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CLXXI. ORSZÁGOS ULES 
1867. november 6-dikán 

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

Tárgyai : Bemutattatnak : Teutsch György kérvénye hatheti 'szabadságért , mely megadatik ; Győr városáé, hogy a jö
vendő felső törvényszékek egyike Győrött, Pozsony városáé, hogy Pozsonyban székeljen ; ugyanazé, hogy igazságszolgállatási költsé
geit az állam fedezze ; Ács községé az úrbéri maradványok eltörlése i rán t ; Krajna községé a papi s tanítói adók alóli fölmentése 
i rán t ; Mező-Kaszon, Barkasszó, Rataina s Újfalu lakosaié úrbéri perök megszüntetéséért; Ada lakosaié Artelekre telepedhetésök 
i ránt ; Domonkos János megujitott panasza Gooes Gyula ügyvéd ellen. A hevesi ügy tárgyalása tovább folyván és bevégződvén, a ház 
nevenkinti szavazás alapján a kormány eljárását Hevesmegye irányában helyesli. 

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

Az ülés kezdődik d. e. 10í/4 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. Az ülés jegyző
könyvét a tegnapi jegyző úr fogja vezetni; a szólani 
kívánók neveit szintén a tegnapi jegyző urak fog
ják jegyezni. A múlt ülés jegyzőkönyve fog hite
lesíttetni. 

Dimitrievics Milos jegyző (olva ssa a nov. 
6-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Teutsch György képviselő fontos hi
vatalos teendői miatthat heti szabadságot kér. Meg
adatik. 

Győr városa közönsége a felsőbb törvényszé
kek rendezése esetében egy ilyennek székhelyéül 
Győr városát kéri kitüzetni, 

Pozsony városa közönsége a kir. táblának ke
rületek szerinti felosztása esetében annak egyik osz
tályának N. Szombat helyett Pozsonyba leendő 
áthelyezését kéri. 

Ugyanazon város közönsége az igazságszol
gáltatásra megkívántató költségeit az állampénz
tárból kéri fedezeteim. 

Ács község elöljárósága a még fenálló szőlő
tized és egyéb úri jogok megválthatása iránti tör
vény alkotásáért esedezik. 

Krajna, Nyitra megye verbói kerületébe ke
belezett község, magát a r. k. pap és tanitó által 
igénybe vett termény- és készpénzbeli adóktól föl
menteni kéri. 

Beregmegyebeli Merő-Kaszon város, továbbá 
Barkasszó, Kataina, Újfalu községek volt jobbágy 
lakosai minden úrbéri ügyekre vonatkozó perük
nek megszüntetését kérik. 

Istenes István és Varga Pál, Bács megyébe 
kebelezett Ada község összes lakói nevében, a Né
met-Bánságban mentesített Arteleken leendő meg-
telepedhetésöket kérik eszközöltetni. 

Domonkos János mohácsi szűcsmester Gróócs 
Gyula mohácsi ügyvéd ellen 1023-ik sz. a. be
adott folyamodását ujabban okadatolván, elintéz
tetni kéri. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottságnak 
adatnak ki. 

A napirenden levő tárgy feletti tanácskozás 
folytattatik. 

Gajzágó Salamon jegyző: Bánó Miklós! 
Bánó Miklós : Böszörményi László képviselő

társunk tegnapi beszédében is igazoíá azt, hogy 
ő sokkal erőseb jogász, mint statusférfiu, (Egy szó 
balról: Igaz.') mert ha azon jogigényeknek s rideg 
jogkövetkeztetéseknek, melyeket oly ügyesen elénk 
állított, érvényt tudna szerezni, akkor halomra 
dőlne mindaz, mit a haladás szelleme 48/9-ben s 
azóta felépitett. 

És épen ezért vajmi kevés alappal birnak 
mind azon érvek, melyek a minisztérium Eger s 
Heves elleni eljárását a jogsértés szempontjából 
akarják megtámadni. Mert ha ők régi jogokra, régi 
szokásokra hivatkoznak, melyek egy parlamentá-
lis kormány ellenében különben sem nyerhettek 
volna érvényt, s melyeket épen ezért nagy részben 
különben is elsodort már az események árja; mi 
ezek ellenében nem holt betűket, de élő törvénye
ket állítunk fel: és ez élő törvény a nemzet akarata, 
mely megunván már a hosszas zaklatásokat, koro
názott fejedelme s nemzeti felelős kormányának 
védpaizsa alatt rendezett állapotok után sóvárog; 
s valahára rendezett alkotmányos életet akar él
vezni, melyet a tulhajtások újra megakaszthatná
nak. (Helyeslés.) 
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Mielőtt e tárgyat közelebbről érinteném, legyen 
szabad kissé visszapillantanom öt napi tanácsko
zásainkra s ezek eredményére. 

A vita tárgyát képező interpellationális kér
dés nagyobb téreket foglalt, mint eredetileg 
gondoltuk, a vélt csatározás, melyet egy miniszteri 
nyilatkozattal s pár észrevétellel hivénk befejez-
hetőnek, egy fényes parlamentáris csatának vévé 
fel alakját. A több napi tárgyalások folyama alatt 
alkalma volt meggyőződni mindenkinek nem csak 
a kormánynak helyes vagy nem helyes eljárásá
ról, de egyszersmind alkalom szolgáltatott minisz
tériumnak és országgyűlésnek már eleve is azon 
irányelveket kijelölni, melyeket követni akar 
majdan akkor, midőn a parlamentális rendszer 
szemben a municipiumokkal fog tárgyaltatni. 

E kérdésre vonatkozólag, azok után, mi
ket már többen, de különösen Somssich tisztelt kép
viselőtársunk, oly mélyen tanulmányozott szakava
tottsággal, de egyszersmind a nemzet óhaját any-
nyira kifejezőleg elmondott, nekem kevés mondani 
valóin lehet. Atalában csak azt jegyzem meg, hogy 
én a parlamentális rendszert municiphrmok nélkül 
az alkotmányos szabadságra nézve nem látom ele
gendő biztosítéknak; de viszont azt is mondom, hogy 
a megyéket az fogná megölni, ki a 48 utáni me
gyéket oly jogkörrel akarná felruházni, mint 
ezek 48 előtt bírtak. 

Es e pontra nézve most bevégezném észrevé
telemet; de tartozom Trefort képviselőtársamnak 
egy czáfolattal, ki azt monda, hogy a megyéket 
nem tartja magyar institutionak, ezek a német 
Grrafschafttól (Grautól) veszik eredőtöket. Mutasson 
Trefort barátunk egy országot, melynek megyéje 
van ! Állítása nyomán a magyar korona sem ma
gyar korona, mert másutt is volt és van korona. 
Oly intézmény, melyet első koronás királyunk il
lesztett nemzeti életünkbe, s mely azóta szakadat
lanul fenáll, a nélkül, hogy másutt csak léteznék 
is, magyar intézmény; s mi erre büszkék vagyunk, j 
mert talán épen ez lesz az, mely a centralisatio-
nak túlkapásaitól megóvhatja az alkotmányokat 
a jövőben is, mint megóvta a múltban. 

Szerencsés volt-e a keztyünek e kérdésnél 
való ide dobása, kölcsönözött-e ez a túlsó pártnak 
morális súlyt, ennek megítélését az ország közvé
leményére bizom; a jobb oldal elfogadta e párbajt, 
daczára annak, hogy a túlsó párt azon férfiúnak 
zászlaja alatt harczol, kinek nagy szelleme előtt 
mindnyájan meghajlunk s kire mindnyájan büsz
kék vagyunk, kinek neve mindenkit a magyar 
nemzet egyik legdicsőbb korszakára fog emlé
keztetni, ki a 48/9 nagyszerű események által, me
lyeknek ő lelke volt, a nemzetbe annyi erőt és ön
tudatot öntött, mennyivel az előtt századokig nem 
birt, s mely időszakra még unokáink is oly busz- I 

kén fognak reá utalni, mint a hogy visszapillant 
a franczia a 1789-iki sociális forradalomra. 

A magyar nemzetnek e merész, de dicső fel
lépése, természetszerűleg a forradalom minden 
utófájdalmaival sulyosodott épen a nemzet vállai
ra, s midőn az aránytalan erőnek engedve kényte
len volt fegyvereit lerakni, két évtizednek nyo
morai között, alig volt egyéb teendője, mint 
végtelen szenvedéseit közel múltjának nagy em
lékeivel enyhíteni, s felébredt erejének öntudatá
ban, jövőjének teendői felett magával tisztába 
jönni. 

Tisztába jött önmagával a nemzet az iránt, 
hogy bir ugyan annyi életerővel, miszerint a 
nagy monarchia keretében különben is törvénye
sen biztosított független nemzeti és alkotmányos 
életet élhessen, de ha nemzeti életét egy koczká-
ra nem akarja feltenni, erejét túlbecsülnie nem 
szabad s elszakadási vágyakat nem táplálhat; 
tisztába jött önmagával, hogy kedvezőtlen geog-
raphiai fekvésénél fogva is szövetségre van szük
sége; tisztába jött önmagával, hogy szövetségese 

j más nem lehet, mint a birodalom túlsó fele, az al
kotmányos Ausztria. 

Két hadjárat nem csak felesleges nyűgeitől 
szabaditá meg a birodalmat, az olasz birtokoktól 
s németországi szerepétől, de egyszersmind al
kotmányos császárral és királyival ajandékozá 
meg a birodalom mindkét felét. 

Valóban ellenségeinktől nagyobb ajándékot 
nem várhattunk; s azért nem indokolt azok aggo
dalma, kik attól tartanak, hogy pártunk talán 
segédkezet fogna nyújtani egy olasz vagy porosz 
elleni háborúra. 

Mig az orosz segély csak megaláztatást ho
zott Ausztriára s nyomort Magyarországra, addig 
a két utolsó háború, ha nem is hozott dicsőségét 
a hadseregre, de a birodalom felvirágzásának s 
hatalma kifejtésének végtelen lendületet adott. 
Ha már a civilisált nemzetek háborúja is ennyire 
hasznunkra volt, nem hiszem, hogy ezeknek szö
vetségei kárunkra lehessenek. A magyar kor
mány és pártja tudja azt, mivel tartozik a civili-
sátionak, s csak is a vég kényszerűség lehetne az, 
mi ezekkel háborúba keverhetne. 

Azt mondám, a nemzetnek tisztába kellé jön
ni némely kérdések iránt önmagával; s ez tisz
tába jött nem csak a czél, de a választandó utak 
iránt is. A czél: független nemzeti élettel biró 
Magyarország; az út: a paritás és duelismus 
alapján megkötendő szövetség az alkotmányos 
Ausztriával. 

Dicsőségére legyen mondva fejedelemnek és 
nemzetnek, mindkét rész elkövetett mindent, hogy 
a mély sebek, a mennyire lehetséges, hegedje
nek, hogy a megingatott bizalom helyreálljon. 
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És a bizalom helyreállott, és a korronázási 
aetus nem csak ünnepélyes kézszorítás volt az 
erős lelkű fejedelem és a loyalis magyar nemzet 
között, £de egyszersmind ünnepélyes kifejezése 
volt a testvéries szövetkezésnek, mely a biro
dalom mindkét része között megköttetett. 

Annyi szenvedés után, kétségkívül mély 
politikai meggyőződések azok, melyek a pártok 
alakulására befolytak. És valamint mi mindnyá
jan meg vagyunk győződve, hogy a túlsó oldalt 
csakis a hazafiság és az ezzel járó kötelességek 
hasonnemü felfogása gyűjtötte egy zászló alá : 
ugy viszont nem fogják tőlünk eltagadni azt, 
hogy az önzésnél és önérdeknél minket is ne
mesebb indokok gyűjtöttek egy táborba. 

Éljenek bár némelyek rágalmakkal és gya-
nusitgatással irányunkban, ez nem fog megsebe
síteni minket. Nem fájhat az, hogy némelyek 
kormányunkra azt fogják r eá , hogy csak azt 
teszi, mit Bécsben akarnak : mert e szilárd szelle
mű férfiak multjokban nem egyszer tanusiták 
már, hogy ellent tudnak állani a nem törvényes 
hatalomszónak. Nem fájhat az, hogy néme
lyek e pártot hivatal után sompolygó egyének
nek tartják: mert habár vannak is soraink között 
néhányan, kik szakismereteiket s tehetségeiket 
a kormánynak felajánlák. a mint hogy ezek más 
pártból nem is neveztethetnek ki ; de hasonlithat-
lanul nagyobb azok száma, kik e pártból hivatalt 
se nem kerestek, se nem vállalnak. Nem fáj
hat az sem, ha némel yek gúnynevekkel illet
nek, minő a reactionarius, minő a pecsovics név : 
elviseljük azt is, valamint alig pár év előtt elvisel
tük azt, hogy rebelliseknek neveztek : hiszen ak
kor is, mostan is a hazáért tűrjük ezt! De mi a 
gyanúsitgatások terére nem követünk senkit; e 
modort azokra bizzuk, kik mindent, a mi tiszta 
és nemes, sárral és szemettel szeretnének bemocs
kolni. 

Mi mindnyájan óhajtók a becsületes kibékü- [ 
lést, mindnyájan beláttuk a szövetkezés szükségét, j 
és eddig mindnyáján egyetértünk. A vélemény- I 
különbség ott kezdődik közöttünk, hogy némely- I 
lyek azt mondják, hogy a mi pártunk nem zsák- | 
mányolta ki kellőleg Ausztria szorongatott helyze
tét. De én azt hiszem, ez volt épen legszerencsésebb, 
legtapintatosabb politikai oldala eljárásunkban. 
A magyar nemzet nem a gyenge Ausztriát akar
ta legyőzni, de a megerősödő Ausztriát akarta szö
vetségesének megnyerni. És ezért volt az, hogy 
mig 6 i-ben az erős, de daczos Ausztriával szem
ben, positiojának egy pontját sem adta fel: a 
66-diki Ausztriával szemben engedékeny és meg
közelítő volt, már azon oknál fogva is, hogy — 
a mint feljebb érintem — azon két tehertől, olasz- ; 

I országi birtokaitól s németországi szerepétől, me
lyek a szövetkezésnek útjában állottak, ekko
rában Ausztria már megmenekedett. 

I Tisztelt ház! A koronázási tény minden 
i irányban megváltoztatta a helyzetet. A fejedelem 
: helyreállította az alkotmányt, a fejedelem meg-
| koronáztatott, a kirány nem csak megesküdött, 
| de ezt mindenben tartja is. a király sérthetetlen, s 
i a nemzet jobbágyi hűséggel tartozik a királynak, 
| és a feleié és lefelé felelős kormány őrködni tartozik 
i a felelett, hogy ezen sérthetlenség se tettben, se 

nyilatkozatokban homályt ne szenvedjen. 
Vannak bizonyos politikai axiómák, melyek 

alapjait és zárkövét képezik a társadalomnak, melye
ket büntetlenül túllépni egy statusban sem szabad. 
Nincs oly nagyság, mely e korlátokon tultehesse 
magát, s ha tultevé, nincs oly tekintély és auctori-
tás, mely a törvény következményeit magára ne 
vonja. A nagy agitátor tollából folyt oly nyilat
kozatok közöltettek a közönséggel, melyeket egy 
megkoronázott királylyal szemben egy magyar 
ember sem vallhat magáénak. A külföldön lakó 
nagy agitátor irhát kün , a mit tetszik; de a ma
gyar irodalomnak nem szabad mindent repro-
ducálni, a magyar polgárnak nem szabadé nyilat
kozatokban foglalt némely elveknek bizalmat 
szavazni. Meg vagyok győződve, hogy Eger vá
rosának bizalmi szavazata s Heves megyének 
magatartása nem akar politikai demonstrátio 
lenni a bevégzett nemzeti tények felforgatására; 
de bár más okoknál fogva történt is, tévesztett s 
törvényellenes lépés volt mindenesetre, s a kor
mány, részint tekintélyének megóvására, részint 
kötelességének érzetében, nem nyúlhatott szeli-
debb eljáráshoz, mint minőhöz nyúl t ; de arról is 
meg vagyok győződve, hogy mig a kormány ezen 
álláspontokat védi, a nemzet józan geniusa nem 
fog elfordulni tőle, s nem csak e ház többsége, de a 
nemzet túlnyomó többsége is üdvözlendi & támo-
gatandja intézkedéseit. 

En a kormány eljárását helyeslem. (Helyes
lés jobb felöl.) 

Dimitrievics Milos: Nagy Ignácz! 
Nagy IgnáCZ: T. ház! En egyet értek a 

kormánynyal és a tisztelt jobb oldallal abban, hogy 
igenis van joga a kormánynak arra, hogy a tör
vény ellen szegülő megyéket rendre utasíthassa, 
meginthesse, sőt, nem ugyan királyi, hanem kor
mánybiztost is küldhessen nyakokra. De azon 
megintést még azon esetben i s , ha a megyék 
törvénytelen téren volnának, nem ugy értem, mint 
az egyszeri ember, ki fiát egy darab fával ugy 
megintette, hogy az szörnyethalt. (Zaj.) A kormány 
ugyan így intette meg Heves megyét, hogy azt félig-
meddig agyon ütötte. (Ellenmondás a jobb oldalon.) 
Ezt, megvallom, nem helyeselhetem. A kormány, 
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különösen pedig annak némely itt a házban föl
szólalt alsóbbrendű hivatalnokai, a kik minden ha
tóságra s különösen arra törekszenek, hogy életök 
minél hosszabb legyen , nagy zajt ütöttek Heves 
megye s Eger városának ellenállása miatt. Mi 
történt Heves megyében és Eger városában ? Heves 
megye egy nádszállal opponált, Eger városa pedig 
meggyújtott egy gyufát. Ebből áll az egész. 

Én, uraim, tökéletesen meg vagyok győződve 
— mert megadom mindenkinek a maga érdemét 
— hogy a kormány nem roszakaratulag járt el, 
tisztelem hazafiságat s elismerem jó akaratát, ha
nem eljárását egyedül a félelemnek tulajdonítom, 
A félelem pedig a legroszabb tanácsadó a világon. 

De vannak a t . házban,különösen a jobb oldalon 
is néhányan olyanok, kik a megyéknek a politikai 
discussiokba avatkozási jogát kereken tagadják. 
Kérdem azon tisztelt uraktól, minő jogokat akar
nak tehát meghagyni a megyéknek ? Ha áll az, a 
mit a cultusminiszter űr mondott, t. i. hogy a, me
gyék az alkotmány őrei, kérdem, mi marad akkor 
egyéb fen a megyék számára, mint huslimitatio. 
az utak tatarozása és egyéb ily gyönyörű jo
gok. E z , uraim, érdekeltséget a megyékben 
a közügy iránt nem fog támasztani, és akkor a me
gyei bizottságok nem fognak örömmel és számosan 
tódulni a megyegyülésekre. Ha pedig a közér
dekeltséget felébreszteni nem tudjuk, meg fog 
szűnni az egész közélet, s azon anarchia, mely már 
most az országban ugy is elég nagy, még nagyobb 
mérvben fog kiterjedni. Azon urak tehát nézetem 
szerint, kik a politikai discussio jogát a megyék
től meg akarják tagadni, valóságos apagyilkos
ságot követnek el. (Derültség.) 

Ki tagadhatná, uraim, hogy lehet még servi-
lis kormányt Magyarországon teremteni, és servi-
lis országgyűlést V De arra , hogy valaha az 
osztrák kormány képes lett. volna a megyék több
ségét servilissé tenni, nincs a magyar történelem
ben eset. 

Üdvözlöm Somssieh tisztelt képviselőtársamat, 
ki ugy nyilatkozott, a mint alkotmányoss férfiúhoz 
illik, ki a megyék jogait — a mint nyilatkoznia 
kellett — tiszteli; és elvárjuk, hogy azon a téren, 
hol reméljük, hogy a megyéknek mindazon jogait, 
melyek az ország alkotmányának fentartását 
szükségessé teszik, fentartani kívánja. De nem 
pártolom tisztelt képviselőtársamnak azon nézetét, 
hol ismét a félelem szólott belőle. Ő is, mint több 
képviselőtársam, azt állította, hogy ha Heves me
gyét meg nem fékezik, akkor Magyarországot és 
a többi megyéket a kormány többé megfékezni 
nem lesz képes. (Folytonos zaj.) Azt kérdem, 
t. ház, azon ország, azon nemzet képes-e 
valamely forradalmat előidézni, mely már elfo
gadta a közösügyi törvényt sa delegatiokat'? Azon 
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nemzet, mely maholnap 13 száz millió adósságot 
képes lesz megemészteni, az ily csekélységért for
radalmat előidézni nem fog. (Nagy zaj) 

Pulszky képviselőtársamnak azon nyilatko
zata, mely szerint azt állította, hogy a bal oldal 
nem törődik a törvényekkel, csakhogy az ország 
fenállhasson (Nagy znj), szóval kimondotta, hogy 
a törvények itt nem határoznak, hanem igenis 
a kormánynak akarata. 

PulSZky FerenCZ: Ezt nem mondtam. 
N a g y I g n á c z : Ezt Őtőle nem csodálom. 

Hanem annyit mondhatok, a kormány azt fogja 
mondani: „Ments meg, uram, a jobb oldaltól, a bal 
oldalt (Nagy zaj) ugy is leszavazzuk.'4 

Mi a kormányt megbuktatni nem akarjuk. En 
részemről — s ugy hiszem, elvtársaim is — sokkal 
csekélyebbnek tartom a kérdést, semhogy a jelen 
viszonyok közt, midőn másról kell gondoskodni, 
mint a kormány megbuktatásáról, a bal oldal ezt 
tenni szándékoznék. De kötelességünk ott, a hol 
a törvényt sértené, helyreutasitani a kormányt és 
a törvény útjára téríteni. Ez kötelességünk, és ennek 
mindenkor megfelelünk. 

Végre csak azt akarom még mondani, tisztelt 
ház, hogy tudok, ismerek az országban igen soka
kat , kik hazánk nagy fiának, Kossuth Lajosnak 
érdemeit lealacsonyítani, őt becsmérelni, sőt még 
rágalmazni is hivatásuknak tartják. Ezekre nézve 
csak annyit mondok, hogy az ő dicséretök úgyis 
csak szégyen volna a nagy férfiura. Egyébiránt az
zal fejezem be beszédemet: hagyjuk a verebeket, 

j az ökörszemeket csiripelni a nagy sas körében. 
Pártolom Tisza Kálmán indítványát. (Nagy 

zaj. Szavazzunk f) 
Gajzágó Salamon jegyző: Deák Ferencz! 

\ (Halljuk! Halljuk!) 
Deák Ferencz : T. ház! Napok óta folynak 

{ vitatkozásaink a szőnyegen forgó kérdések felett. 
De ne tekintsük elveszettnek az időt, melyet e tárgy
ban az egymástól eltérő nézetek kifejtésére s a fen-
forgó kérdések tisztába hozatalára fordítunk, mert 

| a miről most tanácskozunk, az politikai életünk 
lényeges érdekeivel áll kapcsolatban. 

Némelyek azon aggódnak, hogy a kormány
nak Heves megye irányában követett eljárása a 
megyék törvényes jogait és a honpolgárok szabad
ságát veszélyezteti; mások ellenben attól félnek, 
hogy oly megyei hatalom, minőt Heves vármegye 
követelt magának, a rend fentartását tenné lebet-
lenné, megakasztaná a közigazgatást és magát a 
parlamentáris kormányrendszert is megdöntené. 

Törvényhozói helyzetünkben nem a haza ér
dekében működnénk, ha vitatkozásainkban ugy 
akarnánk egymással szembe szállani, hogy az 
egyiknek csak a szabadság, a másiknak csak a 

. rend volna jelszava. (Elénk helyeslés.) 
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Alkotmányos országban e kettőnek szoros 
kapcsolatban kell állani egymással. A szabadság 
nem abban áll, hogy kiki tehessen, a mit akar, 
mert ily szabadság mellett a hatalmasok mindent 
tehetnének, a mit akarnak, a gyenge még azt sem 
tehetné, a mihez joga van. (Tetszés.) A rendnek 
fentartására pedig épen nem szükséges a hatalom
nak korlátlan uralma, mert ez a szabadságot ten
né lehetetlenné és magát az alkotmányt semmisí
tené meg. (Helyeslés.) 

E kettőt egyesíteni kell. De erre nem elég, 
hogy a nemzet és fejedelem együtt alkossák a 
törvényeket, nem elég, hogy a fejedelem azo
kat szorosan megtartsa és végrehajtsa; hanem 
mulhatlanul szükséges az is, hogy a polgárok a 
törvénynek és a végrehajtás körében a fejedelem 
törvényes hatalmának engedelmeskedjenek. (He
lyeslés .) 

Oly átalános alapelve ez az alkotmányosság
nak, hogy azt senki soha kétségbe nem hozta. Már 
három századdal ezelőtt őseink törvényben is ki
mondották azt, midőn 1548-ban a XIV. ezikkely-
ben világosan elismerik, hogy a [királyi felségnek 
mindenki engedelmességgel tartozik. 

A szabadság és rend fentartásának elveiből 
indult ki a magyar törvényhozás minden intézke
déseiben. E két elvet tűzte ki az 1848-iki ország
gyűlés akkor is, midőn a megyei hatóság ideigle
nes gyakorlatáról rendelkezett, mert a 15-ik czik-
kely bevezetésében világoson kimondotta, hogy: 
„A megyei szerkezetnek, Magyarhon és kapcsolt 
részei alkotmányossága védbástyáinak a közsza
badsággal öszhangzásba hozatala, egyszersmind 
a közigazgatásnak idő közben is minden megaka
dástól megóvása tekintetéből rendeltetik" stb. Azt 
akarta tehát az 1848-diki törvényhozás, hogy a 
közszabadság is fentartassék, s idő közben a köz
igazgatás is minden megakadástól megóvassék. 

Nekünk a törvényhozás terén feladatunk so
ha nem lehet az, hogy e két vezérelv közül az 
egyiket a másiknak feláldozzuk, hanem arra kell 
törekednünk, hogy a kettőt öszhangzásba hozzuk. 
(Elénk tetszés.) 

Óhajtanám, hogy minél előbb tanácskozhat
nánk a megyék végleges rendezéséről, mert ezt 
politikai életünkben egyik legfontosabb és legsür-
getősebb kérdésnek tartom. Ha ezen végleges ren
delkezés lenne ma tanácskozásaink tárgya, elmon
danám, a mit jelenleg is határozottan kijelentek, 
hogy én a megyéket a politikai élettől megfosz
tani bűnnek tartanám az alkotmány ellen. (Zajos 
tetszés.) 

Nem kívánom, soha sem kívánhatom azokat 
csupán közigazgatási testületekké devalválni. (Elénk 
helyeslés.) Jövőre sem volnék soha hajlandó meg
fosztani a megyét azon jogától, hogy a kormány 

rendeletei ellen felírást intézhessen a kormányhoz, 
és abban a minisztériumot a törvényekre vagy a 
helybeli körülményekre figyelmeztethesse. Magá
nak a kormánynak is jól esik és érdekében fekszik 
az ily figyelmeztetés. Csak ezen jognak gyakor
lata végtelenségig ne terjedjen és a közigazgatást 
lehetlenné ne tegye, ('ügy van ! Helyeslés. Ugy van!) 

A megyék nem csak támaszai, depolitikai isko
lái is voltak az állam életének ; tanácskoztak, a köz
igazgatás legalsóbb fokától kezdve amagasabb köz
jogi kérdésekig, minden előforduló tárgyakról, s 
midőn a gyakorlati élet tapasztalataiból kiindulva 
fejtették ki nézeteiket, egyszersmind tanultak ma
gok is, tanítottak másokat is, és eszközlői valának 
az eszmék tisztába hozatalának. (Elénk tetszés.) 

Egyedül elméleti tudósok, kik nem az élet
ből, csak a könyvekből tanulták az államtudo
mányt , gyakran fenakadnak a gyakorlati élet 
egyes nehézségein, s a közigazgatás minden ágai
nak gyakorlati ismerete épen oly szükséges a tör
vényhozónak, mint az államtudomány fő elveinek 
alapos tudása. (Elénk helyeslés és tetszés.) 

Nem szeretném a megyék oly végleges ren
dezését, mely az országot a politikai fejlődés ezen 
iskolájától is végkép megfosztaná. (Tetszés) 

De most nem arról van szó, mikép rendezzük 
] jövőre a megyéket. E g y concret eset fekszik előt

tünk, melyet nem azon törvények szerint kell meg
ítélnünk, melyeket jövőre alkotni fogunk, hanem 

j azon törvények szerint, melyek jelenleg fenálla-
| nak : én is tehát ezen concret eset fejtegetésére 
I fogom szorítani előadásomat. (Halljuk!) 
j Szükségesnek látom mindenekelőtt a tények 
I valódi állását előadni, ugy, a mint én azokat fel
fogom, habár ismételnem kellene is a már mondot
takat. (Halljuk!) 

Külföldről politikai tartalmú levelek küldet
tek hazánkba, s e leveleket a sajtó terjeszteni kezdte. 

A kormány azt látta, hogy e levelek tartal
ma alkotmányunkat s annak alaptörvényeit éle
sen megtámadja, a pragmatica sanctiot ellentétbe 
állítja a haza függetlenségével, keményen kikel 
legújabban alkotott és szentesitett alkotmányos tör
vényeink ellen, s e megtámadás és ezen kikelések 
által izgatást fog előidézni a nép között, gyűlöletet 
és gyanakodást terjeszteni a fennálló törvényes 
állapot ellen. E veszélyt elháritni s az izgatás'ter-
jedését meggátolni kötelességének tartotta a minisz
térium, s azon eszközhöz nyúlt, melyet neki a 
1848-ki sajtótörvény világos rendelete nyújtott. 

E közben Eger városa az emiitett levelek 
folytán, tudva és ismerve az azokban kifejtett né
zeteket, törhetlen bizalmat szavazott a levelek író
jának, és azt jegyzőkönyvébe vezetett határozat 
által nyilvánította. 

A minisztérium azon nézetben volt, hogy Eger 
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városának e határozata egy másik neme a levelek I 
terjesztésének, s az izgatás előidézésére tán még 
veszélyesebb: mert ha követőkre talál, s több vá
ros és község egymás után hasonlót tesz, s a koi'-
mány ezt némán elnézi, akkor az izgatás gono
szabbá váíhatik. 

Nem tehetett tehát egyebet, mint roszalását 
kijelentve, a határozatot, mely a község nevében 
volt a község jegyzőkönyvébe irva, megsemmi-
sittetni. 

De mivel Eger városa nem politikai közható
ság, hanem Heves vármegj^e hatósága alatt áll, 
nem akarta a minisztérium a megyei hatóságot 
sérteni, hanem rendeletet küldött Heves vármegyé
hez, melyben megbizta, hogy Eger városának 
határozatát a minisztérium meghagyásából sem
misítse meg. 

Heves vármegye a kormány rendeletét nem 
teljesítette, hanem felirt a minisztériumhoz és ha
tározottan kijelentette ezt másodízben is hozott 
végzése által. A kormány ekkor kir. biztost kül
dött a megyéhez, ki — ha szükséges leend — a 
megyei bizottmányt idelglen felfüggeszsze és 
a miniszteri rendeletet foganatba vegye. 

Ez volt egyszerű lefolyása azon tényeknek, 
melyeknek törvényessége vagy törvényellenes-
sége felett most tanácskozunk. Ü g y hiszem, hiven 
adtam elő' azt az előttünk fekvő adatok szerint, és 
pedig szorosan objective. (ügy van !) 

Vegyük már most fontolóra, miben sérthette 
meg a kormány eljárása által a törvényt és alkot
mányt az által, hogy kir. biztost küldött Heves 
megyébe, holott az 1805-ki V.-ik t. ez., mint né
melyek felhozták, egyenesen azt rendeli, hogy: ^A 
megyék kir. biztosok által ne terheltessenek, ha
nem a felmerülő hiányok a főispán rendes hatal
mával intéztessenek el." 

Midőn Heves vármegye a miniszteri rendelet 
teljesitését határozottan megtagadta, nem volt 
egyéb választása a minisztériumnak, mint vagy 
rendeletét viszszavéve, az egész dolgot abban hagy
nia, vagy rendeletének tetjesitését más módon esz
közölnie. 

Az elsőt nem tehette, mert az izgatás veszé
lyét elhárítania kötelessége volt; rendeletének visz-
szavonása által pedig felszabadított volna másokat 
is a példa követésére, s igy azt, a mit meg akart 
előzni, az izgatást, közvetve maga mozdította vol
na elő, 

A másik utat kellett tehát választania, t. i. 
rendeletét más módon venni teljesedésbe. Közvet
len Eger városához küldeni valamely kormányi 
tisztviselőt, s ez által semmisittetni meg a határo
zatot, belevágott volna Hevesvármegye kétségte
len jogába, és ez ellen nem csak egyik párt, hanem 
mindegyik határozottan felszólalt volna e terem-
KÉPVH. NAPLÓ. 186s/r V. 

ben, mint oly lépés ellen, mely Heves vármegye 
alkotmányos állását forgatja ki sarkaiból. (He
lyeslés.) 

Nem volt tehát egyéb hátra, mint követni azon 
utat, melyet hasonló esetekben eddig is követett 
az ország kormánya, királyi biztost küldeni He
ves vármegyére, mely az engedelmességet határo
zottan megtagadta. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Igaz, hogy az 1805-iki V-ik t. ez. meg akarta 
óvni a megyéket attól, hogy kir. biztosok küldése 
által terheltessenek, s azt rendelte: „a felmerülő 
hiányok a főispánok rendes hatalmával intéztesse
nek el ;" de kérdezem, a Heves vármegyében elkö
vetett hibát el lehetett-e a főispáni rendes hatalom
mal intézni ? (Élénk tetszés a középen.) Hiszen az ő 
elnöklete alatt és ellenzése daczára hozatott a me
gyei végzés, hozatott pedig ismételve: a főispán 
rendes hatalma tehát ez esetben sikertelen volt. 

Ne feledjük el azt se, hogy ugyanazon 
1805-iki V. t. ez. szövegének további sorai követ
kezőleg szólnak: „kivéve, ha ő felsége némely 
rendkivüli esetekben biztosok küldését kikerülhet-
lennek tartaná." 

Kételkedik-e valaki, hogy a hevesi eset rend' 
kívüli eset volt? (Elénk tetszés a középen.) Isten ne 
adja, hogy az ilyen esetek hazánkban a rende
sek közé tartozzanak ! A törvény ő felségének 
hatalmat ad, hogy rendkivüli esetekben biztosokat 
is küldhessen a megyékbe. S kire bizza annak 
megítélését, hogy rendkivüli eset állott elő ? Egye
nesen ő felségére: mert 3-ik szakaszának vég sza
vaiban ezt mondja: „ha ő felsége némely rendki
vüli esetekben biztosok küldését kikerülhetlennek 
tartaná. ie Midőn tehát a kormány Heves várme
gyébe kir. biztost küldött, nem a törvény ellen 
cselekedett, hanem a törvény értelmében, annak 
világos rendelete szerint; s akkor hibázott volna, 
ha rendeletét a megyének nem jogosult ellenmon
dása miatt érvényesíteni nem tudta, vagy nem 
merte volna. Ezért méltán feleletre vonathatnék. 
(Elénk helyeslés a középen.) 

Azt mondják némelyek, hogy Heves várme
gye törvényes jogával élt, midőn a miniszteri ren
delet teljesitését megtagadta, mert azt törvénytelen
nek tekintette. 

A megyék politikai életét a gyakorlat fejtette 
k i ; azoknak jogai, hatásköre nincsenek világos 
törvények által körülírva, hanem a gyakorlat ál
tal szabályozvák. A 48-diki III . törvényezikk 26. 
szakasza teljes épségében fentartotta az ország 
minden törvényhatóságainak eddigi törvényes ha
tóságát, a XVI. t, ez. 2. szakasza pedig azt ren
deli , hogy „a megyei állandó bizottmány mind
azon hatóságot fogja ideiglen gyakorolni, mely 
törvény és alkotmáuy szerint a megyei közgyűlé
seket minden tekintetben illeti." 

21 
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Hogy tehát megítélhessük, jogosan járt-e el 
Heves vármegye az engedelmesség megtagadásá
ban, azt kell tudnunk, mik azok a jogok, melyek 
e részben a megyéket törvény és alkotmány sze
rint megillették, tekintve egyszersmind a törvény 
hiányát pótló alkotmányos gyakorlatot is. 

Vannak, kik azt hiszik, hogy a megyék a 
törvényteleneknek vélt felsőbb rendeleteket jog
gal félre tehetik; de én ezen nézetet alaptalannak 
s az eddigi gyakorlattal is merőben ellenkezőnek 
tartom. 

Eletem javát, 25 évet töltöttem a megyei élet
ben, nem csupán mint figyelmes néző, cselekvő 
részt vettem a megyei közéletben, nem ugy, mint 
fizetéses tisztviselő, de ugy, mint folytonosan mun
kás tagja a megyei közigazgatásnak. Ismerem a 
megyei életnek minden mozzanatát, pedig saját 
tapasztalásomból ismerem, figyelemmel kisértem 
más megyék eljárását is ; tagja voltam oly ország
gyűléseknek, melyek egyenesen a megyék kifo
lyásai voltak : és ezen hosszas tapasztalásom foly
tán határozottan merem állítani, hogy a megyék
nek kétségkívül van joguk a törvénytelennek vélt 
felsőbb rendelet ellen felírást intézni, vagy az ille
tő kormányszékhez, vagy egyenesen ő felségé
hez , előadni okaikat, hivatkozni a törvényekre. 

Lehettek, sőt voltak esetek, midőn a kormány 
vagy ő felsége a felhozott okoknak engedvén, 
rendeletét visszavette. De ha rendelete mellett to
vább is megmaradt, azt a megyének teljesíteni 
kellett; joga nem volt az engedelmességet tovább 
is megtagadni; és ha ezt mégis tette, királyi biz
tosküldetett a legfelsőbb rendelet foganatosisására 
s az egész dolog rendbehozására, és a megye sére
lem gyanánt feljegyezte az eseményt, és azt az 
országgyűlés elé terjesztette. 

Ez azon gyakorlat , mely 1848 előtt is foly
tonosan létezett, és ezen gyakorlaton alapulnak a 
megyék jogai, melyek messzebb soha nem terjed
tek, mint — a mint emlitém — a felírás küldésére, és 
ha az sikereiíen volt, az országgyűlésen követeik 
által a dolognak sérelemkénti előterjesztésére. 

Hivatkoznak némelyek az 1823-ki esemé
nyekre ; de ne feledjük, hogy akkor nem csupán, 
sőt nem is főképen végrehajtási kérdés forgott fen, 
hanem a fejedelem egyoldalú és absolut törvény
hozói hatalmat akart gyakorolni, mert ujonczálli-
tást és adófelemelést rendelt el, holott ezen tárgyak 
felett csak az országgyűléssel együtt határozhatott 
volna. 

Az 1825-ki országgyűlés feliratai is épen erre, 
s a kir. biztosok helytelen és néhol üldözéssel pá
rosult eljárására fektetik a fősúlyt. Nem a törvé
nyek magyarázata fölött vitatkoztak akkor, mert 
se ő felsége, se kir. biztosai nem tagadták, 
hogy törvény szerint adó- és ujonezajánlás az 

országgyűlés köréhez tartozik, sa fő sérelem nem 
a királyi biztosok kiküldetése, hanem a törvény
hozási hatalom megsértése volt. Láthatja ezt kiki az 
1825-ki országos irományokban, s én saját tapasz
talatomból is tudom az akkor történteket, mert 
már akkor, fájdalom, oly korban voltam, hogy a 
történteket felfoghattam. 

Hozhatnék elő egyes példákat, melyek egyes 
megyékbe küldött kir. biztosokra vonatkoznak ; de 
mellőzve azokat, egy nem igen régen, azaz 20 
évvel ezelőtt történt átalánosabb esetet hozok fel. 

1847-ben a kormány politikai számításból a 
megyék nem csekély részében a főispánokat he
lyettesekkel akarta pótolni, s egy egészen uj 
rendszert, úgynevezett administratori rendszert 
hozott be. Tekintélyes, köztiszteletben álló főispá
noktól vétetett el akaratjok ellenére a megyék 
kormányzata, és administratorokra bízatott. Az 
ország legtöbb megyéje törvénytelennek tartotta 
ezen eljárastsfelirt az administratorok ellen; de a 
kormány megmaradt rendszere mellett, s a me
gyék engedelmeskedni voltak kénytelenek: mert 
nem érezték magokat feljogosítva, hogy az enge
delmességet határozottan megtagadják és a kine
vezett administratorokat visszautasítsák. Azok 
átvették a kormányzatot, elfoglalták helyeiket, el
nököltek a gyűléseken, tisztujitásokat tartottak, 
intézkedtek hivatalos köreikben, s a megyék, mint 
mondám, engedelmeskedtek, sérelem gyanánt ter
jesztvén a történteket az országgyűlés elé, hol az 
a többség által pártoltatott. 1847-ben még folyto
nos volt a megyék közigazgatási gyakorlata; min
denki tudta a megye jogait, kötelességeit; a szel
lem a megyék többségében inkább ellenzéki volt, 
mint engedékeny: mégsem gyakorolták , sőt nem 
is követelték a megyék azon jogot, hogy a tör
vénytelen administratori rendszertől, sikeretlen 
felírásaik után , az engedelmességet továbbra is 
megtagadják. 

A mit egyik képviselőtársunk megemlített, 
hogy a felsőbb parancsolatok egyszerűen tisztelet
tel félretehetők, mint a gyakorlat is mutatta, nem 
közigazgatási főbb rendeletekre, hanem csak a 
birói parancsokra vonatkozik. E birói parancsok 
törvénykezésünk hiányai közé tartoztak; igy a 
törvényhozásnak gondoskodnia kellett, hogy azok
kal visszaélés ne történjék, és a törvény, különösen 
az 1563. LXXVIIL, és az 1655. LII I . tcz. vilá
gosan kimondották, hogy a bíróságok a törvény
telen parancsolatokat félre tehessék. De más részről 
arról is kellett gondoskodni, hogy a bíróságok e 
részben büntetlenül önkényt ne gyakorolhassanak a 
pörlekedők kárával, és a parancsolatok félretevési 
jogához ellensúly gyanánt azt a sanctiot kötötték, 
hogy a sértett fél perbe foghassa a kir. tábla előtt 
azon birát, ki a birói parancsot félretette, és ha ez 
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a félretevésnek alapos okát adni nem tudta, súlyos 
büntetésben marasztaltatott el, mint a törvény 
mondja : hivatalvesztés, képtelenség arra. hogy jö
vőre is hivatalt viselhessen, infamia és 200 frt. A 
félretevés önkénye tehát a büntetés által ló'n gátolva. 

Nem lehet e birói parancsokat a politikai 
rendeletekkel összezavarni. A törvény ezek félre
tevésére nem adott jogot, és azért nem is szabott 
ilynemű büntetést. Es kérdem, mi volna követke
zése, ha a megyék politikai rendeletek irányában 
ily jogot gyakorolhatnának ? ha ezt büntetlenül 
tehetnék ? ha azon elvnél fogva, mit némelyek sze
retnek emlegetni , hogy a megye feleletre nem 
vonható, még felelni sem tartoznának érette? minő 
zavar következnék ebből ? Ha pedig épen ugy, mint 
a birói parancsoknál, a törvény itt büntetést szabna 
a megyei bizottmányokra s azoknak oly tagjaira. 
kik a végzés hozatalában részt vettek, nem volna-e 
ez a megyékre oly pressio, mely azok állását, ha
táskörét sokkal inkább veszélyeztetné, mint az ed
digi törvényes gyakorlat ? (Miénk, hosszas helyeslés.) 

Heves vármegye tehát oly jogot követelt ma
gának, midőn a miniszteri rendelet teljesítését ha
tározattal! megtagadta , mely a megyéket se a 
törvény, se a törvényes gyakorlat szerint soha 
sem illette. 

Azt mondják mások, hogy ha Heves vármegye 
a formát illetőleg tévedt volna is, a minisztérium
nak se jogilag', se politikailag elég fontos oka 
nem volt arra, hogy a történteket oly fontosaknak 
tekintse és rendkívüli szabályokhoz nyúljon, mi
után izgatás csak ugyan nem történt. 

Ha azon férfiú, ki 1849-ben az april 14-dikei 
határozatot indítványozta, s ez által a sanctio prag-
maticát érvénytelennek nyilvánította; ha azon férfin, 
ki ünnepélyesen kijelentette, hogy az osztrák dy-
nastia uralkodása alatt élni soha sem fog: ki e 
kimodott szóhoz hiven, most sem lakik e haza te
rületén, nem él a magyar törvények s a magyar 
alkotmány alatt, és nem tekinti magát a koronázott 
magyar király alattvalójának ; ha, mondom, ezen 
férfin a pragmatica sanctiót, az ország azon törvé
nyeit, melyek ujabban alkottattak, saját személyé
re nézve kötelezőknek nem ismeri: azt értem; és 
fel tudom fogni, ha ő múltjához, kimondott el
veihez s e részbeli meggyőződéséhez ragaszkodván, 
szorosan következetes akar maradni. Egyéni 
nézete ez, melyet megtámadni sem jogom, sem 
akaratom. Jogilag és erkölcsileg helyes volt-e ezen 
nézetnek oly nyilvánítását, minőt az említett leve
lek foglalnak magokban, ide vetni hazánkba, hol 
azok veszélyes izgatás eszközeivé válhatnak: e fe
lett a Távollevő ellen kárhoztató ítéletet mondani 
sem e helyre, se körömhöz ne tartozik. (Élénk 
tetszés a középen.) 

De, hogy azon honfiak között, kik jelenleg is 

a magyar törvények alatt élnek, Magyarország 
koronázott királyának alattvalói, a magyar alkot
mány ótalma alatt élvezik polgári jogaikat, szól
nak a tanácskozási termekben, és írnak alapokban, 
hogy, mondom, azok közt lehetnek olyanok, kik 
az emiitett levelekben foglalt elveket, azt a megtá
madást, mely a magyar alkotmány alapelvei ellen 
intéztetett, azon kikelést, mely legújabban alkotott 
törvényeink ellen van irányozva, osztják, mago
kéváteszik, és azt egész nyilvánosságban kijelen
tik, sőt terjesztik: azt, megvallom, felfogni képes 

| nem vagyok. (Zajos tetszés a középen.) 
Nem érzik-e e kétféle helyzet között a különö

sé g súlyát ? Nem érzik-e, hogy a ki azt mondja: 
„Én nem ismerem el azon törvényeket reám nézve 
érvényeseknek és kötelezőknek, azok károsak és 
veszélyesek; de nem is akarok ezen törvények alatt 
élni, és nem is akarok azon királynak alattvalója 
lenni, ki ezen törvények szerint uralkodik, nem is 
akarok azon föld területére lépni, mig ezen törvé
nyek fenállnak , a bizonyosan erkölcsileg és jogi
lag más téren áll, mint az, ki -azt mondja: „Én aka
rok ezen föld területén élni, én ezen hazának tör
vényei alatt állok, én ezen királynak alattvalója 
vagyok; hanem helyeslem, ha azon alkotmány, 
melynek alapján ezen fejedelem uralkodik, ha azon 
törvények, melyeket megszentesített, élesen megtá
madtatnak s az ország függetlenségét veszélyez
tetőknek mondatnak, s ez a sajtó által, vagy más 
utón, a nép között terjesztetik"—? (Hosszan tartó 
zajos tetszés a középen.) 

Nem tudják-e, hogy ugyanazon cselekvény 
egyik helyzetben nem ugyanaz, ami a másikban? 

Nem tudják-e, hogy a vélemény, midőn az 
nyilván kijelentetik, és azon országban, melynek 
alkotmányos törvényei ellen van intézve, terjesz
tetik, gyakran nem csupán vélemény ? 

Hiba volt- e ez tőlök, vagy hun ? — a felett 
nem én ítélek, és nem mi itéíük e helyen; én még 
praeoccupálni sem óhajtom a biróság véleményét, 
ha netalán efféle kérdések elébe kerülnének. Annyi 
azonban igaz, hogy efféle megtámadások nyilvános 
kimondása és terjesztése könnyen izgatás eszközévé 
válhatik. gyakran az írónak és terjesztőnek szán
dékán kívül is, mert, én szándékos izgatásról senkit 
vádolni nem akarok. 

Az izgatás minden időben veszélyes lehet, de 
veszélyes volna az különösen helyzetünkben. 19 évig 

j szenvedtünk az absolut kormányzat súlya alatt^se 
j szenvedések keserűséggel töltötték el a honpolgárok 

keblét. Ne higye el senki, hogy midőn a rabnak bör
töne megnyílik eső ismét szabaddá lesz. egy pilla
nat alatt kialudjék kebléből a kiállott szenvedések 
emléke. és a keserűség, melyet abban a szenve
dések összehalmoztak. Idő kell annak, és kedvező 
körülmények ! A szenvedéseknek, az elnyomásnak, 

21 * 
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a keserűségnek termászetes következése a bizaltnat-
lansáo-. Hazánk érdekében fekszik-e ezen keserű-
séget, ezen bizalmatlanságot jövőre nézve is szítam 
és öregbíteni ? (Zajos tetszés a középen?) 

A nép, mely annyit nélkülözött, megeresztve 
vágyainak és ábrándjainak szárnyait, sokat vár 
és sokat remél. Vár és remél olyanokat is, mik 
jelenleg nem teljesülhetnek. Jótevője-e az a nép
nek, a ki mindig azon vágyakat és reményeket em
legeti előtte, melyek még nem teljesültek, azt pedig, 
a mi már megvan, kicsinyli és ócsárolja, és a meg-
elégedetlenség magvait szórja el ? Alkotmányunk 
visszaállittatott.(FeVdáltás a szélső baloldalon: Nem 
állíttatott vissza!) Némelyek azt mondják, hogy an
nak egy része, s az ő nézetök szerint, nagy része, 
még most sincs visszaállítva. Nem vitatkozom e 
pillanatban velők; de annyi tagadbatlan, hogy 
van alkotmányos életünk, melyben élünk és moz
gunk. (Helyeslés.) Van-e, a ki azt állítaná, hogy 
politikai állásunk, alkotmányos törvényeink fej
lesztése már be van fejezve ? hogy annak minden 
része változhatatlan, hogy fejlődésben szellemi és 
anyagi téren haladni, többé nem akarunk? [Elénk 
helyeslés.) De ha fejleszteni akarjuk törvényeinket, 
institutióinkat és erőinket, annak eszközlésére tér 
kell. melyen mozoghassunk, és e tért legalább 
visszaállították törvény eink. IC téren működhetünk, 
e tér nélkül pedig jogosan és t törvényesen mo
zogni sem volnánk képesek. [Elérik tetszés a kö
zépen.) Helyes-e e nyereményt semmisnek tekinteni, 
gyanússá tenni a meglevő állapotot, gyűlöletessé 
azon törvényeket, melyeken állunk, s melyekből 
kiindulva, tovább haladhatunk ? Ily izgatásokat, 
s azoknak terjedését és káros következéseit min
den törvényes eszközökkel meggátolni, a kormány 
szent kötelessége, és azon lépéseknek törvényessé
gét, melyeket a kormány e czélból tett, nem abból 
kell megítélni, hogy az izgatásnak volt-e valami 
eredménye? ha az terjedt-e tovább? mert hiszen a 
rueggátlásnak épen az a czélja, hogy az izgatás 
ne terjedjen, és hogy eredménye ne legyen. (ügy 
van ! jobbról.) 

Némelyek vádul hozzák fel a kormány ellen, 
hogy büntette Eger városát, büntette Heves vár
megyét bírói ítélet előtt. En e vádat merően alap
talannak tartom. A kormánynak nincs joga bün
tetni, mert ez a biró dolga. De a minisztérium nem 
is büntette se Heves vármegyét, se Eger váro
sát. Intézkedései, melyeket tett, csupán politikai in
tézkedések, melyek által Eger városa és Heves vár
megye hibás lépéseinek káros és veszélyes követ
kezései lőnek elhárítva. 

Nem szeretek hasonlatokat használni, de a je
len esetre mégis felhozom például azt, hogy ha 
valaki, saját lakásában, ablakára ragaszt oly ira
tot, melyben az alkotmány alapelvei, a fenálló 

törvények keményen megtámadtatnak, oly iratot, 
mely tartalmánál fogva — tán az írónak szándoka 
nélkül is — izgató természetű, s azt ugy ragasztja 
fel, hogy az utczáról mindenki elolvashatja: mit 
kell ennek ellenében a közhatóságnak cselekednie ? 
Tvalán biró elé kell idéznie azt, ki az iratot oda 
ragasztotta, de az iratot mindaddig ott hagyni, 
míg- a biró az ítéletet ki nem mondotta ? Ez, ugy hi
szem, fonák eljárás volna. (Élénk, hosszas tetszés a 
középen.) Mindenesetre az első lépés, mit bármely 
hatóság vagy kormány ily esetben tenni fog, az 
lesz, hogy #z izgató iratot onnan eltávolítja, s ha 
szükséges, azután veszi kereset alá a tettest. Nem 
volna-e viszás dolog, ha a tettes az iránt emelne 
szót, hogy ő polgári jogaiban sértve van, mert a 
lakás az övé volt, az ablak az övé volt, az irat az 
övé volt, s az ő jogának megsértésével mentek be 
szobájába, és vették le az iratot saját ablakáról, 
mielőtt ő még pörbe fogatott és elitéltetett volna? 
(Tetszés a középen.) Nem ilyen-e az, a mit néme
lyek a minisztérium ellen vádul felhoztak? 

Somssich barátom megemlítette az égő kanó-
czot, melyet gyúlékony anyagok közelében tett 
vagy ejtett le valaki. Nem első teendő volna-e ily 
esetben az, hogy az égő kanócz, mely még ugyan 
nem gyújtott, eltávolittassék, hogy ne is gyújtson, 
és azután tétessenek lépések az ellen, ki a kanó-
czot szándékosan oda tette, vagy vigyázatlanul 
elejtette ? (Elénk tetszés a középen.) Van-e valaki e 
házban, ki helyeselné, ha bevárnák, míg a kanócz 
gyújtott, hogy a tettest a következésekért is fele
lőssé tehessék? Van-e valaki, a ki az égő kanócz 

í eltávolítását helytelennek tartaná, mert az még 
nem gyújtott? (Élénk tetszés a középen.) 

Felhozzák Eger városa mellett még azt is, 
hogy hiszen az csak bizalmat szavazott a levelek 
írójának, de nem nyilvánította, hogy annak poli
tikai elveit és nézeteit osztja. 

Politikai téren lehet bizalmat nyilvánítani oly 
; férfiúnak is, kinek politikai elveit, nézeteit még 
nem ismerjük, de felteszszük róla, hogy azok a mi 
nézeteinkkel és érdekeinkkel öszhangzásban van
nak. De annak irányában, ki politikai néze
teit épen most oly határozottsággal, mely min-

| den kétséget kizár, nyilvánította, e nyilváni-
j tás folytán bizalmat szavazni kétségtelenül annyi, 
I mint nézeteiben osztozni. (Elénk tetszés a köze
pén.) Mit mondanánk oly emberről, ki azt ad-

I ná elő, hogy törhetlen bizalma van a politikai té-
i ren, politikai működést illetőleg oly férfiúhoz, ki-
i ről bizton tudja — mert tőle épen most hallotta — 
| hogy elvei és nézetei az ő elvei- és nézeteivel hatá
rozottan és merőben ellenkeznek, ellenkeznek pe
dig a leglényegesebb dologban, mely az egész 
politikai működésnek alapját képezi ? Volna-e ily 
kijelentésnek más lehető magyarázata, mint az, 



OLXXI. ORSZÁGOS ÜLÉS. (NOT. 6. (1867.) 165 

hogy a bizalmat nyilvánító reméli, miszerint , 
amaz rögtön és teljesen megváltoztatja eddigi meg- j 
gy őződését, a mi arra nézve nem megtiszteltetés, ha- | 
nem talán inkább bántás volna ? (Helyes ! ügy van !) \ 

Hiba volt-e, vagy bün Eger városa részéről 
azon határozat hozatala, melyet a kormány meg
szüntetett? nem vizsgálom. A kormány maga 
hibának tekintette azt, és Eger városát nem kívánta 
büntetés alá vonni; de a hibának lehető rósz kö
vetkezéseit meg kellett gátolnia, mert azt a kor
mány el nem nézhette, és a példa utánzását hall
gatásával elő nem segíthette. Miután tehát a kor
mány nem büntetett, mihez joga sem volt, hanem 
a helytelen cselekvések veszélyes következéseit és 
az izgatás terjedését politikai intézkedés által meg
gátolta, tette pedig ezt oly módon, melyet a tör
vény nem tilt, sőt parancsol, és oly megyei jogot, 
mely törvény vagy gyakorlat szerint eddig fen-
állott volna, semmiképen nem sértett: a kormány 
eljárását törvényellenesnek mondani nem lehet. 
(Mérik helyeslés a középen.) 

A ház több tagja, de maga az 1848-ki törvé
nyek XVI. ezikkelye is a megyéket az alkotmány 
védbástyáinak nevezte. Osztozom ezen nézetben. 
De ha a megyék oly hatósággal és annyi hatalom
mal volnának felruházva, minőt Heves vármegye 
magának tettleg követelt; ha a megyéknek joguk 
volna a felsőbb rendeleteket, midőn azokat tör
vénytelenéknek hiszik, egyszerűen félre tenni, a 
kormánynak az engedelmességet megtagadni; ha 
a kormánynak nem subordinálva, hanem csak 
coordináíva volnának; ha a kormánytól nem függ
nének, ha tetteikért felelősek senkinek sem volná
nak, de a felelős minisztérium intézkedéseinek sike
réi passiv ellenállással meggátolhatnák: akkor a 
megyék nem védbástyái volnának az alkotmány
nak, hanem lehetetlenné tennék annak fentartását. 
(Élénk tetszés a középen.) Képzelhet-e valaki magá
nak ilyen megyék mellett rendezett állapotot ? kép
zelhet-e oly országot, melyben 100 testület, me
gyék, városok, mindenik külön állva, majdnem 
souverain hatalmat követelne magának a végre
hajtás terén, senkitől nem függnének, és egymás
sal össze nem függeuének ? {Zajos tetszés a középen.) 

Azt mondják, hogy oly hatalom mellett, mi
nőt Heves vármegye követel magának, és oly ter
jedt hatóság mellett, minőt némelyek a j tégy ék
nek tulajdonítani akarnak, a parlamentáris kor
mány lehetetlen. Én azt állítom, hogy ily módon 
nem csak a parlamentális, hanem bármi néven ne
vezendő alkotmányos kormány egyaránt lehetetlen. 
(Kitörő éljenzés.) Ha valaha veszély fenyegetné is 
a megyei rendszert, ez nem abból fog származni, 
hogy a megye törvényes jogainak és kötelességei
nek korlátai közé szorittatik, hanem abból, hogy e 
jogok a törvény és gyakorlat határain tul annyira 

kiterjesztetnek, hogy ez által minden közigazga
tás lehetetlenné válnék. (Tetszés.) 

Bocsássanak meg, hogy hosszasabb voltam 
előadásomban, mint óhajtottam volna, (Halljuk! 
Halljuk!) kivált miután a tárgy napok óta kifej
tetvén, az okok minden oldalról már bőven, elő
adattak, és nekem alig maradt egyéb a mondot
tak ismétlésénél. (Élénk ellentmondások.) 

Szabad legyen még azon kérést intéznem a 
tisztelt ház tagjaihoz : küzdjünk, hol véleményeink 
eltérők, a tárgybólmeritett okokka l ; de ne vádol
juk egymást rejtett czélokkal és ne gyanúsítsuk 

| egymás szándokát. Ha egyik fél azt mondja a niá-
I síkról: „Ti zavart akartok és forradalmat, és felfor

gatást !" emez pedig azt hirdeti ellenfeléről, hogy 
az ország jogait, az alkotmányt akarja megrontani, 

' a kormány hatalmát károsan terjeszteni, a niegyé-
| ket megsemmisíteni: mindezek itt közöttünk tán 

hatás nélkül hangzanak el. De a nép közé terjesz
tetvén, egyik és másik oldalról bizalmatlanságot, 
gyanúsítást, gyűlölséget szülnek, felzaklatják a 

; békés indulatokat, elzsibbasztják a higgadt tevé-
j kenységet ,* és mindezeknek csak a haza látja ká-
! rát. (Élénk tetszés.) 

Végzem szavaimat azon kijelentéssel, hogy 
| én a minisztérium által előadott felelettel megelé

gedvén, annak Eger városa és Heves vármegye 
irányában követett eljárását helyeslem. (Szűnni 

• neu: akaró éljenzés és taps.) 
] DimitrieviCS MílOS j e g y z ő : Madarász Jó

zsef ! (Szavazzunk ! Halljuk! Zaj.) 
Madarász József: T. ház! Hazánk torté-

• netének számos példája tanúsítja azt, hogy midőn, 
a szerencse változó körülményei közt, a legna
gyobb csapások érték nemzetünket, a különböző 

! pártnézetek egyesítése által épen akkor mutatta 
! meg azt, hogy a legnagyobb csapások legke-

vésbbé ingatták meg. Nem tagadja senki, hogy 
: jelen korszakunkban, nem kevésbbé nagy ráz-
i kódtatások után, az alkotmányosság tere ismét 
; meg lőn nyitva. 
I Én nem tagadom meg azon eredményt, me-
| lyet előttem szólott képviselő kifejtett j de azon 
; állítást, hogy alkotmányunk vissza van állítva, 

minden fejtegetés nélkül csak azon módosítással 
\ és azon tétellel fogadhatom el, hogy a haza alkot-
' mányos téren működhetik. Ez alkotmányos téren 

való működést tartom én minden pártszinezet kö
telességének a jelen kérdésben, midőn a megyei 

! rendszer és a felelős parlamenti kormány össze-
| egyeztethetése, habár napirendre kitűzve nincs is, 
, mégis mindenki által akaratlanul tárgyaltatik. 

Lehetetlen, hogy én is saját meggyőződáse-
i met e tárgyban ki ne mondjam, saját meggyó'ző-
j désemet, melyet miként én is követelem és kimon-

dani kötelességemnek tartom, előttem szólónak 
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azon mondatát elismerem, a mely ly el beszédét befe
jezte , s meghiszem, hogy minden ellenvéleményü 
képviselőtársam meg van győződve, hogy a sze
rint segíti elő a haza javát, amint ő vélekedik; de 
ép azt követelem magam irányában is, (ügy van!) 
és nem is veszek számításba sok kitételt, hogy 
vannak a képviselőháznak oly tagjai, kik meg
győződés ellen mondanának valamit, vagy bármi 
mellékes érdekekből és számításból tennének: 
mert a kik ellenemben ezt netalán mondanák, 
kénytelen volnék nyilvánitni, hogy azok önma
gokról Ítélnek; de önmagámra e véleményt el 
nem fogadhatom. Áttérek a kérdés alatti tárgyra. 

Legelőször is Eötvös József b. közokíásügyi 
miniszter urnák . . . (I- ölkiáltások : Nincs itt!) Az 
mindegy, akár itt van, akár nincs itt, hiszen par
lamentben vagyunk. De itt is van . . . Tehát, mon
dom, a miniszter i'tr egy néhány észrevételeire kö
telességem nyilatkozni. 

Atalában megjegyzem — megtörténhetnék, 
akaratom ellenére , mert nem szeretném; de 
megtörténhetik, mert az ész nem járhat öt-hat na
pon átm indenre ügyelve — nem szeretnék szalmát 
csépelni; de ha megtörténik, ezt azon jó indulatom 
kifolyásának kérem tartani , hogy nem szeret
ném, hog}r azon eszméknek, melyek érintettek az 
ellenvélemény részéről, valamelyike is vitatárgyat 
ne képezné, 

En a t. miniszter urnák nyilatkozványát el
lentétben látom. Ü legutóbbi egyik nyilatkozvá-
nyaban örömét fejezte ki azon. hogy a mit 1843-
ban haraeresisnek tartottak, az most az országnak 
majdnem többsége által valóban elismertetik. Én 
ezt önállitásainak valóságával hozom ellentét-
be : mert a mit első nap mondott, hogy ő mint j 
a centralisátio embere az ország erős kormányza- j 
tára épiti kiindulási pontját, azt beszédének utóján | 
mégis — a midőn a megyéket, mint az alkotmány 
védbástyájáit állitá elő. és megeugedé bizonyos 
általa előadott esetekben, hogy a megyék tiszt
viselői hivatva vannak arra, hogy ha a kormány | 
törvényellenest parancsol, ezen rendeletet nem 
fogják teljesitni — ez által ellenzetté. 

Osztom azon eszmét, hogy lehetetlen községi, 
megyei és országos rendezett helyhatóságok nél-
kül, országos kormányzat nélkül és azok mind- j 
egyikének szabatosan körülirt kötelessége nélkül | 
alkotmányosan kormányozni. De midőn önmaga j 
a cultusminiszter úr elismerte a megyei, törvény- j 
hatósági tisztviselőknek, szerintem a megyéknek i 
azon törvényes jogát, hogy a törvényellenes paran
csolatokat, p. adóbehajtás és ujonczok iránt, nem kö
teles foganatositni j el kellett ismernie egyúttal a 
tisztviselőknek, szerintem a megyének azon jogát is, 
hogy nyilatkozhassanak és határozhassanak is a 
fölött, vajon a kormány azon rendelete törvény-

ellenes-e vagy sem. Esmivel én a helyhatóságokat, 
megvallom, az előttem szólott képviselő úr elle
nére, ez érdemben, jogban, még pedig törvényes 
jogban lenni hiszem, azért látom ellenkezésben t. 
cultusmniszter urnák e nyilatkozatát. 

Másik, mire észrevételt kívánok tenni, az : jeles 
beszédében azt méltóztatott állítni, hogy 1848-ban 
népképviseletre fektettetvénehaza alkotmányos kor
mányzata, ellentétben áll a megyék szerkezete az 
átalános szabadsággal. Kérdés tehát, miért rendelte 
meg a48-ki törvényhozás, hogy a minisztérium a 
legközelebbi országgyűlésre törvény-javaslatot 
terjeszszen elő, mely a, megyék szerkezetét nép
képviseletre fektesse. En, t. ház, azt merem állítni, 
hogy midőn a törvényhozás a demokratiát fogadta 
el alkotmányi alapul , egyszersmind megren
delte, hogy a megyéknek a népképviselet elve 
szerint átalakítására vonatkozólag törvény-javas
latot terjeszszen elő, azért, mivel a megyék szerve
zete nem képezett elég biztosítékot a demokra-
tiára. Nem levén elég ideje 1848-ban a megyei 
bizottságok olykép átalakítására, ezt csak röviden 
volt kénytelen körvonalozni, és azért parancsolta 
meg, hogy a következő országgyűlésen a minisz
terek ily törvény-javaslatot terjeszszenek elő. 

Azt mondja továbbá t. cultusminiszter úr, 
hogy azon állítást.miszerint a megyék voltak legfőbb 
garantiája az alkotmánynak, nem hiszi. Ezen 
szavakkal méltóztatott kifejezni: „nem hiszem •" 
és méltóztatott állítni, hogy ezen garantia a tör
vényhozás volt. Szabad legyen 1-ör megjegyez
nem, hogy ebben egy kis ellenmondás létezik. 
Ugyanis miből állt ezen törvényhozás? Jól tu
dom, hogy ott voltak a főrendek is ; de cultusmi
niszter úr, mint én is, bizonyosan tudja, hogy 
ezen törvényhozásban csak azon követeknek volt 
döntő befolyásuk a demokratikus intézmények ho
zatalára, a kik a megyéktől küldettek, tehát volt a 
biztosíték a megye. 2-or azt hiszem, az alkotmány
nak legnagyobb garantiája abban áll, hogy 
a megyék a törvénytelen rendeleteknek ellen
állhattak. 

Azok közül, a miket Pulszky Ferenczúr szives 
volt elmondani, első észrevételemet arra teszem, 
hogy „ő jól tudja, hogy e kérdés miniszteri kérdés." 
Valóban, t. ház, én sokat gondolkodtam a bal 
és jobb oldal e tárgybeli ellentétes véleménye fö
lött. Oktatásügyi miniszter úr kifejezte, hogy ő e 
kérdést nem tartja pártkérdésnek, Pulszky Eerencz 
űr ellenben azt mondja, hogy miniszteri kér
dés. Már bocsásson meg a t. ház, ha a kormány 
egyik tagja azt mondja, hogy nem pártkérdés, 
habár a jobb oldal egyik szeretett és tisztelt tagja 
pártkérdesnek állítja is, én inkább vagyok haj
landó hinni azt, mit a t. miniszter úr mondott, (De
rültség) és igj ez észrevétellel tovább megyek. 
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Azt mondja továbbá Pulszky Ferencz képvi
selő : „jól tudja a kormány, hogy még mindig lé
teznek azon elemek,melyek az 1848-kiforradalomba 
sodorták a hazát; ez agitationak akarta elejét venni 
a kormány." 

Ezekre nézve, uraim, fogok e tanácskozás alatt 
némi előadásokra hivatkozni, melyek ugyancsak a 
jobb oldal részéről tartattak: koránsem azért, hogy 
azokat ellenök fordítsam; de meg fogják engedni, 
hogy az emiitett jobboldali képviselőjirak előadását 
ugyanazon félnek máskor mondott szavaival meg-
czáfoljam. Hogy mik voltak az 1 848-ki forradalom 
elemei, arra nézve méltóztassanak meghallgatni, 
habár nincs jelen, a magyar minisztérium nagyon 
tisztelt elnöke mit mondott 1861 május 15-kén: 
„Van egy tény, melyet a história bármely elferdi-
tései daczára sem fog tagadni soha. Ez az, hogy a 
forradalom kitörésének oka nem volt abban kere
sendő', mikép az 1848 törvények elfogadtattak, ha
nem abban, hogy meg nem tartattak (Felkiáltások 
jobbról: ügy van!) Igenis az 1848-ki események 
magok után vonták az 1849-ki küzdelmeket, amint 
a megtámadás maga után vonja a védelmet, mint 
a hóditási vágy a függetlenségi vágyat. u (Felkiáltások 
a jobb oldalról: Helyes! ügy van!) igenis helyes, én is 
azt mondom ; de épen azért, mi volt tehát az 1848-ki 
forradalomnak oka '? (Közbekiáltások a jobb oldalról: 
Eeactio!) Azon forradalomnak elemei tehát nem 
azok közt keresendők, a kik az 1848-ki törvényeket 
vissza óhajtják állítani — h a b á r a z 1867-ki tör
vények által meg is vannak változtatva — visszaál
lítani, mindenesetre alkotmányos utón, azt, hogy e 
hazának önálló hadügye, pénzügye és önálló keres
kedelme is legyen. Es épen ezért, és csak ennyiben 
tartottam kötelességemnek erre megjegyzést tenni, 
ha akkor nem voltak az 1848-ki törvénvek forrada-
lomnak okai, nem lehet azok helyreállításának óhaj
tása most sem. És ezért, mint mindig nyilvánítottam, 
alkotmányos utón, az alkotmány korlátai közt, az én 
zászlómra most is az 1848-ki törvények visszaállítása 
van tűzve; nem oly visszaállítása, hogy azok szó
ról szóra, az után megmaradjanak,mert elismerem, 
hogy a kor fejleményei szerint változtatni kell azo
kat; (Zaj) de minden esetre helyreállítása azon tör
vényeknek, a melyek önálló állami életünk biztosí
tékai. 

Pulszky Ferencz képviselőtársam szíves volt 
kérdezni: magasabb politikai szempontból intézked
vén a kormány, az ország érdekeit teljesitse-e vagy 
a törvényt? Igen emlékszem rá, hogy méltóztatott 
még azt is hozzá tenni, hogy hiszen Bach és Sehiner-
ling urak is paragraphusokra hivatkoztak. 

Tisztelet becsület, uraim! hanem mikor mi foly
tonosan a 48-ki törvényekre, az 1790-iki törvények
re hivatkozunk, hogy önökkel együtt mindazokat, a 
^dk szükségesek egy önálló haza függetlenségére 

— önálló hadügy, önálló pénzügy —- helyre kell állí
tani, mit az alkotmányos élet küzdelmei közt, hiszem, 
hogy ki is vivandunk : akkor ellenünkben, mikor 
most is a 48-iki törvényekre hivatkozunk, a Bach 
és Schmerling paragraphusaira való hivatkozás nem 
illendő; és ha ellenünkben arra továbbra is hivat
koznának, akkor jogot adnának nekünk, hogy e 
paragraphusokat önök ellenében megfordíthassuk. 
(Helyeslés a bal oldalon.) 

Somssich képviselő űr előadására két megjegy
zésem van. (Halljuk!) 

Először: megszokott szép ékesszólásával ugy 
mutatta be magát, mint a medvéi intézménvnek 
leghívebb barátját; de én e tekintetben nem párto
lom az o szándékát akkor, midőn kifejezte azt is, 
hogy ő a népképviseletet nem kívánja ám arra a 
„szám szerintre" alapítani, hanem bizoyos érdekek
re : mert akkor, engedje meg nekem. . . 

Somssich. P á l : Egy szót sem mondtam arról! 
Madarász József : . . . akkor én megköszö

nöm az ily megye létezését. En a megyék szerve
zését demokratiaivá akarom alakitani. esnem kasz
tokra. 

Somss ich P á l : Azt én nem mondtam. 
Madarász József : Bocsánatot kérek. Jól tu

dom, hogy nem e szavakkal mondotta : de tudom 
azt is, hogy micsoda szavakat mondott. (Nevet és a 
jobb oldalon.) Ugyanis annyit határozottan kimon
dott, hogy ő szám szerintre nem akarja: és ez már 
elég nekem arra, hogy ón kiértsem belőle, hogy ez 
nem népképviselet, (Nevetés a jobb oldalon; átalános 
derültség) és előre is nyilvánítsam, hogy a megyé
nek oly átalakítása által koránsem fogja énben
nem pártolóját találni Somssich képviselőtársam, 
hanem pártolóját azok, a kik a 48-iki törvénynek 
határozott rendelete szerint — a mit egyébiránt 
megváltoztatni minden országgyűlésnek szabad 
(Átalános tetszés) — a megyék rendezését ugy óhajt
ják, hogy az tiszta népképvissletre alapíttassák. 

Másodszor: szerencsétlenségemre talán megint 
félre értettem — de ugy hiszem, nem értettem félre 
— azon szavait t. képviselő urnák, midőn azt mon
dotta, hogy elismeri ő, hogy a biró mondhatja ki 
a bűnöst, de előre azt se lehet kimondania, hogy 
bűntelen valaki. Bocsánatot kérek: jól tudom, hogy 
a t. képviselő úr ép ugy ismeri az alkotmányosság
nak abczéjét, mint én. . . (Fóíkiálkísok: Jobban is
meri!) Lehet, legyen, hogy jobban ismeri; de mi
dőn az előbb érintetteket mondja, akkor merem ál
lítani, hogy jobb ismeretsége mellett is megtagadta 
az alkotmányosság abczéjét. Az emberi jogok ab-
czéje is az, hogy míg a biró által el nem marasztal-
tatik valaki, addig mindenki bűntelen. 

Szabad legyen átmennem Deák Ferencz t. 
képviselő úr által (Halijuk!) felhozott pár tételre. 

0 a z t taglalta, vajon jogosan cselekedett-e 
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a kormány akkor, midőn kir. biztost küldött ki, 
és ő az 1805-ik törvény fölolvastával indokolta 
ezen eljárást. Szerencsétlenségemre azt hiszem s 
•ugy vagyok meggyőződve, hogy midőn az 1848. 
3-ik t. czikknek 2. és 6. szakasza különösen, melyek 
azt rendelik, hogy a magyar koronázott király is 
a végrehajtó hatalmat a törvények értelmében és 
kizárólag esak a felelős minisztérium által gyako
rolhatja, akkor engedelmet kérek, osztom Komá
rom városa igen t. képviselője által már előadott 
azon elvet, hogy az 1805-re támaszkodás és kir. 
biztos általi műtét az alkotmányosságnak a 48-iki 
törvények által megállapított elvét támadja meg, 
(Helyeslés a bal oldalon) s megtámadja azért, mert 
ez a királyi teljhatalmat megállapítja a felelős 
minisztérium mellett és kivül. (Ellenmondás a jobb 
oldalon.) Nagyon jól tudom, hogy a miket én mon
dok, önök helyeslésével nem találkoznak ; ezt na
gyon tudom ; hanem azért szabad nekem envéle-
ményemnek lenni: s az én kifejlett envéleményem 
e felől, a törvények szerint, az, hogy én ez által 
az alkotmányosság elvét látom megtámadva: mert 
egy királyi teljhatalmat látok ismét a felelős mi
nisztériumon kivül életbe hozatni: {Fölkiáltások a 
jobb oldalon •* Nem áll!) és csodálkozom rajta, hogy 
azok, kik a parlamenti felelős kormányzatnak oly 
átalánosan híveinek mutatják magokat, mégis ezen 
parlamenti kormányontuli hatalmat is meg akar
ják állapitani. En azt hiszem, hogy az előző tör
vényeket, ha azok ellenkeznek az utóbbi törvé
nyekkel , az utóbbiak eltörlik. Az ismét minvé-
leményünk, ellenkezik-e az előbbi törvény az 
utóbbival vagy nem; de az én véleményem szerint 
a 48-iki törvények 6. szakasza ellenkezik az 1805. 
törvény 5. szakaszával. 

Egyébiránt bátor vagyok még felhívni nem
csak a t. háznak, de magának a t. minisztérium
nak is figyelmét önmagára azon rendeletre, melyet 
a koronázott király kiadott. Sajnálom, hogy ki
nyomatva és itt felolvasva nincsen, mert én azt 
hiszem, hogy minden ily tárgyban, midőn a 
miniszter feleletre vonatik, a miniszteri eljárás
hoz tartozó irományoknak is a ház asztalán 
kinyomatva kellene lenniök: azért, hogy meg
ítélhesse a ház, hogy nincs-e azokban — meg
lehet szándék ellen — valami olyan, mint a mi
lyen, példán?! k ofeáért, régen a só tárgyában is 
elkövettetett. {Zaj. Ellenmondás.) Én tehát vélet
lenül elolvastam ezen rendeletet, és ugy láttam, 
hogy annak elején, mely így szól: hogy „ő felsége 
a végrehajtást a felelős minisztérium által gya
korolja," ezen szavak: „a törvények értelmében" 
— meghiszem, és akarom hinni, hogy nem szándéko
san — de kimaradtak; és miután én igy láttam ezen 
leirat másolatát, én fölhívom és kötelességévé te
szem ezúttal a kormánynak {Ellenfelkiáltások: Nincs 

; joga hozzá! Zaj) — mivel a törvény, a 48-iki tör
vény, azt rendeli, hogy csakis a törvények értelmé
ben gyakorolja a végrehajtó hatalmat — nyilatkoz
zék, miszerint semmi esetre sem szándékosan, hanem 
szándékon kivül történt azon az alkotmány főbb 
biztosításának kihagyása. Kijelentem azonban azt 
is, hogy ha az eredetiben nem ugy volna, mint én a 
másolatból mondtam, akkor viszont részemről en
gedelmet kérnék mind a háztól, mind a miniszté
riumtól. (Fölkiáltások : Dologra! Zaj. Halljuk! Az 
igazságügyi minisztertől átvévén a másolatot, olvassa:) 
„Miután a végrehajtó hatalmat a magyar korona 
területén a felelős minisztérium által gyakorolja/ ' 
(Zaj.) Tehát ugy van. {Zaj.) Hiszen a t. háztól 
függ határozni; én megmondottam és teljesítettem 
kötelességemet. {Zaj.) Méltóztassanak azután ha
tározni. {Halljuk!) 

Másodszor Deák Ferencz képviselő ár elő
adta azt is, hogy törvényes gyakorlatot sem tud
nánk felmutatni arra, vajon a megyék gyakorol-

í ták-e azon jogot, hogy félretették a felsőbb ren
deleteket, és joguk is lett volna az iránt felírni, 
hogy ezt nem teljesítik. (A jobb oldalon: Ezt 
nem, mondta !) Elismerem, t. képviselőház, és ma
gam is megeng-edem, hogy a kormánynak, min
den kormánynak, annál inkább felelős parlamenti 
kormánynak — ha ugyan ez tökéletesen parla
menti kormány volna— de ha nem is az, a par
lamentalis kormánynak mindenesetre kell hatal
mának lenni, hogy rendeleteit teljesíthesse és fe
leljen róla. Azonban részemről azért tartottam kö
telességemnek ezt fölemlíteni, mert igen jól tu
dom tapasztalásból, jelesen hivatkozom Fehér me
gyére — emlékezhetnek az esetre 1836-ban, midőn 
megkezdetett, hogy a főispánoknak egy rendelet 
adatott ki épen arra nézve, hogy ha egy tisztvi
selőválasztáson zavargások történnek, ön magok 
nevezhessék ki a tisztviselőket — e rendeletet tisz
telettel félre tette és fel is i r t ; és — igaza van 
képviselő urnák — a kormány, valószínűleg be
látva, hogy alkotmány ellenest cselekedett, tovább 
nem kívánta, hogy teljesíttessék. [Ellenmondás a 
jobb oldalon.) De könyörgök, vegyük már most, 
hogy a kormány daczára annak, hogy rendelete 
törvénytelen, hogy az alkotmánynyal ellenkezik, 
másodszor is azt írja le, hogy teljesíttessék rende
lete : nem jogos-e a megyék azon szokása, hogy a 
mi törvénytelen, azt nem kell végrehajtaniuk ? 
Igen jól tudom, hogy végrehajtatván azután a 
törvénytelen rendeletek kir. biztosok által, a sére
lem terére tereltetett a megyék által az ügy, de 
csak azt akarom kihozni belőle, hogy nem mindig 
való az, hogy a kormány átlássa mindenkor, hogy 
ő az alkotmány ellen cselekedett; és ekkor én ab
ban találom legnagyobb biztositékát az alkotmáy-
nak, hogy a megyék a törvénytelen rendeleteket 
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nem teljesitik, abban, hogy a kormány törvény
ellenes dolgot nem követhet el. 

T. ház, azt hiszem, hogy igen röviden fejez
hetem ki ez úttal véleményemet. 

Tisztelt Csiky Sándor és Böszörményi László 
képviselőtársaim, mindazokra, mikre még ezeken 
kivül észrevételt akartam volna tenni, megfeleltek. 
Nem szándokom mind azokra, mik itt magára azon 
iratra nézve előadattak, (Micsoda iratra f) a mik 
Kossuth Lajosnak váczi választóihoz irt levelére 
nézve előadattak, nem szándékom semmit szó
lani azok után, miket már Böszörményi László 
barátom mondott; hanem kiegészítésül, hogy le
gyen nyoma annak, hogy miqő az, izgató-e az vagy 
nem, azon szavak után, melyek itt többször elő
adattak, szabad legyen két tételt fölolvasnom, mely 
utána következik. Ez az: „Tehát czáfoljon meg 
engem a bécsi udvar, övé az ország és hatalom, 
győzze meg nemzetemet, hogy nincs igazam, ál
lítsa helyre a 48 iki alkotmányt csonkitatlanul, 
és tartsa meg hűségesen: akkor a magyar nemzet 
elégedettnek érzendi magát. Bármi legyen is az én 
véleményem : fontolja meg a hatalom e szavaimat, 
mert bennök a nemzet geniusa és a történelem lo
gikája szói." 

Ezek után csak azt vagyok bátor még felhozni 
— arra nézve, a mit t. Perczel Mór képviselőtársam 
beszéde következtében Somssicb Pál képviselő úr 
felhozott, hogy kiindulási pontúi elfogadja az egyez
kedési alapot — a mit Somssich Pál képviselőtár
sam 1861 évi május hó 18-án mondott, mert én e 
most fölolvasott tételek után a levélből az 1848 iki 
törvények helyreállításának kiindulási pontul vé
telét értem. Somssich igen tisztelt képviselőtár
sam ezt mondotta: „Annyi bizonyos, hogy a magyar 
nemzet az 1848-iki törvény határozataihoz ra
gaszkodik, ezek szerint alakította hatóságait, ezek 
értelmében választotta, küldötte képviselőit; a kép
viselői kar tehát az egész nemzettel jone ellen
tétbe, ha más vagy épen azzal ellenkező kiindu
lási pontot választana/' [Zaj) Tehát Somssich kép
viselőtársunk e nyilatkozattal azt előzte meg, a 
mi a most annyira fölizgatónak tartott levélben 
mondatik. 

Legyen szabad bezárnom beszédemet a jelen 
kir. minisztérium elnökének 1861-ben mondott be
szédénekidevágó ezen tételével: „Mi tehát nem 
fogadhatunk el semmi más alapot, mint a mely a 
pragmatica sanctionak értelmében a personalis 
unió erejénél fogva létezik és az 1848dki törvé-
uyekben gyakorlatilag ujolag körül van irva." 

T. ház! Mármost bezárhatom beszédemet. (Zaj. 
FölkiáMsok a jobb oldalon: Jó less!) Csak még a 
kormánynak általam kivánt vád alá helyeztetését 
kívánom indokolni. 

Úrim! senki sem kivan játszani a parlamen-
KÉPV, H. SAPLÓ. 1865/,. V. 

tális kormánynyal , senki sem kivan játszani a 
felelősséggel, és a mi engemet arra indított, hogy 
én a vád alá helyeztetést kérjem, az, mert meg
győződésem az. hogy a törvényeket sértette meg, 
midőn pedig törvény sértése forog fen — ha csak 
valaki opportunitási indokokból nem kivánja mel
lőzni — lehetetlen, hogy a törvények sértője ellen 
egyúttal a törvények parancsa szerint ne kívánjon 
eljárni. (Zaj.) 

Szabad legyen megemlékeztetnem a t. ház 
azon tagjait, kik forrodalomra és conspiratiora 
hivatkoznak , hogy — természetesen •— én sem 
vagyok forrodalmár. (Nevetés.) 

Hanem méltóztassanak megemlékezni, mi
dőn a forradalomról szólunk, jusson eszünkbe a 
múlt angol kabinet egyik kitűnő tagja, lord 
Russel 1861 májusban mondott beszédének ezen 
része : „Én mindig barátságos viszonyban kívánok 
állani azon államokkal, melyek hazánkkal barát
ságos viszonyban állanak; de a hányszor a nép egy 
zsarnok kormánytól megszabadul, mindannyiszor 
belső elégtételemet el nem fojthatom." 

És méltóztassanak megemlékezni magára az 
angol forradalomra, az angol történelemre — ame-
byetismétt. Somssich Pálnak köszönök — 1851-ben 
kiadott angol történelmi értekezése folytán, melyben 
elősorolja az angol forradalmat — bizonyosan em
lékezik ugy mint én — körülbelől a 109 lapon. 
Miután azt mondják, hogy Rómára szeretek oly 
nagyon hivatkozni, hát most az angol történelemre 
hivatkozom. 

Cromwell után — a ki pedig hogy Angolor
szág nagyságát alapította meg senki sem tagadhatja 
— jött (Közbeszólás; AIÖTIJC!") No igen, a béke-
herczeg; de nem akarom ezt érinteni, noha ez is ha
sonlatba hozható. Hanem jött l I .Károly és I I . Jakab 
korszaka. En csak arra nézve akarom ezt fölhozni, 
hogy a történelem sokszor azt bizonyítja be, hogy 
egyik vagy másik országban az összes nemzet min
den pártjai belátják még a forradalom szükségét is. 
Ez van tehát azon könyvben a 109-ik lapon , jól 
megjegyeztem: a toryk és wighek belátták, hogy 
e szükség akkor Angolországra is beállott. Elő-
adatik ilyképen : A toryk belátták , hogy 40 év 
óta a király iránt mindenkor hivek voltak, dehogy 
huségökhöz szabadságuk s hitök fentartása vé
gett a hazának is joga van ; a wigheknek és toryk-
nak jeles nevezetes fejei összesültek; a harmadik 
pártfőnök nem állott ugyan hozzájok, de nem is 
téritette el őket ; (Zaj) és 1688-ban egy admiral 
álruhában ment ki az oraniai herezeget meghívni 
(Zaj. Fölkiáltások: Tudjuk azt jól!) Én is tudom, 
uraim; hanem a történelemnek többszöri ismétlés
sel veszszük hasznát. 1688-ban tehát egy admiral 
matróz álruhában ment ki, meghívni oraniai Vil
most a haza, a szabadság és a hit megótalmazá-
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sara; és 1688-ban — ha jól emlékszem — 
deczemberben, körülbelül 18-án, a mely perczben 
II. Jakab Londonból megszökött, ugyanazon 
perczben ment be oda Vilmos, és 1689-ben február 
13-án a trón üresnek nyilváníttatván, Vilmos és 
Mária hivattak meg a trónra. 

Csak azt akartam bebizonyítani ezek által 
hogy a forradalom sokszor kötelessége egy nem
zetnek ; és megyőzó'désem az, hogy a hazát csak 
is az 1848-ki törvények — melyekben a hazának j 
önálló hadügye, pénzügye és kereskedelme van 
biztosítva — mentendik meg azon nagy veszedelmek j 
közül, a melyek környezhetik mind Magyaror- ! 
szagot, mind egyúttal a királyi széket, Igen, uraim, 1 
ez megtörténhetik; és a mint megtörtént Croesussal, ' 
hogy azt kénytelen volt mondani a máglyán: I 
„Oh Solon ! Solon !* ugy megtörténhetik az eset
ben, ha e hazát környezendő vészek előtt nem állít
tatnék vissza e hazának önálló had- és pénzügye, a 
melyek biztosan mégis mentenék, megtörténhetik, 
hogy e felkiáltás is bekövetkezik még: „Oh Kossuth, 
Kossuth!" (Zajos éljenzés a szélső bal oldalon.) 

SomSSich P á l : Tisztelt ház! (Nagy zaj.) 
Személyes kérdésben kérek szót. (Zaj. Nincs sze
mélyes kérdés! Halljuk!) A személyes megtámadás I 
leginkább akkor követtetik el, (Nagy zaj) midőn j 
valakinek állítása félrernagyaráztatik. Szavaimat | 
félremagyarázta Madarász barátom, midőn azt 
monda, hogy én a népképviselet alapját támad
tam volna meg beszédemben, vagyis inkább nem 
mondtam azt abban k i , de ő tudja , hogy mon
dani akartam. 0 szavaimat elferdité s nekem van 
jogom magamat rectificálni. (Helyeslés.) 

Nem csak nem mondottam azt, hanem hozzá
tettem — mit, ha figyelemmel hallgatta előadá
somat, tudhatna t. képviselő úr — hogy egyedül 
maga ezen képviseleti rendszer, municipalis hely
hatóságok nélkül, nem képes a szabadságot bizto
sítani ; csakis ez egészíti ki azt u g y , hogy egész | 
organismussá izmosodván, biztosítja és védi meg a 
szabadságot is. De a mit t. barátom mondott, azt 
én nem mondottam. (Helyeslés.) 

Másodszor azt sem mondtam, hogy valaki fe
lett a bűntelent nem szabad kimondani (Nagy 
zaj) Méltóztassanak csak kihallgatni. Azt állítot
tam, hogy ha valaki biró elé van állitva, ak
kor nem szabad a biró független eljárására izga- > 
tólag hatni4* és se a bűnöst, se a bűntelent előre 
kimondani. 

Végre harmadszor a miket reám olvasott 
tisztelt barátom, én a 48 törvényeket kiindulási pon
tul elfogadtam, s elfogadom ma is ; de se 48-ban, 
se az én mondásomban nem volt az , hogy az 
uralkodó uralkodása incompatibilis Magyarország 
függetlenségével. (Zaj. Szavazzunk!) 

Gajzágó Salamon jegyző: Szász Károly! 

Szász K á r o l y : Ha mindenki eláll szólási 
jogától, ugy én is elállók. 

Gajzágó Salamon jegyző: Ónossy Mátyás! 
Ónossy Máiyás: Elállók. 
Gajzágó Salamon jegyző: Németh Károly! 
Németh Károly: Elállók. 
Gajzágó S a l a m o n j e g y z ő : Faragó Ferencz! 
Faragó Ferencz: Elállók. 
Gajzágó Salamon jegyző: Zichy Antal 
Zichy Antal: Elállók. 
Gajzágó Salamon jegyző: Mihályi Péter 
Mihályi Péter: Elállók. 
Gajzágó Salamon jegyző :Szelestey László! 
Szelestey László: Elállók 
Gajzágó S a l a m o n jegyző: Papp Zsigmond 
Papp Zsigmond: Elállók. 
Gajzágó Salamon jegyző: Justh József! 
Justh József: Elállók. 
Gajzágó Salamon jegyző: Zmeskáll Mór! 
Zmeskáll Mór: Elállók. 
Gajzágó Salamon jegyző: Fulepp Lipót! 
Fülepp Lipót: Elállók. 
Gajzágó Salamon jegyző: Tolnay Károly! 
Tolnay Károly: Elállók. 
Gajzágó Salamon jegyző: Dobránszky 

Adolf! 
Dobránszky Adol f : Én szólani kívánok. 

(Fölkiáltások : Akkor a többi sem fog elállani!) Én 
nem vagyok ellene. (Nagy Zaj.) 

SzáSZ K á r o l y : T . ház! (Nagy zaj. Eláll!) 
Én a közóhajnak engedtem, midőn előbb azon föl
tétel alatt elállottam, ha a többi is eláll. Egyéb
iránt a tárgy ki van merítve, és én részemről vég 
leg is elállók. (Helyeslés.) 

Dobránszky Adolf: T. ház! (Nagy zaj. 
Eláll! Szavazzunk!) Kifáradt a t. ház türelme: rö
vid leszek. Hiszen azon sok szép után, mit e te
remben a municipiumok érdekében halottam, nem 
is lehet czélom ezen tulaj donképen nem isna[3Írenden 
levő tárgyról bővebben értekezni. (Eíláll! Sza
vazzunk!) 

Azonban szó nélkül nem hagyhatom (Nagy 
zaj) a municipiumok eredetére vonatkozó, tegnap
előtt és ma hallott állításokat, melyek annyiban 
elütnek a valóságtól, a mennyiben tudomásom 
szerint a megyék nem csak Horvátországban, ha
nem Magyarország egy részében fenállottak a 
zsupánok vagy ispánok vezérlete alatt még a 
magyarok bejövetele előtt, (Nagy zaj. Halljuk l 
Szavazzunk!) s a mennyiben a jász-kunoka bese
nyők, a szepesi és erdélyi szászok, az oroszok, a 
hajdúk, a szerbek és igen sok városok (Folytonos 
nagy zaj) számára kiadott szabadalmi levelek ta
núsága szerint keletkeztek (A dologra! Zaj) muni
cipiumok azért is, hogy különös foglalatosságok, 
különös vidékek és nemzetiségek érdekei (Nagy 
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zaj) kellőleg képviselve legyenek, illetőleg meg ne 
sértethessenek. 

Erre látszott utalni az általam igen tisztelt 
Somssich Pál képviselő úr is, kire, mint az ügy
ben auetoritásra, szívesen hivatkozom, habár ab
beli, Deák Ferencz képviselő úr által is felhozott 
nézetét, miszerint a mnnicipiumok minden tekin
tetben subordinált és nem coordinált állást fog
lalnak a kormány irányában, tekintettel épen 
fen érintett rendeltetésökre {Eláll! Nagy zaj) s 
más feladataikra, tekintettel továbbá a fenálló 
törvényes régi gyakorlatra, nem osztható m. (Ellen-
mondások, Zaj.) 

Ki fogom ezt deríteni; csak egy kis türelmet 
kérek. (Nagy zaj. Szavazzunk!) 

A municipiumok foglalkoznak politikai 
ügyekkel, melyek természetszerűleg itt inkább 
csak tanácskozási és véleményezési jelleggel bír
nak, foglalkoznak gazdasági és közigazgatási 
tárgyakkal; (Nagy zaj) s én ugy vagyok meg
győződve, vagy csak az utóbb nevezett teendőkre 
nézve voltak s vannak a municipiumok a kor
mánynak subordinálva, (Folytonos zaj) a nyoma-
tékosb vagyis politikai és gazdasági ügyekre néz
ve pedig coordinálva (Nagy zaj. Ellenmondások) 
elannyira, hogy azokra nézve még a beleszólás 
sem illette a kormányt soha jogosan, (Hát a házi 
adó ? Ellenmondás. Zaj.) Majd rá jövök erre is ; 
csak egy kis türelmet kérek. 

Ha összezavartatik a közigazgatás a muni
cipiumok többi teendőivel, akkor igen lehet ne
vetségessé tenni a municipiumok függetlenségét, 
(Nagy zaj) s azt állitani, hogy e mellett fen nem 
állhat a rend; de hát nem nevetséges-e (Nagy zaj) 
másrészt, ha valaki azt állitván, hogy a muni
cipiumok minden tekintetben a kormánynak 
vannak subordinálva, s igy a kormánynak lehe
tett volna mint felettes hatóságnak intézkedni 
1848 előtt, mit vehetnek fel a municipiumok 
gravamennek ? (Zaj) kit válaszszanak országgyű
lési követnek, s mily utasítással lássák el azt ? E 
tekintetben és minden politikai ügyekben, uraim! 
a municipiumok. mindig oly annyira coordinálva 
voltak (Nagy zaj. Szavazzunk!) mindig a kormány
nyal, hogy ennek erre vonatkozó rendeleteit igen
is tisztelettel félretették s félretehették. 

Nem más volt pedig a municipiumok állása 
a gazdasásig ügyekben is. (Zajos ellenmondások.) 

Igaz, mit beszédem közben már többször 
felemlíteni hallottam, hogy ezen utóbbi ügyekbe, 
kivált a megyék házi adójába bele avatkozott a 
kormány; de megjegyezem, csak annyiban, mint ez 
frydtan kimondatott, a mennyiben a megyék közön
ségei kizárólag a nem adózó kiváltságos osztály
ból állottak, (Zaj) melyre ügyelni kellé, hogy az 
adózókat a maga javára tul ne terhelje. Világos te

hát, hogy e viszony megszűnte után a municipi
umok, mihelyt a törvény kivánalmához képest 
népképviselet alapján lesznek rendezve, függetle
nül fognak állani a kormány irányában, (Eláll! 
Ellenmondások. Zaj) ép ugy, mint állanak ó' fel
sége többi országaiban is, hol némi nyomatékosb 
gazdasági ügyekben, kivált ha nagyobb tőkék 
felemeléséről, tehát kölesönökről van szó, (Nagy zaj. 
Ellenmondás) megilleti a beleszólás az oi'szággyü-
lést, illetőleg annak választmányát, de nem a kor
mányt. (Fölkiáltások : Felügyel a kormány !) Enge
delmet kérek, felügyel csak az országgyűlés. 
(Zaj.) A kik ezt nem tudják, keveset olvasnak, 
(Nagy zaj. Eláll! Szavazzimk ! A dologra!) 

Ezeket előreboesátva, áttérek az ügy érde
mére (Nagy zaj) azon kijelentéssel, miszerint- én 
egyik inditványt sem pártolom, de az azok mel
lett felhozott érveket, miután azok az eddigi dis-
cussio alapján meg nem ingattattak, igen helye
seknek tartom : (Ellenmondások. Zaj) mert ha 
egyrészt megengedem, hogy Eger városának 
nem az a tulajdonképeni hivatása, hogy politikai 
ügyekkel foglalkozzék, és ha másrészt bátran 
azt állitom, hogy azért Eger városát vagy bár
mely községet alkotmányos országban (Folytonos 
nagy zaj) a politikai discussioktól elzárni nem le
het : önként következik, hogy Eger városának a 
politikára vonatkozó határozatai — nem tekintve 
azt, hogy képviselőjének tájékozásul szolgálnak 
— nem bírhatnak más jelleggel, s ép oly kevéssé 
praeoccupálhatnak (Nagy zaj) bárkit, vagy épen 
bíróságot, mint bármely privát gyülekezet határo
zatai. 

Nem volt tehát szükség a határozat megsem
misítésére, (Zaj, ellenmondás) hanem el kellett volna 
járni a kormánynak — ha csakugyan veszélyesnek 
tartotta a kérdés alatti határozatot — ugy, mint pri
vát gyülekezeteknél eljárni szokás, t. i. rögtön 
perbe kellett volna fogatni az indítványozókat, 
(Ellenmondások. Zaj. Eláll! Szavazzunk!) és való
ban nem csak biztosabban, hanem hamarabb is 
elérte volna czélját, mint az általa választott, a 
megyei bizottság suspensiójával egybekötött, tehát 
a jogsértés jellegét magán viselő utón. (Zaj.) 

Igaz, mit Pulszky Ferencz képviselő úr fel
hozott, hogy 1848 és 49-ben szintén megszűnt a 
municipiumok minden hatásköre, miután minden 
megyében nem egy, de rendszerint több kormány
biztos működött teljhatalommal a nélkül, hogy 
az országgyűlés ez ellen felszólalt volna; (Nagy 
zaj) de csodálom, hogy épen Pulszky képviselő úr 
utánzásul ajánlja a municipális önkormányzat eb
beli megsemmisítését, holott másrészt épen azt 
hozza fel a Bachféle rendszer alatt szolgált hiva
talnokok ellen, hogy vakon teljesítették a kor
mány rendeleteit. (Folytonos nagy zaj.) És hát ugy 

22* 
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járjunk-e el most is, mint eljártunk akkor? Hiszen 
az akkori kormánynak semmi jogot nem respec-
táló eljárása készité el az 1849-ki eseményeket, 
melyeket ecsetelni azért tartózkodom, mert más
kép tűntek fel azok nekem s más nem magyar 
nemzetbelieknek, mint a tisztelt ház többségé
nek. {Nagy zaj.) Abban azonban talán találkozom 
a tisztelt ház többségének nézetével, ha azt állitoni, 
hogy e zavarok megújítása nem kívánatos, mert 
lehetett néha üdvös is a diktatúra akár minisz
tériumra, akár egyes személyre ruháztatik, de az 
ország dolgát mintegy erőszakolva oda vinni, 
hogy a diktátori hatalomra szükség legyen, az a 
szépnek és jónak épenségss ellentéte. 

De létezik, nem is tekintve ezekre, egy lé
nyeges kölönbség az 1848 és 1849-ik évi kor
mánybiztosok és a jelen esetben előforduló királyi 
biztos között, és habár Madarász képviselő urat 
e téren kifejtett okokosdásaiban követni nem 
akarom, mégis sajnálom, hogy a kormány tért 
nyitott azon praesumtionak, hogy, mint eztVadnay 
képviselő úr a collegialis kormányrendszerről állí
totta , a felség sérthetlenségének palástjával taka
rózni, vagy legalább az e részbeli discussiokat ne
hezíteni kívánja {Nagy zaj. Ellenmondás), holott 
küldhetett volna kormánybiztost, s ez által nyer
hetett volna időt is, ha csakugyan oly sürgős volt 
az eset, mint állíttatik. 

Mind ezeknél fogva én az indítványok mellett 
felhozott érveket nagyrészt alaposaknak vallom, 
az indítványokat azonban és pedig Tisza Kálmán 
képviselő társunk szelídebb indítványát sem fogad
hatom el, mert tekintettel eddigi eljárásunkra, tar
tok attól, hogy ez elfogadás esetére a tisztelt ház 
következetlenség, illetőleg részrehajlás gyanújába 
esik, miután nagyobb jogsértések ellen fel nem 
szólalt, s nincs is reménységem, hogy felszólal
jon. {Nagy zaj.) Nem titok ugyanis a t. ház előtt, 
hogy királyi biztosok működnek Erdélyben s Fiú
méban; nem titok a kormány azon eljárása, mely 
szerint Horvát- és Tótországban alkotmányos 
tisztviselők és tanárok hivatalvesztéssel büntet
tetnek, {Zaj) h a a k o r m á u y politikáját elfogadni 
vonakodnak... {Ellenmondás. Zaj. Ezek muszka érzel
műek!) Tessék őket törvény elé állíttatni, ha bűnö
sök. Nem titok a t. ház előtt az sem, hogy ez 
utóbb nevezett országokban még az ország képvi-
seltetésére nézve is octroválás történik épen az 
utolsó időben. (Szűnni nem akaró zaj.) Ha tehát 
nem emelünk szót az ellen, midőn egész or
szágok alkotmányos jogai nagyban sértetnek, 
sőt sarkaikból kiforgattatnak, opjjortunitási szem
pontból, talán csak azért, mert lakosságuk nem 
magyar : akkor, tisztelt ház! ne helytelenítsünk a 
kormány eljárását opportunitásí sempontból se, 
ha sérti a magyar municipitimok jogait, kivált 

midőn e municipiumok némelyike, mit Pulszky 
képviselő úr kiemelt, s mit Zempléni megye az 
általa lakott orosz lakosság irányában követett 
{Szavazzunk!) eljárásával fényesen igazol, jeleidegi 
provisorius szerkezetében nem a megye lakos
ságának érdekét, hanem csak a bizottsági tagok 
nézeteit képviseli. 

Én tehát Tisza Kálmán képviselőtársunk 
indítványát nem pártolhatván, oda járul igény
telen nézetem, miszerint a tisztelt ház mondja ki 
Perczel Mór képviselő úr indítványa szerint, hogy 
a két rendű, előttünk fekvő indítvány megvitatása 
után egyszerűen áttér a napirendre {Zaj) azon 
reményben, hogy a tisztelt minisztérium legkö
zelebb meg fogja örvendeztetni a t. házat egy a 
municipiumok rendezését tárgyazó törvényjavas
lattal. (Zaj. Szavazztmk! Szavazzunk!) 

E l n ö k : Almásy Sándor képviselő úr mint 
indítványozó kíván szólani. {Zaj. Szavazzunk! Hall
juk !) 

Almásy Sándor: T. ház! Mid őn inditvá-
ny ómban a minisztériumot perbe fogatni kértem,tet
tem ezt azért, mert Heves megye bizottsága felfüg
gesztése által a minisztérium megsértette a törvényt, 
és igy inditványombeadásátazl848-iki törvény 3-ik 
czikkének 3 2-ik §-a értelménél és képviselői állo
másomnál fogva kötelességemnek tartom. A kik a 
minisztérium eljárását helyeslik, többnyire az op-
portunitas szempontjából indulnak ki. (Fölkiáltások 
a jobb oldalon: Nem igaz!) Majd azokra is ke
rül a sor. 

Engedjék meg, hogy mindenekelőtt ne azok
nak, kik legelőször szóltak, de épen annak vála
szoljak, ki legutoljára szólt, különösen, hogy Deák 
Ferencz képviselőtársam előadására néhány észre
vételt tehessek. {Ohó! Ohó!) 

Deák Ferencz a megyei rendszert szépen 
körvonalozván, utoljára előadá, mikép keletkezett 
azon viszályos eset, melynél fogva Heves megyé
nek Eger városát, meg kellett volna fenyitni. Elment 
odáig, hol a királyi biztos kiküldetett és a megyét 
bizonytalan időre felfüggeszté. Erre Madarász kép
viselőtársam megfelelt. (Zaj. Derültség.) 

Vártam, hogy tovább is megy, t. i. azon tör
vénytelenség igazolására, melynél fogva a minisz
térium a megyei bizottságot felfüggesztette ; 
de ezt elhallgatta ; erre nem felelt, hanem politi
kai combinatiokba ereszkedvén, ezt állította : „Mi 
tért foglaltunk, és tért foglaltunk azért, hogy 
tovább terjeszkedhessünk;* és azokat, kik vele el-

I lenvéleményben vannak, kárhoztatja. Legyen sza
bad erre egy példával válaszolnom. Én azon jó re
ményben megyek egy szigetre, hogy ott jó ter-
mőségü gazdaságot alapitok és majd terjeszke
dem; ott ezt kihirdettetem, a népeket összehívom; 
de akkor veszem észre, hogy annyira körül va-
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gyök véve vizzel, hogy nem terjeszkedhetem, 
mert a sziget maga nem terjeszkedik, minthogy 
nagyon körül van véve vizzel. {Derültség.) í g y 
tálalómén magamat itt is : a közös ügyek azon víz, 
mely tovább terjeszkedni nem enged. (Derültség, 
zaj, fölhiáltások: Eláll! Szavazzunk !) 

Többen a t. képviselők közül azt állították, 
hogy a minisztériumot kímélni kell, kímélni kell 
azért, mert alkotmányunk még gyönge ; várjuk 
meg, míg meggyökerezik. Nézetem szerint, t. ház, 
törvénytelenségeket folyvást tűrnünk kell, ha azt 
várjuk, hogy ez meggyökerezzék: mert ezen kö
zös ügyes minisztérium meg nem gyökerezhetik 
soha, (Nevetés a jobb oldalon) nem pedig azért, mert 
— nyiltan kimondom — a hatalom bármikor jó
nak látandja, azt, miként a pelyhet elfájja, mert 
elvetette azon garantiákat, melyek alkotmányun
kat biztosították volna, t. i. az önálló pénzügyet 
és független hadügyet. Es kérem, azon kárhozta
tott levél nem egyébről szól, mint hogy a nemzet 
szerezze vissza ezen garantiákat; és habár Besze 
képviselő úr arra kéri is Kossuthot, hogy ne szól
jon ügyeinkbe, én mégis hálámat, köszönetemet 
fejezem ki közbeszólásáért. (Éljenzés a bal oldalon) 

Somssich képviselőtársunk beszédére egy pár 
megjegyzésem van. {Halljuk! Halljuk!) 

Somssich képviselő úr — talán egy kicsit 
nem is illik, mert Madarász képviselő úr már elő
hozta, de nem ugy fejtette ki, mint én szerettem 
volna — azt monda , hogy nem lehet Ítéle
tet mondani, nem lehet kárhoztatni valakit ad
dig, mig pör alatt van, és igy a fölmentést sem 
lehet rá kimondani. Uraim, azért, hogy valaki 
vizsgálat alatt van, én tőle a polgári jogokat meg-
nem vonom; a ki pedig polgári jogokkal bir, an
nak lehet bizalmat szavazni. 

Midőn pedig Somssich képviselő úr abba a hi
bábaesik, hogy épen ezen levelet lázítónak, fölizga-
tónak mondja, éspedig mondja ezen nevezetes váczi 
levélből néhány szót kivéve, én ezt, uraim, lovagiat-
lan eljárásnak tartotn, {Közbeszólások a jobb oldalról: 
Hohó! Nagy zaj) mert ha t. képviselő úr azon levélből 
lázitást tud kimagyarázni, akkor én még a miatyánk-
bóí is képes vagyok azt kirnagyarázni, {Nevetés a 
jobb oldalon, zaj) pedig correctebbet nem igen lehet 
képzelni, ha egy-egy részt elhallgatok és a többit 
idézem. {Derültség.) 

Én most, t. képviselők, további czáfolatokba 
nem bocsátkozom {Halljuk ! Hallj'uh!), mert már 
többi képviselőtársaim megtették azt helyettem, 
hanem e helyett indítványomat újra figyelműkbe 
ajánlom. (Nagy zaj. Szavazzunk !) 

E l n ö k : Még a másik indítványozó, Tisza 
Kálmán képviselő úr kivan szólani. (Szavazzunk! 
Halljuk!) 

Tisza K á l m á n : Valóban, tisztelt ház ! igen 

kellemetlen szólani akkor, midőn már a ház annyira 
belé fáradt a vitatkozásokba (Halljuk! Halljuk l) any-
nyival kellemetlenebb pedig, mert bármily röviden 
és csak a legfőbb dolgokra szorítkozva szóljak is, 
mégis igen félek, hogy sokkal hosszabb lesz elő
adásom, mint mennyit a ház fáradt türelme talán 
megbirhatna. (Halljuk, halljuk!) 

Az előttem szólóit t. képviselő urak legna
gyobbrészt arról beszéltek, miként egyeztetendő 
meg a miniszteri felelős kormányforma és a me
gyei rendszer, és mit kelljen ez irányban jövőben 
tenni ? 

Megvallom, igen csodálkozom azon, misze
rint arra, hogy a discussio e térre ment. épen a 
cultusminiszter úr adott okot, csodálkozom pedig 
azért, mert igen jól emlékezem, mily helyesen, 
mily dönthetlen érvekkel bebizonyította volt egy 
más alkalommal — midőn a nagyfontosságú 
nemzetiségi kérdés hozatott nénietyek által igy 
mellékesen szőnyegre — hogy nagyfontosságú 
kérdések vitatását igy mellékesen előidézni helyte
len. Az én t. barátomnak e tárgyban elmondott 
első beszéde azon benyomást tette rám, hogy ő 
most sem viseltetik igen nagy előszeretettel a 
megyék, a nmnicipiumok jogai iránt, de nézetét 
mégis változtatta e tárgyban. Jogom volt pedig ezt 
hinnem a nélkül, hogy ez által őt legkevésbbé meg 
akartam volna bántani, mert igen jól tudtam, a mit 
második beszédében előadott, hogy ő folyvást ta
nulmányozni szokott azért, hogy nézeteit tanul
mányozásai szerint kijavítsa; lehetett tehát re
ménylenem, hogy ő, látva a szomorú eseményeket, 
melyek oly államokban egymást követni szokták, 
melyekben egyes emberek állanak szemben a 
kormányhatalommal, és köztök semmi közvetítő 
nincs, látva a szabadság igaz barátjainak igyeke
zetét, óhajtását, életerős és saját életképességgel 
biró testületeket szervezni oly országokban, me
lyek a centralisatio boldogítása folytán évtizedek 
óta az anarchia és a kormányzati absolutismus 
közt vergődnek, mondom, lehetett reményle
nem, hogy látva ezt. velem együtt örvendeni fog 
azon, hogy nekünk megvannak törvényhatósági 
testületeink, és velem együtt fön fogja azokat 
tartani jogaikban, a melyek nélkül rendeltetésük
nek meg- nem felelhetnek. Második beszéde tisz-
telt barátomnak ezen reményemet lerontotta. 0 
nyilvánitá, hogy most is azon nézetben van, mely
ben 1843ban volt, mely nézet, ha túlsúlyra vergőd
nék, lennének megyéink, lennének törvényhatósá
gaink, de meg lennének fosztva azon jogaiktól, 
melyek nélkül rendeltetésüket nem teljesíthetik. 

Én részemről a megyék rendezésének kérdé
sébe mélyebben bocsátkozni nem akarok; fentar-
tom magamnak ezt akkorra, midőn ezen tárgy sző
nyegen lesz; de előre is megjegyzem, hogy én 
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azon meggyőződésben vagyok, hogy a parlamenti 
felelős kormány, és —- az utasítás és követ választás 
jogán kivül, melyekről még pár szót szóiandok — 
teljes jogkörtikben meghagyott törvényhatóságok 
közt ellentét nincs, és azok — ha a visszaéléseket 
eltöröljük, ha a jog gyakorlatát szabályozzuk — 
csak kiegészíthetik, esnem rombolják le egymást. 
Ellentétben vannak ezek a kormányzati központo
sítással, ellentétben vannak a kormány omnipo-
tentiójával; de épen azért akarom én, hogy meg
maradjanak. 

Igen tisztelt barátom azt monda, hogy az 
1848-iki törvények a megyéket csak oly jogaik
ban akarhatták megtartani, melyek a 48-iki alkot
mánynyal nem ellenkeznek, és abban neki igaza 
lehet; de nincs igaza abban, midőn azt következ
teti, hogy ezeknél fogva a megyéknek azon joga, 
hogy törvénytelen rendeletet végre nem hajtva, 
az ellen felírjanak, már ma nem léteznék. 

Eötvös József b. vallási s közoktatási 
m i n i s z t e r : Azt nem mondtam. 

Tisza K á l m á n : Tessék elolvasni a beszédet! 
Igen tisztelt barátom ezt arra állapította, hogy 

ime az utasitási jog- sincs egyenesen eltörülve, és 
mindamellett az egész ország nem létezőnek tekinti 
azt. Erre megjegyeztetett elvrokonaim által, hogy 
igen is az utasítás joga megszűnt, de megszűnt 
azért, mert megszűnt alapja, megszűnt az, hogy a 
törvényhatóság válaszszon képviselőt; de az ebből 
a felírási jogra vonható analógia épen nem azt 
mondja, hogy annak is meg kellett volna szűnnie, 
mert a felírási jog alapja azon alkotmányos elv. 
hogy 'az országot a törvénytelen rendeletek vég
rehajtása ellen lehetőségig biztosítani kel l ; ez elv 
pedig a 48-iki törvényhozás által nincs eltörölve. 
{Helyeslés bal felöl) 

Azt mondja egyébiránt tisztelt barátom maga 
is és elismeri, hogy a 48-iki törvények betűjével 
nem csak az egyszerű felírási jog, hanem maga az. 
mit Heves megye követel, nem ellenkezik, csak 
hogy ö a törvény ezen betűjével szembe, sőt fölébe 
állítja saját felfogását arról, hogy mi lehetett a 
48-iki törvényhozás szándoka. Engedje meg tisz
telt barátom megjegyeznem, hogy ez igen vesze
delmes dolog, mert ha megengedjük, hogy bár
mely kormány nem szólok a mostaniról csak, 
hanem kormányról átalában — a törvény betű
jének fölébe helyezze saját felfogását arról, mivolt 
a törvényhozás szándoka, akkor igen csekély ér
tékkel fognak bírni törvényeink, akkor méltány
talanok leszünk egyesek és a megyék iránt, mert 
azok, meglehet, hogy a legnagyobb lelkiismeretes
séggel fogják magokat tartani ahhoz, mit a tör
vény betűje mond, de, mert a kormány felfogása 
arról, mi volt a törvényhozó szándoka, a törvény 

betűjével ellenkezik, mint törvénysértők fognak 
tekintetni. 

De a jelen esetben megsértése ez *a 48-iki 
törvényhozásnak, mert azt föltételezi, hogy a 
48-iki törvényhozás nem volt képes a törvényben 
kifejezni azt, a mi szándoka vala. Én részemről 

! ezen nézetet nem osztom. Meg vagyok győződve, 
hogy a 48-iki törvényhozás ki is tudta mondani, 
a mit ki akart mondani; és épen azért meg levén 
győződve, hogy a jogegyenlőség elvére fektetett 
népképviselet alapján megváltoztatott alkotmány
nyal az aristokratikus és rendi megyék többé meg 
nem állhatnak, intézkedett, hogy azok a közsza
badsággal öszhangzásba hozassanak és népkép
viseleti alapra helyeztessenek; nem látván pedig 
azt, hogy a megyék jogai ;i felelős parlamenti kor
mánynyal meg nem férnének, arra nézve, hogy 
jogkörük megszorittassék, nem intézkedett. 

Nem áll az sem, hogy a kormány felelősé
gével, ha a megyék jogköre meghagyatik, ott 
leszünk, hol 1847-ben voltunk. Igaz, a kormány
nak közvetlen intézkedési köre szűkebb lesz ön
kormányzati megyék mellett, mint teljes uentra-
lisationál; de azt gondolom, hogy ezen szűkebb 
tevékenységi körben legalább is épen ugy alkal
mazható lesz a parlamenti felelősség elve, mint a 
centralisatiónál a tágasb hatáskör mellett, és nagy 
különbség lesz a helyzetben: azon különbség je
lesen, hogy, igaz, centralisátio mellett is — ha van 
parlamenti rendszer — feleletre lehet a kormányt 
vonni, de a törvénytelenségeknek rendszeresen 
el kell követtetniök; mig ellenben, ha a megyék 
jogkörükben megmaradnak, maga a törvénytelen
ség elkövetése az, mit legtöbb esetben meg lehet 
gátolni. (Elénk helyeslés a bal oldalon.) 

Egyébiránt kénytelen vagyok bevallani, hogy 
ellenmondást is látok tisztelt barátom beszédében. 
Egyetlenegy példát akarok felhozni. Azt mondja, 
ha megengedjük, hogy a törvényhatóságok Ítélje
nek a kormány tettei felett, akkor azok az ország
gyűlés hatáskörébe vágnak. Később pedig még is 
azt mondja, hogy a megyék az alkotmány garan-
tiái lesznek ezentúl is, mert a megyei tisztviselők 
a rendeletek végrehajtói, és ezek törvénytelen ren
deletet végrehajtani nem fognak. Kérdem, t. kép
viselők ! hogy ha a megyék nem Ítélhetnek a kor
mány tettei felett — mi alatt természetesen egye
bet nem lehet érteni, mint hogy nem vehetik bírálat 
alá a törvény és törvényesség szempontjából, mert 
más ítéletet senki sem követel számukra, a kor
mány rendeleteit, ha azokat föltétlenül végrehajta
ni tartoznak — ugyan miáltal lesznek az ország al
kotmányának garantiái ? Vagy talán azon nézet
ben van t. barátom, hogy a mely joggal magát a 
törvényhatóságot fölruházni nem akarja, azzal azon 
egyes tisztviselők ruháztassanak föl, kik saját jog-
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körüket a törvényhatóságtól vették, hogy azoknak 
legyen joguk megítélni, vajon törvényes vagy tör
vénytelen-e azon rendelet s végrehajtsák e azt vagy 
ne ? Én ezt, megvallom, logikai eljárásnak nem 
tartom; de minden esetre, ha megfontolom, mily 
gyönge a legerősebb egyén is a kormánynyal 
szemben, és ha megfontolom, hogy akkor az egyes 
tisztviselő állíttatnék szembe az államhatalommal: 
ebben igen gyönge garantiát látok. (Elénk helyes
lés a bal oldalon.) 

Most, mielőtt átmennék többek beszédének né
mely részeire, engedje meg t. barátom és a t. ház, 
hogy figyelmeztessem, hogy nekünk jelen helyze
tünkben, parlamenti alkotmányunknak még gyön
ge lábon állása mellett, melyre a t. jobb oldali szó
nokok minduntalan és oly szívesen figyelmeztetnek 
bennünket, még más támaszra is lehet szükségünk. 
Hol keressük e támaszt, ha nem épen azon tör
vényhatóságokban, melyekben aztő'seink százado
kon keresztül feltalálták? De valamint a physikai 
életben támaszt csak oly test bir adni, melynek 
ellentállási képessége van, ép ugy az erkölcsi és 
politikai életben is támaszt csak oly testület ad
hat, mely ellentállási erővel is bir. Ne semmisítsük 
meg ez ellentállási erőt azért, mert olykor talán 
alkalmatlan: mert ha ezt megdöntjük, magának 
hazánknak s a szabadságnak is legbiztosabb táma
szát vesztjük el! (Helyeslés a baloldalon.) 

Nyitra város kerületének t. képviselője azt 
mondotta, hogy tudnék-e törvényt mutatni, 
mely meghatározza, hogy a megyének egyszer-
kétszer vagy hányszor szabad felírni a kormány 
rendeletei ellen. Én erre határozottan azt felelem : 
ilyen határozotttörvényt nem tudok ; azonban nem 
tudok oly törvényt se, mely azt mndaná, hogy 
csak egyszer szabad a megyének felírni, vagy 
épen, mint a jelen eljárás mutatja, egyszer sem a nél
kül, hogy a kormány szigorát magára vonja. 

Oly esetben, midőn a törvények határozot
tan és tisztán nem szólnak, ugy gondolom, mindnyá
jan tudjuk, hogy hazánkban a törvényes gyakorlat 
bir törvény erejével; és miután többek által felhoza
tott itt, hogy a kormány eljárása e törvényes gya
korlattal megegyezik, legyen szabad röviden el
mondanom, mivolt az a törvényes gyakorlat. A me
gye a törvénytelen rendelet ellen felirt, azt végre 
nem hajtotta, félre tette. A kormány, ha nem ra
gaszkodott rendelete végrehajtásához, abban hagy
ta, ha ragaszkodottt, rendelete végrehajtását meg
sürgette, és csak, ha ezen második sürgetésnek 
nem volt sikere, következett a királyi resolutio; 
és csak többszöri sürgetés után következett a ki
rályi biztos, ki azonban azon joggal, hogy a me
gye üléseit felfüggeszsze vagy megakadályozza, 
felruházva nem volt. ítélje meg mindenki, hogy 
ezen törvényes gyakorlat megegyezik-e a kormány

nak Heves megye irányában követett eljárásával ? 
(Helyeslés a bal oldalon.) 

T. képviselőtársam azzal végezte — az igen 
tisztelt jobb oldal nagy tetszése között— beszédét, 
hogy a kormány jogosítva lett volna megvárni a 
bal oldaltól épen e kérdésben, hogy nem csak ellen
zéket ne képezzen irányában, hanem még támogas
sa is. Ezt mondta ő, legalább az országgyűlési je
lentésekben így olvastam : mert megvallom, én más
kép értettem itt e házban ; i g y : „A kormány megkí
vánhatta volna ezt, mert mindent kívánhat az op-
positio a kormánytól, csak azt nem, hogy a király 
és a haza iránti hűség ellen vétsen !í4 Minden eset
re még igy is igen kemény szavak ezek, t. ház! 
mert azt tételezik fel, hogy mi baloldaliak, mint
hogy oppositiot csináltunk, azt kivántuk a kor
mánytól, hogy vétkezzék a fejedelem és haza iránt 
tartozó hűség ellen. Azon, hogy t. barátom szóno
ki hevétől ragadtatva ezt mondhatta, nem csodál
kozom ; de engedjenek meg, ha csodálkozom azon, 
hogy azok, kiknek nem volt ily mentségök, ezt 
oly nagy helyesléssel fogadhatták. Mert higyemeg 
a t. ház, ha ily érvekket fogunk egymás ellen küz
deni, akkor a komoly parlamenti vitatkozást szám
űztük e teremből és az személyes veszekedések 
színhelyévé teszszük. (Zajos ellenmondás a jobb, he
lyeslés a bal oldalon.) Én azt tartom, t. ház, és szó
lok nem csak a jobb oldalról, hanem mind a két 
oldalról, hogy a politikai pártok egymás iránti kö
telessége, hogy ha tagjaik közül valaki a másik 
párt irányában ilyforma váddal él, a párt azt ne 
a helyeslés zajos tapsaival, de legalább a roszalás 
mély csendjével fogadja. (Helyeslés a baloldalon) 
Különben a mi bennünket illet, mi vigasztalhatjuk 
magunkat ezen vád ellen nem csak azzal, mert hi
szen e terem falai között követvén el a vétsé
get, nem érhet érte semmi kellemetlenség, de vi
gasztalhatjuk magunkat avval is, hogy igen jól 
tudja azt ország és világ, hogy a mit a bal oldal
ról az igen tisztelt kéj)viselő tisztán politikai szem
pontból mond, és a mi az ellenfélnek oly nagyon 
tetszik, az még épen nem bebizonyított dolog. 
(Helyeslés a bal oldalon) 

Mellőzve többeket, a miket Tolna vármegye 
egyik képviselője mondott, csak egy irányban 
akarok egy pár szót szólani. Azt mondotta ő, 
hogy ő helyesli, hogy a minisztérium a közbátor
ságot helyreállította. Nagy barátja lehet t. képvi
selő barátom a csendességnek ; különben én is ba
rátja vagyok, bár nem tagadhatom, hogy 19 esz
tendő alatt annyit kaptam belőle, hogy nagyon is 
megelégeltem; de arra minden esetre kérem, hogy 
ne legyünk oly gyönge idegüek, hogy, mert 
egy vármegye egy rendeletet nem teljesít, már 
mindjárt a közbátorság megzavarásáról szóljunk 
(Nagy derültség), mert ha ilyen idegesek lennénk 



176 CLXXI. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Nov. 6. 1867.) 

— a mint, Istentől reménylem, hogy nem vagyunk 
— nem maradna egyéb hátra, mint lemondani az 
alkotmányos életről, mert az alkotmányos élet, 
mint minden élet, mozgással, súrlódással, néha 
egy kis zajjal is jár. (Helyeslés és derültség.) Én i 
azt gondolom, hogy sokkal jobb lesz nekünk meg-
barátkozni ezen zajjal, mint keresni oly kormányt, 
mely megmentsen bennünket végkép tőle, melynek ! 
ótalma alatt majd csendben szunnyadhatnánk, ily 
módon okvetlen bekövetkező memzeti halálunkig. 
(ügy van!) 

Tisztelt, igen tisztelt képviselőtársam Per- j 
czel Mór előadására szólok most, de csak egy pár 
szót. (Halljuk !) 0 tisztán hozzám személyesen inté- I 
zett egy kérdést, azt a kérdést, hajlandó yolnék-e i 
uj minisztériumot alakítani. (Halljuk!) Én már, j 
mielőtt őt ismertem, sokkal inkább becsültem őt, j 
semhogy egy perczig is eszembe juthatott volna, 
hogy ő ezen kérdésre egyenes feleletet akarna : j 
mert bizonyára nem akart ő engem oly nevetséges 
helyzetbe hozni, mint minő nevetséges helyzetbe jő 
minden ember, a ki oly dologra nézve, melylyel 
illetékes helyről meg nem kináltatik, akár igennel, \ 
akár nemmel felel. (Zajos derültség.) A mi külön- j 
ben azt illeti, én értem, és nagyra becsülöm min
den időből ismert önzetlen hazafiságának aggo
dalmait ; de legyen róla meggyőződve, hogy se én, 
se azok, kik velem egy nézetet követnek, szánt szán
dékkal feltett törekvésből, azon, hogy a kormány t 
megbuktassuk, nem igyekszünk; (Ugy 'tan! a bal 
oldalon) de természetesen azon vágyunk és óha
junk, hogy ezen kormány fenmaradjon, ahhoz van 
kötve, hogy tartsa meg az alkotmányt, tartsa meg I 
a törvényt és mozdítsa elő hazánk érdekeit. (Ugj j 
van! a bal oldalon.) 

Különben meg kell még azt jegyeznem, ! 
hogy igen csodálkoztam azon, midőn a t. ház j 
többségének oly nagy tetszésével találkozott t. 
képviselőtársamnak azon nyilatkozata, hogy ő j 
attól fél, hogy ha most egy indítvány a miniszte- ! 
rium megbukását eszközli, ez nem csupán miniszter-
krizist, hanem zavart és forradalmat fog előidézni; 
csodálkoztam, hogy ezt tette, mert ezen meggyőző
désre az igen t. képviselő urat bizonyosan csak 
azon körülmény megfontolása vihette, mily inga
tag ezen állapot, mily gyönge ezen helyzet, mely
ben a többség akarata folytán jelenleg vagyunk; 
(Zaj) és rendkívülinek találtam azt, hogy valaki 
örüljön annak, ha szembe mondják neki : „Bizony 
nagyon múlékony valamit alkottál;" már pedig ő 
csak ez által indíttathatott e nézetnek kimondá
sára: mert hisz'en különben természetes minden 
parlamenti országban, hogy a mely többség meg
buktatja a leszavazott kormányt, az egyszersmind 
minden zavar nélkül megalkotja az ujat. 

Még egy pár szót Pulszky Ferenez t. kép

viselőtársamnak széles jó kedvében tartott disser-
tatiojára. A történelmi igazságért megjegyzem leg
először, bár igen mellékes dolog, hogy Franczia-
országban nem a forradalom, hanem a királyság 
által semmisittettek meg a municipiumok. 

P u l s z k y PerenCZ: Sohasem mondottam ! 
Tisza K á l m á n : ü g y hátSomssich Pál kép

viselőtársam mondotta; de mindenesetre áll az, a 
mit megjegyeztem. 

S o m s s i e h P á l : Én mondtam ! 
Tisza K á l m á n : Azt monda igen t. képvise

lőtársam — és erre már jól emlékszem, hogy ő 
mondotta — hogy ugy kell lenni, hogy Heves me
gye azon volt, hogy nincs fontos abb teendő, mint 
tisztába hozni a kormány és megye jogkörét, és 
épen azért idézte fel azon kérdést; sőt miután a 
kormány még egy nyilatkozásra alkalmat adott, 
s azt föl nem használta, ugy látszik, készakarva 
kereste az alkalmat az összeütközésre. Arról, hogy 
a sok fontos kérdés közül, melynek megoldása 
sürgős, melyik bír több, melyik kevesebb fontos
sággal, szólani nem akarok. Azt hiszem, mindnyá
jan elismerjük, hogy a megyék rendezésének kér
dése is igen fontos. Szólani most csak arról aka
rok, lehet-e Heves megyét arról vádolni, hogy az 
összeütközést kívánta? Én — ki, ismétlem most is, 
mit első beszédemben mondottam, hogy Heves 
határozatának és nyilatkozatának minden állításait 
magamévá nem teszem — mégis kénytelen vagyok 
e tekintetben védeni Heves megyét. Ugyanis He
ves vármegye felirt a kormányhoz, félre tevén 
annak rendeletét; de tagadom, hogy a kormány 
Hevesnek megadta volna az alkalmat, hogy füg
getlenül és minden pressio nélkül — mely által 
már nem látszott volna magától nyilatkozni — 
változtathasson azon végzéseken, melyeket a kor
mány helyteleneknek talált. Mert igaz, a kormány 
leirt Heveshez másodszor is , de midőn e leirat 
felolvastatott, a biztos már a megye székhelyén 
volt, és e leirat tudatta a vármegj^ével, hogy a 
biztos ki van nevezve, és pedig széles hatáskörrel. 
Én azt tartom, és abban látom a felirás hasznát, 
hogy ha a megye felír a törvénytelen rendelet 
ellen, megeshetik, a kormány belátja tévedését és 
eláll rendeletétől, ha pedig nem ismeri el', sürgeti 
azt, és ismét vagy belátja a megye, hogy nem 
volt igaza, s minden megjegyzés nélkül végre
hajtja a rendeletet, vagy — és még azon esetet is tu
dom képzelni —• a nélkül, hogy a megye erkölcsi 
tekintélye ellen vétett volna,hogy ha nem látja is be, 
hogy a kormánynak igaza van, mindamellett, ra
gaszkodva nézeteihez és felebbezve a törvényes
ség kérdését az országgyűléshez, végrehajtja a 
kormány rendeleteit oly esetben, midőn kevesebb 
veszélyt lát háramolni a hazára és a megyére a 
végrehajtásból, mint háramolnék, ha összeütközés 



CLXXI. ORSZÁGOS ÜLÉS. (NOT. 6.1867.) 177 
történnék. És én azt mondom, hiszem, hogy Heves ' 
megtehette volna, hogy a kormány rendeleteit ; 
végrehajtja, ha oly helyzetben van, hogy teljes j 
szabadsággal rendelkezhetik; de azt, hogy nem 
akarta nézeteit megváltoztatni akkor, midőn már a • 
büntetés rá kimondva, a fenyítő eszköz, a kirá
lyi biztos jelen volt, természetesnek tartom, ezt 
nagyon is értem. {Helyeslés a baloldalon) Nem mon- ' 
dom ugyan, hogy az összeütközést a miniszteriun- : 

provocálni akarta, de sokkal inkább lehetne azt j 
hinni, mint sem azt, hogy a megye akarta volna. 
[Helyeslés a bal oldalon.) 

kit mondja t. képviselőtársam, hogy azok — ' 
és gondolom, minket értett alatta — a kik a jog és '' 
törvény szempontjából tekintik e kérdést, azok 
ugy járnak el, mint Bach hivatalnokai, kik e-̂ ak | 
azt nézték, hogy teljesítve legyen a paragrafus, 
és aztán nem bánták, történjék az országgal, a mi 
tetszik. Erre elsőben is megjegyzem, hogy nem 
csak én mindjárt első beszédemben, de többen is | 
elismertük, hogy lehetnek oly rendkívüli körűimé- ! 
nyék, midőn a kormánynak saját felelősségére rend
kívüli eszközökhöz nyúlni lehet, és csak azt tagad- : 

tuk, és tagadom részemről most is, hogy itt rend-
kivüli eset lett volna jelen. Azonban így még érte- ; 

nem t. barátom nézetét, ha egy perczezel később 
azt nem mondja, hogy helytelen okoskodás mon- j 
dani, hogy a 48-iki kormány tetteit más szempont- [ 
ból kell megítélni, minthogy akkor rendkívüli ' 
körülmények voltak, mint a kormányét most, mi- ' 
dőn nincsenek rendkívüli körülmények: mert a j 
törvényt meg kell tartani rendkívüli körülmények | 
közt is mindaddig^, míg meg nem változtatik. Egy- ! 
felől megró minket azért, mert mi a rendes körül- ; 
menyek közt a törvény megtartását kívánjuk ; más 
részről azt mondja, hogy rendkívüli körülmények j 
közt is meg kell azt tartani s rendkívüli körűimé- I 
nyék között sem szabad a kormánynak más esz- ' 
közökhöz nyúlni. Ebben oly ellentmondást talá- ' 
lok, a melyet gyönge eszemmel összeegyeztetni j 
nem birok. 

Tisztelt barátom, Somogy megye egyik igen 
tisztelt képviselője beszédének első részében, ha 
nem mondom is, hogy minden egyes tételeit alá- j 
irom, de oly sok szépet, helyeset mondott el arra I 
nézve, hogy a törvényhatóságok mily szüksége- ! 
sek a parlamenti kormány mellett, hogy szinte 
sajnálnom kell, hogy őt e téren, idő rövidsége | 
miatt, nem követhetem, s ki nem fejezhetem saját 
nézeteimet, a melyek az övéivel sokban megegyez- | 
uek. Azzal végezte beszédének e részét, hogy 
figyelni kell azon veszélyre, melyet itt a túlzás 
előidézhet, és hogy azok, kik a megyét korlátlan
nak vagy a központi kormánytól épen független
nek akarják, többet ártanak neki, mint az, ki azt 
egyenesen megtámadja. Én vele ebben is tökéle- [ 
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tesen egyet értek, és csak azt sajnáltam akkor — 
barma ne kellett volna meggyőződnöm, hogy nem 
volt egészen igazam — hogy ékes szólásának erejét 
oly dologra vesztegette el, a melyre szükség nem 
volt, a mennyiben ezt köztünk senki sem kívánta. 
Egyébiránt legyenek meggyőződve, hogy azt — 
bár ma egyetlen ellenkező hang hallszott is, hogy 
a megye korlátlan legyen — mi, legalább én ré
szemről sohasem kívántam. 

Ezután átmenve a speciális tárgyra, egyen
kint támadja meg indokaimat, melyekre indítvá
nyomat alapítottam.- Azt mondja jelesen, hogy 
azok voltak indokaim, hogy az eljárás nem ok-, 
nem időszerű volt, hogy továbbá alktományelle-
nes s törvénybe ütközik. 

Az elsőre nézve, bár az én indokom nem épen 
ugy volt feltéve, de miután ez körülbelül egyet 
tesz, ezt egyszerűen felemlítve, áttérek arra, hogy 
ő azt mondja, hogy ok-és időszerűnek tartja a kor
mány eljárását, mert az ország és a trón biztossá
gát az támadja meg, a ki megtámadja a sarkala
tos törvényt, melyen azok nyugszanak. Ezen állí
tásban tisztelt barátomnak igaza van. En nem kö
vetem őt oda, hogy elhatározzam, hogy a jelen 
esetben törtent-e csakugyan ily alaptörvény meg
sértése ; de elismerem azt, hogy ha valaki az or
szágnak egy sarkalatos törvényét megsérti, akár 
most, akár máskor, az bizonynyal hibázik. De azt 
tagadom, hogy ha valaki az ország és a trón biz
tossága ellen hibázott, az ellen rendkívüli eszkö
zökhöz kellene nyúlni, mert az ellen joga és köte
lessége a minisztériumnak törvényes eszközökkel 
élni, de nem az, hogy rendkívüli eszközökhöz 
nyúljon. Mert hiszen oly nyomorult helyzetben 
talán csak nem vagyunk, hogy az által, hogy egy 
ember vagy egy testület, feltéve is, hogy egy sar
kalatos jogot megtámadott, hogy az által, misze
rint az az ország s a trón biztosságát megtá
madta, hogy ez már veszélyben is volna, s rend-
kivüli eszközökhöz kellene nyúlni. (Zaj. Fölkiál-
íások: De ezek nem is rendkívüli eszközök!) 

Alkotmányos elvemet tisztelt barátom helye
selte 5 de azt is mondotta, hogy a kormány nem is 
mondotta ki a bűnöst a vádlottra, hanem csak azt 
akarta, hogy mások az ártatlant ki ne mondják. 
Én ugy gondolom, hogy ebben tisztelt barátom
nak nincs igaza, mert ha a kormány a vádlottra 
ki nem mondotta rendeletében , hogy bűnös, 
ugyan kérem, hogy mondhatta volna k i , hogy 
azok, kik iránta bizalmat szavaznak, bűnösökké 
lesznek ? Arra nézve, hogy egy vádlott irányában 
ne lehetne bizalmat szavazni, t. barátom fölfogását, 
én részemről, nem tartom helyes felfogásnak. Nem 
mondom, hogy az országgyűlés nyilatkozzék egye
nesen, ha mások bizalmat nyilvánítanak ; ebben 
hibát nem látok: mert nem azon jogi elvből indu-

23 
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lok ki, hogy a vádlott mindjárt bűnösnek tekin
tendő ; hanem abból, hogy ártatlannak tekintendő' 
minden ember, mig ellene a bűnös itéletileg ki
mondva nincs. 

A törvényességi szempontból elmondani né
zeteimet, azokat nem ismétlem. 

Azt mondotta a tisztelt barátom, hogy gyá
vaság, ha valaki a magyar törvények ótalma alól 
kimenekülve, vagy oly helyről, hová azok hatalma 
el nem ér, üszköt dob a hazába. Erre nézve azt 
mondom, s őszintén mondom, hogy igazsága van: 
nem abban, hogy gyávaság, hanem abban, hogy 
hiba. {Helyeslés.) De kérdem, ha egyszerű vé
lemény nyilvánításról van szó, ha valaki csak vé
leményét nyilvánítja, de nem szólítja fel az ország 
népét arra, hogy az alkotmányos eszközöket el
dobja, és más, mint törvényes eszközökhöz nyúl
jon, sőt épen azon eszközökhöz nyúlást ajánl: üsz
köt dob-e? En azt hiszem, ezt mondani nem lehet. 
{Helyeslés hal felöl. Egy szó jobbról: De nem igy tör
tént!) Egyébiránt engedje meg tisztelt barátom, 
hogy azon szóra nézve, melyet kimondott, figyel
meztessem, hogy voltak idők hazánkban, jelesen 
1848. és 49-ben, midőn a magyar törvények ótal
ma alól többen kimenekültek az ország határain 
kivül, s kívülről igyekeztek, és bizony nem min
dig csak alkotmányos utón, az ország sorsára be
folyást gyakorolni, {Zajos helyeslés a hal oldalon.) 
Helyesnek találja-e tisztelt barátom, hogy azokra 
— pedig még egy reversalis aláírással sem kény-
szeriték a kün maradásra — a gyáva szót alkal
mazzuk? (Helyeslés balról.) Ezt én részemről he
lyesnek nem találnám. {Többen: Mi sem!) 

Még csak egyet jegyzek meg tisztelt bará
tom előadására. Ő azt mondja*, hogy szerencsét
lenség egy nemzetre, ha egy embert istenit. En 
ehhez teljesen nyugodt lélekkel szólhatok, mert én 
hazám nagy fiait, ha ellenkező nézeten voltam is 
velők, mindig tiszteltem, s hazám nagy fiai iránt 
mindig kegyelettel viseltetem, {Felkiáltások jobb
ról: Mi is!) s azt tartom, hogy kegyelettel visel
tetni hántok kötelesség is. {Jobbról: Mi is a-t 
hiszszük!) De arról is meg vagyok győződve t. ba
rátommal együtt, hogy isteníteni embert nemzet
nek önmegalázás nélkül nem lehet. {Közhelyeslés.) 
De szabad legyen arra is figyelmeztetnem, hogy 
azon eljárás, ha valakitől azért, mert a múltban 
velünk ellenkező nézetben volt, vagy azért, mert 
talán a jelenben olyat tesz, mit nem helyeslünk, 
meg akarjuk tagadni azon érdemeket is, melyek 
kétségtelenek, {Ellenmondás jobbról : Ki akarja 
ezt tenni f Nem áll!) ez oly eljárás, mely egyeseken 
és nemzeteken megboszulja magát. (Helyeslés.) 

Valóban véghetetlen nehéz föladat rögtönöz
ve felelni akarni igen tisztelt hazánkfia, Deák Fe-
rencznek. Azonban helyzetem kényszerűségéből 
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eredőleg egy pár megjegyzést tenni kénytelen 
vagyok. 

Elsőben is megjegyzem, hogy igen t. képvi
selő úr az általa idézett törvénynek szövegét nem 
olvasta fel minden ide tartozó részével. Felolvasta 
ugyan azt, hogy a királynak joga van bizonyos 
rendkívüli körülmények közt királyi biztost kül
deni, de nem olvasta föl azt, mely azt mondja, 
hogy mi legyen a kir. biztos jogköre. Erre nézve az 
illető törvény azt mondja: „A kir. biztosok a vád
lottak részére is részrehajlatlanul tegyenek vizsgái 
latot." Továbbá az 5. pont: „ A büntetést igénylő ki
hágásokról vádlottak büntetésök elvétele végett a 
tiszti ügyész felperessége mellett perbe fogassanak 
és a rendes törvényes utón nyerjenek Ítéletet/' 
{Zaj) De azt, hogy a királyi biztosok oly joggal ru
háztassanak föl, hogy nem egy napi gyűlést felfüg-
geszszenek, mint tegnap valaki monda, hanem a 
megyei gyűlések tartását határozatlan ideig fel
függeszthessék, azt ezen törvény nem mondja. 
{Helyeslés baloldalt) 

Egyébiránt még egy dologra nem emlékezett 
képviselőtársam, a melyről ha emlékezett volna5 
talán indokolását másképen tette volna. Kern em
lékezett ugyanis azon körülményről, mit első be
szédemben fő indokul hoztam föl indítványomra, s 
azt ő sem czáfolta meg: ez az, hogy a vádlottra 
bűnöst kimondani közigazgatásilag nem lehet ; ez 
pedig megtörtént. {Zaj) 

Nem akarom a t. ház figyelmét hosszasabban 
fárasztani; (Halljuk!) de kénytelen vagyok még 
megjegyezni, hogy, miként mondám, azon nézete
met, hogy a bűnös kimondatott és helytelenül 
mondatot! ki, t. barátom meg nem czáfolta; kény
telen vagyok kimondani, hogy rendkívüli körül
mények létezését, melyek rendkivtili eszközök 
használatát kívánták volna, se ő, se más ki nem 
mutatott: kénytelen vagyok megjegyezni — és 

| itt még egy kis figyelmet kérek — {Halljuk !) hogy 
J épen azon példa, melyet ő a gyakorlatra nézve 
! a múltból felhozott, bebizonyította, hogyaminisz-
| teriumnak Heves^ megye irányában követett eljá

rása helytelen. 0 ugyanis előbb előadta, mikép 
volt a gyakorlat, azután rámutatott az administra-

j tori rendszer példájára, és elmondotta, hogy a 
i kormány rendelkezett az adminitratorokra 
j nézve , a megyék törvénytelennek találták a 
j rendeletet és fölírtak, a kormány ragaszkodott 
| rendeletéhez és megújította azt, és most a megyék-
I nek nagy részében ezen rendeletek teljesíttettek, 

és az országgyűlés elé vitték a dolgot. Mit tett te
hát a kormány az általa idézett esetben ? Rendele
tet küldött, és nem királyi biztost, mint Heves
ben történt. (Zaj.) 

Igen tisztelt képviselőtársam szokása szerint 
higgadtan, gyönyörűen értekezvén helyzetünk és 
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teendőink felett, azt monda, hogy ha nem vagyunk 
is mindezekkel megelégedve, vitatkozzunk a fe
lett, hogy tovább miként vihessük, a mi meg van 
kezdve, hogy helyre pótoljuk azt, a mi még hiány
zik, de ne mutassunk mindig arra, a mi megnmcs. 
En elsőben is azt jegyzem meg, hogy igen kelle
metlen a küzdés, ha a tér roszul választatott. Azt 
jegyzem meg továbbá, hogy abban nem osztozha-
tom, hogy ha valamit javítandónak találunk, ne 
mutassunk reá, mert ha mindig csak azokra mu
tatnánk, a mik megvannak, indokolatlan elége
dettséget okoznánk, mig, ha azt kivánjuk, hogy az 
a mi hiányzik, pótoltassák, épen a hiányra kell rá
mutatnunk. (Zajos helyeslés a bal oldalon.) 

Es most, azon meggyőződésben, hogy min
den elfogulatlan ember szerint indokaim meg nem 
ezáfoltattak, (Zaj) a leszavaztatás biztos hitében, 
(Zaj) benyújtott jinditványomat (Zaj) azon hig
gadt meggyőződéssel és nyugodtsággal bocsátom 
a t. ház határzata alá, hogy ezen egy esetben leg
alább csakugyan nekem van igazam. (Zajos éljen
zés a bal oldalon.) 

KurCZ György : Személyes kérdésben kívá
nok szót. (Nagy zaj. Eláll! Szavazzunk!) 

TÓth Vi lmÓs: T. ház! Bocsánatot kérek, 
csak egy megjegyzésem van. (Zaj, zúgás. Felkiál
tások: Nem személyes kérdés! Eláll!) Csak egy igen 
rövid megjegyzésem . . . (Nem szabad! Nem szemé
lyes kérdés! Zaj.) 

E l n ö k (csönget): Türelmet kérek a t. ház
tól, hogy ezen már ugy is hosszura nyúlt tanács
kozásnak egyszer vége lehessen. 

Szólásra senki sem levén fölirva. a szavazás
nak kell bekövetkezni. 

Huszonkét képviselő úr nyilt szavazást ki
van. Én ezen kifejezés alatt: „Nyilt szavazás" azt 
is érthetem, hogy felállás által; és ha az illető kép
viselő urak nem rectificálják, én ugy értem. 

A l m á s y Sándor: Engedelmet kérek ! (Zaj. 
Ellenmondás.) Nem az a kérdés, hogyan van irva; 
de tessék figyelembe venni, hogy nyilt szavazást, 
agy, hogy az felállás utján történjék, még egy 
esetben sem kértek e házban. (Folytonos roppant 
zaj.) Soha sem volt eset arra, hogy ily szavazásra 
22 tag aláírása lett volna szükséges. (Nagy zaj.) 
Csak név szerinti szavazásnál szükséges ez, és 
ilyent értettünk mi, kik a beadott nyilatkozatot alá
irtuk. (Roppant nagy zaj. Felkiáltások a jobb oldalon: 
Hát javítsák ki! Menjünk haza! Szavazzunk! Al
másy képviselő n; ilatkozását kijavítja, és az elnöknek 
nmét átnyújtja.) 

Ivánka I m r e : (Zaj. Felkiáltások: Halljuk 
Ivánkát! Elnök többször csönget.) Én határozottan 
kivánom, hogy a szabályok értelmében történjék 
minden; (Zaj) és határozottan tagadom, hogy egy 
tagnak joga volna megváltoztatni azon szavakat, 

melyeket több tag nyújtott át az elnökségnek. (Za-
jos helyeslés.) 

A l m á s y Sándor: Tehát újra aláírjuk mind
annyian. (Madarász, Patay, Almásy, Csiky stb. az elnö
ki székhez közeledve a kijavított nyilatkozatot aláírják.) 

E l n ö k : A kifejezés rectifícálva levén 
j (Helyeslés jobb felöl.) 

P a t a y I s t v á n : Valóságos nevetség ! (Zajos 
zúgás.) 

E l n ö k : . . . most már lehet tudni, hogy a 
képviselő urak név szerinti szavazást kivannak. 
Ennélfogva, miután 22 képviselő van aláírva, 
név szerinti szavazással lesz a kérdés eldöntendő. 
(Zaj. Fölkiáltások: Ma! Holnap!Minajárt! Szavaz-

| zunk! Elnök többször csönget) Szavazni se ma, s e 
holnap nem lehet, mig a kérdés nincs feltéve. (De
rültség.) Méltóztassanak tehát a kérdés föltevését 
meghallgatni. (Zaj. Halljuk!) A kérdés ez: a kor
mány Heves megye irányában követett eljárását a 
képviselőház helyesli-e vagy nem? (Áudános he
lyeslés.) A képviselő urak neveit Gajzágó Salamon 
fogja fölolvasni ; az igen-nel szavazókat Horváth 
Lajos, a nem-mel szavazókat Radics Ákos fogja 
jegyezni. 

Gajzágó S a l a m o n j e g y z ő (olvassa a kép
viselők névsorát, mely alkalommal : 

Igennel szavaznak : Almássy György gr., An-
dreánszky Boldizsár, Armbruszt Péter, Ányos István. 

I Antalffy Károly, Bahrain János, Bartal János, Ba-
j rinyai József, Bay György, Bánffy Albert b., Bánó 
József, Bánó Miklós, Bencsik György, Berde Mózes, 

| Berzeviczy Tivadar, Besze János, Bethlen Farkas gr., 
I Bethlen János gr., Bethlen Sándor gr., Bezerédj Lász-
j ló, Binder Mihály, Bittó István, Boér János, Boros 

Pál, BomchesFrigyes,Boross Bálint, Bernáth Lajos, 
Bohatielu Sándor, Buócz Kálmán, Cebrián László 
gróf, Császár József, Csengery Antal, Csik András. 
Csörghe László, Czorda Bódog, Cséry Lajos, Dapsy 

, Vilmos, Deák Ferencz, Dellimanics István, Detrich 
| Zsigmond, Dimitrievics Milosf Dohóczky Ignácz, IJo-
| mohos László, Dózsa Dániel, Draskóczy Gyula. 
j Drottlejf Tamás, Dekani Károly, Eitel Frigyes, Édes 
Albert, Faragó Ferencz, Fábián Gábor, Fehdenfeld 
Frigyes, Fehér János, Fest Imre, Frideczky Timót 
Fi'depp Lipót, Földváry Miklós, Gajzágó) Salamon, 
Gál János, Gál Miklós, Ceczö János, Geduly Lajos, 
Gozsdu, Manó, Graenzenstein Gtisztá-V, (Jörg<i Géza, 
Hollán Ernő, Horváth Antal, Horváth Döme, Hor
váth Lajos. Hosszií Jó.sej, Hunfalvg Pál, Huszár-
István, Hertelendy Kálmán, Hahnosy Endre, Ibrá-
nyi Lajos, Ihász Rezső, Inkey József, Ivacskovics 
György, Ivánka Zsigmond, Jankovics Antal, Jend-
rassik Miksa, Joannovics György, Justh József, 
Kaeskovics Ignácz, Kalauz Pál, Kardos Kálmán, 
Küiúz Gyula, Kálnoky Pál gr., Kemény Gábor b., 
Kemény István b., Kemény Zsigmond b., Kerkapoly 
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Károly, Királyi Pál, Kiss Jakab, Kovách László, 
Kiullik István, Kurcz György, Kvassay Lás ló, Ka
zinczy István, Láng Gusztáv, Lázár Dénes, LeJioczky 
Egyed, Lónyay Gábor, Lázár Kálmán gróf, Mado-
csányi Pál, Majthényi József báró, Máday Lajos, 
Maniu Aurél, Mihál ,i Péter, Miske Imre b., Moldo-
ván János, Nagy Károly, Németh Károly, Ónossy 
Mátyás, Opitz Sándor, Orczy Béla b., Paczolay Já
nos, Papp Zsigmond, Perczel Béla, Pethe András, 
Piüer Gedeon, Plachy Lajos, Prugberger József, Pas-
karia János, PuUsky Ferencz, Pap Máté, Pap 
Mór, Rannicher Jakab, Ráth Péter, Reviczky István, 
Rónay Mihály, Rónay Jáczint, Röser Miklós, Sebes
tyén László, Semsey Albert, Siklósy Károly, Simay 
Gergely, Simon Pál, Somssich Pál, Stefanidesz Hen
rik, Sulyok Mór, Sümeghy Ferencz, Szabó Imre (pá
pai), Szakái Lajos, Szász- Károly, Szemző István, 
Szentiványi Adolf. Széchenyi Béla gr., Székács József \ 
Szilágyi István, Szitányi Bernát, Szabó Miklós, 
Szláoy József, Szelestey László, Stoll Károly, Szon-
tagh Pál (gömöri), Somogyi László, id. Teleki Domokos 
gr., Thury Sámuel, Tolnay Gábor, Tolnay Károly, 
Tóth Lörincz, Tóth Vilmos, Török Sándor (nógrádi), 
Trefort Ágoston, Trifunácz Pál, Tulbás János, Tö
rök Dániel, Tanárky Gedeon, Török Sándor (gömöri), 
Urbanovszky Ernő, Urházíj György, Vadnay Lajos, 
Vay Béli b., Vitolay József, Vojnics Lukács, Vod-

jáner Albert b., Várady János, Zeyk Károly, Zichy \ 
Antal, Zichy-Ferraris Viktor gr., id. Zichy JóZief 
gr., ifj. Zichy József gr., Zichy Nándor gr., Zsarnay 
Imre, Zsámbokréthy József, Zmeskáll Mór, Horváth ' 
Károly, Lázár Sándor, Trauschenfels Emil, Va
dász Manó. 

Nemmel szavaznak : Almásy Sándor, Bárányi 
Ágoston, Beniczky Gyula, Békássy Lajos, Bobory 
Károly, Boczkó Dániel, Bogyó Sándor, Bónis Sá
muel, Borlea Zsigmond, Böszörményi László, Csa-
nády Sándor, Cseh Sándor, Csiky Sándor, Csernátony 
Lajos, Darvas Antal, Deáky Lajos, Dessewffy Ottó, 
Drágfy Sándor, Eöry Sándor, Eszterházy István 
gróf, Fehér Miklós, Farkas Elek, Gábriel István, Gál 
Péter, Ghyczy Ignácz, Ghyczy Kálmán, Gubody Sán
dor , Halász Boldizsár, Hodosmi József, Ivánka 
Imre, Jámbor Pál, Jókai Mór, Károlyi Ede gróf, 
Keglemch Béla gróf, Kiss Lajos, Kiss Miklós, Kup-
ricz Imre, Lovassy Ferencz, Luksics Bódog, Luky-
nich Mihály, Luzsénszky Pál báró, Lükö Géza, Ma-
darassy Mór, Madarász József, Markos István, Ma-
róihy János, Medán Endre, Miskolczy Lajos, Mil-
kotics Zsigmond, Majthényi DezsÖ, Nagy Ignácz, 
Nánássy Ignácz, Nyáry Pál, Nosdopy Antal, Oláh 
Miklós, Papp Lajos, Pap Pál, Patay István, Pethes 
József, Pétery Károly, Podmaniczky Frigyes báró, 
Popovics Zsigmond, Rtottkay István, Salamon Lajos, 
Sipos Orbán, Soldos Imre, Somossy Ignácz, Szap-
lonczay József, Szontagh Pál (nógrádi), Széky Péter, 

Thalabér Lajos, Tisza Kálmán, Ujfalussy Lajos, 
Varga Antal, Varró Sámuel, Vállyi János, Várady 
Gábor, Véghsö Gellért, Vidacs János, Zámorj Kál
mán, Zsitvay József. 

Kijelentik, hogy nem szavaznak : Eötvös József 
b. miniszter, Gorove István miniszter, Horvát Boldi
zsár miniszter, Klapka György, Mikó Imre gr. mi
niszter, Olgyay Lajos, Perczel Mór, Radics Ákos, 
Szentiványi Károly elnök. 

Nincsenek jelen: ifj. Ambrózy Lajos b., And-
rássy Gyula gr., Acs Károly, Babes Vincze, Bartal 
György, Beliczey István, Beniczky Ödön, Berényi 
Ferencz gr., Bernáth Zsigmond, ifj. Bethlen Gábor 
gr., Binder Lajos, Bottka Mihály, Bottka Tivadar, 
Bujanovics Sándor, Betegh Kelemen, Balomiri Si
mon, Gonrád Móricz, Csengery Imre, Csernovics Pé
ter, Csiky István, Damaszkin János, Dani Ferencz, 
Dániel Pál, Dedinszky József, Degenfeld Gusztáv gr., 
Dobrzánszky Adolf, Domahidy Ferencz. Dósa Elek, 
Dániel János, Erős Lajos, Fisser István, Glatz 
Antal-. Lidi József, Hedry Ernő, Hevessy Ber
talan, Horváth Elek, Huszár Károly báró, Justh 
Kálmán, Karácsonyi Ferencz, Karácsonyi János, 
Kende Kanut, Koller Antal, Komáromy György, 
Kossihth Pál, Kuba János, Kethelyi József, Kossuth 
Ferencz, Lator Gábor, Líszló Imre, L /kacs György, 
Macellariu Illés, Makrai László, Manojlovics Emil, 
Mátyás József, Melasz Vilmos, Miletics Szvetozár, Mo-
csoayi András, Mocsonyi Antal, Mocsonyi György, 
Mocsonyi Sándor, Molnár József, Molnár Pál, Mor-
scher Károly, Mednyánszky Dénes b., Nikolics Sán
dor, Odescalchi Gyula hg., Pap Simon, Perczel Ist
ván, Perényi Zsigmond b., Popovics-Desseanu, János, 
Prónay József, Petkó Lázár, Paizs Andor, Papfalvi 
Konstantin, Ráday Líszló gr., Román Sándor, Ró
nay Lajos, ifj. Rudics József b., Rndnyánszky Fló
rián, Simányi Lajos b., Somssich Imre gr., Svastics 
Gábor, Szabadfy Sándor, Szabó Imre (zalai), Szemző 
Mátyás, Szentkereszthy Zsigmond b., Széchenyi Imre gr., 
Székely Gergely, Széles Dénes, Szilády Áron, Szluha 
Benedek, Szolga, Miklós, Sztratimirovics György, 
Sigray Fülöp gr., Sip>os Ferencz, Stojacskovics Sán
dor, Teutsch György, Thury Gergely, Tisza László, 
Tinku Ábrahám, Varga Flórián, Wass Sámuel gr., 
Vojnics Barnabás, Wlád Alajos, Vay Sándor b., Vu-
csetics István, Zerdahelyi Incze, Zeyk József Zichy 
Jenő gr., Zimmermann József András, ZsedényiEde. 

E l n ö k (a szavazatok összzszámitása után) : A 
szavazás eredménye ez : igennel szavazott 195. 
nemmel 79, távol volt 110 : kijelentette, hogy 
nem szavaz, az elnökön kivül , 4 képviselő és a 
miniszterek. Ennélfogva a t. ház helyesli a kor
mány eljárását Heves megye irányában. (He-
lyeslés.) 

Holnap 10 órakor ülés lesz. 
Az ülés végződik d. u. 2 5/t órakor. 




