, 
s e kettő között egy hatalmas parlament azon 
tényezők, a melyek példányképét fogják egykor 

fölmutatni olyan alkotmányos szabadságnak, a 
minővel kevés nemzet dicsekedhetik. 

E tényezőket kellő öszhangzásba hozni — a 
mit közeljövőben mellőzhetetlen szükségnek tar
tok — a törvényhozásnak leend föladata; s ehhez 
redékesen szólni ugyan lehet, de nem tartom szo
rosan a kérdésre tartozónak. 

Én tehát tisztán a kérdést fogom föl. (Hull-
juh!) 

A kérdés az : vajon helyesen járt-e el a mi
niszter Heves megye ellenében? 

Az, hogy a miniszteri eljsrás helyes-e, vagy 
helytelen ? szerintem három szempontból Ítélen
dő meg: 

1) nem sértett-e eljárásával olyan lényeges 
jogot, a mely a fönálló törvények és gyakorlat sze
rint teljesen megilleti a megyét ? 

2) volt-e oka, volt-e motívuma az eljárásnak 
a megye korlátozásában ? és 

3) nem használt-e a minisztérium törvényte
len eszközt a maga eljárásában akkor, a mikor ki
rályi biztost alkalmazott? 

A mi az elsőt illeti: én nem tudok, s ugy hi
szem, más sem igen tud olyan törvényt, a mely 
arra jogosítaná a megyéket, hogy a kormány-ren
deleteket egyszerűen félretehessék, vagy a kor
mány-rendeletek végrehajtását egyszerűen megta
gadhassák. A megyéknek van joguk fölírni, de 
nem félretenni: e kettő között pedig lényeges a 
különbség. A midőn Heves megye, a fölirási jog 
helyett, egyszerűen megtagadta a kormány-rende
let teljesítését, olyan jogot akart gyakorolni, mely 
a fönálló törvény és gyakorlat szexánt nem illeti 
meg a megyét se jogilag , se gyakorlatilag: 
mert az 1848-ki törvény egy szemernyivel sem 
ad több jogot a megyéknek, mint a mennyivel 
azok 1848 előtt birtak. És igy, midőn a miniszter 
igénylett félretevési jogában korlátozta a megyét, 
olyan jogban korlátozta,amely se jogilag, segyakor-
latiíatilag nem illeti a megyét, jogsértést tehát eljá
rásával nem követhetett el. Azok is, a kik némi
leg pártolnák Heves megye tettét, egy kis logikai 
hunyorítással, mellőzik a megtagadás védelme: 
és csupán a fölirási jogsértést emlegetik; holott a, 
miniszter nem a fölirási jogot, hanem az igénylett 
megtagadási jogot korlátozta. {Ugy van ! jobbról.) 

A második kérdés : volt-e oka, volt-e motívuma 
az eljárásnak a korlátozásban ? — Itt a váczi levél 
kérdéses passusának az értelmezésébe kellene bocsát
koznom : de nem cselekszem,, mert ez nem tartozik 
a jelenleg fenforgó kérdéshez. Itt csupán publico-
politicus és tapasztalati szempontból kell és lehet, 
véleményem szerint, kiindulni. Meglehet, megen
gedem, hogy a kérdéses passus különbözőleg ér
telmezhető ; azt is megengedem, hogy a kérdé
ses passus vehet föl lágyabb, vehet föl kémé-

19* 
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nvebb magyarázatot; de az mindenesetre tagad
hatatlan, hogy a nagy száműzött kétértelmű sza
vai, az azokat megelőző és követő tételekkel egybe 
vetve, teljességgel nem fokozták a dynastia, a ko
ronás király és a magyar királyi minisztérium 
iránti bizalmat, s átalában nem növelték a szentesi
tett uj törvények iránti tiszteletet a népben. Már 
pedig alkotmányos országban a fejedelem és tör
vény iránti tisztelet valódi talapzata és biztosítéka 
az alkotmányos szabadságnak. Ezt a tiszteletet 
föntartani, ezt a tiszteletet megóvni, ezt a tiszteletet 
megrenditeni nem engedni, kötelessége minden ál
lamban minden kormánynak, főleg pedig a felelős 
kormánynak. Volt tehát oka, volt motívuma az el
járásnak. 

Mondatott ellenvetésképen, hogy nem is 
volt már helyén az eljárás, mert ha kezdetben 
nem látta a miniszter veszélyesnek a levelet, az 
későbben sem vált veszélyesebbé. Ebben nem 
nyughatom meg. Miért nem lépeti föl hama
rább a minisztérium V azért-e. mert nem látta kez
detben veszélyesnek, vagy lehettek talán más 
okai is ? azt most nem keresem ; sőt megengedem 
azt is, hogy talán nem ártott volna hamarább is 
föllépnie; de már abból, hogy a miniszter nem 
látta kezdetben veszélyesnek, teljességgel nem 
következik, hogy eljárása helytelen, ha későbben 
veszélyesnek találta. 

Mondatott az is , hogy nem volt időszerű az 
eljárás, mert a levél szót, gondolatot, véleményt 
tartalmaz, a mely nem szült tettleges eredményt. 
Igaz, hogy nem szült physicai tettleges ered
ményt, s ezt a nemzet higgadtságának és dicsősé
gére rovom föl; de azt is tudom, hogy szült igen 
nagy tettleges szellemi mozgalmat. Ne feled
jük, uraim, hogy eszme a szülő-anyja a tetteknek. 
A gondos háztulajdonos előre készen tartja a 
fecskendezőt, ha tűzveszély környezi: lehet, hogy 
nem használja mindjárt ; de használnia kell, ha 
már füstöl a ház; későn használná akkor, a mikor 
lángba borul a ház fedele. A régiek sem ok nél
kül mondják : „principiis obsta, sero medicina pa-
ratur." (Hdyedés a jobb oldalon.) 

A harmadik kérdés: nem használt-e a minisz
ter törvénytelen eszközt a maga eljárásában akkor, 
amikor királyi biztost alkalmazott? — Én, uraim, 
sohase voltam nagy barátja a királyi biztosok kikül
detésének, és nagyon óhajtom , hogy ez mind 
gyérebben alkalmaztassák: de a jelen esetben mégis 
kénytelen vagyok azon véleményemet kimondani, 
hogy a minisztérium ezen eljárása által nem sértett 
törvényt. Tudtommal nincs törvény, mely a ki
rályi biztos küldését törvénytelennek mondaná; 
de nem is mondhatja, mert akkor megfosztaná a 
kormányt, a végrehajtó hatalmat igen sok esetben, 
kivált szemben a törvényhatóságokkal, a köztök 

fölmerültető viszályok kiegyenlítése eszközétől. 
A fölhozott 1805-ki V. tcz. állitásom mellett szól. 
Igaz, hogy ebben az mondatik, hogy királyi biz
tos csak a szükség esetében küldessék ki; de azt 
hiszem, a Heves megye által követett eljárás, te
kintve a jelen átalakulási kényes állapotot, nem 
tartozik a rendesek közé: itt tehát a szükséff fon-

• 
forgott. Egyébiránt a királyi biztosok kiküldeté
sét illetőleg, emlékezzünk viszsza az 1822-ki ese
ményekre, az akkori törvénytelen adókivetés és 
ujonczállitás körül elkövetett erőszakoskodásokra. 
Nagy volt akkor a zaj, lárma és elkeseredés az 
egész hazában, és méltán. Következett rá az 
1825-ki országgyűlés : nagy volt e tárgyban a tö
rés, magam is tanuja voltam. De nem emlék
szem, hogy a legszabadabbelvü követ is elvileg 
támadta volna meg a királyi biztos küldése tör
vényességét. Nem az volt a sérelem, hogy királyi 
biztosokat küldöttek, hanem sérelem volt az ügy, 
melyben királyi biztosokat használtak és a királyi 
biztosok magukat vak eszközöknek használtatni 
engedték; sérelem volt az ügy, mely élet-erébe 
vágott az alkotmánynak. Olvassa meg bárki az 
1827 ki 3. és 4. törvényczikkelyeket: azokban egy 
szó említés sincs a királyi biztosokról, vagy a 
királyi biztosok küldése törvénytelenségéről.; ha
nem van a megsértett törvényekről, a melyeket 
akkor újra megerősítettek. 

Felhozatott még azon. már mások által is fel
emiitett ellenvetés, hogy a miniszter, ha küldött is 
királyi biztost, nem volt helyén fölfüggeszteni a 
gyűlések tartása szabadságát. Ha a miniszter ön-
kényileg s tetszéséig függesztette volna föl, magam 
is helytelennek mondanám az eljárást; de hogy 
fölfüggesztette addig, míg érvényt szerezhet rende
letének, az nagyon természetes: mert nem enged
tette meg , hogy folytonos gyülésezéssel reactiokra 
s akadályokra szolgáltasson alkalmat. Egyébiránt 
nem is lehet e részben aggodalom, miután tisztelt 
miniszter úr teljes alkotmányos szellemben nyilvá
nította, hogy mihelyt be lesz végezve az ügy, leg
nagyobb örömének fogja tartani , hogy a gyűlés 
termeit ismét megnyittassa. (Helyeslés jobb felöl.) 

Felemlittetett több képviselőtársam által azon 
ellenvetés is, hogy az alkotmányos szabadsággal 
meg nem egyeztethető az, hogy valaki, annyival ke-
vésbbé hatóság politikai szabadságától megfosztas
sák mindaddig, mig a tett felett biró nem ítélt- Már, 
méltóztassanak megengedni, ez azon erősségek közé 
tartozik, melyekről a logikában azt szokták mon
dani, hogy sokat bizonyítanak. Közigazgatásídol-
gokban ugyanis, kivált az ország közbékéjét és 
köznyugalmát tárgyazó ügyekben, ezen elvet még 
semmiféle alkotmányos nemzet el nem fogadta; de 
más részről mi következnék ebből? Hiszen akkor 
az ország felháborított csöndessége ellen alakxdt 
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titkos társulatokat, összeesküvőket nem lehetne 
mindaddig politikai szabadságukban korlátozni, 
mig minden egyes tagjaik annak rendje sze
rint perbe nem fogatnak, ki nem hallgattatnak és 
a bíró reájuk az ítéletet ki nem mondja. Már, mél
tóztassanak megengedni, ily erősségről el lehet mon
dani, hogy ennyire kiterjeszteni az alkotmányos 
szabadságot, egyértelmű volna a szabadossággal. 

Mondottjaiinat összevonva, miutáu a miniszteri 
eljárás nem sértett olyan jogot, a mely a fenálló 
törvények szerint megilletné a megyéket; miután 
volt oka, volt motívuma is az eljárásra; és miután 
nem használt törvénytelen eszközt akkor, a mikor 
királyi biztost alkalmazott s ideiglen fölfüggesztette 
a gyülekezést: kimondandónak vélem, hogy igen 
tisztelt képviselő társam Tisza Kálmán úr indít
ványával ellenkezőleg, a képviselőház helyesli a 
miniszter eljárását. (Helyeslés a középen. Szavazzunk!) 

I v á n k a I m r e : Tisztelt ház! Mindenek előtt 
egy észrevételt bátorkodom tenni, és ez abban cul-
minál, hogy ha minden egyes közjogi kérdés felett 
még öt napot fogunk vitatkozással eltölteni, való
jában alig fogunk hozzá jutni, hogy az osztályok 
munkálataikat bevégezzék. (Felkiáltás: Igaz! He
lyes ! Szavazzunk!) Én részemről, ha azok, kik utá
nam fel vannak irva, elállanak, eílállok a szótól. 
(Helyeslés. Szavazzunk !) 

Gajzágó Salamon jegyző: Lázár Kálmán 
gróf! 

Lázár Kálmán gr.: Elállók föltételesen. 
Dimitrievics Milos jegyző: Nagy ignáez! 
N a g y Ignáez í Föltételesen elállók. 
Gajzágó Salamon jegyző: Bánó Miklós! 
B á n ó M i k l ó s : Föltételesen elállók. 
DimitrieviCS MilOS j e g y z ő : Böszörményi 

László! 
Böszörményi László: T. ház! (Nagy zaj. 

Eláll!) Én el nem állhatok a szótól, (léhát Ivánka 
következik !) 

Ivánka I m r e : Átadom a szót Böszörmé
nyinek. 

Böszörményi László: T. ház! Én nem 
tudom, sőt tagadom is, hogy joga legyen valaki
nek az átadott szólási jogot igénybe venni (Közbe
szólások : Van joga!) a nélkül^ hogy beleegyezzenek, 
a kik előtte voltak fölirva. Én még nem követke
zem a sorban, előttem ezen oldalon is Nagy Ignáez 
van fölirva; de ha az illetők beleegyeznek, szólani 
fogok. (Halljuk!) 

T. ház! Sajnálom, hogy bevezetéssel kell 
kezdenem szavaimat, a mi nem szokásom; hanem 
épen Ivánka Imre barátomnak a tárgyalás bezárása 
iránti fölszólalása folytán kell megemlítenem, mi
szerint teljesen osztom t. cultuszminiszter urnák 
azon kijelentését, hogy alig kerülhet e ház tanács
kozása alá egy-egy fontosabb kérdés, mint a jelen-

I légi. Én ugyan nem azon szempontból tartom ezt 
fontosnak, mint cultusminiszter úr: mert tagadom, 
hogy a ház e speciális esetnél érvényesen mond
hasson véleményt vagy épen határozatot a minisz
teri felelősség elve és megyei rendszer közti vi
szonyra nézve; hanem azért, mert a megyei önkor
mányzat sérelme forog fön. És mivel fontosnak 
tartom a kérdést, nem látom elvesztegetve az időt, 
a mit az e fölötti tanácskozásra fordítunk, és nem 
látom át, hogy annyira szükséges legyen sietnünk, 
a mint azt Ivánka képviselő úr véli. 

Most a ház engedelmével legelőször megjegy
zem, hogy nem csak helytelennek nem tartom azt. 
miszerint főleg ily fontos kérdéseknél a szólók tá
volabb érveket is keresnek állításaik támogatására; 
sőt egyenesen jogosultnak tartom ezt, csakhogy 
azon, bár távolabb érvek mégis a kérdés indokolá
sára, földerítésére vonatkozzanak. 

Hanem ha az eltérő beszédek magúval a kér-
déssel majd semmi összeköttetésben nincsenek, 
csak is jóformán egyenes denunciátíóra, gyanúsí
tásra czéloznak: az ily eljárást e házban nem tar
tom jogosultnak. 

Megengedem a cultusminiszter úr előadása 
foytán, bár jogosan tagadhatnám, hogy egyes con-
cret esetnél is a törvénynek nem csak betűjéből le
het okoskodni, hanem tekinteni kell szükségkép a 
törvény szellemére i s ; azt is megengedem, hogy a 

j törvényhozók szándékát tekintetbe kell venni: mert 
| hiszen mihelyt a törvény szellemére figyelmezünk, 
j ebben már egyúttal benne foglaltatik az is, hogy 
| tekintetbe veszszük a törvényhozó szándékát. Mind-
j ezt én elfogadom ezúttal; elfogadom még egyene-
! sen azon specificua kérdést is, hogy a kormányzati 

felelősséggel összefér-e, vagy nem a megyéknek 
eddig gyakorlott jog-a ? t>e én természetesen nem 
azon feletetet fogom ezen kérdésre adni, mitt. cul-

• túsz miniszter úr méltóztatott, hogy t. i. nem fér 
össze; hanem azt mondom, igen is összefér. 

| A közelebbi időkben sajátságos jelenetekkel 
j kellett találkoznunk alkotmányos küzdelmeinkben: 

főleg egy év óta nagyon előtérbe jutott egy törek
vés, t. i. minden tehetséggel kimutatni akarni azt, 
hogy nekünk a múltban nem volt alkotmányunk, 
csak lesz alkotmányunk. (Jobbról ellenzés.) 

Méltóztassanak megengedni, az nem csak itt 
a házban foglalt tért, hanem az irodalomban is. 

Itt e házban és épen a túlsó oldalon nagyon 
i erősen vitattatott előbbi törvényeinkből, ami igen 
föltűnő, hogy az uj alkotmány alapjai, a közös 
ügyek a mi előbbi törvényeinkből folynak, és hogy 

I ez uj alkotmány igen czélszerü. Mondatott ugyan, 
| hogy ez áldozattal lesz elfogadva; de többször 
i mondatott, hogy nagyon czélszerü. 

Hanem ezen törekvésnél még feltűnőbb az, 
i hogy valamint a közös ügyeknek elfogadtatását 
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főkép a 48-iki törvényekből igyekeztek sokan in
dokolni, ugy most a megyei jogok korlátozását 
ismét a 48-iki törvényekből igyekeznek bizonyí
tani. Mindenik esetre a 48-iki törvények ugyan
azon czikke szolgáltat alkalmat, s ez a 3-dik t. ez. 
Azt mondják, hogy a közös ügy a 3-dik t. czikk-
ben foglaltatik, holott Magyarországnak az ő fel
sége többi örökös tartományaival való, a personal-
unióban gyökerező viszonyát épen ezen törvény 
szabályozta legszabatosabban és legérthetőbben: 
ezen törvény fejezte ki azt, hogy ő felsége Magyar
országot érdeklő minden katonai, pénzügyi, vallási, 
államgazdasági stb. dolgokban csak magyar füg
getlen felelős minisztériuma által rendelkezhetik és 
kormányozhass mégis, mondom,ezen törvényczikk-
ből akarják indokolni azon helyzetet, melyet a de-
legatios kiegyezés létrehozott. Ez rendkívül fel
tűnő. (Dologra! Zaj.) Feltűnő az, mondom, hogy 
csak azért, mivel e törvényben említtetik az is, mi
szerint azon viszonyokban, melyek ő felsége örökös 
tartományaival közösen érdeklik Magyarországot, 
ezt egy ö fölsége személye körül levő magyar mi
niszter fogja képviselni, azt álliták a törvény többi 
világos szavai ellenére, hogy az 1848-iki törvény 
alapította meg a közös ügyeket, ha azelőtt nem 
léteztek volna is. (Fölkiáltások: A dologra!) 

Most, t. képviselők, hasonló esetben vagyunk. 
Valamint a nagy alkotmánykérdésben annyiszor 
elmondatott, hogy mi 1848-hoz ragaszkodunk, ezt 
hajszálig egészen megtartjuk; ugy most ellenfeleink 
annyi szépet elmondottak a megyei institutio czél-
szerűségéről, hasznosságáról a múltban és a jövőre, 
s maga legkülönösebben a cultuszminiszter ur i s : 
és mégis, méltóztassanak megbocsátani, én állí
tom , hogy ezen egész vita érdemileg és legna
gyobb részben egyenes agitatio a megyei, átalá-
ban az önkormányzati j o g korlátolására. (Zaj, zú
gás a jobb oldalon.) És a véletlen ugy hozta 
magával, hogy a megyék jogaínak korlátozása 
szintén az 1848-ik 3-ik t. ez. által indokoltatik. 

A t. cultusminiszter úr nemcsak azt monda, 
mit Csernátony barátom tegnap felolvasott, hogy 
ha a törvény betűjét tekintjük, meg a logikát, akkor 
Heves megyének tökéletes igazsága van, hanem 
azt is monda, hogy a megyék előbbi joga az 
1848-iki 3-k t. czikkben megalapított felelősség
gel össze nem fér, „s ezért azt már akkor az 
egész ország megszűntnek tekintette." No már, 
hogy épen akkor tekintett az ország és ország
gyűlés megszűntnek egy jogot, mikor azt nem 
csak el nem törülte, mint a cultusminiszter úr 
mondani méltóztatott, sőt, miképen ugyanő fel
olvasta, világos törvényt alkotott, melyben minden 
kifogás nélkül fentartotta azon jogokat, melyeket 
világosan el nem törült: ezt én elhinni nem tudom. 

Most, méltóztassanak megkülönböztetni: nem 

az a kérdés, hogy mind azon jogokat akarja va
laki a megyéknek revindicálni, melyeket 1848 előtt 
a megyék élveztek: p. o. az utasítási, követválasz
tási jogot visszakívánni esze ágában sincs senki
nek, mert mihelyt eltörölte a 48 : V. t. a követ
küldést, eo ipso eltörölte az utasítást is, melyre 
nem volt többé szükség, s ezt fölösleges volt kü
lön törvényben kifejezni. 

De ebből nem következik, hogy azon jogo
kat is eltörölte, a melyeket uj, világos -törvény
nyel positive föntartott. Már ha, t. ház, valakinek 
szándokára kell következtetni, azt tartom, hogy 
e következtetésnek legkisebb alapja sincs akkor, 
ha a szándékot semmi jel nem mutatja ; a vilá
gosan kifejezett szavakból pedig az ezekben 
nyilvánult akarattal merőben ellenkező szándékot 
következtetni, megsértése nemcsak a logikának, 
hanem az igazságnak is. 

Midőn az 1848-ki törvényhozók ugyanazon 
III. tezikkben szabályozták a parlamenti kor
mányt, melyre annyiszor hivatkoznak, és szabá
lyozták a parlamenti kormány felelősségét, mire 
ugyanannyiszor hivatkoznak: egyszersmind a me
gyék addig gyakorolt jogát is föntartották a 26-
ik szakaszban a kormány felelőssége mellett; 
s a föntartott jogok gyakorlatát azon törvény
hozók épen nem tevék függővé az 1848. 
törvényben szabályozott felelősségtől, mint a cul
tusminiszter úr kimagyarázni törekszik: mert épen 
nem azt mondák a XVI. tezikkben, hogy azon 
jogokat fogják gyakorolni a megyék, melyek 
őket törvény és alkotmány szerint megilletik, ha
nem, hogy azon jogokat fogják gyakorolni, me
lyek addig, tudniillik a 48. törvény hozatala előtt 
őket megilletek; s így azon állított határozatlan 
kifejezés: törvény és alkotmány, nem foglaltatván 
a törvényben, az alatt a 48-ki alkotmányt, fele
lősséget keresni megfoghatlan törekvés. 

Ezért mondám én, hogy ezúttal a törvényhozók 
szándékát is elfogadom alapul: mert az előadottak 
szerint a világosan kifejezett szándék nem azt mutatja, 
hogy a megyék föntartott joga nem fér össze a fele
lősséggel, sőt egyenesen azt, hogy igenis összefér. 

Hogy mit fog tenni a törvényhozás jövőre 
nézve a megyék kérdésében, az a jövő dolga; de 
hogy az 1848-ikiak mit akartak tenni, erre nézve 
a logika és törvény betűje szerint nem lehet ta
gadni, hogy azt akarták mondani, hogy a felelelős 
kormány és a megyei hatóság összefér és hogy 
az utóbbi sértetlenül fentartandó. 

Ezen felelősségi kérdés, mely a házban csak 
későbben lesz tárgyalható, egyike az emlstell távo
labb érveknek; és ha igaz volna az összeférhet-
lenség, minden esetre figyelmet érdemelne. 

Ellenfeleink általában már most ismételve 
elmondották, hogy nem lehet a megyei jogok fön-
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tartása mellett kormányozni. Erős állítás ez, mert 
ha tényleg nem lehetne csakugyan kormányozni, 
mivel kormányzás nélkül egy óráig sem lehet az 
ország, ekkor előállott volna egy rendkívüli eset, 
mikor a „salus republicae suprema lex" követe
lése szerint menthető volna a kormányzást meggá
toló törvény megsértése. 

De a kormánynak az összeférhetlenség mi
atti lehetetlensége teljességgel nincs bizonyítva. 

Különben is a suprema lex alkalmazását 
igazoló veszély átalában egyéni nézet szerint vál
tozó fogalom. Például igen t. képviselőtársam 
Somssich Pál tegnap méltóztatott megrakni a 
tüzet a kazal mellett, és azt monda, hogy már a 
tüz ki is gyúlhat ; pedig még messze van a kazal 
meggyulása, ha tííz van is mellette. (Fölkiáltások 
a jobb oldalon: Nem ö mondta !) Mert az ily példánál, 
kérem, figyelembe jöhetne az, hogy mily közel 
van a kazalhoz a tűz, a mi nem volt előttünk le
rajzolva, azért nem is ítélhetek róla; hanem azt 
átalában tagadom, hogy oly veszély forgott vol
na itt fen, mely felforgassál fenyegette a hazát, a 
mint ezt őelőtte és utána is többen méltóztattak 
kifejezni. 

Hogy a t. minisztérium eljárása irányában, 
vagyis annak kimentése végett a legerősebb ar
gumentum a veszély fönforgása volna, ez magas 
politika szempontjából is kétségen kívül áll. 

A magas politikai szempontot fölemiitette t. 
képviselőtársam Perczel Mór is ; és én egyenesen 
kijelentem, hogy ő a minisztérium eljárása vedel-
meül elmondta, a mit mondani lehet, ha nem si
került is kellően indokolnia a magasabb szem
pontot ; s a t . minisztérium irányában a legked
vezőbb helyzet az leendett, a mit ő javasolt, azaz: 
ha ezen kérdésről vita nem keletkezik, vagy ha 
már keletkezett, minél hamarább befejeztetik. 

Most, t.kép viselők, miután nem sikerült az,hogy 
azzal a gyönyörű 48-ki III . czikkel meg lehessen 
gyöngíteni a megyék jogát, valamint nem áll az. 
hogy magát a 48-ki alkotmányos önállást is épen 
azzal lehessen ostromolni: csak is az fi kérdés ma
rad fön, hogy jelen van-e azon veszély, vagy azon 
magas politikai szempont, mely itt fölemlíti etett ? 

A veszélyre nézve megjegyeztem, hogy nem 
állott elő. A magas politikai szempont — megen
gedem — igenis jelen van, de csakis oly módon 
van jelen, miként jelen volt folytonosan ezen or
szággyűlés két év ótai működésénél; és ez első 
lépéseink természetes következése. Méltóztassa
nak visszaemlékezni. Közönséges volt itt köztünk 
azon beszédmód: azon kell igyekeznünk, misze
rint Ö felsége jóakaratát megnyerjük és biztosít
suk ; később azt hallottuk, hogy a mit már meg
nyertünk, ne koczkáztassuk oly nézetek kijelen
tésével, raebyek talán a bizalmat a legmagasabb ; 

helyen kétessé tehetnék. És fájdalom, elmondtuk 
bár föliratunkban, hogy az uralkodó jóakarata 
magában nem biztos alapja az alkotmánynak: 
mégis e magasabb szempont elvezetett bennünket 
alkotmányunk romjaihoz. 

Most is t. képviselőtársam Tóth Vilmos azzal 
fejezte be beszédét, hogy a kormány kötelessége 
volt a törvény és uralkodó iránti hűségét kimu
tatni azzal, mit e kérdésben tett; mire én megjegy
zem, t. képviselők, hogy ez mindnyájunknak tör
vényszerű kötelessége (Fölkiáltások: Bizony köteles
sége! Derültség a jobb oldalon) és midőn valaki ezt 
a kötelességet csak a minisztériumra akarja elkü
löníteni, akkor többet vét az uralkodó iránti hű
ség ellen, mintha azt föl nem emiitette volna. (Ugy 
van! Ellenmondái.) Ezt mellékesen megjegyezve, 
átalában óhajtanám én. és ez természetes követelmé
nye a parlamentális életnek még akkor is, ha az 
csak olyan félig meddig parlamentális. mint a 
mienk, hogy az uralkodó személy minél keve
sebbszer vegyittessék a tanácskozásokba. 

Mondom, az említett magasabb szempont most 
is megvan ; de épen mivel ez folytonosan fönálL 
nem állítja elő a rendkívüli okot, mely a törvény 
sértését kimentené. 

Miként többször mondák önök, csakugyan a 
váczi levél a jelen kérdésnek közvetlen alapja, 
(Ugy van! Derültség a jobb oldalon) szerintem ürügye. 
(Ellenmondás. Helyeslés.) 

T. képviselők! Nem csak azért, mert az idő 
nagyon előhaladt, főleg-, mert tőlem tolakodás 
volna, védelmére vállalkozni azon férfiúnak, ki 
meg van védve a történetben, meg van védve a 
népek millióinak szivében, (Ejenzés a bal oldalon) 
ezért nem bocsátkozom a felhozott méltatlan vá
dak czáfolatába; de annyit meg kell jegyeznem, 
hogy mert itt bűnös izgatás fön nem forog, nem 
tartom még a távolabb érvelések közé tartozónak 
sem, vádolni egy távollevőt, épen e képviselőház
ban, mely végre is nem bíró, és vádolni akkor, 
midőn a képviselőházban így kifejezett vádak — 
főleg hazánkban, a hol még a bírói függetlenség 
nincs ugy kifejlődve, mint például Angoloszágban 
— bizonyosan nyomást gyakorolhatnak sok birói 
tagra. De helytelennek tartom ezt annál inkább, 
mert ha a kormány saját fölfogása szerint, melyet 
saját felelősségére alkotott magának, talán a köz
csend és rend irányában károsnak tartva a váczj 
levél terjedését, ennek szerzőjét közigazgatási 
utón jogtalanul elitéite i s ; de az, hogy azon váczi 
levél szerzője bíró elé állítás nélkül még itt is el
itéltessék, s nemcsak ez. hanem hogy azok, a kik 
a kormány felfogása szerint bűnös egyén irányá
ban bizalmat nyilvánítanak, bűnrészeseknek ítél
tessenek, az minden jog és törvénykezés fogalmá
val ellenkezik (Helyeslés a bal oldalon) 
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Ez oda vinne, hogy a biró, a ki a vád fölötti 
bíráskodásra lenne hivatva, már előre vád alá he
lyeztetik e ház által azon esetre, ha 8 meggyőző
dése szerint fölmentésre akarna szavazni. (Igaz! 
a bal oldalon.) 

T. képviselőház! A kormány eljárásának vé
delmére — mint mondám — Perczel képviselő úr 
hozta fel a legkedvezőbb javaslatot; utána a t. 
cultusminiszter úr és Somssich Pál képviselőtár
sam tették a legnagyobb erőfeszítést; de mindnyá
jan siker nélkül. Megkísértette Somssieh Pál kép
viselő úr kimutatni, hogy hibázott először Egei-
városa, aztán hibázott Heve.s vármegye: mert állí
tása szerint, Eger város akkor szavazott bizal
mat a levél szerzőjének, mikor az már el volt kár
hoztatva a kormány által. Ez által akarta a minisz
teri eljárást menteni. De épen nem áll azon állítás, 
hogy a miniszteri kárhoztatás után tette Eger vá
rosa a maga lépését. Mert bocsássanak meg önök, 
igaz ugyan, hogy megjelenése után két nap múlva 
betiltatott a váczi levél további árulása ; ez tény : és 
ezzel kapcsolatban van azon másik tény, hogy sajtó
kereset indittatott Heckenast ellen, de nem a vá
czi levél szerzője ellen. (Mozgás a jobb oldalon. A 
dologra ! Elnök csenget.) Továbbá, t. ház, maga a 
kormány csak 15—16 nappal később jött arra az 
elhatározásra bizonyos oknál fogva, melyet ő ala
posnak vélt, hogy kihirdesse a váczi levél egy ki
kapott tételét, melyet előbb csak sajtóvétséget képe-
zőnektekintett, főbenjáró bűnnek, és ezt már ma
ga a szerző ellen. Ámde már akkor megtette Eger 
és Abony városa a bizalmi szavazást, mikor ezen 
rendelet kiadatott, sőt ezen rendelet már épen Eger 
és Abony városa bizalmi szavazásának következ
ményéül keletkezett. Tehát a szerző elleni inerimi-
natio nem történt meg Eger város nyilatkozata 
előtt oly módon, mint itt sokan Somssich képvi
selővel együtt előadták. Tehát nem forgott fen 
azon eset, a melyet Somssich Pál t képviselőtár
sam hangsúlyozott, mintha Eger városa provocálta 
volna a kormányt: nem provocálta; és igy az 
sem áll, hogy tüntetést akart volna csinálni a 
kormány ellen. A mint felolvastattak oda át né
mely dolgok, bizonyára, ha azokban a bizalmi 
szavazatokban valami^ olyféle lett volna, a mi vád 
alá eshetik, azt is fölolvasták volna, De tudjuk, 
hogy azok oly egyszerűek, miszerint sem az állított 
tüntetés, sem az, hogy föltétlenül vagy hódolattal 
követik az illetők a váczi levél szerzőjének 
minden lehető lépéseit, azokban föl nem található, 
hanem csak a meleg rokonszenv és elismerő tiszte
let kifejezése. 

De kérdem én, t. képviselők! habár valaki 
nem csak elfogatott, hanem el is itéltetetett. 
már az iránt tilos-e az egyéni véleményt nyilvá-
nitani ? (Nyugtalanság.) Tilos-e az, hogy egy sep-

temvirális táblai ítélet irányában azt mondjam, 
hogy nem tartom törvényesnek? Nem egyéni 
jog-e ez, tisztelt képviselők? Lehet-e ezt megta
gadni valakitől ? Nem. 

Hivatkoznak önök arra, hogy Eger városának 
átalában, mert nem sz. k. város, nem volt joga ily 
bizalmat nyilvánítani. T. képviselők ! ha következ
tetni szabad jogosan a törve nyék szelleméből, ak
kor én állítom, hogy ezen jogosultság ben van a 
48-ki törvényekben, mert a mint a 48-ki törvény
hozók a képviseleti rendszert akarták behozni, a 
követutasitási jog helyett természetesen más jogo
kat akartak fölállítani, úgymint a sajtószaba dsá-
got, petitionalis szabadságot, a nyilatkozási és gyü
lekezési szabadságot. De hát lehetne-e csak petitiot 
is intézni az országgyűléshez tanácskozás nélkül? 
Egy falu, egy város, kisebb vagy nagyobb, vagy 
egyesek a nélkül, hogy tanácskoznának és határoz
nának, nyilváníthatnak-e politikai véleményt egyes 
személyek vagy testületek eljárása iránt ? Az ily vé
lemény nyilvánítási jog nélkül nem képzelhető kép
viseleti alkotmány. Miután ez minden kétségen felül 
áll, legelső helyen megsértette a kormány eljárása 
az egyéni jogot, mely pedig legelső kivánata az 
alkotmánynak. (Helyeslés a bal oldalon.) Azt tartom, 
t. képviselők, hogy nem az az alkotmányos elv, a 
mit I. Napóleon mondott, hogy : „mindent a népért, 
de semmit a nép által;" hanem az önkormányzat és 
alkotmányos egyéni jog követelménye az, hogy 
mindent a népért és mindent a nép által. (Ellenmon
dás a középen, zajos helyeslés a szélső balon.) 

Már mikor az egyéni jog, mit biztosítani az 
alkotmány legfőbb hivatása, igy van korlátozva, 
igy van megsértve: meg van sértve maga az al
kotmány és annak biztositéka. 

De, t. képviselők, nem csak az egyéni jog 
van itt sértve, de különösen meg van sértve a me
gyei jog: mert már—bocsássanak meg azon t. kép
viselőtársaim, kik ismételve állították, hogy múlt
ban sem volt joga a megyéknek félretenni vagy 
végre nem hajtani a kormány törvénytelennek 
tartott rendeleteit — én e tekintetben fontosabb-
nak tartom cultusminiszter urnák nyilatkozatát, 
ki egyenesen megmondta, hogy megvolt azon jog 
a múltban, ha nem minden törvényhatóság vette 
is igénybe. De hogy megvolt, arról a törvény is 
világosan szól. Hogy Pulszky Ferencz képviselő 
úr nem emlékszik ily positiv törvényre, mely a me
gyék ily jogát biztosította volna, erre csak azt 
felelem: „usus te plura docebit," mert Magyar
országnak, mint minden országnak, sok törvénye 
van, melyeket az usus szentesitett. 

Nem az a kérdés tehát, h o g r 48 előtt volt-e 
a megyéknek felírási joguk, hiszen ezt meg akar
ják engedni jövőre is; hanem az, hogy volt-e joguk 
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félretenni a kormány rendeleteit'? És ezt kétségbe 
vonni valósággal túlságos és hiu törekvés. Hát 
honnan tanultuk amaz ismeretes határozati zá
radékot: „cum honore seponi?" 

Mig tehát a véleménynyilvánítás korlátozá
sával az egyéni joggal együtt a megyei jog is 
sértve van, megsértetett a megyei jog még külö
nösen a királyi biztos alkalmazása által is. 

Tehát most a kir. biztosról kell szólanom! 
Én állitom, hogy ha csakugyan áll, hogy kép
viseleti kormányzat van behozva, ez már magá
ban megszünteti a kir. biztosi eljárás lehetőségét: 
ez szükséges postulatuma a felelős képviseleti 
kormányzásnak. A kormány, hol ezt a törvény 
megengedi, küldhet ki teljhatalmú kormánybizto
sokat, de nem királyi biztosokat. A jelen esetben is, 
ha ok lett volna rá, intézkedhetett kormánybiz
tos által, de a királyi biztos küldése által ő felsége 
királyi személyét vinni a vidéki vitákba, nem volt 
helyén. 

Maga tehát a kir. biztos alkalmazása is meg
sértése a képviseleti alkotmánynak De nem tekintve 
ezt, tisztelt ház! tekintve csak azon gyakorla
tot, mely régi alkotmányunk mellett a múltban a 
kir. biztos küldése és eljárása iránt fönállott: hatá
rozottan állitom, hogy hazánkban, koronás király 
alatt, békés időben soha kormány oly rendeletet ki 
nem adott, mely a kir. biztost egy megye jogainak 
confiscálására, hatósági működésének bizonytalan 
ideig felfüggesztésére fölhatalmazta, utasította vol
na, mint ez most történt. 

Hivatkoznak önök az 1848 — 49-re. Tudom 
én, tisztelt képviselők, hogy akkor egy egész me
gyében uj tisztikart nevezett ki egy kormány
biztos, s a bizottmány működését betiltotta. Ámde 
akkor (1849) a háború zajában igenis fönforgott 
a „salus republicae" elv alkalmazása, melyre 
most alap nélkül méltóztatnak hivatkozni, s mely
re az akkori kormány alaposan hivatkozhatott. 

Azt is tudom én, hogy József császár és a 
közelebbi absolut kormány alatt föl volt függeszt
ve a megyék működése; de ilyen idő'kró'l termé
szetesen nem lehet szó.; s ne méltóztassanak félre
érteni, olyan esetet értek átalában, midó'n koronás 
király és alkotmány van. j 

A kormánynak tehát legfőbb hibája az, j 
hogy oly hatalommmal küldött kir. biztost, mely- : 
nélfogva az Heves megye bizottmányi üléseit bi
zonytalan időre fölfüggeszthette, Régen, ha kor
mánybiztos küldetett ki, ennek eljárása csak arra ' 
szorítkozott, hogy megvizsgálta az elkövetett 
kihágásokat vagy bűntényeket s a vizsgálati 
irományokat összeállítva átadta a törvényes 
birónak, és a törvény utján intéztetett tovább a 
megtorlás. De az említett readelezésre nincs pél
da történetünkben. 

KÉPV. H. NAPLÓ. 186%. V. 

És épen ezért még akkor is, ha hibázott 
volna Eger városa, ha hibázott volna Heves me
gye, még akkor is tehát, ha mindenik tulhágta 
volna alkotmányos jogkörét, ekkor is menthetlen 
volna a kormány eljárása a rendelet tartalma 
miatt. És annál inkább vád alá esik egész eljárása, 
mivel mindenik alkotmányos jogát gyakorolta, 
miben a város jogtalanul gátoltatott, s a miért a 
megye jogtalanul sújtatott. 

Tisztelt ház ! Nem akarok hosszabban azon 
kérdésre visszamenni, hogy jövőre minő szükség 
van és micsoda mértékben van szükség a köztör
vényhatósági jogok föntartására vagy eltörlésére ? 
E kérdésben véleményemet is sok részben 
igen helyesen elmondotta tisztelt Perczel Mór 
képviselőtársam. Csak röviden nyilvánítom, 
hogy én még akkor is, ha Magyarország számára 
ugy lehetne irni alkotmányt, mint átalában egy 
tökéletesen külön álló ország számára, még ak
kor is, ha nem volna újból csinálva alkotmá
nyunk a közösügyi transactio által, még akkor 
is, ha 1848-ki törvényeink szerint valódi füg
getlen kormányzás és parlamentális élet léteznék: 
én még akkor is nagyon óvatos lennék a köztör
vényhatósági jog oly bőkezű feláldozásában, mi
ként talán elvrokonaim közül is sokan hajlandók. 

Ez lenne tehát a kérdés jövőre. (Fölkiúltások 
a jobb oldalon: Persze, hogy az a kérdés !) De én ál
litom, hogy mára 48-iki törvényhozók e kérdésben 
is határoztak; de ez nem azt teszi, hogy a jelen 
törvényhozásnak ne volna joga azon módosítani. 
Véleményem szerint ők fen akarták tartani azon 
jogokat, a melyeket el nem törültek; tehát a me
lyeket el nem törültek, azok továbbra is a függet
len magyar kormány által is föntartandók voltak 
és föntartandók jövőre is. 

Ezt bizonyítja a törvénynek a tisztelt közokta
tási miniszter úr által fölemiitett azon tartalma, 
hogy a miniszter csak annyiban felelős mulasztá
sáért, a mennyiben ezek a törvény által rendelke
zésére bízott eszközökkel elháríthatok valának: 
maga tehát a felelősséget szabályozó szakasz sze
rint nem átalában és mindenért, csak azon tények-
s mulasztásokért, melyeket a törvényhatósági jogok 
épsége mellett is intézhet, illetőleg elháríthat. (Zaj.) 

Ez oly világos, tisztelt ház, hogy ennek elle
nében maga a cultuszminiszter úr is azon valótlan, 
ellenmondó állitással látta szükségesnek beszédét 
befejezni, hogy ^a kormányt minden mulasztásért 
felelőssé teszi a 48-iki törvény." (Zaj.) 

De ez nincs a törvényben, s ezért alaptalan 
az egész felelősségi okoskodás. Különben én állitom, 
hogy káros is volna, ha a kormány mindenért fe
lelős volna: mert épen a mely mértékben nő a kor
mány hatalma, azon mértékben csökken a felelős
ségre vonás lehetősége. 
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Más részről is én nem csak abban keresem a 
kormány felelősségét, hogy meg legyen írva, mi
szerint büntetés alá vonható, mert ez magában véve 
nem elég biztosíték; hanem oly institutiokban kere
sem a biztosítékot, melyek lehetetlenné teszik a tör
vény megsértését; (Zaj) igenis, oly institutiokban. 
melyek lehetetlenné tegyék, hogy a kormány tör
vénysértésre vállalkozzék. És ez az, a mit a 48dki 
törvényhozók a törvényhatósági jogok fentartásá-
val elérni akartak. De ezen biztosíték föntartása 
mellett sem következik az, mit a cultuszminiszter 
úr emiitett, hogy akkor a kormányi felelősségnek 
nincs gyakorlati érvénye. 

Igen is van gyakorlati érvénye: a hatósági 
teendőkön felül, igen széles hatásköre van a kor
mánynak, nagyon sokért lehet még felelnie. 

A törvény azon rendelkezése, hogy a kormány 
a megyei szerkezetnek népképviseleti alapon való 
átalakítása iránt javaslatot térj eszszen elő, igen ter
mészetes volt, de nem a kormányi hatáskör vagy 
felelősség kiterjesztése, hanem a képviseleti alkot
mány kiegészítése végett. 

Mert az ország oly lakosai nyertek alkot
mányos jogokat, kik előbb ilyeket nem élveztek, s 
a követválasztási jog szabályozása után, a megyei 
hatáskörben részesülést is szükséges volt szabá
lyozni : oly tiszta e részben a törvény rendelkezése 

volt. miszerint míg a publieo-politikai kérdések 
tárgyaltattak a megyéken, addig volt érdekeltség, 
jelen voltak a megye tagjai, de a mint ezek elvé
geztettek, bizony a tisztikar egy-két buzgó tábla-
biróval végezte a többi dolgot. Most ez még inkább 
igy lesz, ha a kormányrendeletek érvénye fölött 
nem lesz szabad vitatkozni, s a megyék olyan köz
igazgatási közegekké alakulnak át. Ekkor nagy 
büntetés alatt kell később kötelezni az embereket 
a megyei közgyűléseken való megjelenésre, És 
az utókor nem fogja elmondhatni, a mit az igen t. 
cultusminiszter úr mondott sPerczel Mór képviselő 
társam ismételt, hogy a megye nem"csak bölcsője 
volt, (Halljuk,!) hanem folytonos fentartója is az al
kotmányos közszellemmek. S ez igaz, uraim! Tovább 
ment a tiszt, tábornok úr és elbeszélte . . . (Felkiál
tások: Itt képviselők vannak!) Bocsánat, hogy elhi
báztam. Mondom, Perczel Mór képviselő úr elbeszél
te , hogy 1848-ki vívmányainkat is a megyéknek 
köszönjük. S ez is igaz! 

Épen ezért vagyok én féltékeny az önkor
mányzati jogokra. 

És a jelen vita után nem lehetek azon hitben, 
mint Bónis Sámuel képviselő társam, miszerint a kor
mánynak nincs szándéka eltörölni a megyei jogo
kat biztosító törvényt. Hiszen a cultuszminiszter 
úr előadása szerint már is eltöröltnek tekinti azt a 

De a képviseleti átalakítás mellett egy szóval kormány a III . t. cz.-ben körülirt felelősség által. 
sem. emlit miniszteri nagyobb hatáskör és felelős
ség szervezését, se a megyei hatáskörnek jövőre 
való korlátozását. 

Aztán maga a t. cultuszmiriszter úr megengedte. 
hogy a megye jövőre is garantiája legyen az al
kotmánynak az által, hogy a tisztviselők megtagad
ják az országgyűlés által meg nem szavazott adó 
vagy katona behajtását. S én elfogadom e véle-

Megjegyzem itt a történelmi igazság szempont
jából, hogy a felelősség régi törvényeinkben is meg
volt, (Ulászló VII. Decretum, 1790: 14 t. cz.) de 
az uralkodó hatalom gátolta annak gyakorlati ér
vényét. 

Sajnálom, hogy jövőre sem lehetek jó remény
nyel a kormány törekvése iránt; de nem tudok más
ként gondolkozni. A mi alkotmányos küzdelmünk-

ményt azon kiigazítással, hogy nem a tisztviselők- ] ben bizonyára sok szépet beszéltünk, hanem azután, 
nek magokban, hanem a megyének van ezen joga, 
ő rendelkezik tisztviselőivel. 

No ha már a kormánynak az adó- és katona
kérdésben kelt törvénytelen rendelete félretehető, 
meggátolható a hatóságok által, holott épen ezek 
miatt akadhat meg leginkább a kormányzás: miért 
ne bírjanak hasonló joggal más csekélyebb kérdé
seket illető törvénytelen rendeletek ellenében is? 

Az ily jog bizony soha nem fejlődik hatósági 
omnipotentiává: egy számos tagú testület ismételt 
nyilvános tanácskozásban nem könnyen mondja 
ki törvénytelennek s félreteendőnek a felsőbb ren
deletet. 

De ha ezen bírálati, félretételi joggal nem fog
nak bírni a hatóságok, bizonyára azon másik hiva
tást sem fogják betölteni, hogy a közügyek iránti 
érdekeltséget, politikai ismeretek terjesztését ez után 

ha nem is magunk szándékából, de azon helyzet 
kényszerűségében, melyben voltunk, máskép tet
tünk, mint beszéltünk. Midőn ezen ígéreteket is hal
lom a köztörvényhatósági jogok fentartásáról, félek, 
hogy megint előkerül egy körülmény, és alkalmazni 
fogjuk azon tant, mit nagyon is sokszor hallottam 
említni, hogy : a politika az exigentiák tudománya, 
a lehetőség határai közt kell magunkat alkalmazni, 
sapientis est consilium mutare in melius , stb. Más 
körülmények között megint csak mást fogunk mon
dani. Igaz ugyan, hogy a közelebbi idők mentet
ték a vélemények változtatását. De ón mégis csak 
akkor fogadhatnám el a mentséget, ha a vélemény
változtatás a haza érdekével indokoltatnék, s nem 
tehetek róla, hogy meggyőződésem szerint ilyen 
indokolást nem tapasztalok. Ezért méltóztassanak 
megbocsátani, ha nem lehetek oly vérmes remény-

is előmozdítsák. Mert figyelmeztetem önöket, uraim, nyel e nyilatkozatok sikere iránt 
hogy most is tapasztalhatjuk, ami régebben is ugy Befejezem előadásomat. Állítom, hogy Eger 
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rá rr Heves megye varosa nem hibázott; áíiitom, hogy 
nem hibázott; állítom, hogy ha hibázott volna is, 
akkor is túlment a kormány hatáskörén, mert kir. 
biztos alkalmazásának nem volt helye. Még akkor 
sem volt helye, ha erre kényszerült volna a kor
mány. Mert az sem áll, mit Somssich képviselő úr 
emiitett, hogy a kormány kétszer irt Heves me
gyéhez : a második íráskor már a kir. biztos kül
dése is kihirdettetett, s az jelen volt a szomszéd 
szobában. De nem is keresek abban semmi súlyt. 
hogy egyszer vagy kétszer irt-e a kormány ? Nem 
akarok e térre lépni. Hanem állítom, hogy veszély 
sem forgott fön, s így épen semmivel sem igazol
ható a kormány példátlan eljárása. 

Eger város egészen jogosan nyilvánitá bizal
mát egy el nem itéít férfiú irányában: mert a jog 
és erkölcstan nem azon elvet tanítja, a mit Somssich 
képviselő úr — megfoghatatlanul — fölállított, 
hogy bírói fölmentés előtt nem lehet ártatlannak tar
tani a vádlottat; hanem azt, hogy quisque bonus, 
donec probetur esse malus. 

Ezért a kormány eljárását a törvény súlya 
alá esőnek tartom, s pártolom Almásy Sándor ba
rátom indítványát. 

Most engedjenek ínég néhány szót azon sok
szor említett bűnös agitatio iránt. 

Nem szólok én azoknak, uraim, a 
nősz szándékot, vámpírt emlegetnek: 
kel szemben, ezeknek nincs feleletem, 
vatva érzem szólni egy t. férfi előadására, a kitől 
nehezen esett ily eszméket hallanom azért, mert őt 
nem csak én, hanem a kik ismerik, mindannyian 
lovagias férfiúnak tartják. Ez SomssichPál képviselő 
úr. En azt tapasztaltam az életben, hogy épen a 
leglovagíasabb emberek legkevésbbé szoktak má
sok iránt sértők, bántók lenni. S ezért esett nekem 
tegnap nehezen Somssich képviselő úr nyilatkozata. 
Vagy már minden téren csalódni kell az er
kölcsi elvek iránt ? Sajnálom, hogy őt is elragadta 
a vita heve azon térre, melyet hozzá méltónak 
nem tartottam, hol nem a kérdést vitatta többé, 
hanem ingerülten vádolt egy tőlünk távollevő 
egyént, Kossuth Lajost. (Zaj. Dologra!) Uraim ! 
én tökéletesen meg vagyok győződve, hogy az 
1848. alkotmányt sokan készítették elő, m i k é n t i 
képviselőtársam Perczel Mór mondotta; nem akarom 
mérlegezni, hogy az érdemből kinek-kinek mily 
osztályrész ju t ; csak annyit mondhatok a költővel: 
„Tiszteljétek a közkatonákat,u mert az utolsó pol
gárnak is része van abban. Hanem, tisztélt képvise-

kik itt go-
képviselők-
Hanem hi-

lőház, nem lehet meg- nem jeleznem azon tényállást, 
hogy az 1848-ki alkotmánynak a közösügyi al
kotmány szerint való megváltoztatása végett az 
indokolást a jobb oldal tisztelt vezére jónak látta 
azon férfiú marasztalásával kezdeni, (Egy hang : 
Ugyan szépen fizették vissza!), a k i n e k vádolására 
most oly sokan vállalkoznak, hogy ezzel az alkot
mány megmaradt részének megrontását indokol
hassák. (Zaj.) 

T. képviselőház ! Perczel Mór képviselő úr igen 
szépen hivatkozott a 48. alkotmány előkészítésére, 
s arra is, hogy az ennek védelmére folytatott szabad-
ságharezunk ismerteié meg nemzetünket a világ
gal. De engedje meg nekem a tisztelt férfiú, ki min
denik téren kitűnő részt vett a küzdelemben, föl
említenem, hogy igen sokan nagy szolgálatot tettek 
ama védelemben, a kik már nem élnek többé. Mu
tathatnék Pest környékére, de ott van Arad a 13 vér
tanúval. Es engedje meg a ház nyilvánítanom, hogy 
midőn ama napok dicsősége itt fölemlittetik, nem 
látom helyén, ha csak a történelmi igazságot igno
rálni nem akarjuk, annak nevét elhallgatni, sőt 
bántalmazni, a kinek végre is nem csak az előké
szítésben, hanem a megvédésben is legfőbb része 
volt. (Nagy zaj. Helyeslés a hal oldalon.) En azt hal
lottam, t. képviselőház, egy férfiutói, a ki Kossuth
nak nem volt különös jó embere, hogy volt egy 
nagyon veszélyes pillanata a hazának, midőn Jella
sics közelgetett Pest felé, a mikor minden ember 
elvesztette fejét. A férfiú, kitől ezt haliám, maga 
sem tartozik azok közé. kik könnyen elvesztik 
fejőket: e férfiú Nyáry Pál ; szerinte ama férfiú is 
megrendült a helyzet súlya alatt, azonban csakha
mar visszanyerte lélekjelenlétét és élére állott a 
dolognak, és az ellenség elveretett. Ha azon pilla
natban nincs azon férfiú (Nyáry Pál mondja), nem 
hivatkozhatnánk ma 48—49-ki dicsőségünkre. 

Minthogy Bánó József képviselőtársam a ró
mai történelemre hivatkozott, engedjék hasonlót 
tennem. A második puni háborúban Fabius Maxi-
mus nem bírván katonáit a futásban gátolni és 
visszatéríteni, eléjök állt, és igykiálta rajok: „Ju
piter optimus maximus condemnabit vos in aeter-
num ! State !'•'Katonái megállottak, az ellenséget 
visszaverték. A vezér ott, hol ez történt, Jupiternek 
szobort emeltetett e fölírassál: „Jovistatori." Nem 
jó a történelmet elfeledni. (Zajos és kitörő helyedéi a 
bal oldalon.) 

E l n ö k : Holnap folytatjuk a tárgyalást. 
Az ülés véqzödik d. u. 2 órakor. 
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