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XCVI. ORSZÁGOS ULES 
1867. marezhiB 2-dikári 

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: Pap Máté megbízó levele ; Szávics Döme panasza ellene elkövetett törvénytelenségek miatt; 
Farkas Lajos kérvénye Szentes városa országos képviseltetése iránt; Tisza-Vezseny elöljáróságáé bizonyos szőlőnek az ő határakba 
keblezése iránt; Budaházy Andoré birtokai zár alól fölmentése iránt; Takácsy Józsefnéé ingóságai visszaadatása iránt; az Erdélyi 
Múzeum-egyleté a vajdahunyadi vár megóvása ügyében; Drágabartfa elöljáróié bizonyos sós források használhatása iránt; földesi 
lakosoké az l 8 8 2 / 6 : XII. t. ez. érte'mezése iránt; ilonczai lakosoké az ellenök indított tagosztályi pör felfüggesztése iránt; Varga 
Jánosé a n.-szalontai tagosítási munkálatok felfüggesztése iránt; Wagenleiter Johannáé fia szabadon bocsáttatása iránt; Komáromy 
Eerencznéé háza elárvereztetésének megakadályoztatása iránt; a brassói keresk. és iparkamráé a n.-várad-kolozsvár-brassói vasút 
ügyében ; Fabínyi Gyula észrevételei a népnevelésről; Nagy Sámuel kérdése bizonyos keresetének miképi eldöntése felől; Lovász Já
nos panasza szolgabirói törvénytelenségek ellen ; Wachsmann Vilmosé Írásbeli munkája letartóztatása miatt; Koska Zsuzsána ós test
véreié atyai örökségök részbeli lefoglalása ellen ; Hertnann Mihályé a szeszárulás betiltása ellen ; Sgaliczer Vilmos kérvénye bizonyos 
váltópöri visszaélések orvoslása iránt (Szakács Istváné az egyházi alapítványi pénztárakra rovott adó megszüntetése iránt; Jókai 
Mór és társaié Táncsics Mihály tzabadon bocsáttatásaért; Tolnay János panaszai a hadházi tanács és Debreczeni László ellen ; Zach-
csák Eozália és Dradják Zsuzsána kérvénye atyai hagyaték elintézése iránt; Jakus Sámuel és neje panasza házuk elárverése miatt, 
id. Báday Gedeon gr., Perczel Béia és Dékáni Károly föltételesen igazoltatnak. A miniszteri javaslat az adóra nézve áta'ánosságban 
elfogadtatik, s szakaszonkinti tárgyalása megkezdődik. Az ág. hitv. egyházban tartandó hála-istenitisztelet bejelentetik. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy . 
Gyula gr., Eötvös József b., Qorove István, Horvát | 
Boldizsár, Lónyay Menyhért, Mikó Imre gr., Wenck- I 
heim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyilt. A jegyzőkönyvet 
Báday László gr. fogja vezetni, a szólani kívánók 
neveit pedig Tóth Vilmos és Dimitrievics Milos 
jegyzik. Az utolsó ülés jegyzőkönyve fog hite
lesíttetni. 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő (olvassa a febrttár 28-
dikán tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Az idó' közben beérkezett irományokat 
fogom bemutatni. 

Gridi Pap Máté Fogarasvidék felsőkerülete 
részéről megválasztott képviselő bemutatja meg
bízó levelet. Az állandó igazoló bizottságnak ada
tik át. 

Szávics Döme nagy-becskereki ügyvéd hiva
talától lett elmozdítását, bűnvádi kereset alá fo gá
tasát és több hivatallal visszaélést paanszolván, 
orvosoltatást kér. 

F§rkas Lajos szentesi ügyvéd intézkedést kér 
az iránt, hogy Szentes városa az országgyűlésen 
képviselve legyen. 

Tisza-Vezseny hevesmegyei község elöljárói 
a puszta-jenői szőlőknek tisza-vezsenyi szőlő név 
alatt saját határukhoz leendő telekkönyvi csatol-
tatását kérik eszközöltetni. 

Budaházy Andor Zemplén- és Ungmegyében 
tekvő birtokait zár alól fölmentetni kéri. 

Takácsy Józsefné, takácsi lakos, több rend
beli ingóságainak veje, Száraz József általi vissza-
adatását kéri eszközöltetni. 

Dr. Szabó József alelnök és Finály Henrik 
titkár, az Erdélyi Múzeum-egylet közgyűlésének 
végzése nyomán, a vajda-hunyadi várkastélyt, 
végenyészetétől való megmentése végett, a nem
zetnek átadatni kéri. 

Drágabartfa beregmegyei község elöljárói a 
határukban levő sós forrásoknak szabad használha-
tását kieszközöltetni kérik. 

Földes szabolcsmegyei község több lakosai, 
az 1832/6-dik XI I törvényczikk világos értelmezé
sét törvényhozásilag megállapittatni kérik. 

Iloncza beregmegyei község számos lakosa 
az ellenök indított tagosztályi pert mindaddig, mig 
a maradványföldek megváltása törvényhozás 
utján elrendelve nem lesz, megszüntetni kéri. 

Varga János, számos ügytársa nevében is, a 
nagj'-szalontai határnak tagosítása végett eszköz
lésbe vett munkálatokat megszüntetni s a birtok
nak jelen állapotban hagyását eszközöltetni kéri. 

Wagenleiter Johanna a tébolydába zárt fiát ki
bocsáttatni kéri. 

Ozv. Komáromy Ferenczné lakó házának el-
árvereztetését megakadályoztatni kéri. 

Brassó vidék és város keresk. és iparkama
rája a nagyvárad-kolozsvár-brassói vasútvonal 
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megállapítását és hathatós támogatását eszközöltet
ni kéri. 

Fabinyi Gyula , zemplénmegyei Kelecsény 
községben birtokos, a népnevelésre vonatkozó ész
revételeit figyelembe vétetni kéri. 

Nagy Sámuel, konstantinápolyi lakos, fölvi-
lágositást kér arra nézve, vajon Stuver Antal bé
csi pyrotechnikus ellen formált keresetét az oszt
rák konstantinápolyi consulatus helyesen döntöt-
te-e el? 

Lovász János, tasnád-sarkadi lakos, a Buttyán 
Miklós szolgabíró által végbevitt törvénytelenséget 
megvizsgáltatni s orvösoltatni kéri. 

Wachsman Vilmos, pesti míívegyész, a népek 
gyakorlati utón elérendő jóllétéről irt közhasznú 
munkájának Rottenbiller Lipót által lett visszatar
tását panaszolván, azonnali kiadatását eszközöltet
ni kéri. 

Roska Zsuzsanna, János és György, testvérek 
s tordai lakosok, atyai örökségök egy részének a 
tordai tanács által visszatartását panaszolván, orvos
lást kérnek. 

Hermann Mihály, kolozsvári kereskedő, a vá
rosi hatóság által a szesz árulásának letiltását jog
talannak panaszolván, orvoslást kér. 

Sgaliczer Vilmos pesti nagykereskedő, érdek
társai nevében is, kéri, hogy Steiner Adolf bajai 
lakos s kereskedő ellen indított négy rendbeli vál
tóügyben elkövetett visszaélések. orvosoltassanak 
s az árverési pénz hiány nélkül letétessék. 

Szakács István esperes az egyházi alapítvá
nyi pénztárakra kirovatni szokott adók megszün
tetését kieszközöltetni kéri. 

Jókai Mór, Ivánka Imre, Várady Gábor, Gál 
Péter, Szontagh Pál és Thury Gergely a budai 
várfogságban letartóztatott világtalan Táncsics Mi
hály szabadon bocsátását kérik kieszközöltetni. 

Tolnay János, hadházi lakos, az ottani ta
nács törvénytelen visszaéléseit és igazságtalanul 
lett elhatározását panaszolván, orvoslást kér. 

Ugyanő Debreczeni László ügyvéd ellen a 
bünfenyitő vizsgálat elrendelését, s ügyének a 
a debreczeni bünfenyitő törvényszék általi elintéz-
tetését eszközöltetni kéri. 

Zachcsák Rozália és Drudják Zsuzsána, ár
vamegyei lakosok, atyai hagyaték miatt támasz
tott keresetöket törvényes utón elintéztetni kérik. 

Jakus Sámuel és neje, vácz-hartyáni lakosok, 
lakházuknak Sternfeld izraelita által lett elár-
vereztetését panaszolván, sérelmüket orvosoltatni 
kérik. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasíttatnak. 

K u d l i k I s t v á n : T. ház! Midőn ezen kérvé
nyek jelentettek be, alkalomszerűnek tartom e 
kérvények tárgyában a t. házat egy körülményre 

figyelmeztetni. Már a jelen országgyűlés kezdeté
től fogva számos a házhoz beadott kérvényekre azt 
méltóztattak határozni, hogy üem levén az ország
nak független felelős kormánya, melylyel csak 
egyedül bocsátkozhatnék a ház törvényes érintke
zésbe, és melynek közbejöttével egyszersmind az 
illető sérelmek orvosoltathatnának: az illető kérvé
nyek ideiglen a ház irattárába tétessenek le. Az 
ország forró óhaja, t. ház ! teljesült, alkotmányunk 
s vele együtt annak mindannyi drága gyöngye, a 
független miniszterek, az országnak visszaadattak: 
itt az idő, hogy a kérvényezők jogos sérelmei or
vosoltassanak és méltányos kérelmeik teljesíttesse
nek. Nézetem tehát odajárul, határozza el a t. ház, 
hogy az érintett kérvények a ház irattárából elnö-
kileg előkerestetvén, a kérvényi bizottságnak isméti 
előterjesztés végett újból adassanak ki. 

BóniS S á m u e l : T. ház ! A kérvényi bizott
ságnak egyetlen egy véleménye sincs, mely azt 
mondaná, hogy a kérvények vélemény nélkül az 
irattárba tétessenek ; sőt minden kérvénynél ki van 
jelölve, hogy a minisztérium létrejöttekor annak 
melyik osztályához fog áttétetni. Természetes do
log tehát, hogy most azok az illető minisztériu
moknak fognak az irattárból átadatni. (Helyeslés.) 

Kudl ik I s t v á n : Ha igy áll a dolog, javas-
laomat oda módosítom, hogy a hozott határozat 
foganatositfassék. 

E l n ö k : Ennek következtében kötelességem
nek tartom a t. háznak kijelenteni, hogy a kérvényi 
bizottság jelentését meg fogja tenni, és épen azon ér
telemben, a mint Bónis képviselő úr előterjesztette. 
A tárgyak, melyekre nézve a kérvényi bizottság 
jelentést fog tenni, a ház szabályainak értelmében 
már ki vannak függesztve, és mihelyt a miniszter 
urak eló'terjesztvényei be lesznek fejezve, méltóz
tassanak tárgyalására időt kitűzni. 

Torma Károly képviselő, mint az állandó iga
zolási bizottság előadója, három igen rövid igazo
lási esetet fog előadni. 

Torma Károly előadó (olvassa az állandó 
igazolási bizottság jelentését id. Ráday Gedeon gr., 
mint a dunavecsei választókerületben egyhangúlag újra 
megválasztott képviselő megválasztása tárgyában. A 
bizottság id. Ráday Gedeon grófot a törvény szabta 30 
napi határidő fentartása mellett igazolandónak véle
ményezi.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a bizottság vélemé
nyét elfogadni ? (Elfogadjuk!) Ennélfogva id. Rá
day Gedeon gr. a szabályszerű 30 napi határidő 
fentartása mellett az igazolt képviselők soriba ig-
tattatik. (Éljenzés.) 

Torma Károly előadó (olvassa az igazolási 
bizottság jelentését Perczel Béla, mint a bonyhádi vá
lasztókerület kéy viselő jenek újra történt megválasz
tása tárgyában. A bizottság Perczel Bélát a törvényes 



XOVI. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Marcz. 2. 1867.) 197 

30 napi határidő fentartása mellett igazolandónak vé
leményezi.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a bizottság véleményét 
elfogadni? (Elfogadjuk!) Ennélfogva Perczel Béla 
a bizottság véleményéhez képest föltéletelesen iga
zoltatik. 

Torma Károly előadó (olvassa az igazoló 
bizottságnak véleményes jelentését Dékáni Károly, 
mint a beszterczei kerületben megválasztott képviselő 
megválasztását illetőleg. A bizottság Dékáni Károlyt 
a törvény szabta 30 napi határidő fentartása mellett 
igazolandónak véleményezi.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a bizottság véleményét 
elfogadni ? (Elfogadjuk!) Ennélfogva Dékáni Ká
roly a szokásos föltétellel az igazolt képviselők so
rába igtattatik. 

Napirenden van a miniszteri javaslatok tár
gyalása. Mindenekelőtt az adó kérdésében tett elő
terjesztés fog tárgyalás alá vétetni. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a minisz
teri előterjesztési az 1867-dik évi közterhekről.) 

E l n ö k : Ezen tárgyra vonatkozó indítvány 
adatott be öt képviselő úr által. 

Ráday Lász ló gr. j e g y z ő (olvassa az adóbe
hajtás ügyében tett miniszteri előterjesztés ellen beadott 
és László Imre, Madarász József, Csanády Sándor, 
Bobory Károly és Böszörményi László által aláirt 
határozati javaslatot, mely szerint az 1867-beli költsé
gek nem adó, hnnem kölcsön utján lennének fede-
zendök.) 

E l n ö k : A minisztérium mellett szólni kivá-
nókat Tóth Vilmos, az ellene szólókat pedig Di-
mitrievics Milos jegyző urak fogják jegyezni. 

Halász Boldizsár: T. ház! a fölolvasott 
indítványra vonatkozólag méltóztassanak elhatá
rozni, hogy az kinyomassék és napirendre tűzes
sék ki. (Közbeszólások jobb felöl: Nem szükséges!) 

Lász ló I m r e : T. ház! Van szerencsém be
adott indítványomat indokolni. Midőn annyi szen
vedés után jobbra fordult sorsunk meghozta az al
kotmányt és fölséges fejedelmünk atyai akarata 
után, Magyarország legnagyobb érdekeiről, a köz
terhek viseléséről itt e teremben szólhatunk, azt 
hiszem, a képviselőház — mert tagjainak vélemé
nyei, meg vagyok győződve, hogy egytől egyig 
mind e haza boldogságára irányulnak és csakis a 
módozatokban különböznek — türemes meghall
gatásban részesitend. 

Bátor vagyok indítványomat, a mennyire kor
látolt tehetségemhez képest a 48 órai idő rövidsége 
megengedte átgondolnom, indokolni. 

A történet mutatja, hogy a trónnak ugy, mint 
a törvényes kormányoknak éltető ereje a hozandó 
törvények és határozatok maradandósága iránti 
hit és bizalma. E bizalom pedig épen csak a népe 
jóllétéből és megnyugtatásából ered. A 18 évi sú

lyos absolut adózási rendszer megszüntetése iránti 
reménye csak u g y verhet gyökeret a nép szivé
ben, ha ezen gyűlölt adóztatási rendszer minden 
attribútumaival együtt eltöröltetik és helyébe al
kotmányos határoztatik. Midőn tehát e nehéz 18 
évi absolut kormányzás után népünk, hogy ugy 
mondjam, szellemi börtönéből az önállás terére ál
líttatott , lehet-e valami ezen magyar népre meg
nyugtatóbb és jövőbeli áldozatkészségét inkább 
fölfokozóbb, mint a jelen törvényhozásnak oly ha
tározata, mely a népet megnyugtassa és jövőre néz
ve is áldozatra serkentse ? 

E czélból voltam bátor indítványozni, hogy 
a felelős minisztérium állami és közigazgatási költ
ségeit kölcsön utján födözze. Indítványoztam pe
dig azért, mert tudom azt, hogy Magyarországon 
a magyar népnek egyenkint ereiben és lelkében 
van az, hogy ő csak azon adót fizeti és fizetheti, bár
mily erőfeszítéssel is, melyet az országgyűlés törvé
nyes királyával együtt vetett ki rá ; tudom azt, hogy 
az 186 7-diki adózási terhet már a nép nem bírhatja; 
tudom, hogy ha az absolut rendszerből fönmaradt 
adóztatás továbbra is folytattatnék, ez által az mint
egy általunk törvényesíttetnék; tudom azt, hogy 
a magyar minisztériumnak hazaszeretetéből folyó 
azon tétel, miszerint az országban az alkotmányt 
teljesen mielőbb visszaállítsa, a nép szivében csak 
itgy gyökerezik meg, ha a nép vállairól rögtön le
emeli az óriási terhek egy részét. 

Tisztelt ház! A népek nyugalmának és bol
dogságának fő alapja az, ha az adó a jövedelmet 
egészen föl nem emészti, ha a jövedelemből fönmarad 
még annyi, hogy a család fentartásáról is lehessen 
a fölöslegesből gondoskodni és ezenfelül még némi 
kényelemre is maradjon fen valami. De ha a kive
tett adó a jövedelmet egészen fönemésztvén, magát 
a tőkét is megtámadja, a polgári nyugalom fölza-
vartatik. Tisztelt ház! lehet-e erre nézve kiáltóbb 
példa, mint az, a mint ez idő szerint Magyarország 
és az örökös tartományok állanak? Hová lettek a 
18 évi absolut rendszer alatt bevett ezer milliók? 
Idézték-e elő Magyarország jóllétét, a magyar nép 
szellemi és anyagi erejét? Bizonyára nem, csakis 
azon tanulságot nyújtották nekünk és a történe
lemnek, hogy az adó , mely a népnek nem csak 
jövedelmét, hanem tőkéjét is fölemészti, aláássa a 
népek nyugalmát és jóllétét. 

Mindezek után ajánlom indítványomat a t. 
háznak. 

E l n ö k : Bátor vagyok a t. ház figyelmét föl
kérni a ház szabályai 56-dik szakaszára, mely ezt 
mondja: „A módositványokat az elnöknek Írásban 
kell benyújtani. Ha uj indítvány adatik elő, az 
eredeti indítvány iránti tárgyalás és szavazás előre 
bocsáttatik; ezután az uj indítványnak elsősége 
van az elesett első indítvány módosítása fölött.4' 
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Ezen szakasz értelme szerint, úgy hiszem, 
mindenekelőtt az első beadványnak, t. i. a minisz
ter urak beadványának kell tárgyalás alá vétetni. 
(Helyeslés.) 

Tóth V i l m o s j e g y z ő : Tisza Kálmán ! 
Tisza K á l m á n : ü g y hiszem, mindnyájan 

látjuk és érezzük helyzetünknek komoly, sőt mond
hatom, nyomasztó voltát akkor, midőn az alkotmá
nyosság viszaállitása iránt tett legfelsőbb nyilatko
zat és a független magyar felelős minisztérium ki
nevezése után legelsöbben is arra hivatunk föl, 
hogy az országgyűlés befolyása nélkül kivetett, 
mindnyájunkra nézve nyomasztó adók behajtá
sára, az országnak méltó panaszait annyiszor fel-
költött közvetett adók és államegyedáruságok fen-
tartására adjunk, habár csak tiz hónapnyi időre is, 
meghatalmazást. En részemről nagyon is érzem e 
helyzet súlyát, és növeli efölötti fájdalmamat, hogy 
meg vagyok arról győződve, hogy a körülmények 
kényszerűségének erejénél fogva e meghatalmazást 
megtagadnunk nem lehet. (Helyeslés.) 

Nem lehet megtagadnunk, mert kétségtelen, 
hogy í g y czélszerübb adórendszer kidolgozása, a 
közvetett adókra és állameg-vedáruság'okra nézve 
az ország kívánalmainak és érdekeinek megfelelő 
intézkedések tétele hosszas időt igényel. Nem le
het, mert kétségtelen az is. hogy az államgépezet
nek — mi pedig, ha e meghatalazást megtagadnék, 
meg kellene, hogy történjék — fenakadni nem sza
bad. Nem lehet, mert,meggyőződésem szerint leg
alább, magát anyagi terheink lehető könnyebbe-
dését is csak úgy remélhetjük, ha lehetővé teszsztik 
azt. hogy a nemzeti kormány megszilárdulhasson 
(Helyeslés), ha lehetővé teszszük, hogy oly javasla
tokat készíthessen, melyek által, ha a ránk rótt 
terhek szám szerinti nagysága temetésen nem csök
kenhetne is, mindenesetre könnyebben lehessen 
azokat elviselnünk, és melyek által az állam anyagi 
ereje ne fogyotkozzék tovább is, hanem gyarapod
hassak. (Elénk helyeslés.) 

Bizonynyal igen örvendetes lenne mindnyá
junkra nézve mind saját érdekeink szempontjából, 
mind a hazának összes fiai érdekei iránt tartozó kö
telességünknél fogva, ha a jó siker reményében e 
meghatalmazását megtagadhatnék ; de kérdem: 
jelen viszonyok között mi lenne ennek a követke
zése? Bizonynyal nem az, hogy ezentúl kevesebb 
vagy semmi adót nem fognánk fizetni ,* de követke
zése lenne az, hogy a törvények alapjára helj-ez-
kedett magyar kormány, nem bírván fedezni az 
állam szükségleteit, visszavonulni volna kénytelen, 
(Helyeslés) és mintegy magunk kény szeritőnek oda 
a hatalmat, hogy félbeszakítván az alkotmány-
visszaállításának munkálatát, megakasztva a tör
vényhatóságok rendezését, ismét uj életre hivja a 
bomladozóbah levő provisoriumot, a mely ezután 

nem csak ez évben fogná, a nemzeti kormánytól vár
ható kíméletes jó tapintat nélkül, behajtani az adó
kat, nem csak ez évben fogná fentartani az ország 
érdekével sok tekintetben ellenkező közvetett adó
kat és egyedáruságokat, de azoknak uralmát, Is
ten tudja mennyi időre ismét állandósítaná. (He
lyeslés.) 

Ily körülmények között, kénytelen lévén en
gedni az elhárítani nem bírt szükségnek; óhajtva, 
hogy az adó fölötti határozás jogának gyakorla
tába, habár most ily kellemetlen módon, tettleg-
belépjünk, mely jognak átalános alkotmányosság-
szempontjából is, nagy fontosságát, úgy hiszem, 
bővebben fejtegetni nem szükséges: én átalános-
ságban a meghatalmazást megadni kész vagyok, 
azon reményben, hogy, mint fönebb is érintem, a 
magyar felelős kormány ezen időt oly javaslatok 

í készítésére fogja használni, melyek folytán az adó
nak czélszerü, igazságosabb kivetése, a más adó
nemek és állami egyedáruságok isányában az or
szág érdekeivel megegyező intézkedések tétele foly
tán, ha szinte nem engednék is a viszonyok az ál
lam költségeinek tetemes lejebbszálitását. mégis 
könyebbülne rajtunk a teher, az államjövedelmek 
pedig ugy használtatnának, hogy az ország anya
gi emelése lehessen eszközölhető. 

A részletekre nézve, melyek a határozati ja
vaslatban foglaltatnak, vannak több észrevételeim. 
Ezen észrevételek az által okoztattak egyfelől, 
hogy némely kifeiezései ezen javaslatnak, saját 
fölfogásom szerint legalább, oly elveket látszanak 
már előre kimondani, melyek fölött még az ország
gyűlés nem határozott. (Balról: Igaz!) Vonatkoz
nak továbbá némely oly kifejezésekre, melyek sze
rint ismét, az én meggyőződésem folytán, a tör
vényhatóságok jogköre látszik érintve. Továbbá 
vonatkoznak a hátralékok kérdésére, s a szab. kir. 
s más városok érdekére. Ezen észrevételeimet több 
pontú módositványban lesz szerencsém a ház asz
talára letenni. Fentartom magamnak, hogy adandó 
alkalommal, midőn a sor rajok kerül, azokat indo
kolnom lehessen. 

Most ismétlem, hogy átalánosságban a meg
hatalmazást részemről megadom: (Helyeslés) mert 
szükségesnek látom azt alkotmányunk visszaál-
litásának lehetővé tétele szempontjából; szüksé
gesnek látom azt magáért azért is, hogy anyagi 
terheink is a közel jövőben könyebbedhessenek; 
és megadom, mert végre is, mig soha sem tudnék 
beleegyezni abba, hogy anyagi könnyebbülés, 
vagy helyzetünk javítása czéljábólaz ország jogai
ból engedjünk valamit, addig, ha a körülmények 
kényszerűsége kívánja, arra igenis kész vagyok, 
hogy jogaink visszaszerzése czéljából anyagi ál
dozatokat tegyünk. (Ilénk helyeslés.) 
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DimltrieviCS MilOS j e g y z ő : Madarász Jó
zsef ! 

Madarász József (a szószékről): T. képvise
lőház! Midőn a magyar független felelős miniszté
riumnak a t. ház asztalára letett első előterjesztése 
ellenében az átalános tárgyalásnál meggyőződé
semnél fogva fölszólani kötelességemnek érzem, 
érzem helyzetem nehézségét i s , mert mindazok
nak, miket bensőmben e tekintetben érveimül 
fölhozatnék, szabatos rendezésére időm nem vala. 
De érzem a felelősség nagyszerűségét is, kettős 
irányban. Először irányában a minisztériumnak. 
Mert én is azon reményben vagyok, mint előttem 
szólt képviselőtársam Tisza Kálmán, hogy a mi
nisztérium a czélból neveztetett ki, hogy alkotmá
nyunk teljesen helyreállittassék, tehát helyreállít
tassanak minden az ezredéves alkotmányunkat biz-
sitó és ezek közt szentesitett 1848-diki törvényeink 
is: és ha a czélt akarom, természetes, hogy az át
meneti időszakra lehetlen nem akarnom a módot, 
hogy pénzhiány miatt ez ne eszközöltessék. (Balról: 
Igaz!) Tehát azon indítványban, melyet én ké
sőbb, ha a miniszteri előterjesztés elvettetnék, pár
tolni fognék, mindenesetre látom meg'adva a mó
dot arra nézve, hogy a pénz hiányát senki amaz 
indítvány ellenébe nem vetheti. De érzem a fele
lősségnek nagyszerűségét enmagam irányában is, 
mert ime azon részletekben, melyeket t. képviselő
társam előadott, átalánosságban szintén az alkot
mány iránti aggodalom fejeztetik ki, és mivel az 
előterjesztés átalános megtámadásában nem a fele
lős minisztérium és a felelős miniszteri kormányzat 
támadtatik meg, de csakis a költség födözésére egy 
külön mód ajánltatik. Ezért a felelősséget a minisz
térium iránvában nem tartom terhesnek, de ter-
hesebbnek tartom az alkotmány iránti önfelelős-
ségemet. 

Nézzük tehát átalánosságban a miniszteri elő
terjesztéseket, vajon, ha azon fölhatalmazásokat, a 
melyek kéretnek, e ház meghatározná, az alkot
mány teljes helyreállítására vezetnének-e? és nem 
lehetnek-e azoknak gátjai ? mert az alkotmány hely
reállítása czéljából nevezte ki a februári legmagasb 
leirat a minisztériumot; tehát, hogy e czél eléres
sék, nem lehet-e háznak, legalább nem helyes, oly 
határozatokat hoznia, melyeket a kitűzött czél el
érésére nemhogy nem vezetnének, de sőt mind a 
minisztériumnak a legmagasb leiratban is érintett 
kineveztetése czéljával, mind törvényes rendelteté
sével is ellenkeznének. 

Fölhatalmazni a minisztériumot arra, hogy az 
eddigi adózási rendszert, tényleg fenálló szabá
lyai érvényesítésével, fentarthassa, azabsolut hata
lom által ez évre kivetett adót behajthassa: nem 
volnaszerintemegyéb, mint folytatása—ha csak egy 
évre, ha esak ideiglen is—az önadózási rendszernek, 

mely a hazát ez Ínséges állapotra juttatta. (Igás! 
halról.) Es miután ép azért is, hogy a 18 évi abso-
lut adózfsi rendszer és épen ennek tényleges gya
korlatába vettjszabályok által megsemmisített jól
léthez juthasson a nemzet: ép azért is kértük az 
alkotmány teljes helyreállítását. Elismerem, uraim, 
hogy az adónak és adók nemeinek az országgyű
lés által megajánlása fontos és alkotmányos kér
dés ; de midőn az országgyűlés e hivatását telje
síti, akkor alakjában — ha p . o. az adónemekre 
megyek át, és azokat a törvények megengednék, 
törvényes koronázott király nélkül is , az or
szággyűlés határozata által hozni — ha azt megen
gednék — alakilag megvolna ugyan azon határo
zatnak törvényessége; de, t. képviselőház, lényeg
ben, midőn ha netán rósz volt az adózási rendszer 
és adózási szabály, ha rósz volt, és az ellen az or
szág 18 éven át, mikor fölszólalhatott, folytonosan 
fölszólalt, és kérte azok változtatását, az által, hogy 
az országgyűlés szavazza meg, ez által annak rósz 
lényegét nem változtatta meg. 

Fölhatalmazni a minisztériumot arra, hogy a 
hátralékokat is beszedhesse, azon hátralékokat, 
melyeket még az absolut kormányzati rendszer 
sem birt beszedetni.. . .Igaz, ott van azon záradók, 
hogy lehető kimélettellel; de ha még az is ott 
volna, hogy kellő kímélettel, mikor maga az abso
lut rendszer sem bírta eszközölni, hogy behajtas
sanak , hanem kellett tűrnie annak létezését, 
sőt kénytelen vala annak elengedését eszközölni 
és ennek kellé későbbre is kitéve lenni: akkor, 
uraim, engedjék meg, az én meggyőződésem szerint 
legalább tiz hónapon át ép oly súlyos folytatása 
volna azon adózási rendszernek, ha most az ország
gyűlés állapítaná meg, mint volna ez e nélkül. 

Fölhatalmazni a kormányt arra, hogy a köz
vetett adókat, minők a bélyegilleték, százalékok, 
fogyasztás és dohányegyedáruságok, fentarthassa : 
nem volna egyéb, mint épen azon adónemeket 
tartani fön, melyek az én meggyőződésem szerint 
épen nemzetemnek szokásaival, természetével és 
jellemével ellenkeznek (Balról: Igái!) 

Adja a mindenható, legyek én erre nézve ir
tózatos kisebbségben a hazában, hogy ez ne legyen 
igy , hogy azon terhek megállapításával szerencsés 
legyen a nép, hogy azok behozatala áldást hozó 
legyen az országra. De nem tehetek róla, hogy én 
legalább az e részbeli véleményben nem osztoz-
hatom, és e részben aggodalmaimat ki kellé fej
tenem. 

E fölhatalmazások véleményem szerint nem 
volnának egyebek, mint amaz alkotmányos elvnek 
félretétele, miszerint az adónemek behozatala csak 
törvények által létesíthető az országban. Megen
gedem, hogy törvényes koronázott király és or
szággyűlés bárminemű adónemeket behozhatnak; 
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de még törvényesen koronázott király létében sem 
engedem meg azt, hogy akár törvényesen koroná
zott király egy részről, akár az országgyűlés más 
részről, e részben törvényes határozatot hozhas
son. Azt megengedem, és ezt kötelessége is meg
engedni mindenkinek, hogy midőn az országgyű
lés törvényesen koronázott királyával törvénybe 
igtathatná az adónemeket, még azok is csak a 
szentesítés és azon törvény kihirdetése u tán köte
lezhetnék hazánkat. 

Ezek voltak jogi oldalai az én alkotmányos 
aggodalmaimnak. De nem csak a jogi aggodalom
ból, hanem a nemzet átalános insége és adófize
tési képtelensége tekintetéből is fölhívom a ház 
figyelmét. 

Az ellenindítványra nem lehet mondani, hogy 
abban ne nyújtatnék meg a mód a felelős függet
len magyar minisztériumnak az állam közigazga
tási költségei fedezésére. Nem vitatom, hogy töké
letesen biztositható volna a mód ; de azt kérdem, 
biztosabb-e az előterjesztésnek határozatba vétele 
által, az adóbeszedés elhatározás által, mikor tud
juk, hogy hazánk Ínségben szenved? 

Csakis e részben, nem egyéb idézettel, hanem 
Lónyay Menyhért pénzügyminiszternek 1861-ben 
május 18-dikán mondott szavával akarom indo
kolni az adóképtelenséget , melyeket fölolva
sok. Lónyay pénzügyminiszter úr akkor a töb
bek közt ezeket mondotta: „Az adó súlya alatt 
nem fejlődhetett ki kellőleg az 1848-ban fölszaba
dult földmivelés, birtokos osztályunk eladósodva, j 
s az uzsora által emésztve, a nép minden osztályai i 
szükségeiket összeszorítva, a máskép hasznos beru
házásokra fordítandó eszközöket nélkülözve, mond
hatni, a súlyos adókat sok helyt a vagyontőke 
rovására teljesíthetek." Én is tökéletesen osztom 
az itt elmondottakat, mik az ország adóképtelensé
gét már 1861-ben bebizonyiták. 

Azóta történt a fagy . több évi száraz
ság, az ínség és nyomor. Önök ép oly jól tud
ják, mint én, hogy az egész országnak minden 
részében inségi bizottságok alakulván, ezeknek és 
a nemesszivü emberbarátoknak segélye enyhíti a 
nyomort. És hogy mindenki nem járul ezen inségi 
bizottságok segélyezéséhez, nem azt teszi, hogy 
csak annyi volt a nyomor, mint a mennyire ahhoz 
járultak; hanem azt, hogy először nem voltak a 
bizottságok képesek mindnyájokon segitni; má
sodszor azt, hogy még van annyijok, hogy, a jó 
termés reménye mellett, az aratásig minden segély 
nélkül megélhetnek: mennyivel inkább adóképte
lenek tehát most! De merem állítni, hogy, legalább 
azon vidéken, a merre én jártam — igaz, hogy 
nem sok, de 3 — 4 megye, a hazában ez is ueveze-
tes dolog — merem állítni, hogy ott az ország la
kosságának nagy részétől, ha az adó behajtatik. 

az vétetik el, mi első életfentartására, önmagának 
és gyermekeinek élelmére és életére szükséges. 
(A szélső hal: Helyes!) 

Ily meggyőződésben lóvén, megbocsát a tisz
telt ház, hogy, nekem legalább, okvetlen kötelessé
gem vala fölszólalni a miniszteri előterjesztésre 
nézve annyiban, hogy az ott, ajánlott módot ki-
vihetlennek, czélra nem vezetőnek, s a kölcsönt 
sokkal inkább helyesnek tai'tom. 

Méltóztatott a kölcsön szónál, midőn fölolvas
tatott, egy kis visszatetszést nyilvánitni. Én nem 
állítom azt, hogy a kölcsön rögtön egész mérv
ben eszközölhető ; de annyit állítok , hogy ez 
helyesebb és alkotmányosabb módozat a pénzszük
séglet fedezésére: mert mikép — föltéve, hogy a mi
niszteri előterjesztést a t . ház többsége elfogadja — 
a mennyiben érvényes lesz ezen határozat, ép oly 
érvényes lenne határozata a kölcsönre nézve, és azt 
merem remélni, hogy Magyarország kormánya 
bizonyára százszorta képesebb lesz az államszük
ségletek fedezésére kölcsönt nyerni, mint a szom
széd osztrák kormány. Meg kell érintenem azt is, 
hogy midőn a kormány a kölcsön fölvételére áta-
lánosan fölhatalmaztatik, abban én még azon ese
tet is értem, hogy ha a kölcsönt egész mérvben 
nem eszközölhetné, azok, kik képesek adót fizetni, 
adóik előleges lefizetésével és leendő beszámítása 
által a kölcsönben részt vehessenek. Ha ez nem 
volna elégséges, akkor, azt hiszem, Magyarország 
önálló államélete iránti kötelességből a midőn al
kotmányát akarja helyreállítani, még magyar ál-
lampapirjegyek kibocsátával is köteles volna al
kotmányát fentartani. (Nagyrészt zaj. De a szélső 
balon: Igaz!) 

Ez levén az én fájdalmas kötelességem—mert 
én szeretnék azon képviselőknek helyein ülhetni, a 
kik azt tudják, hogy a közvetett adóknak, és a je
len adó- és adózási rendszernek,habár csak tiz hó
napra igért elhatározása is, az ország lakossága 
előtt kedves lesz; én is szeretném azt tudni — de az 
én tudomásom ellenkező lévén, kötelességem e 
részben mindazt, a mit én e tekintetben bensőmben 
érzek, elmondani. Tudom, hogy már a karácsonyi 
szünnapok alatt saját választó kerületemben, Fe
hérmegyében időzvén, ott egyik legvagyonosabb 
községben , Sárbogárd-Tinódon már igen sokra 
ment azok száma, kik, hogy életöket fentartsák, a 
cziroksöprő magvából voltak kénytelenek kenye
rüket készíteni. 

Figyelmébe ajánlom tehát a t. képviselőknek, 
hogy midőn részünkről a módot a pénz megszer
zésére koránsen kívánjuk elvonni a minisztérium
tól : akkor az alkotmány iránti aggodolmakra néz
ve én kötelességemnek tartom magamat ahhoz irá
nyozni, hogy a ház oly határozatokat hozzon, me-
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lyek a nép valódi érdekeinek megfelelnek, annak 
valódi szükségein segítenek. 

Én azt hiszem, a nép szükségeinek segítése és 
a nép érdekeinek valódi kielégítése azon drága 
kincs, melyet a trónokon ülő királyoknak és kor
mányoknak épen ugy kötelességük tekintetbe venni 
és tisztelni, mikép én, az alkotmány szabad élve
zetéhez szokott polgár, kötelességemnek tartom tisz
telni a törvényes törvényeket; de hogy belső oda
adással tisztelhessük azt, épen oly kötelessége a t. 
háznak határozatait a nép segélye nélkül és a nép 
netáni érdekei ellen meg nem hozni: mert csak 
akkor lesz kész vérével és életével áldozni a nép 
az alkotmány fentartásaért, ha látja, hogy a kép
viselők határozatával egyúttal anyagi jólléte és 
addig élvezett szabadsága is biztosíttatik. 

Bezárom beszédemet, t. ház, (Éljenzés) egy je
les menekült hazánkfiának erre vonatkozó szavai
val : „A parliamentek vagyis az országggyülések-
nek kötelessógök határozataikat a nép jelleméhez, 
szokásaihoz és természetéhez alkalmazni. Azon 
parliament, a mely nem ehhez alkalmazná határo
zatát, szabadságával é l ; de nem venné elejét azon 
küzdelmeknek, sőt mag-a a nép érdekével, szoká
sával és természetével ellenkező határozata önma
gától következtetné, hogy a nemzet továbbra is 
kénytelen volna azon küzdelemre, melyet Isten és 
a természet írt be minden szívbe: az önfentartás, 
az életfentartás és az ezredéves alkotmány meg
mentésének küzdelmére. (A szélső bal oldalon élénk 
helyeslés.) 

Tóth Vilmos jegyző: Deák Fer enez! (Hall
juk! Halljitk!} 

Deák FerenCZ: Midőn valamely nagyfon
tosságú kérdés fölött kell vitatkozni, szeretem min
denekelőtt tisztába hozni azt, hogy a különböző 
véleménynek megegyeznek-e valamely alapeszme* 
ben, mely a vita kiindulási pontjául szolgálhat, és 
hogy mi az, naáben egyetértenek: mert ha egy kö
zösen elimert igazságból indul ki mindkét fél, a 
vitatkozás könnyebb s gyakran a kiegyenlítés ha
marább sikerül. 

A most fenforgó nagyfontosságú tárgyra néz
ve, úgy látom, elismeri mindenki azon igazságot, 
hogy a közadók csak úgy és csak addig törvé
nyesek, ha és a meddig azokat az országgyűlés 
megajánlotta; hogy továbbá, helyzetünkben, az 
adórendszert megállapítani s rendes költségvetést 
készíteni hosszabb időt veend igénybe; végre, hogy 
az állam kormányzatát költség nélkül egyátalában 
folytatni nem lehet. 

Miután ezek azon igazságok, melyeket vala
mennyien egyiránt vallunk és elismerünk, azokból 
kell kiindulni a vélemények eltérő pontjainak meg
ítélésében. 

Ha költség nélkül az államot kormányozni \ 
KÉPV. n. NAPLÓ. 186%. m. 

nem lehet, kormányozni pedig kell : kötelességünk 
gondoskodni, hogy a szükséges költséget előteremt
sük. Ha az eddigi adók, mert nem az országgyű
lés által voltak ajánlva, nem törvényesek, követ
kezve alkotmányunk szerint joggal be sem hajtha
tók: intézkednünk kell, hogy e hiányon is segítve 
legyen. 

Kétféle javaslat fekszik előttünk e részben. 
Egyik a felelős minisztérium javaslata, mely

ben fölhatalmazást kér, hogy addig is, mig egy 
adórendszer állapittathatik meg, egy uj költségve
tés terjesztethetik a ház elé, s annak folytán a ház 
az adót megszavazhatja: hatalmaztassék föl a fe
lelős minisztérium az eddigi adóknak ezen év vé
géig leendő beszedésére és a kitűzött czélokra le
endő forditására. A másik azon javaslat, a melyet 
Madarász képviselő úr és elvtársai adtak elő, és 
mely abból áll, hogy a most folyamatban levő 
minden adók, minthogy nem törvényesen voltak 
ajánlva, azonnal szűnjenek meg, az ország lakos
sága se közvetett, se közvetlen adókat ezen év foly
tán ne fizessen, hanem az állam minden költségei 
kölcsön vett pénzből fedeztessenek. 

Madarász képviselő ur a minisztérium javas
lata ellen azt hozza föl, hogy az eddigi adók al
kotmány-ellenesek és törvénytelenek. Ez kétséget 
nem szenved; de ha az országgyűlés ideiglen meg
szavazza azokat, azon időre, meddig e megszavazás 
terjed, nem lesznek többé alkotmányellenesek s 
törvénytelenek. Kérdezem, van-e joga az ország
gyűlésnek az adót megszavazni ? Erre, ugy hiszem, 
csak egy lehet a felelet, mert az országgyűlésnek 
e jogát senki nem tagadja. Épen azért akarja a 
minisztérium az országgyűlésnek adószavazási jo
gát igénybe venni, hogy kénytelen ne legyen vagy 
törvénytelen adókat hajtani be, mit tennie szabad 
nem volna, vagy jövedelem hiányában a kormány
zat folyamát megakasztani. Az tehát, hogy az ed
digi adók nem alkotmányosak, nem szól a minisz
teri előterjesztés ellen, mert hiszen a miniszté
rium is azt akarja, hogy azon adók, melyek nél
kül kormányozni nem lehet, még ideiglen is alkot
mányosak és törvényesek legyenek. 

A másik tekintet, melyet Madarász képviselő 
úr kiemelt s melyet minden adóajánlásnál meg kell 
fontolni, az, hogy az eddigi törvénytelen adók 
mennyiségre nézve fölötte súlyosak, minőségre néz
ve helytelenek, károsak s gyűlöletesek, és behaj
tási módjok az adózó nép tetemes elnyomásával 
jár. Senki sem hozza kétségbe, hogy az eddigi tör
vénytelen adók mennyiségre nézve csakugyan na
gyon súlyosak; lehet, hogy az adózás némely ne
meihez is sok szó férne; a behajtásnak eddig gya
korolt némely módja pedig sok részben nem he
lyeselhető. De, mint Tisza Kálmán képviselő ba
rátom megjegyezte, nem is azért vagyunk mi haj 
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landók a miniszteri előterjesztés szerint az eddigi 
adóknak ideiglenes beszedésére meghatalmazást 
adni, mert nagyon szeretnők azon adókat megtar
tani. Egyedül a kénytelenség visz bennünket arra, 
mert egyébként nem tudjuk a kormányzati költ
ségeket födözni. Majd ha az adórendszert tárgyal
juk, akkor szólhatunk az adók nemeinek czélsze-
rüségéről i s ; de most rögtön ez meg nem történ
hetik ; s ha az adónak valamely nemét megszün-
tetnők is. nem tudnánk azonnal mást állítani he
lyébe. A behajtás és kezelés módjára nézve pedig 
bizton számithatunk arra, hogy a m. felelős mi
nisztérium kormányzata alatt e hiányok, sőt hibák 
tetemesen enyhülni fognak. 

Ha valaki, nem ismerve a helyzetet, egyedül 
Madarász képviselő úr beszéde után akarna ítéletet 
hozni, azt kellene hinnie, hogy a magyar felelős 
minisztérium és azok,kik javaslatátpártolják, min
denekelőtt arra törekesznek, hogy a szegény Ínsé
ges népnek szájából vegyék ki a kenyeret. De hi
szen a minisztérium csak azt akarja, hogy a kor
mányzást vihesse, melyet pénz nélkül vinni nem 
lehet; s mi, kik előterjesztvényét pártoljuk, azt 
akarjuk, hogy a kormányzásra szükséges pénzről 
gondoskodva legyen. Az adót nem csak az ínséges 
nép fizeti, hanem legnagyobb részét fizetik azok, 
kik, habár nem örömest is, de képesek fizetni; s a 
felelős kormány nem fogja az éhező szájából ki
venni a kenyeret, ha meghatalmazzuk is az eddigi 
adók behajtására : mert hiszen előterjesztvényében 
is ki van az mondva, hogy az adóbehajtás az adó- : 
zók lehető kíméletével történjék. 

Atalában sajátságos az, hogy Madarász kép
viselő úr, a szegény nép érdekére hivatkozva, ellen
zi az eddigi adók ideiglenes behajtását; de mivel ő 
is érzi azon igazságot, hogy az államköltségekről 
gondoskodni kell, oly módot javasol, mely egye- I 
nesen a nép megrontására vezetne. (Hosszas, élénk 
helyeslés.) 

Mindenek előtt megjegyzem, hogy szép sza
vaknak, ékesen szólásnak néha sikerül egy vagy 
más dolgot még akkor is elhitetni az emberekkel, 
ha a dolog nem egészen úgy áll ; de Madarász kép
viselő úr azt mégsem fogja elhitetni soha senkivel, 
hogy ő a demokratiának nagyobb barátja, a nép 
érdekeinek forróbb védelmezője volna, mint az 
1789-diki franczia forradalom vezetői, (Ataldnos 
nagy derültség) kik mindent egyedül a nép nevé
ben, s a nép jogainak érdekében tettek; és mégis 
a forradalom kiütésekor is első gondjok volt az 
előbb fenállott adókat ideiglen megállapítani és 
azok rendes befizetését megrendelni; pedig azon 
adók sem voltak előbb a nép által alkotmányos 
utón megállapítva. (Elénk tetszés.) Itt még az a kö
rülmény is megvolt a franczia forradalom kezde
tén, a melyet most nálunk Madarász képviselő úr 

megemlít, t. i. az ínség. Francziaországban szük
ség, sőt mondhatni, éhség volt akkor, és a forrada
lom a fenállott adókat mégis megszavazta: nem 
azért, hogy az éhező nép sorsát még rosszabbá te
gye, mert tudta, hogy a hatalom kezelői azt a 
lehetőségig kimélni fogják; hanem azért, hogy az 
állam költségei azoktól, vagy azok áltál, kik az 
inség által sújtva nem lévén, fizetni tudtak, fedez
tessenek. 

Emiitettem az imént, hogy a Madarász kép
viselő úr által javaslott mód, mely szerint kölcsön 
által volna fedezendő az államnak minden költsége, 
épen a szegény nép érdekeire volna káros, s a 
népnek megrontására vezetne. (Helyeslés.) 

Elsőben is azt hozom föl, hogy midőn egy 
állam, újra életre ébredve, mííködését megkezdi, 
nem nagy tekintélyt, nem sok bizalmat szerez az 
által, ha legelsőbben is azt mondja ki, hogy az 
első évben majd csak rovásra akar élni (Hosszas 
derültség) és minden előforduló költségeit adóssá
gokból födözi. Kecsegtető lenne talán, sőt csábító 
némely tapasztalatlanokra, ha kihirdetnők, hogy 
ezen évben semmiféle adó többé nem létezik. De 
a ki e lépésnek minden következéseit csak egy
szerű józan fölfogással végigtekinti,befogja látni, 
hogy a következések sokkal súlyosabbak és ve
szélyesebbek. Ugyanis tekintsük a dolgot gya
korlatilag. Ha kimondjuk, mint Madarász úr akar
ja, hogy a f. év végéig senki adót fizetni nem tar
tozik, s hogy minden közvetett adók egyátalában 
megszűnnek, igen természetes, hogy nem csak azok 
nem fognak fizetni, kiktől épen nem telik, hanem 
azok sem, kik fizethetnének. Madarász úr javas
lata szerint tehát az állam minden szükségei köl
csön által volnának fedezendők. A ki csak távol
ról ismeri napjainkban a pénz-piaez állapotát, a 
ki tudja, hogy minő áron kapott kölcsönt eddig is 
a birodalom, a kinek e viszonyokról legkisebb fo
galma van : az nem kételkedhetik, hogy mi ezen 
uj kölcsönnél 100 forint helyett alig kapnánk töb
bet, mint a legjobb esetben 75-öt. Ne ámítsuk ma-

j gunkat, és ne higyük, hogy kivált kezdetben a 
mi hitelünk kiválólag nagy lesz, különösen, ha 
gazdaságunk megkezdésében oly módon járunk el, 
mint Madarász képviselő ur javaslá,és kimondjuk, 
hogy jövedelmünk ezen évben nincs, mert nem 
akarjuk, hogy a nép fizessen, hanem csinálunk 
adósságot, (Hosszan tartó élénk tetszés.) 

Már ha fölveszszük, hogy 100 ft helyett csak 
75-öt kapunk, és mégis 100 frtot kell visszafizet
nünk a kapott 75-ért: igen természetes, hogy az 
állam költségeinek födözése ily kölcsön utján %/í 
részszel többe kerülne, mint egyébként került volna. 
Ezenkívül a kölcsön vett pénztől kamatot is kell 
fizetni, és mivel az adósságot nekünk senki el nem 
engedné, s azt teljes értékben kamattal együtt visz-
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sza kell fizetni: ugyanazon adózó népnek, melyet 
kímélni akarunk, minden 75 frt helyett 100-at kel
lene fizetnie; sőt a kamattal együtt többet; és pe
dig fizetni kellene azt, a mit most két év alatt fog 
fizetni, megszaporított mennyiségben egyszerre, 
és pedig egy év alatt. (Elénk tetszés.) Madarász kép
viselő úr sokat emlegeti, hogy 6' gyakran megfor
dul a nép között. Kérdezze meg azt a józan eszű, 
tiszta fölfbgásu népet: ha szeretné-e, hogy az idén, 
egész az esztendő végéig, senki adót ne fizessen, 
se a szegény, se a gazdag, minden közvetett 
adó megszűnjék, hanem csináljunk adósságot, drá
gán, nagy uzsorával és kamattal, és azt esztendőre 
szegény és gazdag egyszerre a jövő évi adóval 
együtt fizesse vissza ? Megvagyok győződve, hogy 
a nép az ily pártolást és a könnyítés ily módját nem 
fogja megköszönni, és hajlandóbb lesz arra, hogy 
kiméltessék az, kinek kenyerét kellene kivenni 
szájából adója fejében, de a ki fizetni képes, fizes
sen ez évben is, jövő évben is lassankint, mert a 
fizetés két év alatt könnj^ebben esik, mint ha ugyan
annyit, sőt, mint emlitém, a kamattal és uzsorával 
még többet, egyszerre és egy évben kellene fizetni. 
Ez valóban, neveztessék bár philanthropiai névvel, 
nem kímélése, nem ótalma, hanem megrontása 
volna a népnek. (Hosszan tartó, élénk helyeslés.) 

Egyébiránt, a mi az alkotmányosságot illeti, 
nem tudom, minél fogva tartja Madarász képvi
selő xír alkotmányosabbnak akölcsön fölvételét,mint 
az adók megállapítását*? Az országgyűlésnek egyik
hez ép annyi joga van, mint a másikhoz; s ha, mint 
ő állitá, joga nem volna az országgyűlésnek azért 
is, mert a fejedelem még nincs megkoronázva, a 
közadót megállapítani : bizony adósságcsinálásra 
sem volna joga, (Elénk tetszés) mert egyik, úgy mint 
a másik, az országnak terhe. 

Azonban nem akarok bővebben szólani már 
e tárgyról, s abban öszpontositom véleményemet, 
hogy mivel kötelességünk gondoskodni a kormány
zat költségeinek fedezéséről; mivel továbbá a köz
adó csak ugy törvényes, ha országgyülésileg meg-
ajánltatik, vagy behajtására a minisztérium meg-
hatalmaztatik; mivel végre az egész adórendszert 
megállapítani, s rendes költségvetést készíteni rög
tön nem lehet, a kormányzat költségeinek fedezése 
pedig halasztást nem szenved: azért nem látok más 
lehetőséget, mint azt, hogy ideiglen, az esztendő 
végéig, hatalmaztassék meg a minisztérium az eddig 
törvénytelen, de ezen meghatalmazás által törvé
nyessé váló adóknak ésközterheknek beszedésére; 
mert a másik mód, ezen költségeknek kölcsön 
általi fedezése semmivel sem könnyebb, sőt kivi
telében nehezebb, az országra nézve terhesebb és 
károsabb volna. Én tehát a minisztériumnak erre 
vonatkozó előterjesztését elfogadom. (Hosszan tartó, 
élénk éljenzés.) 

HaláSZ B o l d i z s á r : T. ház! Kötelességem
nek tartom én is fölszólalni, habár kevés időm volt 
azon szavak megfontolására, melyeket ezen nagy-
fontoságu tárgyban mondani akarok. Mindamellett 
igen röviden hozzá fogok szólani, mert soha na
gyobb fontosságú elvi kérdések Magyarország 
gyűlésén nem fordultak elő, mint a jelenlegi kérdés. 

T. ház ! én a magyar minisztériumtól egészen 
más politikát vártam: én azt vártam volna, hogy 
az a jelen és 61-diki országgyűlések politikáját 
fogja követni, t. i. a restitutio in integrum előtt 
nem kivan bebocsátkozni, se tőlünk nem kivánja, 
hogy bebocsátkozzunk a törvényhozásba. Már 
pedig az adó megajánlása, igen világosan ki van 
fejezve törvényeinkben, hogy csak törvényes és 
igy kiegészített országgyűlés, és törvényesen meg
koronázott király által hozott t. i. sanctionált tör
vények utján hajtható be. Én azt vártam volna, 
hogy a t. minisztérium azon utat fogja követni, 
melyet régi országgyűléseink követtek, t. i. a sé
relmek orvoslásához köti az adó és ujonczok meg
ajánlását. Én részemről azt vártam volna, hogy a 
mint a minisztérium kineveztetik, ő felségét rögtön 
sürgetni fogja, egészítse ki az országgyűlést, te
gyen eleget az úgynevezett pragmatica sanctiónak, 
a mely őt arra kötelezi, hogy az országot föl ne 
darabolja, s az országtól egy mákszemnyit se sza
kítson el, sőt hogy azon részeket is, melyeket ne
talán yisszafoglaland, az országhoz visszacsatolja. 

Én ezt vártam volna a t. minisztériumtól, 
mert énelőttem azon rendkívüli szükség nincsen 
igazolva, hogy kormányozni másképen nem lehet. 

Van nekünk törvényünk , mely a rendkívüli 
szükség esetére intézkedik, arra nézve, hogy ilyen
kor mit tegyen a haza, és mit tegyen a k i rá ly : ne
vezetesen az 1715-diki 8-dik t. ez.-ben „de insurrec-
tione et contributione^az l . § . mondja ki azt, hogy 
joga van ő felségének az insurrectiót, de csak a 
haza védelmére követelni; a második paragraphus 
pedig igy szól: „Quia tamen per eam solam (t. i, 
az insurrectio által) regnum hocce sufficienter de-
fendi nequiret, adeoque validior, et reguláris mili-
tia pro omni eventu intertenenda veniret, 
quam sine stipendiis subsistere, haec verő sine 
contributione conparari non posse indubitatum es-
set : hinc contributionum et subsidorium eate-
nus necessariorum matéria diaetaliter (quo aliun-
de spectare dignoscitur) eum statibus deliberanda 
érit.u Itt következik azután a 3-dik §-us e szerint : 
„Ubi verő extraordinarius inopinae hostilis irru-
ptionis casus emerserit, áut varii , et inprovisi 
flagrantis belli ratio ordinariam rei — — traetan-
dae methodum non admitteret." Nem olvasom to
vább. A törvényezikk azt magyarázza meg, hogy 
mit kell ily rendkívüli esetekben tenni. Azt mondja 
t. i., hogy a prímás, a nádor minél több megyét, 
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a királyi táblát, minél több főrendi tagot, a királyi I 
városokat rögtön hivja egybe, és ezek ily rendki- i 
vüli esetben, midőn az ellenség már betört, együt- i 
tesen intézkedjenek. 

Nem kell emlitenem, mert ú g y is emlékeze
tünkben van az, hogy mi történt 1848-ban, De 1 
köteles vagyok figylmeztetni a t. házat, hogy mi
dőn egy országgyűlés, eltérve a rendes úttól, úgy 
intézkedik, mint intézkedett 48-ban, oly sürgetős 
szükségre kell eljárása igazolására hivatkoznia, 
milyen például volt az, midőn betört az országba 
Jellasics serege. Előfordul-e ilyesmi most ? be van-e 
bizonyitva, hogy ki nem egészített országgyűlés 
által határozatikig megszavazott adó és ujoncz nél
kül nem lehet tovább kormányozni, illetőleg a ha
zát megvédeni ? (Derültség.) Én úgy tudom, hogy 
a haza ily körülmények közt nincs. 

Miután tehát ily rendkívüli eseteket most nem 
látok, azt kívánom, hogy a minisztérium marad
jon a törvényes téren; sürgesse ő felségénél, hogy 
egészítse ki az országgyűlést és koronáztassa meg 
magát ; és mondja ki, hogy addig pedig se ő, 
se mi, semmiféle törvényhozási intézkedésre nem 
léphetünk, se adót, se katonát meg nem szavazha
tunk. Segítsen magán az absolutismus, a hogy 
tud, ha nekünk törvényeinket vissza nem adja, 
mert mi addig rajta nem segíthetünk. 

A mi most azon országos kölcsönre vonat
kozó indítványt illeti, melyet szerencsém volt in
dokolásával együtt hallani: megvallom, hogy azt 
én sem pártolhatom; nem pártolom pedig épen 
azért, a miért a minisztérium határozati javaslatát 
nem pártolom: azért t. i., mert országos kölcsönt 
is csak kiegészített országgyűlés és koronázott fe
jedelem vehet föl. 

A mi azon észrevételeket illeti, melyeket Deák 
Ferencz t. képviselőtársunk tett : engedje meg a t. 
ház, hogy azokra nézve észrevételeimet megte-
hessem. • 

Azt monda a t. képviselő úr, hogy kormá
nyozni pénz nélkül nem lehet. Ez áll. De, hogy 
csak azért, hogy kormányozni lehessen, törvény
telen adókat hajthasson be a független felelős ma
gyar minisztérium, azt nem fogadhatom el. Tessék 
szorgalmazni a t. minisztériumnak, hogy kiegészí
tés folytán törvényesen szavazhassunk meg adó
kat, azokat rögtön meg fogjuk szavazni: mert én 
azt hiszem, hogy 18 éves absolutismus és alkot
mányszünetelés után nem fogunk ráérni tanács
kozni a fölött, vajon kevés-e, sok-e a követelt adó; j 
hanem utólagos beszámitás föltétele mellett azon-1 
nal meg fogok szavazni én is annyit, mennyit a t. 
minisztérium kérni fog. És igy — törvényesen — 
megszavazott adó foghatja a minisztérium kor
mányzata szükségeit fedezni. 

Azt méltóztatott kérdezni a t. képviselő ú r : 

van-e joga az országgyűlésnek adót szavazni meg, 
vagy nincs ? Én azt felelem neki erre, hogy a míg 
kiegészítve nem lesz, nincs. Különösen, mint Ma
darász képviselőtársam igen helyesen adta elő, 
nincs joga az adónak oly gyűlöletes nemeit, mi
lyen a bélyegadó, a fogyasztási adó, a százaléki 
illeték, a doháuymonopolium, fentartani és behaj
tani : mert épen ezek azok, melyekről decz. 5-dikeí 
beszédemben bátor voltam közvéleményt csinálólag 
kijelenteni az én nézetemet, hogy a 15-ös bizottság 
javaslatának elfogadása által, melyet a miniszté
rium magáévá tett, mi a provisoriumot, habár csak 
10 hónapra törvényesitenők. 

Méltóztatott a t. képviselő azt is mondani, 
hogy nincs a minisztérium szándékában az éhező 
nép szájából a kenyeret kivenni. Hiszem, hogy 
nincs szándékában; de szándéka ellenére mégis 
az történnék: mert a minisztérium kötelezni akarja 
a megyéket, hogy a törvénytelen adókat hajtsák 
be. Ha a nép szájából nem lehet kivenni a kenye
ret, azt kellene tenni, a mi 1827-ben történt a 
restantiákra nézve, azaz, azokat mint behajthatla-
nokat elengedni. Ha nincs szándékában a nép szá
jából kivenni a kenyeret , akkor jóformán semmit 
sem hajthat be : mert a nép éhezik, mi pedig nél
külözünk (mert nem csak a nép, hanem mi birto
kos osztály is szenvedünk, és kölcsönnel fedezzük 
mindennapi szükségeinket.) 

A mi a franczia forradalomra való hivatkozást 
illeti: nagy különbség van a mi helyzetünk és azon 
helyzet közt: mert a franczia forradalmat törvényes 
idő előzte meg (Ellenmondások, zaj), és igy az adó, 
melynek behajtását az országgyűlés elrendelte, 
törvényes adó volt. Ha mi most oly helyzetben 
volnánk, hogy az 1848-at megelőző időben törvé
nyesen kivetett adók és hátralékok behajtásáról 
volna szó, azt mondanám : Addig is, mig ujabb 
törvényes intézkedés tétetnék, tessék azokat be
hajtani. 

A mi azt illeti, hogy kölcsönt meg nem sza
vazhat az országgyűlés: az iránt már nyilatkoz
tam ; de tagadom azt, mit erre nézve Deák Ferencz 
t. képviselő úr mondott, hogy a népre nézve nem 
kímélés, hanem megrontás volna az országos köl
csön. Bocsásson meg a t. képviselő úr, de ha jogo
sítva érezném magamat megszavazni e kölcsönt, 
bizonyosan megszavaznám, és nem tartanám a 
népre vonatkozólag tehernek vagy megrontásnak, 
azon okból: mert vagy képes volna azt boldogabb 
időkben megfizetni, vagy nem. Ha nem, én ma
gam azt indítványoznám, hogy minden hátralék 
az olyannak, ki nem képes azt megfizetni, mint 
behajthatatlan elengedtessék, s a törlesztés a fizetni 
képesek által történjék. 

A mi már illeti ezen miniszteri javaslatot, áta-
lánosságban ellene még némi észrevételeim vannak. 
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Azért nem fogadhatom el én e tisztelt minisz
teri határozati javaslatot, mert az már magában 
igen különös, hogy egy minisztérium, királyi pro-
positio vagy törvényjavaslat helyett, határozatot 
indítványoz. 

Azt mondja tovább a minisztérium ezen hatá
rozati javaslata bevezetésében, hogy hatalmaztas-
sék föl arra, miszerint „a befolyt összegeket a ma
gyar korona országai és ő felsége többi országai 
által közösen viselt kiadásokra fordíthassa.u Már 
itt, kérem, a közös ügyek kérdése ineidentaliter 
döntetnék el, t. i. az a nagyfontosságú kérdés, 
hogy Magyarország elvileg közös ügyeket ismer 
el. Nem szükséges fölolvasnom, hiszen mindnyá
junk fris emlékezetében van az 1861-diki és jelen 
országgyűlés által fölterjesztett föliratainkban kife
jezett azon elv, hogy Magyarország a fejedelem 
személyén kivül egyéb közös ügyet — a lajtántuli 
tartományokat illetőleg — nem ismer. Egyébiránt 
a közös ügy kérdését az 1848-diki sajtótörvény is 
igen világosan megmagyarázza. Ezt azért említem 
meg, mert hivatkozás történt arra is, hogy már 
1848-ban ismertetett el a birodalmi kapcsolat, ille
tőleg a birodalmi egység. Pedig az 1848-diki 18-
dik törv. ez. 6-dik paragrafusa igy szól: „Ki a 
magyar szent korona alá helyezett terület tökéle
tes álladalmi egységének, ki a sanetió pragmati-
cánál fogva megállapított, s az uralkodó ház kö
zösségében létező birodalmi kapcsolatnak tettleges 
fölbontására i zga t . . . . " Azután következik a bünte
tés.Tehát miután nem csak a legutóbbi, azaz az 1848-
diki törvények, hanem, több izben e ház is kimondta, 
hogy egyéb közös ügyet, mint a fejedelem személyé
nek ugyanazonossága, nem ismer, ellene kell mon
danom a minisztérium közös ügyi politikájának. 

Nem pártolom azért sem, mert a közvetített 
gyűlöletes adókat is ezen az utón, legalább ideig-
len, igy elvben elfogadja. 

Nem pártolhatom továbbá még azért sem, 
mert Magyarország integritásának szorgalmazását 
mintegy mellőzi az által, hogy az országgyűlés 
kiegészítése előtt törvényalkotási térre lép. Kér
dem, mi fogja ő felségét arra ösztönözni, illetőleg 
kényszeríteni, hogy magát megkozonáztassa és 
az országgyűlést kiegészítse, ha mi adót és kato
nát adunk, mit régi országgyűléseink többnyire a 
sérelmek orvoslásának föltételéhez kötöttek? Ú g y 
hiszem, hogy ha a minisztérium a maga existentiá-
ját ahhoz köti, hogy mindaddig, a mig az ország 
integritása helyreállítva nincs, mig a koronázás 
meg nem történik, ezen háznak többszöri határo
zata folytán, magát ugyan kinevezettnek, de tény
leges kormányzatra jogosítottnak nem hiszi: egye
dül ezen politika vezethet bennünket az alkotmány 
visszaszerzéséhez. 

Ezen okok azok, t. ház, melyek alapján én 

I ezen miniszteri előterjesztvényt, átalános szempont
ból, elvben, nem pártolhatom. 

Ha valaki azt kérdezné tőlem , hogy hát 
mit tartok teendőnek ? azt felelném: Szorgalmazza 
a ház és a minisztérium a kiegészítést és koroná
zást : mert csak ezek után fogunk mind a haza, 
mind a trón irányában sikeresen s törvényesen in
tézkedhetni. (Helyeslés a szélső bal oldalon.) 

B ö s z ö r m é n y i L á s z l ó : Nem szólaltam volna 
föl e kérdésben, ha a beadott ellenindítvány irá
nyában egy vád nem emeltetett volna. Erős vád, 
a mely határozottan kifejezi, hogy ezen indítvány 
beadói, ezen indítvány teljesítése által, a nép meg
rontását kívánják. (Zaj.) Erős ezen kifejezés. A 
véleménynyilvánítások igen természetesen nem 
helyeslik az ellenvéleményt. Ez igaz, de az ily 
vádszerü nyilvánítások után kerülni kellene a vé
lemény kimondását. Én szerencsés voltam sokszor 
ellenvéleményben lenni a t. ház többségével, de 
mindig óvakodtam az ilyen kifejezésektől. Nem 
mondja ezen indítvány se, hogy a t. minisztérium 
a nép megrontására törekszik saját tervezetével: 
én épen azért magam részéről s elvtársaim nevé
ben visszautasítom azon vádat , mintha mi a nép 
megrontására törekednénk ezen indítvány nyal. 
(Nagy zaj.) De nem is indokolja azon vádat a t. 
képviselő előadása: mert ö ezt azzal akarja bebizo
nyítani, hogy a jövő évben majd kétszeres adót 
fognak bevenni a népen. Mi nem mondjuk ezt; de 
nem is következése az inditványnak, mert a köl
csönt, melyet javaslunk, tiz év alatt is lehet tör
leszteni. (Zaj.) Ez a kormánynak czélszerü eljárá
sától fog függni, s igy nem következik be azon 
kétszeres terheltetés, a melyből a megrontás kö-

j vetkezhetnék. 
Azt, t. ház, természetesnek találom, hogy Pest 

belvárosa érdemes képviselője a miniszteri előter
jesztést átalánosan és részleteiben elfogadja; de más 
részről méltóztassanak megengedni azoknak is, a 
kik azt úgy átalában, mint részleteiben elfogadni 
nem tartják czélszerünek. Nevezetesen van abban 
egy pont, a mely, ha már ezen tervezet szerint 
most elfogadtatik, akkor már Magyarország ma 
föladta önállóságát (Zaj), pedig már méltóztassék 
megbocsátani, igy per tangentem becsúsztatni clau-
sulákat, ez nem a törvényes független magyar mi
nisztériumnak hivatása (Zaj); azilybecsusztatások 
másoknak voltak a szomorú időkben tulajdona, a 
melyeknek elmúlását óhajtjuk. (Többen: Melyik az 
a pont? !) Még eddig a közös ügyi intézmény nincs 
országgyűlésikig megállapítva, még eddig tehát a 
minisztériumnak Magyarországot mint külön or
szágot kellene tekinteni, míg a közös ügyi mun
kálat meg nem állapittatik. Tehát az ily clausulá-
kat ki kellene kerülni. Nekem tegnapelőtti beszé
dem folytán Pest belvárosa t. képviselője méltóz-
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tátott megjegyezni előadásom azon részére, mely 
kiterjeszkedett a 67-es bizottság működésére, hogy 
az időelőtti; ez sokkal inkább áll a miniszteri 
előterjesztés ezen pontjára (Helyeslés a szélső hal 
oldalon) : mert én a jövőre azzal indokoltam aggo
dalmamat, hogy az bekövetkezhetik; itt pedig már 
egy határozat előlegeztetik. 

A mi azt illeti, t. ház, van-e a képviselőház
nak joga adót, vagy kölcsönt megszavazni? bizo
nyos igaz, hogy a Halász Boldizsár előadása szerint 
szigorúan véve egyikre sem volna joga a jogfolyto
nosság értelmében a visszaállítás előtt; de mi, kik a 
kölcsönt indítványoztuk, azért nem akartunk ama 
magyarázathoz ragaszkodni, mert ezzel épen a fele
lős minisztérium iránti bizalmat fejezzükki, hogy ne
ki mind az ország,mindaz uralkodó irányában nyuj-
tassék biztos mód a közszükségek fedezésére. Enyi-
ben mi készeknek mutatkozunk a szigorú jogfolyto
nosságtól való eltérésre. De nem is tartom azt, hogy 
egyenlő legyen az állás egy kölcsön megszavazása 
és régi törvénytelen adók folytatása között: mert 
ezen adózásnak megszavazása, jövőre beszámítása, 
szerintem nem egyéb a törvénytelen adónak, ha
bár csak rövid ideig is folytatásánál. Az, hogy ne
héz lenne a kölcsönt beszerezni: igaz, akként ne
héz, a mint azt Pest belvárosa érdemes képviselője 
monda. Hogy 24 óra alatt száz millió kerüljön be, 
én is nehéznek tartom; de 24 órára nem kell any-
nyi pénz: az egész évre is elegendő volna (Zaj) ; 
de, ha valóság a magyar felelős minisztérium, ha 
őszinte az alkotmányosság visszaállítása, akkor a 
magyar minisztérium a magyar királylyal, az or
szággyűlés megszavazása folytán, hiszem, képes 
lesz az egy évi költséget előteremteni. 

Pártolom a beadott indítványt. (Helyeslés a 
szélső bal oldalon.) 

E l n ö k : Senki sem lévén a szólásra fölírva, 
most szavazás következik. 

R á d a y Lász ló g r . j e g y z ő : Névszerinti sza
vazást kér 22 képviselő. (Fölolvassa a neveket, me
lyek között Ragályi Ferdinánd, Bernáth Zsigmond, Ma-
róthy János, Sípos Orbán és Soldos Imre nevei is elő
fordulnak.) 

R a g á l y i F e r d i n á n d : Félreértés van a do
logban. Én nem ezen ágra kívánok név szerinti sza
vazást. (Zaj.) 

Bernáth Zsigmond: Én is kívánom, hogy 
nevem kitöröltessék. (Zaj. Szünet. Maróihy János, 
Sípos Orbán és Soldos Imre ugyanazt kívánják.) 

Ráday László gr. jegyző: Fölszólamlások 
folytán Bernáth Zsigmond, Ragályi Ferdinánd, Ma-
róthy János, Sípos Orbán és Soldos Imre nevei 
kitöröltettek. (Zaj. Szünet. E közben Miletics Szve-
tozár, Keglevich Béla gr., Papp Zsigmond aláírják a 
név szerinti szavazás iránti kérelmet.) 

E l n ö k I Miután húszan kívánják a név szerinti 

szavazást, méltóztassanak azok, kik a minisztérium 
előterjesztését átalánosságban elfogadják, igennel, 
a kik nem fogadják el, nemmel szavazni. 

R á d a y L á s z l ó gr. j e g y z ő (olvassa a kép
viselők névsorát, mely alkalommal: 

Igennel szavaznak : Almássy György gr., ifj. 
Ambrózy Lajos b., Andrássy Gyula gr., Andreánsz >y 
Boldizsár, Angyal Pál, Apponyi György gr., Arm~ 
bruszt Péter, Ács Károly, Ányos István, Babes Vincze, 
Bárányi Ágoston, Bartal János, Bay György, Bánffy 
Albert b., Bánó József, Bánó Miklós, Beliczey István, 
Bencsik György, Beniczky Gyida, Beniczky Ödön, Be-* 
rényi Ferencz gr., Berde Mózes, Bernáth Zsigmond, 
Besze János, Bethlen Farkas gr., Bethlen János gr., 
Bethlen Sándor gr., Bezerédj László, Békássy Lajos, 
Binder Lajos, Binder Mihály, Bittó István, Boczkó 
Dániel, Boer János (udvarhelyvárosi), Bogyó Sándor, 
Bónis Sámuel, Botka Mihály, Bömches Frigyes, Bra* 
novácsky István, Bujanovics Sándor, Borcsányi János. 
Cebrián László gr., Conrád Mór, Csáky Albin gr., Csáky 
László gr., Császár József, Cseh Sándor, Csengery Antal, 
Csengery Imre, Csik András, C'siky István, Csörghe 
László, Czorda Bódog, Damaszkin János, Dapsy Vil
mos, Dánffy Károly, Dani Ferencz, Dániel Pál, Deák 
Ferencz, Dedinszky József, Dellimanics István, Des-
sewffy Ottó, Detrich Zsigmond, Dimitrievics Milos, 
Dobóczky Ignácz, Domokos László, Dózsa Dániel, 
Dósa Elek, Döry Ádám, Draskóczy Gyula, Eitel 
Frigyes, Eöry Sándor, Eötvös József b., Eötvös Ta
más, Erős Lajos, Eszterházy István gr., Faúr János, 
Fábián Gábor, Fáy Gusztáv, Fehdenfeld Frigyes, Fe
jér János, Fischer István, Fülepp Lipót, Gajzágó Sa
lamon, Gábriel István, Gíl János, Gál Péter, Geczö 
János, Gedidy Lajos, Ghyczy Ignácz, Ghyczy Kálmán, 
Glacz Antal, Gorove István, Gozsdu Manó, Gubody 
Sándor, Gyene Károly, Hedry Ernő, Hertelendy 
György, Hevessy Bertalan, Horváth Antal, Horvát 
Boldizsár, Horváth Döme, Horváth Elek, Horváth 
Károly, Horváth Lajos, Hosszú József, Hunfalvy Pál, 
Huszár István, Ibrányi Lajos, Ihász Rezső, lnkey Jó
zsef, Ivacskovics György, Ivánka Imre, Ivánka Zsig
mond, Jankovich Antal, Jámbor Pál, Jekelfalussy 
Lajos, Jendrassik Miksa, Joannovics György, Jókai 
Mór, Jonesku, Demeter, Justh József Justh Kálmán, 
Kacskovics Ignácz, Kandó Kálmán, Karácsonyi Fe
rencz, Kardos Kálmán, Kautz Gyula, Kálnoky Pál 
gr., Kárász Benjámin, Károlyi Ede gr., Keglevich 
Béla gr., Kemény Gábor b., Kemény István b., Kemény 
Zsigmond b., Kerkapoly Károly, Királyi Pál, Kiss Ja
kab, Kiss Lajos, Kiss Miklós, Kotter Antal, Kossuth 
Pál, Kovách László, Kuba János, Kubicza Pál, Kud-
lik István, Kán Kocsárd gr., Kupricz Imre, Kurcz 
György, Láng Gusztáv, Lator Gábor, LázárJDénes, 
Lipthay Béla h., Lónyay Gábor, Lónyay Menyhért, 
Lovassy Ferencz, Luksich Bódog, Luzsénszky Pál b., 
Madocsányi Pál, Makray László, Maróthy János, Má-
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day Lajos, Maniu Aurél, Médán Endre, Mihályi Pé
ter, Miké Imre gr., Mikó Mihály, Millutinovics Szveto-
zár, Miske Imre b., Miskolczy Lajos, Mocsáry Lajos, 
Mocsonyi Gyöggy, Mocsonyi Sándor, Molnár József, 
Molnár Pál, Nagy Elek, Nagy Ignácz, Nagy Károly, 
Nánássy Ignácz, Németh Károly, Nikolics Sándor, 
Nyáry Pál, Ocsvay Ferencz, Odescalchi Gyula hg., 
Opicz Sándor, Orczy Béla b., Paczolay János, Pap 
Lajos, Pap Simon, Papp Zsigmond, Perczel Béla, 
Perényi Zsigmond b., Pethe András, Piüer Gedeon, 
Platthy György, Podmaniczky Ármin b., Podmaniczky 
Frigyes &., PopovicsZsigmond, Prónay József, Prug-
berger József, Papp Gergely, Ragályi Ferdinánd, 
Bajner Pál, Itannicher Jakab, Ráday Gedeon gr., 
Ráday László gr., Rátli Péter, Reviczky István, Ró
nay Lajos, Rónay Mihály, ifj. Budics József b., Rud-
nyánszky Flórián, Ruttkay István, Salamon Lajos, 
Semsey Albert, Siklóssy Károly, Simay Gergely, Si
mon Pál, Simonyi Lajos &., Sípos Orbán, Siskovich 
József, Soldos Imre, Somossy Ignácz, Somssich Imre 
gr., Somssich Pál, Stefanidesz Henrik, Sümeghy Fe
rencz, Svastics Gábor, Szabadfy Sándor, Szabó Imre 
(pápavárosi), Szabó Imre, Szaló Sámuel, Szakáll 
Lajos, Szaplonczay József, Szápáry Géza gr., Szá-
páry Gyula gr., Szász Károly, Szentiványi Adolf, 
Szentkereszty Zsigmond b., Szentkirályi Mór, Széche
nyi Béla gr., Széchenyi Imre gr., Székács József 
Székely Gergely, Széles Dénes, Széli József, Szilá
gyi István, Szirmay Géza, Szirmay Pál, Szitányi Ull-
mann Bernát, Szmrecsányi Dáriusz, Szolga Miklós, 
Szontagh Pál, Sztratimirovics György, Szemző István, 
Thalabér Lajos, Tliúry Gergely, Thury Sámuel, Tisza 
Kálmán, Tisza Lajos, Tolnay Károly, Tolnay Gábor, 
Torma Károly, Tóth Lőrincz, Tóth Vilmos, Török Bá
lint, Török Sándor, Trefort Ágoston, Trifunácz Pál, 
TJjfalussy Lajos, TJjfalussy Miklós, Urbanovszky Ernő, 
Vadász Manó, Vadnay Lajos, Varga Antal, Varró 
Sámuel, Vass Sámuel gr., Vay Béla b., Vay Lajos b., 
Várady Gábor, Vecsei Oláh Károly, Vecsey József b., 
Véghsö Gellért, Vietorisz János, Vitolay József, Voj-
nics Barnabás, Vojnics Lukács, Wlad Alajos, Wodia-
ner Albert b., Vay Sándor &., Vuchetich István, Zer-
dahelyi Incze, Zeyk József, Zeyk Károly, Zichy An
tal, Zichy-Ferraris Bódog gr., Zichy-Ferraris Viktor 
gr., Zichy Jenő gr., id. Zichy József gr., ifj. Zi
chy József gr., Zichy Nándor gr., Zimmermann Jó
zsef András, Zsarnay Imre, Zsámbokrethy József 
Zsedényi Eduárd, Zsitvay József. 

Nemmel szavaznak: Bobory Károly, Böszörményi 
László, Csanády Sándor, Csiky Sándor, Deáky Lajos, 
Degenfeld Giísztáv gr., Halász Boldizsár, Kállay 
OdÖn, László Imre, Madarász József, Miletics Szveto-
zár, Oláh Miklós, Pap Pál, Patay István, Peley La
jos, Szék^. Péter, Vállyi János, Vidacs János. 

Nincsenek jelen: Almássy Sándor, Balomiri Já
nos, Bartal György, Barinyay József, Batthyány 

Géza gr., Berzeviczy Tivadar, ifj. Bethlen Gábor gr.f 
Boer János (fehérm. vingardi ker. képv.j, Borlea 
Zsigmond, Csernovics Péter, Darvas Antal, Dobr-
zsánszly Adolf Domahidy Ferencz, Domaniczky Bol
dizsár, Drottlef Tamás Vilmos, Faragó Ferencz, Fest 
Imre, Frideczky Timót, Gál Miklós, Hodosiu József 
Hollán Ernő, Huszár Károly b., Hrabovszky Zsig
mond, Illéssy János, Kalauz Pál, Karácsonyi János, 
Kende Kamit, Komáromy György, Konkolyt Thege 
Pál, Lehoczky Egyed, Lukács György, Lukynich Mi
hály, Lükö Géza, MaceUariu Illés, Madarassy Mór, 
Majthényi József b., Manojlovics Emil, Markos Ist
ván, Mátyáss József, Melasz Vilmos , Mihajlovics 
Miklós, Mocsonyi András, Mocsonyi Antal, Moldován 
János, Morscher Károly, Ónossy Mátyás, Oroszy 
Miklós, Perczel István, Pethes József Pétery Károly, 
Popovics Desseanu János, Puskariu János, Román-
Sándor, Rónay János, Sebestyén László, Sulyok Mór, 
Szemző Mátyás, Szilády Áron, Szluha Benedek, Sí
pos Ferencz, id. Teleki Domokos gr., Teutsch György, 
Tisza László, Tóth Kálmán, Trauschenfels Emil, 
Tulbás János, Varga Flórián, Zámory Kálmán.) 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Igennel szavazott 306. 
Ocsvay Ferencz jegyző: Nemmel szava

zott 18. 
Dimitrievics Milos jegyző: Távol volt 68. 
ElnÖ fc: Ennélfogva a ház többsége a minisz

térium által a közterhek tárgyában tett javaslatot 
átalánosságban elfogadja. Most következik annak 
szakaszonkinti tárgyalása. 

R á d a y Lász ló gr. j e g y z ő (olvassa a közter
hek tárgyában tett miniszteri előterjesztés első pont
ját.) Ez első pont ellen módositványokat adott be 
Tisza Kálmán, Debreczen városa képviselője. Esze
rint a miniszteri előterjesztés határozati javaslata 
első pontjának 6-dik sorában foglalt ezen szó után : 
„évre" tétetnék: „a törvényhozás befolyása nélkül 
behozott és kivetett adókat;" továbbá, hogy ezen 
szavak: „és az előbbi évekről fenmaradt és az adó
zók lehető kímélésével behajtandó hátralékokatf t 

kimaradnának. 
Tisza Kálmán*. Nem szándékom sok időt 

igénybe venni. 
A mi a módositvány elején foglaltatik, az sem

mi egyéb, mint kimondása annak, hogy minő adók
ról van szó. Azt hiszem, ezeknek megemlítése sem 
káros, sem sértő senkire nézve, és igazabban fejezi 
ki a dolgot, mint ha kimafad. 

A második része ugyanazon módositványnak, 
jelesen, hogy a hátralékokra vonatkozólag mon
dottak maradjanak ki, azon ozélból adatott be ál
talam, mert a hátralékokra nézve az első pont után 
ezt külön pontban óhajtanám tisztábban és világosab
ban kifejezni, mire nézve akkor, midőn azon módo
sítás föl fog olvastatni, indokaimat el fogom mon
dani. (Felkiáltások: Maradjon a szerkezet!) 
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E l n ö k : Méltóztatnak a szerkezetet megtar
tani, ugy a mint van, vagy pedig a módositványt 
méltóztatnak-e elfogadni ? 

Tisza K á l m á n : Nem szándékozom a szava
zást gátolni; de minthogy ezen szerkezet elfogadá
sával egy jövő módositvány, melyet volt szeren
csém már bejelenteni az adóhátralékokra vonatko
zólag, meghallgatás előtt vettetnék el, kérném sza
vazás előtt azt fölolvastatni. (Helyeslés.) 

R á d a y Lász ló gr. j e g y z ő (olvassa Tisza Kál
mán ebbeli módositványát) : „Az első és második sza
kasz közé igtattassék be ezen uj szakasz: Az előbbi 
években a törvényhozás befolyása nélkül behozott 
és kivetett adók hátralékaira nézve kimerítő tudo
mást szerezvén a minisztérium, azoknak nem csak 
vidékenkinti mennyisége, de keletkezésöknek oka 
fölül is, ezen okoknak méltányos figyelembe vétele 
után, határozzon behajtásukat illetőleg, és ha a be
hajtást elhatározta, azt ugy eszközölje, hogy ez ál
tal az érdekeltek anyagi helyzetét meg ne rontsa.u 

Tóth Vimos jegyző: Tisza Kálmán ! 
Tisza K á l m á n : T. képviselőház! Az ere

deti szerkezet erre nézve azt mondja: „az előbbi 
évekről fenniaradt és az adózók lehető kímélésével 
behajtandó hátralékok". Én ezen szavakat ugy ér
telmezem részemről, mintha az volna kimond
va, hogy ezen hátralékok, bár honnan eredtek lé
gyen, mind, egyformán behajtandók bármely vi
szonyok között, és csak a behajtásnál kell tekin
tetbe venni az illető adózókra szükséges vagy le
hető kíméletet. Én részemről nem akarom kimon
datni, hogy a hátralékok elengedtessenek, bár erre 
is lehetne a nem igen régmúltból példát hozni föl, 
midőn az alkotmányosság terére lépve ez történt; 
s kész vagyok elismerni, hogy sokkal károsabb 
volna, ha a hátralékok elengedése átalátiosan kimon
datnék ; azonban tudom magam is — a mint töb
ben a t. képviselők közöl bizonyosan még jobban 
tudják — hogy ezen hátralékok már eredetökre 
nézve is igen különbözők, mert igen sok hátra
lék van az országban, mely sok egyeseket, illető
leg egyes községeket, részint az egyes hivatalno
koknak a fenállott szabályok szerinti kötelességé
ben túlbuzgósága miatt, részint az egyes hivatal
nokok, sikkasztásai miatt, vagy az egyes hivatal
nokok secaturája miatt terhel: mert tudjuk, hogy 
az volt a szokás, hogy, ha a hivatalnok beszedte az 
adót és azt elköltötte, a községet másodszor ese-
quálták. Ily különböző természetűek lévén a hát
ralékok, kimondatni kívánom a határozatban, hogy 
a minisztérium határozzon a behajtás felől, de vizs
gálja meg, minő okból eredtek a hátralékok, azaz 
hogy ki hanyagságából, vagy minő önkénytes ok
ból eredtek: s ez esetben hajtassanak be ; ellen
kező esetben pedig, olyanban, minőt bátor voltam 
említeni, állhasson el annak behajtásától, és enged

hesse azt el. E tekintetben sok irányban megnyug
tat az, mit az átalános vita alkalmával Deák Fe-
rencz t. képviselőtársam mondott, ki már érintette, 
hogy a hátralékok — természetesen o.$,'hol a hely
zet vagy a szükség ugy kivánja — nem fognak 
behajtatni • de én épen azért, mivel ezen eszmébe 
beleegyezett, azon reményben vagyok, hogy mó-
dositványom, mely ugyanazt, csak világosabban 
fejezi ki, el fog fogadtatni. 

T ó t h VilmOS j e g y z ő : Lónyay Menyhért 
pénzügyminiszter! 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Azt tartom, hogy azon módosítás, melyet Debre-
czen városa érdemes képviselője előterjeszteni mél
tóztatott, inkább a kivitelre vonatkozó kérdés. Bi
zonyára a minisztérium is akképen fogja föl e kér
dést, mint a t. módositványt tevő ú r : kötelessé-
ségének fogja ugyanis ismerni a létező hátralékok 
természetét vizsgálat alá venni, és a behajtatlano-
kat mellőzni; a hol pedig valamely rendetlen és 
sérelmes eljárás forogna fön, azoknak behajtását 
követelni nem fogja. Miután tehát a beadott mó
dosítás inkább a kivitelre vonatkozik, arra nézve 
pedig már maga a miniszteri előterjesztés a lehető 
kíméletes eljárás követését jelenti k i : azt hiszem, 
hogy a t. ház ezen nyilatkozatban megnyughat-
nék. (Helyeslés.) 

Deák FerenCZ: Engem csak a miniszter ur
nák most mondott szava és némileg ígérete nyug
tat meg : mert nem akarom vizsgálni, minő százféle 
forrásból eredhetnek ezen hátralékok, a mint ezt Ti-
szaKálmánbarátom megemlitette; hanem csak egyet 
hozok föl. Azt hiszem, alig van valaki közöttünk, 
ki ne tudna oly esetet, hogy a község adósitta-
tik, mert befizetett adóját a pereeptor, vagy nem 
tudom miféle tisztviselő elköltötte, a kinek sem
mije sincs, a kin azt megvenni nem lehet és most 
a községen veszik meg újra. Igaz, ha valaki elköl
tötte azt, a mi nem volt az övé, azt be lehet pö
rölni és elzárni; de ha semmié sincs, a pénzt nem 
lehet rajta megvenni. Már most kifizesse meg ezen 
pénzt? Ha az a közös költségekre mulhatlanul szük
séges, akkor meg kell fizettetnie. De az nem lenne 
igazságos,hogy ezen egész terhet azon község fizesse, 
melyet megloptak; hanem ha behajthatlan a teher, 
de azt mégis valakinek viselnie kell, azt az összes 
adózókra kell kivetni. Oly dolgokra figyelni kell 
majd a minisztériumnak, mert előfordulnak szá
mos oly esetek, a midőn például e vagy ama köz
ség 1570 fttal tartozik. A község azt mondja erre: 
Én ezen öszegetis befizettem, de a pereeptor elköl
tötte. És csakugyan kisül; de valakinek mégis meg 
kell fizetni e hátralékot. Méltó-e már most, hogy 
ezen tartozás azon helységre rovassék és az állam 
többi költségei aránya szerint fölosztassek ? Ha a 
minisztérium ilyeneket figyelembe vesz, mint ezt a 
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miniszter úr igérte, és a mint kötelessége i s : nem 
tartom szükségesnek,hogy ez, mint kezelési dolog, 
külön megemlittessék. (Maradjon a szerkezet!) 

Bernáth Zsigmond: Én igen méltánylom, 
a mit Pest belvárosáig en érdemes követe mondott, 
hogy t. i. ben van az ezen előterjesztésben foglal
va mind, a mi ily különböző forrásokból eredő 
hátralékokra vonatkozólag értetik, hogy t. i. le
hető kiméletességgel fognak ezekre nézve eljárni; 
de épen azért, mert benne van, és mert nem oly vi
lágosan, minta hogy azt itt Debreczen városa kép
viselője előterjesztette : annálfogva azon elvből, 
hogy „expressa docent," kívánom, hogy azon egész 
paragrafus behozassák ugy, a mint inditványozta-
tott. (Maradjon!) 

E l n ö k : Nem lévén többen szólásra följegyez
ve, fölkérem azon képviselő urakat, kik ezen nió-
dositvány ellenében az eredeti szerkezetet kíván
ják megtartani, méltóztassanak fölállni. (Megtörté
nik.) Az eredeti szerkezet megtartatik. 

B á d a y LáSZlÓ gr. j e g y z ő (olvassa Tisza Kál
mán mődositványát, mely szerint a határozati javaslat 
1-sö pontjának 9-dik sorában foglalt ezen sző: „pén
zeket" után kihagyatván ezen szavak: „az ország köz
igazgatási kiadásaira és az országgyülésileg megáUa-
pitandó közös költségekre" tétessék ez: „az ország ál
lami szükségeinek fedezésére.") 

TiSZa K á l m á n : T. ház! Ezen módositvá-
nyok közt egy vagy kettő lesz talán még olyan 
természetű, a melyeket azért óhajtottam beadni, 
minthogy, a mint beszédemben érinteni szerencsém 
volt, azt hiszem, hogy itten kimondatván az, hogy 
„a közös költségekre fordíttassák,íc oly eszme mon
datik ki, melyet a t. ház még meg nem állapított: 
mert azt, hogy vannak a 48-diki törvények értel
mében közösen érdeklő viszonyok, s hogy az azok
ra járuló költségeket viselni tartozunk, az termé
szetes, az mindnyájunk által tudva van; de hogy 
ezen költségek viseléseh ogyan történjék, közösen-e, 
együttesen-e, ez még az országgyűlés által eldönt
ve nincs. Én tehát óhajtanám azt kihagyatni, s he
lyette ezen kifejezést tétetni: „Magyarország ál
lamszükségére nézve" a mely mindent magában 
foglal. (Maradjon a szerkezet!) 

BÓnis S á m u e l : T . ház! Én pártolom Tisza 
Kálmán képviselő társam módositványát, mert én 
nem látom se a méltányosságnál fogva, se a par
lamentalis szokásokkal összeférhetó'nek , hogy 
egyelőre oly munkálat alapelvét állapítsuk meg 
itt mellékesen, a mely munkálat még a ház elé nem 
hozatott. 

Deák F e r e n c z : T. ház! É n nem látom azt 
a nehézséget, melyet a módosítást kívánó képvi
selő társam fölemiitett, hogy t. i. mellesleg oly mun
kálat fölött határozna a ház ennek elfogadásával, 
a mely a ház elé még nem vala terjesztve. Itt a 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1865 /7 m . 

szerkezetben világosan azon kifejezés van, hogy 
Magyar- és Erdélyország területén sfb. a be
gyült pénzeket az ország közigazgatási kiadásaira 
és az országgyülésileg megállapítandó közös költ
ségekre fordíthassa. Itt előzetesen semmi sincs meg
állapítva : mert ha az országgyűlés nem állapítja 
meg a közös költségeket, ezen költségekre semmi 
sem fog fordíttatni; az elv pedig, melyből ez foly, 
igen is sokszor meg van állapitva, mert ki van 
mondva a föliratokban, hogy többet ne említsek, 
hogy nem vagyunk idegenek az államadósságokra 
nézvealku szerintmegegyezni.Hogyankezeljük azon 
fizetést, miként fizessük azt le, ez az országgyűlés 
megállapításától függ; de a költség, és pedig közös 
czélokra forditandó költség létezik. Számtalanszor 
kimondottuk, hogy védelemmel tartozunk nem csak 
az országnak, hanem a birodalomnak is. Egyik ta
lán azt mondja, közös, a másik azt, hogy kölcsönös 
a védelem; de mindenesetre közös a költség, mely 
majd országgyülésileg megállapítandó; s minthogy 
megállapítandó, e kifejezés semmit sem praeoccupáL 
Nem először történik, hogy a törvényhozás, midőn 
valamit megállapított, azt mondotta, hogy ez majd 
ekkor vagy akkor elhatározandó, ezen vagy azon 
mód szerint. Én tehát ebben nehézséget nem látok. 
Előre meg vagyok győződve, hogy az országgyű
lés azon elvi kérdést, állapíttassanak-e meg közös 
költségek, a mely már a multakban, nem csak most, 
hanem az 1861-ki évben is el volt fogadva, bizonyo
san meg fogja állapítani, ha csak el nem akar térni 
azoktól,a miket 1861-ben kimondott. Az pedig, mi 
legyen közös, ezután fog megállapittatni. Én tehát 
aggályra okot nem látok, mert nem praeoccupálunk 
semminek és kezünkben van ez iránt majd határo
zatot hozni. Atalában igen furcsa dolog az, ha a 
ház vagy valaki azt gondolja, hogy a házat ily ki
fejezés, mely a dolog természetéből foly, annyira 
köti, hogy utóbb szabadon nem határozhat. Higye 
el a t. ház, hogy akkor, midőn a 67-es bizottság 
munkálatát tárgyalni fogja, ha a többségnek komoly 
határozott akarata lesz elvetni — bár mi mondas
sák e szakaszban — azt el fogja vetni, és semmiként 
sem fogja nehezíteni annak elvetését az, ha benn
marad e kifejezés: mert azok, kik azt elvetni óhajt
ják, azt fogják mondani: Igen azt mondottuk: „meg
állapítandó ;" de mi nem akarunk semmit megál
lapítani. Azzal tehát, hogye kifejezést benne hagy
juk, nem vállalunk magunkra semmi kötelezettsé
get. Ha pedig a többség ezt megállapítja, akkor 
e kifejezésből se előny, se hátrány nem ered. A 
háznak keze teljesen szabad, akár megtartjuk a ki
fejezést, akár kihagyjuk. Én tehát aggályra okot 
nem látok. (Fölkiáltások: Maradjon !) 

KegleViCh B é l a g r . : Az előttem szóló igen 
tisztelt képviselő á r részemről engem nem nyugtat 
meg az iránt, hogy a módositvány, melyet Tisza 

27 
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Kálmán barátom ajánlott, nem volna helyén; sőt 
épen a tisztelt képviselő előadásából indokolom azt 
leginkább, hogy ezen előterjesztésből ama kitétel 
kihagyandó, s a módosítás szerint alkalmazandó: 
mert azt méltóztatott mondani, hogy habenne van 
is ezen kifejezés: „közös költség", ez egyátalában 
nem köti az országgyűlést, hogy lesz-e megálla
pítva jövőre ily közös költség, sőt ellenkezőleg. 
Miután tehát nem köti, nem látom át, hogy azok, 
kik az előterjesztést tették,- ahhoz szorosan miért 
kössék magokat ? En azt hiszem, épen ez okos
kodásnál fogva sokkal egyszerűbb a módositványt 
elfogadni: mert mi aggodalmat látunk benne, ha 
fölemlittetik, mert törvényeinkben eddig közös költ
ségről említés nincsen; ha pedig ez eló'terjesztvény 
elfogad tátik, mintegy tacite annak létezését fogad
juk el. Ennélfogva egyszerűen kihagyandó épen 
azon indokolásnál fogva, s Tisza Kálmán indítvá
nyát kérem elfogadni. (Zaj, ellenmondás.) 

N y á r y P á l : Engem sem nyugtat meg Pest 
belvárosa érdemes képviselőjének előadása. Mind 
nyájan tudjuk s ő bizonyosan legjobban tudja, 
micsoda kikötések mellett javasolta megajánlani a 
67-es bizottság a közös költségekre és átalában a 
közös viszonyokból folyó közös ügyekre nézve lé
tesítendő intézkedéséletbe léptét; mondom,mindnyá-
jan tudjuk, de ő maga bizonyosan legjobban tudja 
alkotmányos szempontból előreboesátott azon axió
mák legfontosabbikát, mely abból áll, hogy a kö
zös ügyekre nézve jövőre teendő intézkedés tettleg 
életbe nem léphet mindaddig, mig az ország alkot
mánya egész terjedelmében tettleg vissza nem ál
líttatik, és a teljes alkotmányosság 8 felsége többi 
országai- és tartományaiban is életbe nem lépett. Ha 
mi ezen czim alatt, t. i. közös költségek fejében már 
ezen határozatban fölhatalmazzuk a kormányt, vég
rehajtani azt, a mi még országgyűlés által meg
állapítva nincs és mi még aztán is csak akkor lép^ 
het életbe, ha a valóságos alkotmányosság itt is, 
amott is életbe lépend: azon föltételt, melyet ön
magunk szabtunk, magunk semmisítjük meg. Mi 
azért határoztuk azt, hogy 10 hónapra a mostani 
kivetések megmaradjanak és behajtassanak, mert 
az uj költségvetést csak a jövő évre állapithatjuk 
meg. Mi módon jöhet be tehát ezen határozatba az, 
a minek a jövő költségvetésben is csak úgy ad
hatunk helyet, ha az előbb és igj már akkor tör
vény által meg lesz határozva ? részemről leg
alább igazolhatónak nem látom. Ennélfogva azt 
gondolom, hogy a jövőben megállapítandó közös 
ügyekre vonatkozás kihagyatása iránt benyújtott 
módosítvány elfogadása nem csak méltányos, de 
szükséges is. annál inkább, mivel, ha a 67-es bi
zottság munkálata el fogna is fogadtatni az ország
gyűlés által, és törvénynyé lenne: ez foganasit-
iiató nem leend, csak majd a jövő költségvetés al

kalmával. Én legalább azokat, a miket most elmon
dottam, olyan érveknek tartom, melyeknek nem 
méltánylása esetében önmagunkkal jönnénk ellen
kezésbe, ha t.i. itt már előre, és épen akkor, midőn 
azt mondjuk, költségvetést nem készíthetünk, azt, a 
mi legjobb esetben csak a jövő költségvetésbe 
juthat bele, határozatunkba mint már megállapí
tott kiadási tételt betennők. Ennélfogva pártolom 
Tisza Kálmán indítványát. 

S z o n t a g h P á l : Tisztelt ház! Igen gyakran 
volt alkalmam hallani azon megkülönböztetést, mi
dőn némelyeknek kételye támadna a jogfolytonos
ság magyarázata felől, hogy elébb szükséges a 
törvényes jogfolytonosságot elméletileg és gyakor
latilag is keresztülvinni, azután marad pedig föl
adata a kormánynak és országgyűlésnek a reeon-
structió, az uj dolgok behozataláról, uj szerződések 
kötéséről, szóval az uj alapok körvonalozásáról 
gondoskodni. Ez az egyik ok, a mely engem arra 
ösztönöz, hogy e szót: „közös* e helyen kihagyatni 
— ne indítványozzam, mert hisz az már inditvá-
nyoztatott — hanem, hogy Tisza Kálmánnak erre 
vonatkozó indítványát pártoljam, mert ennek azzal 
semmi összeköttetése nincs. A minisztérium által 
előterjesztett határozati javaslatban nem látok egye
bet, mint hogy eszközök adassanak neki a törvé
nyek visszaállítására. Most még azon phasisban 
vagyunk, hogy visszaállittassék, a mi volt: tehát 
összekötő kapcsolatra nincs szükség. Épen az, a mi 
netalán történendő lesz, ébresztette bennem azon 
aggályt, melyet a kir. leirat ébresztett, midőn hi
vatkozott a 15-ös bizottság munkálatára, mielőtt 
még diplomatikus tudomása lehetett volna róla, 
s mikor arról még a háznak sem lehetett diploma-
ticus tudomása. Épen azért tehát, mivel a ház
nak nincs tudomása arról, mi fog történni, nekünk 
pedig megnyugtatásunkra szolgál, ha azon szócska 
„közös0 elmarad: azért pártolom Tisza Kálmán 
indítványát. (Szavazzunk !) 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: T. 
ház! Igen megfoghatom azon t. képviselő urak 
aggodalmait, kik ugy értik a minisztérium előter
jesztésének szavait, mintha az által, mert e szócska 
benne van, már a jövendőre egy elvnek volna prae-
judicálva. Ezt,t . ház, a minisztérium épen nem czé-
lozta; és ebben a tekintetben bátor vagyok hivat
kozni arra, a mit, midőn a minisztérium magát a t. 
háznak bemutatta, és álláspontját a minisztérium 
nevében szerencsés valók jelezni, mondottam, azt t.i., 
hogy a minisztérium a teljes törvényes jog terén áll
ván, minden szükséges módosítást csak magától a 
törvényhozástól és csak alkotmányos utón vár. Itt 
sem lehetett tehát szándéka a minisztériumnak oly 
elvet becsúsztatni akarni, mely a törvényhozás ál
tal még megállapítva nincs. De más részről mél
tóztassanak egyszersmind elismerni azt is, hogy, 
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mint eddig is voltak, ugy természetesen ezentúl is 
lesznek közös költségek, melyeket ép úgy kell fe
dezni, mint minden egyéb szükségletét a hazának és 
államnak: ilyen a sereg, ilyen az udvartartás; és 
ezeket a költségeket minden perczben födözni kell. 
Méltóztassanak tehát figyelembe venni a minisz
teri kormányzat főbb elvét: a felelősséget. A fele
lősség csak úgy jár, ha határozottan, ha őszintén 
szól a minisztérium mindenkor mind fel-, mind 
lefelé. (Elénk helyeslés.) Méltóztassanak egy pénz
ügyéi* állását fölvenni, a ki e szerint, ha ez kiha-
gyatik, jó lelkiismerettel egy garast sem küldhet 
se az udvartartásra, se akármiféle néven nevezen
dő közös költségre, mert ez különben e szakasz
ban nem értethetik. Midőn a minisztérium egy 
részről kijelenti azt, hogy jövendőre semmiféle 
elvnek praejudicálni nem akar ; más részről kén 
és elvárja azoktól, kiknek méltányos fölfogását 
most volt szerencséje tapasztalni, hogy azon lehe
tőséget megadni méltóztatnak a minisztériumnak, 
hogy ne látszassák saját akaratából tenni azt, mit 
a parancsoló szükség, a dolgok helyzete és termé
szete megkíván : méltóztassanak megnyugodni ezen 
szerkezetben. Ujolag kijelentem, hogy ez absolute 
nem akar praejudicálni jövendő kérdéseknek, me
lyek majd tüzetesen fognak tárgyaltatni, a mikor 
majd mindenki el fogja mondhatni azok iránt né
zeteit. (Helyeslés.) 

P a t a y I s t v á n : Tisztelt ház! Nekem nem volt 
szándékom fölszólalni; de miután a miniszterelnök 
úr már a közös költségek közül némelyeket előho
zott, a hátam borsódzni kezd, mert minden közös 
túrós. (Zaj.) Eszembe jutott, vajon a muszkave
zető uraknak, s a múlt kormányzat hivatalnokai
nak nyugdijaira elfecsérlett százezerek oda fognak-e 
számittatni a közös költségekhez ? (Nagy zaj.) Én 
csak ezt akartam kérdeni, s ezért emeltem szót. 

Csiky Sándor: Tisztelt ház ! Ki kell jelen
tenem, hogy az előttem fölolvasott módosítását a 
pontnak, a mint azt Tisza Kálmán előadta, egész 
terjedelmében lelkem mélyéből pártolom, mivel 
ezen tétel alatt, hogy közös költségek fedezésére 
is fordíttassanak a behajtandó adók, oly valami 
mondatik, mit nem ismerünk. Magyarország tör
vényeiben, melyek ekkoráig ismeretesek, ily adók 
neme és közös teherviselés nem foglaltatik. Hal
lottam, hogy az udvartartás költségeit vagyunk 
kötelesek fedezni. Az udvartartás költségeit? Hát 
nem gondoskodott-e azokról a magyar törvény
hozás ? Hát nincsenek koronajószágok, hát bányák 
nincsenek a magyar király szükségeinek fedezé
sére? (Közbeszólás: A 48-diki törvények is szólnak 
az udvartartás költségeiről!) Tudom, hogy az 1848-
diki törvényekben is tétetik erről említés; de hát 
akkor tartassanak meg a 48-diki törvények vilá
gosan és minden pontban, ugy a mint kell. Ennek í 

megtörténte után a nemzet gondoskodik arról, hogy 
az 1848-diki törvények második törvényczikkelyé-
ben kijelölt három millió— mert annyi az évi bud-
gete a magyar királynak — a ház által megajánl-' 
tassék. De az alkotmányos törvények eddig csak 
elméletileg vannak elismerve, tettleg még nem lé
teznek, ezeknek sorából semmi egyéb sincs életbe 
léptetve, mint a független felelős magyar minisztéri
um : ez ki van nevezve, ezt üdvözöljük; de törvé
nyeink közül még véghetetlen nagy azoknak száma, 
a melyek eddig végrehajtva és teljesítve nem lettek. 
A mi különösen a közös költségeket illeti, ezek alatt 
egyebet nem érthetünk, mint a melyeket a 67-es 
bizottság, munkálatában, közösek gyanánt mondott 
k i : ha tehát mi a közös költségeket itt elfogad
nék , ez által már előleg azon munkálatot is 
elfogadnék , azon munkálatot , a mely ekko
ráig itt tárgyalás alá sem vétetett és a mely iránt 
hogy mit fog a ház határozni, csak a jövendő fogja 
megmutatni. A miniszter urak azt méltóztatnak 
mondani, hogy ezen kitételtől: „közös költségekre 
fordítandó adókat" nem lehet tartani, minthogy 
az által se az alkotmány, se a törvények megsértve 
nincsenek, hanem inkább az alkotmány helyreál-
littása czéloztatik, és csak ezen czél elérése végett 
kívánják ezen kitételt meghagyatni; miután azon
ban nekünk az iránt aggodalmunk van, hogy mi-
képen fog ezen kitétel értelmeztetni: nagyon kér
ném, hogy a mi megnyugtatásunkra a módosit-
ványt méltóztatnának elfogadni. 

E l n ö k : Nem lévén senki följegyezve, a t. 
képviselőházat szavazásra szólítom föl. Azok, kik a 
a beadott módositvány ellenében az eredeti szerke
zetet kívánják megtartani, méltóztassanak fölkelni. 
(Megtörténik.) A többség a szerkezetet kívánja meg
tartani. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa Tisza 
Kálmán módositványát, mely szerint a határozati ja
vaslat 1-sö pontjának 10-dik sorából e szavak: „és 
kölcsönös leszámítás," továbbá az ezen pont utolsósorá
ban foglalt ezen szavak: „a tényleg fenáttó gyakorlati 
szabályok szerint" hagyassanak, ki.) Az első módosit
vány tehát az, hogy azon szavak: „és kölcsönös 
leszámítás* hagyassanak ki. 

E l n ö k : Senki sem kivan hozzászólani? (Sen
ki sem jelentkezik) A kik tehát a szerkezetet meg 
akarják tartani, méltóztassanak fölállani. (Megtör
ténik.) A szerkezet marad. 

Ráday Lász ló gr. j e g y z ő : A másik módo
sitvány, hogy e szavak: „a tényleg fenálló gya
korlati szabályok" hagyassanak ki. 

TiSZa K á l m á n : T . ház! Igazság szerint re
ményemnek kellene lenni az iránt, hogy ezen mó
dositvány el fog fogadtatni; reményemnek kellene 
mondom lenni az iránt: mert az igen tisztelt pénzügy
miniszter úr is többek között az adóhátralékokra 
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vonatkozó módositvány elfogadása ellenében a 
benne kimondott elvet magáévá téve, abból indult 
ki, hogy ez már a végrehajtásra vonatkozik, a mi 
a felelősség mellett a minisztériumot illeti. Én azt 
hiszem, hogy ezen pont, a mely itt előadatik, még 
sokkal inkább a végrehajtásra vontatkozik, azon 
különbséggel, hogy ott a végrehajtásban egy köny-
nyebbitést akartam tisztázni, az adókra nézve; itt 
pedig nem óhajtanám, hogy egész átalánosságban 
kimondja az országgyűlés az eddig fenállott sza
bályoknak alkalmazhatását.' Tudom, hogy átme
neti korszakban élünk, midőn mindent teljesen, 
rendszeresen vezetői nem lehet. Lehetnek, sőt lesz
nek is egyes esetek, midőn a minisztérium kény
telen lesz oly eszközöket is alkalmazni, melyek ta
lán nem lesznek egészen szigorúan törvényesek. 
Tudom én ezt, és valahányszor egyes concret eset
ben a minisztérium föl fogja a házat világosítani, 
hogy a jelen körülmények között lehetetlen volt a 
jó czél, az alkotmány elérhetése szempontjából, más
kép cselekedni, meg vagyok győződve, a t. ház 
maga föl fogja a felelősség alól oldani a minisztériu
mot ; de hogy ilyen átalánonsságban kimondassék 
oly rendszabály, a mely alatt mindenféle seca-
turákat, melyek csak a 18 évben történtek, le
het érteni — nem egy bizonyos esetre szorítva, ha
nem egyszerűen odavetve — ahhoz én járulni nem 
fogok. (Helyeslés a bal oldalon.) 

BóniS Sámuel: T. ház! Fölhívom a ház fi
gyelmét Tisza Kálmán képviselő úr indítványának 
pártolására. A végrehajtásnál az átmeneti korszak
ban igen sok nehézségek jelennek meg; hanem 
azon nehézségeket okvetlen a minisztereknek —• mi
dőn a felelősség kérdése forog fen — ezen nehéz
ségeket imputálni mindig kész a ház, és fogja is. 
De a közt nagy különbség van, hogy oly rendszert 
egészben mintegy jóváhagyásával szentesítsen, a 
mely rendszertől az egész haza — hogy ugy mond
jam — undorral fordul el. (Helyeslés a szélső bal ol
dalon.) De nem is czélszerü, hogy az bejöhessen, 
mert láttuk 1861-ben káros voltát annak, hogy 
két egymástól különböző irányban működő hata
lom járt el az országban. Azért én előre meg me
rem mondani, hogy a minisztériumnak oly köze
gek fölhasználása igen sok kárt és akadályt fog 
útjába gördíteni. Azok a finánczok például, kiket 
föl fog az adó behajtásánál használni, közel lévén 
a néphez, mind megannyi izgatók lesznek az al
kotmányos kormány ellen. Hogyha a minisztéri
um ezen eljárást saját felelősségére akarná ven
ni, szükségesnek nem látom, hogy azt az ország
gyűlés már előre is szentesítse. (Zaj.) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: T. 
ház ! Ha jelenben arról volna szó, hogy a 68-diki 
vagy a későbbi évekre egész pénzügyi rendszert 
terjeszszünk elő, ott bizony ára mind azon észrevé

telek, melyeket Szabolcsmegye egyik érdemes kép
viselője megemlített, kellő tekintetbe lennének ve
endők; de jelenleg arról van szó, hogy a létező 
behajtási szervezettel a közjövedelmeket folyókká 
tehessük. S méltóztassanak fölvenni , hogy nem 
csak az egyenes adókról van szó, hanem a közve
tett adókról is, sőt némely más adózási nemekről is, 
melyek fenállására nézve csak ugy lehet jelenleg 
czélt érni, ha az eddigi szabályok megtartatnak, 
annyival inkább, mert minden adózási rendszer
nek átalakítása lépcsőzetesen kell hogy történjék. 
Ha a t. ház ily fölhatalmazást nem ád, akkor 
mindazon rendelkezéseket, melyek törvényeinkkel, 
törvényes szokásainkkal tökéletesen meg nem 
egyeznek, kivinni nem lehetne. Én azért azt hi
szem, sokkal czélszerübb eljárás, ha átalános meg
hatalmazást méltóztatnak adni és minden egyes 
esetnél a felelősség terhét a minisztérium vállain 
hagyni. (Helyeslés.) 

Böszörményi László: T. ház! Én ugy hi
szem, a ház minden tagjának van ismerete az úgy
nevezett „leletekről:" hatszoros, tízszeres büntetés 
a bélyegilletékekre nézve. Hát ezek is megma
radnak a jövőre, ugy mint állnak tényleg ? Ezen 
pont kihagyása nélkül föltétlenül folytatni fogják 
tán még a megyei igtatók is? — Hiszen a bélyeg
nek türhetetlenségét főleg azon eljárás okozta, 
hogy ezen sokszoros büntetések gyakran fordul
tak elő, és behajtásukból az államnak semmi 
haszna sincs, minthogy ezen büntetési pénzek nem 
az állam pénztárába folynak be, hanem a hivatal
nokok foglalják el; pedig ők a hivatalos fizetésért 
kötelesek volnának, a nélkül is, ügyelni arra, hogy 
az államot megillető bélyegilletékek befolyjanak, 
Már pedig ezen büntetési rendszabály, mely az 
egész bélyegrendszer türhetlenségét leginkább 
előmozdította, valóban elmaradhatna az átalaku
lásnál. Jól mondotta Bónis képviselő úr, hogy már 
föliratainkban meg van mondva, hogy a megyei 
életnek hiányait, és hogy azok meg nem feleltek 
már 61-ben a közvárakozásnak, nagy részben 
idézte elő azon körülmény, hogy kétféle, hatóság 
működött. Ha ezen alap fentartatnék, a miniszteri 
tervezet szerint is, ha minden közegek ugy, mint 
állanak, megmaradnának, akkor — méltóztassék 
elképzelni azon helyzetet — a választandó alkotmá
nyos szolgabíró a jelenlegi Steueranitoknak fogja 
az adót beszolgáltatni, és a megyei pénztárnok 
csak azon pénzeket fogja kezelni, melyeket a me
gye költségeire a minisztériumtól kap. És kérdem, 
vajon ezen megyei pénztárnok nem szedhetné-e be 
a többi adókat is, melyek nem a megyének saját 
költségeinek fedezésére szükségesek ? A föliratok
ban határozottan ki van mondva, hogy ily eljárás 
nehezíti a dolgokat; más részről pedig a föliratok
ban annak semmi nyoma sincs, mi a közös költse-
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gekről mondatott; de igenis van szó arról — és ezt 
valósággal a háznak többsége annak idején ki
mondotta — hogy az ilyen kétféle hivatalos mű
ködés meg Bem állhat összeütközés nélkül: azért 
fölhívom a t. házat, méltóztassék kikerülni a régi 
állapot alkalmatlan részeit, mert az itt valósággal 
nem szükséges, és kikerülhető'. Egyes kivételes 
esetekben ugy is, mint Tisza Kálmán képviselő
társam mondotta, bizonyára a minisztérium meg 
fogja kapni a kellő igazolás mellett a ház föl-
mentését. Ezért pártolom Tisza Kálmán indít
ványát. 

Besze János : T. ház! Azon reményben, ső't 
meggyőződésben lévén, hogy e kivételes tíz hónap 
lefolyása alatt is, melyeknél szomorúbbakat nem 
képzelhetek se a nemzetre, se a minisztériumra 
nézve, ügyes tapintattal képes lesz kormányunk 
mind azon utált finánczokat, zsandárokat és más 
ilyen a nép által borzadva látott eszközöket mel
lőzni, a szerkezetet pártolom. (Zajos derültség.) 

Szentkirályi Mór : T. ház! Ezen első sza
kaszban (Zaj. Nem halljuk!) méltóztattak egyhan
gúlag talán — senki legalább ezen sor ellen kifo
gást nem tett — elfogadni a következőket: „a köz
vetett adókat, illetékeket és államegyedáruságo
kat fentarthassa." Már most, kérem, ezen közve
tett adók kivetése és beszedése különös szakkép
zettséget és ügyességet kivan. (Zaj, ellenmondás.) 
Vegyük föl p. o. a pálinkaadót. Mikor azt mérik, 
hogy annak hány foka van, hogy ezen fokok sze
rint kivessék, milyen közvetett adót fizessen, erre 
készült ember szükséges, és nem hiszem, hogy ezt 
a szokott közegek által, melyek a 48-diki időkből 
a helyreállítandó megyékbe át fognak menni, tel
jesíttetni lehessen: és azt hiszem, azon kifejezés : 
„a mennyire mulhatlanul szükséges" épen az ily 
a,dókra és épen az egyedáruságokra vonatkozik, a 
melyeknek fentartasát a t. ház már méltóztatott 
elhatározni. 

A mi a Böszörményi képviselő úr által fölho
zott nehézséget illeti, hogy t. i. mi föliratainkban 
kimondottuk, hogy igen nagy nehézséget okozott 
a,z, hogy kétféle kormány működött 1861-ben, az 
mostanában nem áll, hanem az akkorra vonatko
zott, midőn azon közegek, melyek az országban 
működtek, kétféle, lényegesen egymástól külön 
böző, egy birodalmi és egy magyarországi kor
mány alatt álltak, azért nem bírtak egymással 
összeférni; most pedig mindnyájan a magyar mi
nisztérium alá lesznek rendelve, és akkor nem 
fog két kormány működni, hanem ugyanazon 
kormánynak különböző czélokra alkalmazott, 
szakképzettséggel bíró egyénei. Ennélfogva az 
eredeti szerkezetet pártolom. (Helyeslés.) 

Bernáth Zsigmond: T.ház! Én azt tartom, 
hogy a nagyon tisztelt minisztérium bőven meg

elégedhetett azon nyilatkozatokkal, melyek e ház
ban ma történtek. Azokból igen is kiveheti azt, 
hogy e háznak egyik tagja sincs, ki azon ne mű
ködnék és azon ne szorgalmaskodnék, hogy min
den utón és módon lehetségessé tegye a kormány
zást ezen minisztériumnak. (Ugy van!) En leg
alább úgy vettem ki az eddigi felszólalásokból, és 
alázatosan kérem, minden nyilatkozatomat, mely 
ez úttal történik, méltóztassék venni mint olyant, 
a melylyel mindig azt ezélozom, hogy mentül köny-
nyebbé, törvényesebbé és kényelmesebbé tehes
sük a minisztérium állását. (Helyeslés.) A mi azon 
kérdést illeti, mely épen most szőnyegen van, nem 
fogja tagadhatni senki, hogy igen is sokkal ké
nyelmesebb mód beszedni az adókat, melyek tény
leg fenállanak, melyek szóval kifejeztetnek a mi
niszteri előterjesztvényben, a tényleg fenálló esz
közökkel : mert hiszen tudjuk, ha katona megy 
valakinek házába, hogy az adót beszedje, ha csak 
annyi módja van, azt okvetlenül fogja fizetni, nem 
annyira azért, hogy adóját fizesse, melyet úgy is 
örömest fizet, hanem azért, hogy azon eszközt tá
volítsa el a házából, a melylyel az behajtatik. 
(Derültség); de méltóztassanak figyelembe venni 
azt is, hogy a rögtön következendő szakaszban 
már az is ben van, hogy a megyei hatóságok és 
azoknak tisztviselői segédkezet fognak nyújtani és 
nyújtsanak ugyanazon adóknak behajtására. Én 
ugyan nem attól félek, hogy azon tisztviselők nem 
fognak segédkezet nyújtani, mert ha azoknak a 
bizottság parancsolni fog, okvetlenül fogják kö
telességüket teljesíteni, a mint ismerjük a régibb 
időkből; hanem félek igen is attól, hogy ha áta-
lánosan azt mondjuk ki, hogy a törvényhatóság 
felelős lesz a beszedésért, akkor a bizottságok nem 
fognak alakulni, mert igen sok egyéniség fog ta
lálkozni, ki az ily felelősséget semmi esetre el nem 
fogadja. Egyébiránt a t. ház fog erről határozni, 
és természetesen akkor a t. ház határozata előtt 
meg fog hódolni. 

A mi azon további előadást illeti, melyet Pest 
városának egyik t. követje mondott, hogy t. i. azért 
nem lehet beszedni ezen adókat civilis jurisdictio 
egyénei által, mert azok ezen adókat meghatá
rozni nem tudják: hiszen előleg meg van mondva, 
hogy már meghatározott adókat kivan beszedni a 
minisztérium; tehát semmi kötelessége nem lesz a 
civilis exequensnek, nem lesz kötelessége, hogy pél
dául a szeszt mérje vagy egyebet, hanem ő csak a 
meghatározott adókat fogja behajtani. 

Én tehát az indítványt igen is elfogadhatónak 
találom. (Szavazzunk!) 

Elnök : Nem lévén senki följegyezve, ki föl 
kívánna szólalni, szavazás alá bocsátom az ügyet. 
Méltóztassanak azok, kik a módositvány ellenében 
az eredeti szerkezetet kívánják megtartani, Mái-
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lani. (Megtörténik:) A ház többsége a szerkezet 
mellett van. 

Ráday Lász ló gr. j e g y z ő (olvassa a minisz
teri előterjesztés határozati javaslatának második 
pontját, és azután Tisza Kálmán mődositványát, 
mely szerint a határozati javaslat 2-ik pontjának 
első és második sorában foglalt ezen szavak : „tiszt
viselői személyes1,1 hagyassanak ki. 

Tisza K á l m á n : T. ház! Ezen szerkezet
ben az van, hogy: „a fönebbi meghatalmazás foly
tán az ország összes törvényhatóságai és azok 
tisztviselői személyes felelősség terhe alatt." Ne
kem arra van észrevételem, hogy itt megkülön
böztetnek a törvényhatóságok és azok tisztviselői, 
holott, legalább az eddigi törvényes gyakorlat sze
rint, a felsőbb kormányhatóságok mindenkor ma
gokkal a törvényhatóságokkal és a törvényható
ságok utján rendelkeztek a tisztviselőkkel. Én te
hát ezen kifejezést, ha csak az értetik alatta, hogy 
a „törvényhatóságok utján," fölöslegesnek tar
tom ; ha pedig más értetik alatta, jelesen, hogy a 
tisztviselők egyenes rendelkezés alá esnek, nem 
pedig a törvényhatóságok utján történik a rendel
kezés, akkor ez a régi törvényekkel és törvényes 
gyakorlattal ütközik össze. Első esetben tehát fö
lösleges, és azért óhajtom kihagyatni ; a második 
esetben pedig óhajtom azért, mert nem tartom 
megegyeztethetőnek a régi törvények gyakorlatá
val. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Deák F e r e n c z : Én nem osztozom azon né
zetben, hogy a tisztviselők minden esetben egye
dül a megyéknek felelősek, mert igen sok esetben 
felelősek voltak a régi időkben a kormánynak is. 
H a az állana, akkor a hivatalával* visszaélő, a bűnt, 
a lopást elkövető tisztviselőnek nem volna egyéb 
szüksége, csak hogy a megye pártfogása alá ve
gye. Felelősséggel tartozott, perbe is fogatott, a 
megye remonstrált, a per mégis lejárt, el is Ítél
ték, be is zárták. A megye felelős a tényért, és fe
lelős azért, hogy a tisztviselőnek meghagyja, hogy 
teljesítse kötelességét. Ha a tisztviselő roszul telje
siti kötelességét, s a megye őt feleletre nem. vonja, 
akkor a kormánynak mindig joga lesz őt feleletre 
vonni, mert különben nem lehet sehol sem kormá
nyozni. Régi megyei ember vagyok, én is tudom a 
praxist: igen számos esetben megparancsolta a hely
tartótanács a tisztviselőnek feleletre vonatását, a bű
nös, a hivatalával visszaélő tisztviselő ellen, habár a 
megye nem rendelte is el , mégis a legfelsőbb kor
mányszék elrendelte. És ez nem is lehetett máskép: 
mert a megyék municipalis hatalma nagy és szép; 
de nem souverain municipalitás. Az tehát, hogy 
mind a megyék, mind a tisztviselők felelősek le
gyenek, igenis természetes, még akkor is, ha egé
szen a régi időt veszszük tekintetbe, és nem vesz-
szük tekintetbe azt, hogy a parlamentaris kormány 

egészen más, mint az előbbi kormány. Ü g y lát
szik, nagyon nehezen tudunk a parlamentaris kor
mány fogalmához hozzá szokni: mert mindenben 
visszaesünk megint a régi megyei és ő felsége ál
tal kinevezett consiliumi dicasterialis kormány 
eszméjébe. En azt gondolom, nem csak nem fölös
leges, hanem múlhatatlanul szükséges, hogy mind 
a törvényhatóságok, mind az egyes tisztviselők fe
lelősek legyenek. E g y esetet hozok fel. Tegyük 
föl, hogy az alispán nem teljesiti a miniszter ren
deletét, össze sem hivja a bizottságot. Kinek lesz 
az már most felelős ? A minisztérium akkor a me
gyének bizottságát hivja össze, és annál árulja be 
az alispánt, hogy nem teljesítette kötelességéi ? A 
minisztérium a törvény körében a kötelesség telje
sítésére nézve parancsol, és azért, a mit parancsol, 
felelős: ezért jogának is kell lenni, hogy azon tiszt
viselőt , ki parancsát nem teljesiti , felelősségre 
vonja. íKülönben. ha a minisztérium előbb a megyét 
volna; kénytelen ez iránt megkérni és a megye csak 
akkor vonná felelősségre az egyes tisztviselőt, ha 
neki tetszik: nem lehetne kormányozni. 

En tehát mulhatatanul szükségesnek tartom, 
hogy a szerkezet megtartassák. 

* N y á r y P á l : Bocsánatot kérek, de azon elve
ket , melyeket Deák Ferencz, Pest belvárosának 
érdemes képviselője a megyékre nézve kifejezett, 
el nem fogadhatom. (Zaj, Halijuk!) Mert azok né
zetem szerint mind az eddigi törvényekkel, mind 
az eddigi gyakorlattal ellenkeznek. Meglehet azon
ban, hogy talán nem hoztuk tisztába a kérdést és 
csak azért vagyunk ellenkezésben egymással. Ha 
a t. képviselő úr azt érti, hogy a megyei tiszviselő 
ezelőtt is felelős volt, akor tökéletelesen kezet fogok 
vele. De akkor is, ha felelős volt azon tisztviselő, 
mindig csak a megye által, vagy a törvény által 
más határozott speciális esetben vagy átalában le
hetett felelőssé tenni. 

Deák FerenCZ: Hát ha a megye nem akarta?! 
N y á r y Pá l :Pé ldáu l az elsőre nézve ott van 

a legvilágosabb eset a váltótörvényben. Ott ki-
mondatik, hogy a végrehajtó tisztviselő is felelős. 
Senki nem hozta kérdésbe , hogy a megyei auto
nómia a törvény ezen rendelete által meg volna 
sértve. Miért nem hozta kérdésbe ? Azért, mert a 
váltótörvényszéktől a végrehajtás iránti megkeresé
sek a törvény értelmében mennek az alispáni hivatal
hoz és az alispán azokat azonnal tartozik elnökileg 
kiadni az illető szolgabírónak , s felelőssége eddig 
terjed. (Zaj. HaUjuk!) Méltóztassanak meghallgatni, 
épen azt akartam megmagyarázni , hogy én úgy 
értem a felelősséget, hogy valamint azon alispán, 
ki a közlött ítéletet azonnal nem adta ki az illető 
tisztviselőnek végrehajtásra, tartozott felelősséggel, 
viszont azon tisztviselő, kihez azt utasitotta, szin
tén tartozott felesősséggel, és ha köteleségének 
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egyik vagy másik eleget nem tett, a bíró elé idéz
ték. Ha a felelősség alatt most is csak ez értetik, 
nincs ellene kifogásom. De azon felelősség ellen 
igen is volna kifogásom , ha t . i. — a megyék meg
tartván a magok autonómiáját — az egyes mi
niszter, vagy a minisztérium kikerülve a megyét, 
utasítaná törvény által meghatározott speciális ese
ten kívül az egyes tisztviselőt valaminek végrehaj
tására. A megyei autonómiának értelme az , hogy 
a megyének körében semmi se történhessék a me
gye tudta és törvényes befolyása nélkül. Szükséges 
tehát , hogy mindazon rendeletek, melyek a mi
niszterektől intéztetnek a megyékhez, a megyék 
által rendeltessenek végrehajtatni: mert ha nem 
ez történik, a megyei autonómia nem volna egyéb, 
mint üres hang. 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
Hát a miniszteri felelőség ?! 

N y á r y P á l : Emlékezni fog a t , háznak igen 
sok tagja a múlt időkből azokra az úgy neve
zett praesidiálisokra, a midőn a megyei alispánok
hoz és. más tisztviselőkhöz küldettek a kormányren
deletek végrehajtás végett. Én azt hiszem, a ma
gyar törvényhozás 1848 előtt is értette, mi a sza
badság, értette, mi a constitutionalismus, értette, mi 
a megyei autonómia; de valahányszor valamely 
megyében ily eset fordult elő, az a törvényhozás 
által mindannyiszor törvénysértésnek ezimeztetett. 
H a ez igy történt eddig, ha eddig a megyei alkot
mányos szerkezetre nézve maga a törvényhozás 
nem hozott be ily lényeges változást: én azt gon
dolom, mi ezúttal nem mehetünk tovább, mint a 
mi a törvényekben van, és a mi az eddigi gyakor
lattal is megegyezik. Azt mondhatná valaki: Hja, 
de nagy különbség van a felelős kormány és a 

nem felelős dicasterium közt. (Halljuk! Halljuk!) 
Igen is, van különbség; hanem ha szabadság szem
pontjából mérem, én mint kormány közt mindket
tő közt látok hasonlatot: és ezért a biztosítékot nem 
tartom fölöslegesnek. Amott a dicasterialis kormány 
nem lévén felelős, nem nyújt biztosítékot a szabad
ságnak a hatalom ellenében; emitt a minisztérium 
a mennyiben a törvényhatóságoknak, vagy nálunk 
a megyéknek hatóságát csorbitná meg, a hatalom 
centrálisaié hajlamának nyitna naponkint nagyobb 
nagyobb tért , és végre azt, a mit intézményeink 
meg nem engednek, a kormányzatot a legalsóbb 
fokig magához ragadná. 

Egyébiránt nyíltan kimondom, óvakodni aka
rok attól is, hogy a megye saját törvényes körén 
tul ne menjen. Ennélfogva én azt gondolom, hogy 
a mit Tisza Kálmán előterjesztett, a mi által a mi
niszteri hatáskör épen nincs korlátozva, és a mi az 
eddigi gyakorlattal is megegyezik, elfogadahtó, az 
t. i., hogy a végrehajtásért magok a törvényható
ságok tétessenek felelősökké. 

E l n ö k : A szólásra senki sincs fölírva:. en
nélfogva méltóztassanak szavazni. A kik az ere
deti szerkezetet kívánják megtartani, méltóztassa
nak fölkelni. (Megtörténik.) A többség a szerkezet 
megtartása mellett nyilatkozik. 

Ráday Lász ló gr. j egyző (olvassa a minisz
teri előterjesztés határozati javaslatának harmadik 
pontját, és azután Tisza Kálmán módosítványát, mely 
szerint a határozati javaslat 3-dik pontjának első so-
rában foglalt ezen szavak után: Ta megyei és kerü
leti törvényhatóságok" tétessék: „szabad kir. váro
sok ;u ügy ezen pont 5-dik sorában ezen szavak után: 
„megyék és kerületek" tétessék: „szabad kir. váro
sok. a Végre e pont végéhez e következőket kívánja csa
toltatni: „A szab. kir. városok és első biróságu rende
zett tanácscsal ellátott községek azon kiadásainak mél
tányos megtérítéséről, melyek azok által az igazság
szolgáltatás költségeinek fedezésére fordíttatnak., a mi
nisztérium szintén intézkedni fog. ) 

Tisza K á l m á n : Azt tartom, ez indítványo
zott módosítvány maga-magát igazolja, a mennyi
ben meggyőződésem szerint nagyon is méltányos 
volna, hogy a mely városok a törvényszékeket 
magok tartják fen, vagyis a törvénykezéseknél oly 
költségekhez járulnak, a mely költségei a törvény
kezésnek más hatóságoknál azon országos adóból 
fedeztetnek, melyben pedig részt vesznek a váro
sok épen oly mérvben, nagyon méltányos volna, 
hogy tisztán és csupán ezen törvénykezési költsé
gek méltányos megtérítése iránt intézkedések té
tessenek. Ajánlom tehát módosítványomat. 

Deák FerenCZ: Azzal, ha itt a városokat is 
fölemlitenők, a dolgon segítve nem volna, sőt meg
nevezésük által a dolgot még homályosabbá s még 
roszabbá tennők. Mert ez a §-us azt mondja, 
hogy a megyéknél előbb az volt a jog és gyakor
lat, hogy a megye elkészítette a költségvetést, föl
terjesztette helybenhagyás végett , az adót kive
tette, azt beszedte és a kitűzött czélokra fordította. 
Ez kétségtelen joga volt a vármegyének. Ezen joga 
az ujabb időben megszűnt; s e jogot a megyék 
méltán reclamálhatják. De mivel az adó kivetésé
ben a házi költség is benfoglaltatik, ez is két hó
napra ki van vetve; ennek leszámítása sok nehéz
ségekkel j á rna : s ezért javasolja a minisztérium a 
megyékre nézve azt, hogy e jelen évben ne tör
ténjék a háziadóra nézve uj kivetés, hanem azon 
adókból, melyet a minisztérium beszed, a megyék
nek költségvetése a maga módja szerint megálla
píttatván, a szükséges összeget a minisztérium a 
megyének kiadja, s a megye azt kezeli. A váro
sokra ez nem úgy áll: mert a városoknak is meg
volt azon joguk, hogy a költségvetést megkészí
tették s fölterjesztették, helybenhagyása után pe
dig kivetették s beszedték az adót. De a városok 

I ezen gyakorlatból nem lettek kizárva; ők ezt most 
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is gyakorolják: ha tehát megemlitjük a városokat 
itt, akkor a városokat is megfosztjuk ezen jogtól, 
melyet nálok meg akarunk hagyni, s melyet a me
gyéknek is vissza akarunk adni, csak hogy most a 
megyénél ezt tenni nem lehet, mert az ujabb ki
vetés sok bajjal jár. Hogy a városok a magok 
költségeiket most nehezebben viselik, az igen ter
mészetes, mert a városoknak előbbi időkben sok 
olyan jövedelmeik voltak, a melyek tőlök elvétettek. 
Ilyen volt a legtöbb városban az accise, ilyen volt 
a laudimium, ilyen a birói illetékek: ezeket az ál
lam mind elvette tolok s az állam pénztárába adatta 
be, pedig a városok költségei most nem keveseb
bek; és e tekintetben a városoknak méltó pana
szuk van. Ezen oly módon remélünk segíthetni, 
hogy a midőn a miniszter behajtja az adókat, a 
városoknak költségvetéseit és e részbeli fölterjesz
téseit figyelembe veszi, és az esetben, ha a város 
törvénykezési költségeit a rendes jövedelmekből 
nem győzi, a minisztérium ád neki a közös költ
ségekből segélyt. (Közbeszólás balról: Hiszen azt kí
vánjuk!) Tudom, hogy ezt méltóztatnak kívánni, 
de ezen szóval: „szabad királyi városok", melyet 
a szerkezetbe fölvétetni kívánnak, a dolgon egé
szen segítve nem lenne. Csak kérdés, szüksé
ges-e ezt itt külön kimondani ? Ha szükséges, nem 
ellenzem, ha megnyugtatásul fog szolgálni; ámbár 
fölteszem a minisztériumról, hogy ha ki nem mon
datnék is, mindenesetre meg fogja tenni. De azt 
nem tartom kivihetőnek, hogy a jelen év folya
mára azok a jövedelmek, melyek e czim alatt a 
városok pénztárába befolytak, nekik visszarendel
tessenek, mert ezek a jövedelmek, melyek hoc ti-
tulo valaha a város pénztárába befolytak, most, 
mennyiségre nézve, sokkal nagyobbak. Az accise 
tízszer annyi, a laudinium, az illetékek sokkal na
gyobbak. A városoknak abban lehet méltó pana
szuk, hogy jövedelmök elvétetett, a nélkül, hogy 
költségeik kevesbedtek volna. A minisztérium 
majd a városoknak törvénykezési költségeik fede
zésére a befolyt adókból belátása és czélszerü ki
számítás szerint segélyt fog nyújtani: és ha ezt a 
határozatban megemlitetni kívánják, én szívesen 
rá állok. (Helyeslés.) 

GhyCZy K á l m á n : Ha elfogadtatik az indít
vány, akkor nem szólok. (Fogadjuk el!) Egyébiránt 
a dolog felvilágosítására nézve jó lesz, ha néhány 
szótkoczkáztatok. Azl848-k i esztendő előtt a me
gyei, kerületi törvényhatóságok és a városok is 
minden közigazgatási és igazságszolgáltatási költ
ségeiket magok saját körükben viselek. E részben 
tehát megvolt az egyformaság, igazságtalanság 
egy részről sem kö vettetett el. Ha így marad a 
szerkezet, a mint az eredetileg javasolva van, ak
kor most az előttünk levő tíz hóban igazságtalan
ság fog a városokon elkövettetni, s oly igazságta

lanság, melynek valóságát a most megszűnt nem 
törvényes kormány is működésének utolsó idejé
ben már elismerte, mert a városoknak több ezer 
forint pótlásokat utalványozott. Most minden adót 
egyformán fizetnek a városi és megyei lakosok, s 
ezen állami adók az állam pénztárába jönnek; 
ezen állami pénztárból a megyék és kerületek 
mind közigazgatási, mind igazságszolgáltatási költ
ségeiknek pótlását meg fogják kapni. A városok 
ellenben egészen elmelló'ztetvén a határozati javas
latban, nem csak közigazgatási költségeiknek födö-
zésére nem nyernek semmit, hanem az egész igaz
ságszolgáltatás költségeit a magok körében magok 
viselendik. A közigazgatási költségekre nézve ezt 
nem tartom igazságtalannak, mert a város egyszers
mind község, s igy mint községnek vannak saját 
kiadásai is, a melyeket épen ugy mint más közsé
gek viselni tartozik; de az igazságszolgáltatásra 
nézve egészen máskép áll a dolog. S ha a megyei s 
kerületi hatóságoknak ezen költségeik megtéríttet
nek, lehetlen azon költségek megtérítését a váro
soktól is megtagadni. Mennyire kelljen e részben 
menni, nehéz itt tüzetesen meghatározni; ez indít
ványnak czélja is az, hogy méltányos megtéríté
séről ezen költségeknek a pénzügyminiszter gon
doskodjék. Mncs itt határozott szabály kimondva; 
csak, hogy a körülményekhez képest igazságosan 
és méltányosan intézkedjék a minisztérium, az kí
vántatik. A mi azt illeti, hogy a módositvány ele
jén csak a városok említtetnek s később a városo
kon kívül az első biróságu hatósággal ellátott 
többi községek is , ennek oka csak az, mert a mó
dositvány elején egy történeti deductio adatik elő 
a megyei s kerületi hatóságoknak e részbeli múlt 
állapotjáról, és mind ez áll a sz. k. városokra is, de 
nem az első biróságu hatóságokat ellátott közsé
gekre ; a mi azonban az igazságszolgáltatási költ
ségek pótlását illeti, miután ezeket a községek ma
gok körében magok viselik, és igy szintén igaz
ságtalanul terheltetnek, ezekre is a pótlás jóté
konyságát ki kell terjeszteni. 

Én tehát hivatkozva azokra, miket Pest bel
városa érdemes képviselője beszédének végén elő
terjesztetett, midőn ezen költségeknek pótlását 
méltányosnak ő is elismerte, Tisza Kálmán mó-
dositványát elfogadtatni kérem. 

Deák F e r e n c z : A dolog eszméjére nézve a 
különböző vélemények megszűntek, mert az, hogy 
a királyi városok törvénykezési költségei figye
lembe vétessenek, és a kormány gondoskodjék 
azok méltányos pótlásáról, arra nézve nézetkülönb
ség nincs. En csak a szerkezet ellen szólalok fel. 
Nem azt az észrevételt tettem előbb, hogy a váro
sok és első biróságu községek nincsenek az elején 
említve, hanem azt hittem és hiszem most is, hogy 
a 3-dik §-ban csupán a megyékről kell szólani és 
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nem kell a városokat fölemlíteni. A harmadik 
szakaszban elmondjuk, hogy a megyéknek ez a 
joga megvolt, most nincs meg, azt pótolni kell. 
Aztán igen is, külön a negyedik szakaszban szól
junk a királyi városokról, s mondjuk : „A szab. 
kir. városoknak azon joga, melyet községi költsé
geiknek megállapítására, kivetésére és behajtására 
nézve 1848 előtt gyakoroltak s jelenleg is gyako
rolnak, továbbra is fentartatik. Mivel azonban a 
szab. kir. városoktól, s az első bírósági községektől 
azon jövedelmi források, melyekbó'1 a törvényke
zési költséget fedezték, nagyrészt elvétettek, s je
lenleg vissza nem adathatnak, a minisztérium fog 
gondoskodni, hogy a mennyire az emiitett váro
sok és községek jövedelmei a törvénykezési költ
ségek elviselésére elégtelenek, azok ezen évnek 
hátralevő' részére a mulhatlanul szükséges segé
lyezést az állampénztárból kapják meg." 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Méltóztassék megengedni, hogy néhány szóval 
elmondjam, miképen fogta föl a minisztérium e 
kérdést. Tagadhatlan, hogy a megyéknek és ke
rületeknek mindazon költségei, melyeket régibb 
időkben háziadó utján fedeztek, jelenleg a már ki
vetett egyenes adókban benfoglaltatnak; ennél
fogva azon szempontból indult ki a minisztérium, 
hogy hiányos és hibás eljárás lenne, ha a megyék 
visszaállíttatván előbbi jogaik gyakorlatába, azon
nal az egyenes adón kívül a, házi adót is kivetnék, 
mert ez kétszeres terheltetés lenne, annál inkább, 
miután ezen tiz hónapban már ezen egyenes adók
ból a házi adó letudható nem lenne : és ezért kért 
a minisztérium fölhatalmazást arra, hogy ezen tiz 
hónapra a házi adó kivetése egészen mellőztessék. 
Igen természetes, hogy a minisztérium osztja azon 
alkotmányos elvet, melyet a megyék gyakoroltak, 
hogy saját házi szükségleteikre házi adót vethes
senek ki. De itt nem az a kérdés, hanem, hogy az 
1868-dik évre meghatározandó államköltségvetés
ben már ezen költségek, melyek Magyarország
ban öt milliót meghaladnak, kivettetni nem fognak, 
s ennélfogva ennyivel az egyenes adók kevesbülni 
fognak; a királyi városoknak, melyek amaz előny
ben nem részesülnek, midőn az 1868-diki budget-
ben meg fog állapíttatni az egyenes adóösszeg, 
annyival csekélyebb lesz az 6' terhök, s ennélfogva 
azon költségek, melyeket a múlt évben tettek, 
némi tekintetben meg fognak térülni. Tökéletesen 
osztom azon nézetet, hogy nem méltányos az 
előbbi kormánynak azon rendelkezése, mely szerint 
a sz. kir. városok egyenes adókkal úgy megadóz
tattak, mint a megyék, és azonkívül a törvényke
zési költségek is rajok ruháztattak. Ez méltó pa
naszra adott alkalmat a kir. városoknak; az ó' pa
naszaik tárgy altattak, és mint tudomásom van, ő 
fölsége, kihez egyes városok több izben folya-
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modtak, bizonyos összeget, azt hiszem, egy fél 
milliót, szentelt is segélyezésökre. A minisztérium is 
azon szempontból indult ki, hogy a városok mél
tányos igényeit tekintetbe vévén, ezen tiz hónapra 
megfelelő segélyezéssel fogja őket ellátni. 

Azt hiszem, ezen korszakban, midőn csak tiz 
havi quota kivetéséről és beszedéséről van szó, midőn 
előttünk áll az adóreformnak behozatala, legegy
szerűbb volna, méltóztatnának megbízni a minisz
térium ezen nyilatkozatában, mely szerint köteles
ségének fogja ismerni, a szab. kir. városok tör
vénykezési költségeire nézve ezen év hátralévő 
részére méltányos kárpótlást adni. Ha ezt ekként 
méltóztatnak elfogadni, akkor a t. ház meg lehet 
nyugodva az iránt, hogy ámbár az átmeneti kor
szak nehézségei közt a teljes osztó igazságot az 
utolsó határig vinni nem lehet, a minisztérium 
mindamellett törekedni fog a méltányos és jogos 
igényeknek mindenütt eleget tenni. (Közhelyeslés.) 

Vadnay Lajos: T. ház! A városok meg
nyugtatására szükségesnek tartom, hogy Tisza 
Kálmán t. képviselő társunk indítványát Deák 
Ferencz képviselő társunk fogalmazása szerint fo
gadjuk el. Nem tartom helyesnek, hogy a 3-ík 
pontban tegyünk emlitést a szab. kir. városokról 
és az első bírósággal biró községekről, mert ha 
azok e pontba foglaltatnának, megfosztanék őket 
autonomiájoktól; hanem igen is kívánom, hogy 
ezekről külön pontban szóljunk. Megnyugtatá
somra szolgált a minisztérium részéről történt azon 
kijelentés, hogy a szab. kir. városok és a rendezett 
tanácscsal biró községek segélyeztetni fognak: 
mert hiszen ezek épen azon terhet viselik, s "ép 
ugy fizetnek adót a megyei közigazgatási és tör
vénykezési szükségek fedezésére; szükségesnek 
tartom tehát a szab. kir. városok és az első bíró
sággal biró helységek megnyugtatása tekinteté
ből, hogy ezekről külön pontban szóljunk. 

Csiky Sándor : T. ház! Azon esetben, ha 
Tisza Kálmán indítványa ugy, a mint azt meg
tette, elfogadtatik, semmi észrevételem nincs. Ha 
el nem fogadtatnék, és a mint értettem, az előttem 
szóló t. pénzügyminiszter úrnak előadásából, azok 
tisztán a sz. k. városokra, nem pedig egyszers
mind az első bírósággal és rendezett tanácscsal 
ellátott városokra is értetnek: azon esetben, miu-
után ezeket az igazságszolgáltatás és törvénykezés 
költségei szintúgy terhelték, mint a k. városokat, 
ezek is bele foglaltassanak. 

BÓniS Sámue l : T. ház! Én előre is kije
lentem, hogy a mennyire Deák Ferencz képviselő 
úr szerkezete Tisza Kálmán képviselő úr módo-
sitványát magában foglalja, s a caél ez által elére
tik, én azt pártolni fogom; hanem úgy látom, 
hogy egy különbség van a pénzügyminiszter ú r 
előadása és Deák Ferencz úr előadásában: e fölött 

28 
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szeretnék tisztába jőni. Nevezetesen a pénzügymi
niszter úr elvben pártolva azokat, a mik előadat
tak, arra szólította föl a házat, hogy a minisztéri
umnak ezen nyilatkozatában nyugodjék meg; de 
a szerkezetbe nem kívánta tétetni ezen nyilatko
zatot. Deák Ferencz úr pedig ugyanazt a szerke
zetben is kifejtetni kívánta. E kettó' közt választva, 
én azt óhajtanám, hogy menjen be a szerkezetbe, 
ha már beleteszünk oly dolgokat, melyek tisztán 
a végrehajtásra tartoznak, és mintegy a felelőssé
get a kormányról a képviselőház is magára ve
szi. (Zaj.) 

Ráday László gr. jegyző (olvassa Deák F. 
módositványát, mely szerint a 4-ik szakasz igy lenne 
szerkesztendő : ,,A szabad kir. városoknak azon joga, 
melyet községi költségeiknek megállapítására, kiveté
sére, behajtására 1848 előtt gyakoroltak, és jelenleg 
ŝ gyakorolnak, továbbra is föntartatik. Midőn azon

ban a szab. kir. városoktól s az első hirőságu közsé
gektől azon jövedelemforrások, melyekből törvényke
zési költségeiket fodözték, vagy nagyrészt elvétettek, és 
jelenleg vissza nem adathatnak, a minisztérium fog 
gondoskodni, hogy a mennyire az emiitett városok és 
községek a törvénykezési költségek elviselésére elég
telenek, azok ezen évnek hátrelevö részére a midhatla-
nid szükséges segélyezést az állampénztárból kapják 
meg") 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: Mi
után a fölolvasott szerkezet ugyanazt tartalmazza, 
a mit szóval voltam imént bátor kifejezni, ennél
fogva a minisztérium hozzájárul ezen szerkezet
hez. (Helyeslés.) 

Elnök : Mindenek előtt a miniszteri előter
jesztés harmadik pontját kell szavazás alá bocsá
tanom. A kik elfogadják, álljanak föl. (Megtörté
nik.) Elfogadtatik. 

Méltóztatnak már most elfogadni a Deák 
Ferencz által beadott szerkezetet ? (Elfogadjuk !) 
Ennélfogva az elfogadott szerkezet 4-ik szakasza 
a szerint lesz szerkesztve, a mint azt Ráday László 
gr. úr most fölolvasta. 

Ráday LáSZló gr. jegyző (olvassa a mi
niszteri előterjesztés 4-ik pontját. Maradjon !) 

Elnök : Ezen pont tehát, ugy a mint van, 
5-ik pontnak elfogadtatik. 

Ennélfogva a t. minisztériumnak a közter-
hekre nézve beadott előterjesztése nem csak áta
lánosságban, hanem részletesen is elfogadtatik. A 
ház szabályai értelmében még egyszer föl fog ol
vastatni a szerint, a mint el van fogadva, 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a javas
latot úgy a mint el van fogadva.) *• 

Elnök : Méltóztassanak meghatározni, hogy 
a most fölolvasott meghatalmazási beadványt a t. 
ház egészben elfogadja-e vagy nem ? A kik elfo
gadják, álljanak föl. (Megtörténik.) Ennélfogva mi

után a t. ház már most átalánosságban és részle
teiben is azt elfogadta, a mélt. főrendekkel lesz 
közlendő, és Ráday László gr. jegyző a legköze
lebbi ülésben át fogja vinni. 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: A 
jövő hétfőre fogom kérni a t. elnökséget, hogy az 
iránt intézkedjék. 

Elnök : Tehát a mélt. főrendeknek jövő hét
fői ülésébe Ráday László gr. jegyző át fogja vinni. 

Szentkirályi Mór: Ezen gyakorlatban már 
változtatást kellene tennünk. Miután már most mi
niszteri kormányunk van, igen természetes, hogy 
az egyik és másik házban a minisztérium fogja 
tenni az előterjesztéseket, nem pedig, a mint eddig 
történt, hogy t. i. azokat a jegyzők átvitték üzenet 
alakjában. (Nagy zaj. Ellenmondás.) 

Elnök : Méltóztatnak elfogadni Szentkirályi 
képviselő úr nézetét ? (Ellenmondás.) 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök : Én 
megvallom, nem tudom elfogadni Szentkirályi kép
viselő úr nézetét : mert ez már most nem minisz
teri javaslat többé; ennélfogva a ház kell, hogy 
saját határozatát a másik házzal közölje. Méltóz
tassanak tehát az első határozatnál megmaradni, 
és a jegyző által átküldetni. (Köz helyeslés.) 

Ghyczy Kálmán: Én részemről t. barátom 
Szentkirályi Móricz előterjesztésében osztozom: 
mert ha mi parlamenti kormányformát akarunk, 
azt óhajtottuk, azt kívántuk: annak szabályai sze
rint kell intézkednünk is és eljárnunk; és én leg
alább részemről — meglehet, hogy csalódom — 
nem tudok példát, hogy ily határozat más orszá
gokban egyik házból a másikba a ház jegyzője 
által vitetnék át. A miniszterek mindegyik, ágya 
felső, mint az alsó házban tagok, és mindkettőnek 
tanácskozásaiban részt vesznek: ők ott jelen van
nak, ők az egyik háznál ugy tehetnek előterjesz
tést, minta másik háznál; és azért én azt hiszem, 
hogy nem ugyan előbb, mig valamely tárgy ezen 
házban tárgyaltatott, de azután, a felsőházban is 
a miniszterek tegyék az előterjesztést. 

Tóth Vilmos jegyző : Gorove István köz
gazdasági miniszter! 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
Tisztelt ház! Én ragaszkodom azon nézethez, me
lyet a miniszterelnök úr előterjesztett; ragaszko
dom pedig az én parlamentáris ismereteim alap
ján, különösen azon elv szerint, melynél fogva — 
mint ezt a miniszterelnök úr igen helyesen meg
jegyezte — az ily határozat mindaddig, mig az 
országgyűlés által el nem fogadtatik, a ház tulaj
dona marad. Tegyük föl azon esetet, hogy nem a 
minisztérium előterjesztése megy határozatba — 
azt nem is mondom, hogy a minisztérium ellen-

i zése daczára — hanem a háznak valamely egyes 
' tagja által ajánltatik egy indítvány, mely a ház 
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által elfogadtatik : ugyan kérdem, mi logika volna 
abban, hogy a minisztérium a ház ilyszerü vég
zését átvigye a másik házba? Igen természetes, 
hogy a ház ezt, mint saját végzését, saját tisztvise
lője által közli a felső házzal, fia a logikát tovább 
akarnók folytatni, tudnék oly eseteket is fölhozni, 
melyeknek végrehajtása a minisztérium eljárását 
majdnem lehetetlenné tenné. Én tehát mindezek 
folytán azt hiszem, hogy ez a ház végzése lévén, 
azt a ház saját tisztviselője által küldje át a felső 
házhoz. (Helyeslés.) 

Bezerédj Lász ló : Én még egy más szem
pontból is szükségesnek tartanám az eddigi szo
kás megtartását. Igaz, hogy joga lehet a minisz
tériumnak előterjesztést tenni a másik háznál; de 
én initiativáját kívánom megóvni ezen háznak ugy, 
hogy először itt tétessék meg a minisztérium ál
tal az előterjesztés, és ha az itt végzéssé lett, akkor 
az már nem miniszteri előterjesztés, hanem a ház 
végzése, melyet másként nem lehet közölni, hanem 
csak a jegyző által. Ennélfogva szorosan ragasz
kodom azon formához, a mely 48-ban is divatozott 
az országgyűlésnél, azaz, hogy a jegyző által kö
zöltessék ezen tárgy. (Helyeslés.) 

Szentk irá ly i Mór : (Nagy zaj. Kétszer nem 

lehet beszélni! Elnök csönget.) T. ház! Ennem akar
tam ebből controversus kérdést csinálni, mert én 
azt gondoltam, hogy magából értetik; miután azon
ban mégis discussio keletkezett belőle, engedjék 

I meg nekem, hogy visszahúzhassam indítványomat. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva marad az előbbi hatá
rozat, azaz a mélt. főrendekhez a jegyző fogja át
vinni e végzést. 

Kivánja-e a t. ház tovább is folytatni a ta
nácskozást ? (Fölkiáltások: Hétfőn ! Mások: Ma! Zaj. 
Ekiók csönget.) Méltóztassanak helyeiket elfoglalni, 

j mert a zajban nem tudom kivenni, mi a t. ház aka-
j ráta. (Fölkiáltások: Délután öt órakor! Mások: Hat-
| kor! Elnök csönget.) A kik délután 6 órakor kiván-
1 j ák folytatni a tanácskozásokat, méltóztassanak föl

kelni. (Megtörténik.) Tehát délután 6 órakor fog 
folytartatni a tanácskozás. 

Még egy mondani valóm van. Holnap, mar-
czius 3-án az alkotmány visszaállításának örömére 
az ág. hitv. templomban hála-isteni-tisztelet fog 
tartatni, melyre az egyházi elöljáróság tisztelettel 
meghívja a képviselőházat. 

Az ülés végződik d. u. 2 5/4 órakor. 

XCVII. ORSZAirOS UliES 
1867. marczius 2-dikán 

S z e n t i v á n y i K á r o l y , u t ó b b Z e y k K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgya ; Az ujonezok iránt előterjesztett miniszteri javaslat tárgyalás alá vétetvén, a ház bizottságot küld ki azon ada
tok meghallgatására, melyeknél fogva a kormány 48,000 ujoncz azonnali kiállítását szükségesnek látja. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy 
Gyula gr., Eötvös József b., Gorove István, Horvát 
Boldizsár, Lónyay Menyhért, Mikó Imre gr., Wenck-
heim Béla b. 

Az ülés kezdődik esti 6 2/4 órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. Az ülés jegyző
könyvét fogja vezetni Joannovics Györgyjegyző, 
a szólani kívánók neveit fogja jegyezni Ocsvay Fe-
rencz jegyző. A délelőtti ülés jegyzőkönyve fog 
hitelesíttetni. 

Báday László gr. jegyző (olvassa a már-
czius 2-dikán délelőtt tartott ülés jegyzökönyvét. [A mi

niszteri előterjesztés fölötti első szavasásról szóló pont 
után :) 

Ghyczy Kálmán: A kérdés úgy volt föltéve, 
hogy átalánosságban elfogadtatik-e vagy nem az 
előterjesztett határozati javaslat. Ezen szót: „átalá-
nosságban" a jegyzőkönyvben nem hallottam. 

Ráday László gr. jegyző: Igenis ben van 
a jegyzőkönyvben, hogy a határozati javaslat áta-
lános tárgyalás alapjául elfogadtatik. (Jól van!) 

Szentk irá ly i Mór: Annak, mit Ghyczy Kál
mán képviselő társunk mondott, a jegyzőkönyv
ben ben kell lenni, t. i. hogy a határozati javaslat 
nem átalános tárgyalás alapjául fogadtatatott el, 
hanem átalánossáarban a részletes tárgyalás alap-
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