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CCLXI. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. július 13-án 

S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

T á v j a i : Keglevich Béia gr. szabadságot kap. Kérvények bemutatása. A kormány felel Simonyi Ernő interpellatiójára a 
felsőbb birák kinevezése iránt, minek következtében Deák Ferencz határozati javaslatot ad be. A személyes kereseti adóról szóló tör
vényjavaslat végleg megszavaztetik. A b é h e g , dijak s illetékek iránti törvényjavaslatba illesztendő uj szakaszok bizottsághoz utasíttat
nak. Petko Lázár megjelenésre, Hátszeg városa középponti választmánya pedig uj képviselő választására szólittatik fel. A házadó 
iránti törvényjavaslat végleg megszavaztatik. A közadók kivetése, befizetése, biztosítása, behajtása s pénzügyi törvényszékek fölállítása 
iránti törvényjavaslat részletes tárgyalása tovább foly. 

A kormány részéről jelen vaunak: Gorove Ist
ván, Horvát Boldizsár, Lónyay Menyhért, Mikó 
Imre gr.. Wenckhcim Béla b.; később Eötvös Jó
zsef b. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/, órakor. 

Elnök: Az ülést megnyitom A mai ülés 
jegyzőkönyvét Bujanovics Sándor jegyző úr fogja 
vezetni; a szólani kívánók neveit Csengery Imre 
jegyző úr jegyzi. 

A múlt ülés jegyzőkön ve fog hitelesíttetni. 
Csengery Imre jegyző (olvassa a július li

kén tartott, ülés jegyzökönyvét.) 
Elnök : Ha észrevétel nincs, a jegyzőkönyv 

hitelesíttetik. 
Keglevich Béla gr. képviselő úr egészsége 

helyreállitása végett szabadsági idejét szeptember 
végéig meghosszabbíttatni kéri. (Nyugtalanság.) 
Alapos ok forogván fön, azt hiszem, a tisztelt 
ház nem tagadja meg a kérést. 

Kolba József pesti lakos a magyar hadsereg 
részére 184%-iki években teljesített szolgálmá-
nyok fejében járó 10.411 írt 63 kr. követelését 
megtéríttetni kéri. A kérvényi bizottsághoz téte
tik át. 

Pécs város Madarász-párti választói a f. é. jú
nius hó 21-én történt képviselői választást meg
semmisíttetni kérik. Az állandó igazoló bizottság
hoz tétetik át. 

dott országos határozatnak 3-ik pontjára — előadja 
Szepes megye, hogy ezen határozatnál fogva biz
tosíttattak a törvényhatóságok, miszerint azon 
folytonos törvényes gyakorlat nyomán, mely sze
rint a saját beligazgatási költségekről szóló költ
ségvetést elkészítvén, a kormány általi helyben
hagyás után, a házi adó az egyes adózókra ki is 
vettetvén, be is szedetett: a törvényhozás okvet
lenül intézkedni fog, hogy a törvényhatóságok 
mikép gyakorolhassák az 1867. évtől kezdve azon 
önkormányzási jogot. Szepes megye s vele együtt 
a többi törvényhatóság ez által megnyugtatva, 
türelemmel várták a törvényhozásnak e részbeli 
intézkedését; de midőn most Szepes megye azt 
látja, hogy a pénzügyminiszter úr költségvetésé
nek előterjesztése alkalmával a törvényhatóságok
ban felállítandó házi péztárról legkisebb emlitést 
sem tesz, kéri a t. házat, hogy a minisztériumot 
ezen országos határozatnak végrehajtá- ára utasít
ván, ezen házi pénztáraknak miként szervezése 
iránt intézkedni méltóztassék. 

Második kérvényében Szepes megye azon 
kivánatát fejezi k i , hogy 184b/9-iki törvények 
által megszüntetett úrbéri rendszer maradványai 
iránti kérdés mielőbbi, de az érdekeltek sérelme 
nélkül, méltányos és igazságos megoldást találjon ; 
nehogy azonban az úrbéri ügyekkel semmi kap
csolatban sem álló udvartelkek, zsellérek s az 
illető birtokos tulajdonosok közti viszonyoknak 
hiányos ismerete akadályozhassa az illető törvény-

Zsedényi E d e : Szepes megye közönsége 1 javaslatnak kimerítő tárgyalását, egyszersmind 
két rendbeli kérvénynyel, vagy inkább két fontos ' ugyanaion felterjesztésében körülményesen felvi-
tárgy előterjesztésével járul a t. házhoz. J lágositja az ott létező viszonyokat, és pedig tekintet-

Egyikében — hivatkozva a parlamentáli^j tel az ottan volt úgynevezett lándzsás helységekre s a 
kormány kinevezése után a minisztérium által j kisebb Szepes megyére, hol az úrbér soha behozva 
benyújtott s a képviselőház által 1867. márczius ! nem volt, állításait okiratokkal is támogatván. 
2-án 653 sz. a. s a főrendi tábla részéről is elfoga I Midőn e két rendbeli felterjesztést bátor va-
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gyök a t. házhoz beterjeszteni, csak arra kérem 
még, hogy az utóbbit ne a kérvényi bizottsághoz, 
de miután az igazságügyi miniszter úr e házban 
tett nyilatkozata szerint már az úrbéri maradvá
nyok iránti törvényjavaslatot mielőbb elő fogja 
terjeszteni , s meglehet , hogy ezeknek szintén 
hasznát veheti , tehát kellő használat végett 
egyenesen az igazságügyi miniszterhez utasitani 
méltóztassék. 

E l n ö k : Az első kérvényre nézve nincs kér
dés, hogy az a szokott bizottsághoz utasitandó; 
azt azonban, vajon a második a képviselő úr kí
vánsága szerint egyenesen az igazságügyi minisz
tériumhoz utasittassék-e, méltóztassék a t. ház el
határozni. [Szokott módon!) Ennélfogva a kérvé
nyi bizottsághoz utasittatik. 

Zsedényi E d e : Csak felvilágosítás és kellő 
használat végett kívántain a minisztériumhoz uta
síttatni. Ha 5—6 nap elmarad, későn fogna jönni. 
(A kérvén',ihez!) 

E l n ö k : Nem tudom, megnyugszik-e a t. ház, 
hogy szokott módon járjunk el? (Szokott módon!) 
Ennélfogva a kérvényi bizottsághoz utasittatik. 

Geduly L a j o s : T. ház ! Bátor vagyok én 
is egy kérvényt benyújtani. A t. cultusminiszter 
urnák minap az 1848. XX. törvényczikk tárgyá
ban tett nyilatkozata, sajnálom, hogy ki kell mon 
dánom, különösen a vidéki protestáns körökben 
igen leverő hatással volt, U g y magyarázták ezt, 
mintha cultusminiszter úr a már 20 évvel ezelőtt 
kimondott vallási jogegyenlőség és viszonosság 
részletes szabatositásának idejét még most sem 
találná elérkezettnek, és hogy Mzt oly előfeltéte
lektől tette függővé, melynek teljesítése csak távol 
jövőben várható. A brezovai tekintélyes evangéli
kus egyházközség Nyitra megyében is ily aggályt 
gerjesztő értelemben veszi, skéri hódolatteljesen a 
képviselőházat, méltóztassék kimondani, hogy 
ezen valóban halaszthatlan kérdés — igenis halaszt-
hatlan, mert minden egyes honpolgárnak minden
napi legbenső viszonyaiba vág — mielőbb elintéz
tessék. Tiszteletteljesen felkérem a t. képviselő
házat, méltóztassék a kérvényt a kérvényi bizott
sághoz utasitani. (Helyesíét.) 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasittatik. 
Kovách Lász ló : T. ház! Heves vármegye 

tarna-völgyi dohánytermesztő 10 községe, neveze
tesen : Kápolna, Maklár, Deménd, Szerecsen, Kál, 
Verpelét, Al-Debrő, Fel-Debrő, Tófalu, Kompolt 
községek dohány-termesztői nevében van szeren-
csém egy kérvényt beadni, melyben az ezen évre 
szóló dohányáraknak rajok nézve felettébb sérelmes 
leszállítását és a beváltáskor éveken át tapasztalt 
sérelmeket panaszolván, azoknak kegyes orvoslá
sáért esedeznek. Ezen kérvényt megbízatásom kö
vetkeztében is a t. háznak becses figyelmébe ajánl

ván, fentartom magamnak akkorra, midőn a kér
vényi bizottság e tárgyról jelentését beadja, a kér
vény tartalmát és indokait bővebben előadni és 
indokolni. 

Elnök : A kérvényi bizottsághoz tétetik át. 
Horvát Boldizsár igazságügyér : T. 

ház! Simonyi Ernő képviselő úr a jul. 4-dikei 
ülésben interpellatiót intézett hozzám. 

Ez interpellatio következő : „Mondja meg az 
igazságügyminiszter, vajon a királyi és hétszemé
lyes táblák birái a törvény és jelesen az 1847/s : 
I II . t. ez. által megkívánt miniszteri ellenjegyi'.és 
mellett lettek-e bírói tisztökre s illetőleg méltósá
gukra kinevezve ?" 

Ezen interpellatióra, t. ház, azon választ van 
szerencsém adni, hogy mióta az igazságügy élén 
állok, egy kinevezés sem történt bírói hivatalra, 
mely nem az én befolyásom és ellenjegyzésem 
mellett keletkezett volna. Ellenben azon birói ta
gokra nézve, kik a múlt rendszer korában lettek 
ott alkalmazva, a miniszteri ellenjegyzés igen ter-

1 mészetesen hiányzik. 
Hogy ez utóbbiakra nézve a miniszteri ellen

jegyzést mintegy utólagozzam, arra nem éreztem 
magamat hivatva sem a törvénynél fogva, sem az 
opportunitás tekintetéből. 

A t. interpelláló úr az 1848. III. t. ez. 3-ik 
szakaszra hivatkoxik, melynek értelmében ő fel
ségének semmiféle rendelete, parancsolata, kine
vezése nem érvényes, ha csak azt egyike a minisz
tereknek ellen nem jegyzi. 

Én is e törvényre hivatkozom, csak azon kü
lönbséggel, hogy felfogásom szerint e törvény szól 

I a jövőre, de nincs visszaható ereje a múltra nézve. 
Hivatkozom ugyanezen törvény 27-ik szaka-

j szára, mely azt mondja, hogy a biróságok és ité-
I lőszékek eddigi szerkezetökben a törvény további 
: rendelteiéig fentartandók, 

Hivatkozom az 1848-iki első magyar felelős 
minisztérium eljárására, mely a korábbi rendszer 
alatt alkalmazott bírákat szintén meghagyta ide-
iglen a nélkül, hogy szükségesnek tartotta volna 

| ezekre nézve ujabb kinevezést eszközölni és ezen 
kinevezést miniszteri contrasignatióval ellátni. 

U g y hiszem, t. ház ! hogy nem követtem rósz 
példát, midőn az 1848-ik évi első magyar felelős 
minisztérium eljárását tartottam szem előtt; de 
habár e. példa nem lebegett volna is szemem előtt: 

I még akkor sem követhettem volna más eljárást, 
í igen fontos okoknál fogva, melyeket a t. ház bizo-
i nyoson méltányolni és helyeselni fog, ha szives 
i lesz azokat meghallgatni. (Halljuk!) 

Alig vettem át ő felsége magas bizalmából a 
j múlt évben az igazságügy vezetését : már első 
| pillanatban meg voltam győződve arról, hogy 
; összes bírósági szervezetünk sem a kor követeimé-



CCLXI. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Július 13. 1868.) 47 

nyelnek, sem pedig az igazság magas érdekeinek ; 
meg nem felel, és hogy e téren, és ezt hangsú
lyozva mondom, ha csak összes erkölcsi és anyagi 
hitelünket koczkára vetni nem akarjuk, igen gyors 
és igen gyökeres reformra van szükségünk. 

Ezen meggyőződéstől áthatva, nem is késtem 
azon polgári törvénykezési javaslatban, mely már 
körülbelül egy év óta a ház előtt fekszik, a felső 
bíróságok szervezésére nézve egészen uj tervezetet j 
terjeszteni elő. 

Hogy ezt ugyan akkor nem tehetem az első 
bíróságokra nézve is, ennek oka politikai körül
ményekben rejlik. I 

Az akkori hangulat és az akkori viszonyok 
között a politikai opportunitás parancsolta azt, 
hogy a megyei kérdés megoldása előtt a törvény
hatóságok jogkörébe eső első bíróságokat érintet- | 
lenül hagyjam. 

Azóta azonban a viszonyok kedvezőbbre 
változván és most már a közhangulat követelvén 
ezen tárgynak is mielőbbi rendezését : megragad
tam ezen kedvező alkalmat, hogy meggyőződésem 
sugalmát követve, melyet azóta az országos köz
vélemény vett szárnyai aiá, az első bíróságok szer
vezetét is munkába vegyem. 

Es örömmel jelenthetem a t. háznak, hogy 
az erre vonatkozó törvényjavaslatot még ez év 
folytán a ház asztalára leteszem. 

És ekként Isten segélyével, és ha önök ugy 
akarják, összes bírósági szervezetünk a jövő év 
kezdetén már a kor színvonalán fog állhatni. 

Ez látszólag nem tartoznék a tárgyhoz, t. 
ház, és mégis szorosan hozzá tartozik. 

Fel kellett ezeket említenem részint azért, 
hogy a t. háznak alkalma legyen megismerkedni 
a minisztérium nézeteivel és szándékával; fel kel
lett említenem azért, hogy igazoljam, miszerint 
nem a kormányon múlt, hogy a felső bíróságokra 
nézve készített törvényjavaslat még eddig nem 
vált törvénynyé. 

Távol legyen tőlem, hogy ezen késedelemért 
talán a t, házat okozzam. 

Okozom az átmeneti korszak kíséretében járó 
nehézségeket; okozom azon roppant teendőket, 
melyek mind fontosság, mind sürgősség tekinte
tében a tárgyalás napirendén elsőséget követeltek. 

De fel kellett ezt hoznom, hogy constatáljam, 
miszerint a felső bíróságok szervezetére nézve már 
van törvényjavaslat nem csak. sőt ezen javaslatot 
igei? csekély eltéréssel az országos codificatiónális 
bizottság is magáévá tévé. 

Constatálnom kell ez által azt, hogy én nap
ról napra biztosabb reménynyel várhatám, hogy 
ezen törvényjavaslat nem sokára a tárgyalás sző
nyegére kerül és törvény erejére emelkedik. 

Vajon, t. ház, ily körülmények között helyes, 

igazolható eljárás lett volna-e tőlem a régi intéz
ményt mellőznöm, még mielőtt az uj intézményt 
a törvényhozás rendelkezésemre adta volna? 

Ha ezt teszem, vagy teljesen felakad az igaz
ságszolgáltatás folyama, vagy pedig ideiglen egy 
uj gépezetről kell vala gondoskodnom, a mire 
azonban e törvényhozástól felhatalmazásom nem 
volt. 

De valamint nem mellőzhetem a régi gépeze
tet, szintoly igazolhatlan és merőben következet
len eljárás lett volna tőlem. a ki a euriát mos
tani szerkezetében föntartbatónak nem hiszem 
és gyökeres átalakítását magam indítványoz
tam a törvényhozás előtt, mondom, merőben kö
vetkezetlen eljárás lett volaa tőlem ezen intéz
ményt provisorius jellegéből kiemelnem és azt 
mintegy állandósítanom. 

Tehát sem az egyiket, sem a másikat nem te
hetvén, nem volt más választásom, mint a királvi 
curia mindkét tábláját, ugy a mint azt találtam, 
átvennem és az igazságszolgáltatás érdekében fel
használnom egy részről azért, mert azt nem nél
külözhettem, más részről azon okból, mert átala
kítására a törvényhozás beleegyezése nélkül jo
gom nincsen. 

A mit most magáról az intézményről mondot
tam, az áll, t. ház, és talán még nagyobb mérték
ben, ezen intézmény közegeiről, a királyi curia 
mindazon tagjairól, kik ámult rendszer alatt nyer
tek őtt alkalmazást. 

Ha én a királyi euriát mostani szerkezetében 
fentarthatónak hinném, ha én a királyi euriát. ugy 
a mint van, fen tartani akarnám, vagy fentartani 
akartam volna, akkor, elismerem, némileg a kö
vetkezetesség szabályánál fogva első teendőim 
közé tartozott volna szemlét tartanom annak 
királyi kinevezéstől függő bírósági tagjai fölött, 
és közülök azokat, kikért a felelősség súlyát ma
gamra vállalhatni hiszem, ő felségének ujabb ki
nevezés végett felterjeszteni és ezen uj kinevezést 
miniszteri ellenjegyzésemmel ellátni. 

De vajon, t. ház, helyes, előrelátó és követ
kezetes eljárás lett volna-e ez épen azon miniszter
től, a kinek hite, hogy a curia mostani szerkezeté
ben sem a kor követelményeinek, sem az igazság
szolgáltatás érdekeinek meg nem felel, sőt a ki a 
curia gyökeres átalakítását maga munkába vette ? 

Nem volt-e sokkal természetesebb, sőt egye
dül következetes eljárás az, ha már az intéz vényt 
magát csak ideiglenesnek tekintem , hogy köze
geit sem helyezem át a provisorius állapotból a 
definitív állapotba mindaddig, a míg az intéz
ménynek sorsa el nem dől ? 

Nem akarom ugyan állítani, de lehetnének 
a kir. curia tagjai között, a kiknek további alkal
mazására nézve a felelősséget magamra nem vál-
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lalhatnám, és e körülményre már tárezám átvéte
lekor készen kellett lennem. 

Tehát nem volt-e tanácsosabb várnom az 
ujabb rendezésig és ezen időt fölhasználnom a jel
lemek és tehetségek fölismerésére, mintsem elha
markodva egy fait aecomplit teremtenem, a mely 
kezemet megkötötte és cselekvésem szabadságát 
elölte volna ? 

Van ezen kivül még egy igen fontos tekintet, 
i. ház, melynélfogva legnagyobb inopportunitás 
lett volna a végleges kinevezésekbe belebocsátkoz
nom, mielőtt a curia átalakittatnék. 

A curiához 1861-ben, azon évben, melyben 
a curia restituálva lett, mintegy 6 ezer per folyt 
be ; ezen szám azóta évről évre növekedett, annyi
ra, hogy a folyó évi május hó végéig, tehát öt hó
nap alatt, már több mint 16 ezer per érkezett be : 
ekképen a jelen év végéig a beérkezett perek szá
ma valószinüleg meg fogja haladni a 40 ezerét. 

A teendőknek ily roppant halmaza nagyon 
természetesen sok bírót igényel, és a curia — no
ha tagjai száma már megközeliti a 60-at — nem 
is lett volna képes azon feladatnak megfelelni, ha 
részint a titkárok szavazási és előadási joggal fel 
nem ruháztattak, részint pedig pótbirák ideiglen 
nem alkalmaztattak volna. 

E helyzet minden esetre abnormis. 
Ha körültekintem magamat, ezen abnormitás-

nak főbb okait a következőkben találom: 
Első a visszaélés a felek részéről a felebbezés 

és semmiségi panasz jogorvoslásával, ugy hogy 
csak semmiségi panaszt kell emelni minden alap 
nélkül a félnek, ha időt akar nyerni. 

A másik ok az. hogy az itélő senatusok tag
jainak száma nagy, a mi természetesen sok mun 
kaerőt absorbeál. 

A harmadik nevezetes ok az, hogy a királyi 
táblának tagjai egyszersmind a hétszemélyes táb
lának referensei, s ekként, úgyszólván, két bi-
róság teendőit végzik. 

Csak azt akarom már most felemlíteni, ha az 
uj törvénykezési javaslat elfogadtatik, e bajokon 
gyökeresen segítve lesz-e ? 

A cassatiónak azon rendszere, mely azon ja
vaslatban le van téve, nem nyújt a semmiségi pa
naszoknak időnyerést, és így az alaptalan semmi
ségi panaszoktól a rugót, az ösztönt teljesen el
veszi. 

Meg levén állapítva, hogy a felső törvény
székeknél öt, a legfőbb J törvényszéknél pedig 7 
tagú tanácsok alakíttassanak, tehát ugyanazon 
személyzetből több tanács lesz alakitható. Végre pe
dig megszüntettetik azon abnormitás, melynélfogva 
a királyi tábla tagjai a septemviratusnál még most 
is mint előadók szerepelnek. 

íme már a reformok ezen főbb pontjai is 

majdnem mathematikai bizonyossággal engedik 
következtetnem, hogy az uj rendszerben keve
sebb számú bíróra lesz szükség, mint a jelen rend
szerben. 

Már most, t. ház, ha én a curia rendezése 
előtt a végleges kinevezésekbe bele bocsátkozom, 
kérdem, a birói tagok számának megállapitásában 
mit kövessek zsinórmértékül: vajon a mostani 
rendszer szükségletét-e, vagy pedig az uj rendszer 
követelményeit ? 

Ha a mostani rendszer követelményeit veszem 
irányadókuí, akkor mit csinálok azon bírákkal, 
kik az uj rendszer életbe léptetése következtében 
fölöslegesekké válnak ? 

Ha pedig a jövendő rendszer követelményeit 
veszem zsinórmértékül, azaz csak annyi birót ne
vezek ki, a mennyit az uj rendszer fog követelni, 
akkor a perek halmaza annyira összegyűl, hogy 
mire az uj bíróságok életbe lépnek, azok csak ezen 
restantiák feldolgozásával lesznek elfoglalva, évek 
telnek el, mig az uj bíróságok in currenti lesznek, 
és ez által nem csak az igazságszolgáltatás érde
keit támadjuk meg, hanem az uj biróságok hitelét 
is önhibájuk nélkül már kezdetben aláássuk. 

íme, t. ház, ezek az élet, a gyakorlati kivitel, 
ezek az átmeneti korszak nehézségei, melyeket a 
távolból nem látunk, de melyeket, fájdalom, közel
ről szemlélünk mi, kiknek minden nap alkalmunk 
van ezen akadályokkal és nehézségekkel talál
kozni. 

Ezek azon nehézségek, a melyek a kormány-
férfit néha alkura kényszeritik a körülményekkel, 
nem az elv felett, a mely szent, a melyet feladni 
nem szabad soha semmiféle viszonyok között, ha
nem azon időpontra nézve, melyben az elvet érvé
nyesítheti. (Elénk helyeslés.) 

Ugy kell tennünk, mint azon hadvezérnek, 
ki a területnek legyőzhetetlen akadályaiba üt
közve, azokat megkerüli, nem azért, hogy a czélt 
feladja, hanem hogy táborának erejét megkímélje, 
és a czélt, bár lassabban, bár későbben, de annál 
könnyebben és biztosabban érje el. (Tetszés a jobb 
oldalon.) 

Atalábau, t. ház, azon szomorú tapasztalást 
tettem, hogy hazánkban igen sok félreértés, sok 
hibás következtetés és sok túlságos követelés léte
zik, melyeknek forrása az, hogy némely eszméket 
nem tisztáztunk. 

A mint az alkotmány visszaállíttatott, néme
lyek azon tévhitben éltek, azon hiu ábrándnak 
adták át magokat, hogy az által a 18 évi interreg
num minden alkotásai egyszerre mintegy varázs
ütésre el fognak tűnni; holott az alkotmány visz-
szaállitásának gyakorlati hordereje csak az, hogy 
kezünkről lehullottak a bilincsek, hogy vissza
nyertük cselekvésünk szabadságát, s hogy jövőnk, 
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sorsunk ezentúl saját kezünkbe van letéve. [Tetszés 
•a jobb oldalon.) 

í g y vagyunk a szabadság fogalmával is. 
Sokan azt czélnak tekintik , holott csak 

eszköz azon magasabb czélokra, melyek felé egye
sek ugy mint államok a természet örök törvénye 
szerint gravitálnak: s ez az erkölcsi és anyagi 

jóllét. 
A szabadság az én felfogásom szerint az er

kölcsi világban ugyanaz, mi a testnek a szabad
ság és szabad mozgás. Valamint e nélkül a test 
elsatnyul, ugy szabadság nélkül egyesek és álla
mok erkölcsi és anyagi jólléte rendesen hanyatlás
nak indul. 

S ebből mi következik? Nem az, hogy mi
helyt valamely nemzet alkotmányos szabadságát 
visszanyerte, azonnal feltétlenül le kellene rombol
nia mindazt, mit a korábbi rendszer alkotott; ha
nem következik az, hogy lerombolhatja és ujabb 
alkotásokkal pótolhatja mindazt, a mi czéljaival 
ellenkezik. 

Az elv, t. ház, mindent lerombolni, a mi aka
ratunk nélkül keletkezett, igen sok esetben ellen
kezik a szabadság czéljaival, magát a szabadságot 
pedig megsemmisítené, mert a szabadság épen cse
lekvésünk függetlenségében áll , a cselekvésnek 
azon függetlenségében, a melynélfogva tőlünk függ, 
valamint egy részről lerombolni mindazt, a mi 
czéljainknak nem felel meg, ugy viszont fentar-
tani mindazt, a mi czéljainknak;megfelel, vagy a 
mit nélkülöznünk nem lehet. [(Élénk helyeslés jobb 
felöl.) 

Már maga az. hogy a múlt rendszer művei
ből egyet vagy mást egy időre fentartunk, mon
dom, már ez maga az alkotmányos szabadság tett
leges gyakorlását képezi. 

E kérdés eldöntésénél pedig soha sem sza
bad szenvedélyeinknek, hanem mindig érdekeink
nek sugalmát kell követnünk. 

Ha puszta demonstratióbói, ha csupán azért, 
hogy szabadságunknak életjelet adjuk, lerombol
nék azt is, a mire szükségünk van, vagy idő előtt 
semmisitenők meg azt, a mit egyelőre még nem 
nélkülözhetünk: ez annyit tenne, mint a fegyvert, 
melyet az isteni gondviselés azért adott kezünkbe, 
hogy azzal magunkat védelmezhessük ellenséges 
megtámadások ellen, ezen fegyvert magunk ellen 
forditanunk. 

Helyzetünk sokban hasonlít azon jőszágtulaj-
donoséhoz, a kit hosszú évek előtt ősi birtokából 
erőszakkal kiforgattak, s kinek elvégre sikerült 
ezen birtokot hosszadalmas per utján visszanyer
nie , s midőn ennek következtében ősi birtokába 
ismét visszatér, egészen uj gazdasági rendszert, uj 
beosztást, uj lakot és gazdasági épületeket talál. 
Visszanyert rendelkezési jogát e jószágtulajdonos 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1865/8 . IX. 

— ha józan — bizonyára nem azzal fogja kezdem, 
hogy azonnal feltétlenül megsemmisítse mindazt, 
a mit birtokos elődje alkotott, hanem bírálat alá 
veszi, ezen alkotások közül melyek felelnek meg 
czéljának és melyek ellenkeznek azokkal. (Tetszés 
jobb felöl.) Ha elhatározza is magát a létező épületek 
egyike vagy másika megszüntetésére, bizonyára 
óvakodni fog ezt tenni mindaddig, mig a maga 
czéljainak megfelelőbb uj épületet fel nem emelte. 
(Helyeslés jobb felöl.) 

Ezt tettem én is, t. ház. a királyi curiávaí. 
Beláttam én, hogy az mostani szerkezetében telje
sen fentartkaíatlan; ezt a t. ház eló'tt is őszintén 
bejelentettem, és már ezelőtt egy évvel előadtam 
egyúttal azon tervet, mely szerint én a curiát áta
lakítandónak tartom. 

De addig, a mig ezen tervet önök bírálat alá 
nem veszik, addig, mig én ezen tervezetet életbe 
nem léptethetem, hazafiúi kötelességemnek ismer
tem a régi intézményt megtartani. 

Soha sem jutott nekem eszembe vitatni akar
ni, hogy e testületnek, melyről szó van, egybeal-
kotása törvényes; hanem igen is tekintem azt oly 
testületnek, a mely a törvényes bírói hatalmat, 
habár ideiglenes, de teljes joghatálylyal gyako
rolja. (Helyeslés jobb felöl.) 

És ezen elvet, ezen tételt nem engedhetem meg
támadtatni: mert ha ez elvet meg lehetne támadni, 
akkor érvénytelenné válnának mindazon ítéletek, 
melyek mától fogva visszamenve 1849-ig keletkez
tek ; akkor kétessé válnék minden jog és minden 
tulajdon, mely ezen Ítéletekben és átalában az 
1849 óta kibocsátott rendeleteken alapul; akkor a 
magán jog mezején oly forradalmat támasztanánk, 
melynek hordereje, következményei kiszámithatla-
nok. (Igaz! jobb felöl!) 

í g y vagyunk törvényeinkkel is, ne csináljunk 
titkot belőle. 

1861-ben visszaállítottuk a magyar törvénye
ket, de csak egy részben, mert a restitutio in in-
tegvum e téren a gyakorlati lehetetlenségnek közé 
tartozik. Elfogadtuk, hogy egyebet ne említsek, 
az úrbéri pátenst; .el a telekkönyvi rendeletet; el 
az alaki eljárás azon szabályait, melyeket az or
szágbírói értekezlet javasol. 

Tűrjük és elfogadjuk ezeket józanul és higgad
tan, nem mintha alkotmányos értelemben törvé
nyek volnának, hanem mivel azokat a gyakorlati 
kényszerűség törvénye gyanánt tekintjük. 

Tűrjük és elfogadjuk ezeket mindaddig, mig 
azon roppant ürt, melyet törvényhozásunknak 18 
éves önkéntelen szünetelése okozott, alkotmá
nyos utón betölthetjük ; tűrjük és elfogadjuk azon 
magasabb szempontból, mert vannak a gyakorlati 
életnek oly követelményei, melyek halaszthatlan 
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kielégítést igényelnek, a mit megtagadva collisi-
óba hoznók az alkotmányt magával a gyakorlati 
élettel: és ez épen az alkotmányosság érdekében 
nem volna kívánatos, mert csak azulyan kormány 
életrevaló, mely a gyakorlati élet szükségeinek 
megfelel. 

Ez helyzetünk, t. ház ! Az alkotmányos élet 
folyama , az alkotmányos átalakulás munkája hála 
Istennek megindult; de ne engedjük át magunkat 
illusióknak: még évek fognak eltelni, mig az áta
lakulás munkája be lesz fejezve. 

Addig kénytelenek vagyunk a régi rendszer 
hagyományait itt-ott megtűrni, elfogadni és fel
használni, nem azért, mintha nem állana jogunk
ban, hanem azért, mert nem állana érdekünkben 
azokat megsemmisítenünk. {Helyeslés jobb felöl) 

Átalában a békés átalakulás jellege: alkura 
lépni a körülményekkel, az érdekekkel, a viszo
nyokkal. Ebben különbözik a forradalomtól. Sőt 
mai világban már a eivilisált népek forradalma 
sem romboló, sem pusztító, hanem ezt csak a bar-
barismus teszi. A müveit s műveltségre törő nem
zetek jelszava: alkotni; és ha már kell rombolni, 
nem rombolni addig, mig a létező helyett nem al
kottunk ujat. {Élénk helyeslés jobb felöl.) 

Ezek, t. ház, azon vezérelvek, melyek eddigi 
eljárásomban irányadóul szolgáltak; ezek azon 
okok, melyek azon elhatározásra birtak, hogy a 
kir. curiai intézményt, ugy mint azt a múlt rend
szerből átvettem, ideiglen fentartsam; de egy
úttal óvakodjam contrasignatura által arra az ál
landóság bélyegét sütni. 

Ha ezt teszem, praejudicálok a kincstár érde
keinek és praeoccupálom a törvényhozásnak intéz
kedéseit a bírói szervezet megállapításának terén. 

Eljárásom czélja nem volt más , mint egy 
részről megóvni magam számára a cselekvés sza
badságát , más részről pedig a törvényhozásnak 
alkotásai számára tiszta terrénumot fentartani. 
[Helyeslés jobb felöl.) 

De viszont ünnepélyesen kijelentem a t. ház
nak, hogy mihelyt az uj bírósági szervezetet ugy, 
a mint azt a t. ház bölcsesége megállapitandja, 
életbe léptethetem, azon pillanattól fogva az itélő 
székek asztala körül nem fog helyt foglalhatni 
egy biró sem, kinek kinevezése miniszteri ellen
jegyzéssel ellátva ne volna. (Élénk hosszas helyeslés 
a jobb oldalon.) 

Deák F e r e n c z : T. ház! Simonyi Ernő kép
viselőtársunk interpellatióját mind lényegében, 
mind pedig lehető következéseiben oly fontosnak 
tartom, hogy megvitatása mulhatlanul szükséges. 
De szükséges az is , hogy a képviselőház az iránt 
határozat által nyilatkozzék. 

Két szempontból kell figyelembe venni ezen 

interpellatiót': az alkotmányos elvre és az alkalma
zásra való tekintetből. 

A mi az alkotmányos elvet illeti: én nem osz
tozom t. miniszter urnák azon nézetében , hogy a 
koronázás előtt kinevezett birák kinevezése utólag 
se legyen ellátandó miniszteri ellenjegyzéssel: 
nem osztozom pedig azért, mert az alkotmánynak 
nem csak elvei, hanem formái is igen fontosak, 
ha nem magokban ezen formákban fekszik gyakran 
az elvnek ereje. E nézetemet nem változtatja meg 
az 1848. példája sem: mert 1848-ban egyik alkot
mányos állapotból mentünk át az átalakított alkot
mányos állapotba, s mindazon bíróságok, melyek 
akkor működtek , az elébb fenálló törvények sze
rint alkotmányosan voltak kinevezve, alkotmányos 
koronázott fejedelem által; jelenleg pedig ezt a 
múlt 18 év lehetetlenné tette. Jelenleg sok birói 
személy van, ki nem alkotmányos hatalom által, 
nem alkotmányos formák mellett neveztetett ki, s 
az ilyenekre nézve mulhatlan szükségesnek tar
tom az ilyen hiányok utólagos pótlását. (He
lyeslés.) 

A mi az elvnek alkalmazását illeti : itt azon 
időről lehet kérdés, mikor történjék az minél keve
sebb convulsióval és minél kevesebb kárával [az 
országnak ? 

Végig gondoltam én is mind azon nehézsége
ket , melyek e tárgygyal járnak, és nem tudtam 
tisztába jönni más alapon, mint az országgyűlés 
határozatának és feliratainak alapján. Az ország
gyűlés 1866. február 24-kén föíterjesztett felirata 
48-ik szakaszában ezeket mondja: „Az átmeneti 
korszakban a felelős magyar minisztérium eljárása 
sem lehet mindenben oly szorosan szabályszerű, 
mint a soha meg nem zavart és félbe sem szakasz
tott alkotmányos élet rendes folyamában. Ország
gyűlésünk ezt mindig figyelembe veendi ; és a fele
lős magyar minisztériumnak, mint parlamenti 
kormánynak eljárását, mindazokra nézve, mik a 
kiegyeztetésnek alkotmányos utón eszközlését, a 
közigazgatásnak átvételét és idő közben vezetését 
illetik, szigorúság helyett méltányos elnézéssel 
fogja megitélni, és az e czélokra intézett őszinte 
törekvést lehetőleg támogatni is kész leend." 

Ezt mondotta ki ugyanezen országgyűlés ez
előtt két évvel; és ha ezt az országgyűlés ki nem 
mondja és nem követi, nem hiszem, hogy találko
zott volna elég merész ember, a ki a miniszteri tár-
czát elvállalta volna : mert annak vezietése előre 
láthatólag lehetetlen lett volna. (Helyeslés jobbról.) 

Átmeneti korszakok mindenütt, kivált a hol 
nem tabula rásán működnek, hol nem forradalom 
intézkedik, igen sok nehézséggel járnak. (Ugy van!) 

Nem szeretek külföldről gyakran példákat 
felhozni; nem szeretek azért, mert minden nemzet 
a maga geniusa szerint hozza törvényeit, minden 
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nemzet intézkedései a nép geniusa, akarata, szük
ségeinek kifolyásai, és a mi egyik helyütt igen 
helyes, más helyütt nem alkalmas. Mondom tehát, 
nem szeretek gyakran hivatkozni külföldi példákra, 
bár hozhatnék fel külföldről példákat arra nézve, 
hogy az átmeneti korszak mennyi nehézséggel jár 
mindenütt; de maradok e részben hazánk törté
nelménél. (Halljuk!) 

1790-ben egy 9 — 10 évig tartó absolut kor
szak után bekövetkezett az alkotmány visszaállí
tása és egy átmeneti korszak. Ezen átmeneti kor
szaknak is voltak nehézségei, mint az országgyű
lés irományai mutatják. Kénytelenek voltak még 
1790-ben is az országos rendek fejedelmökkel, 
még pedig a legnagyobb egyetértésben, midőn 
egy részről az alkotmány biztosítására törekedtek 
s azt a törvényekben világosan kifejtve megerő
sítették, a magánjogi viszonyokra nézve egy fon
tos tárgyban az ideiglenesség mellett maradni. 
Ezen fontos tárgy az úrbéri viszonyok rendezése 
volt. Akkor az úrbéri viszonyokat nem határozhat
ták el, elegendő idejök nem volt hozzá; tehát ideig-
len állapították meg, és ezen ideiglenesség 35 évig 
tartott. 

1848-ban átalakult Magyarország alkotmá
nya ugy köz-, mint magánjogi téren, és kénytelen 
volt 1848-ban a pozsonyi országgyűlés igen fon
tos dolgokat csak ideiglen határozni el, azon véle
ményben, hogy rövid időn összejön az uj ország
gyűlés és azon tárgyakat végleg meg fogja vitatni, 
végleg meg fogja állapitani. Közbe jött SL'I 1848 
utáni szomorú 19 év. Nagy része az akkor elhatá
rozott töivényeknek, melyek akkor ideiglenesek 
voltak, ideiglenes ma is. 

Az átmeneti korszakok sajátsága és talán átka 
az ideiglenesség ; de nehéz belőle rögtön kivergődni. 
Ha körül nézünk, mennyi az ideiglenes nálunk! Ha 
mindezt azonnal törvénytelennek is nyilvánítanék, 
valóban az ország alkotmánya, szabadsága, jog
érdekei és minden viszonyai fel lennének forgatva. 

íme a megyék! Helyzetök már 1848-ban ál
lapíttatott meg ideiglen, és azon állapot most is ideig
lenes, még pedig az ideiglenes állapotban történt 
változtatások is ideiglenesek. 1848-ban a bizottsá
gok megalakítása rendeltetett el ideiglen. 1861-
ben ideiglen, és pedig az 1848-ki törvények szelle
métől, sőt szavaitól eltérőleg, választattak meg az 
uj bizottmányok. Legújabban ismét kénytelenek 
voltunk az 1861-ben megválasztott bizottmányo
kat ideiglen fentartani, ismét eltérőleg az 1848-ki 
törvények szellemétől és szavaitól. 

ideiglenes az úrbéri kárpótlás. 1848-ban az 
elvet mondtuk ki : az absolut kormány foganato
sította. A koronázott fejedelem ujabban ki nem 
adta, miniszter nem ellenjegyezte, és a kinek meg
vannak papírjai, azért ezen ideiglenes szabály 

mellett természetesen szedi a kamatot , mert hiszen 
félre nem lökheti; és maga az országgyűlés — 
mindamellett, hogy az úrbéri kárpótlás megállapí
tása ideiglenes rendeleten alapszik mind a som
mára, mind a kamatra, mind a becsüre, mind a 
fizetés módjára nézve — maga ezen országgyűlés 
nem egyszer hivatkozott arra , mint fenállóra : p. o. 
magában a költségvetésben is a jövedelmek tete
mes részét nyelik el és foglalják el az úrbéri papi
rosok, kamatai és tőketörlesztései. 

Ideiglenes az ősiségi pátens. A ősiség eltörlé
sének elve kimondatott: alkalmazása hoszszas 
munkálatban fejeztetett ki az absolut rendszer 
alatt, nem a koronás fejedelem által, nem a minisz
ter által ellenjegyzett rendeletben. És ezen ősiségi 
pátenst még sem merném törvénytelennek mon
dani , és ajtót nyitni mindazon pereknek, melyek 
abból származhatnának. 

Ideiglenes, a mint miniszter úr megjegyzé, az 
országbírói értekezlet munkálata. Ezt sem adta ki 
törvényes hatalom, ez sincs ellenjegyezve miniszter 
által : és az 1861-ki országgyűlés kénytelen volt, 
hogy ellátás nélkül ne legyen az igazság kiszol
gáltatása, elfogadni: elfogadni pedig nem csak az 
anyagi jogban tett változásokra, hanem igen tete
mes változásokkal az alaki jogra nézve is ; és azon 
értekezleti munkálat 29-dik szakaszában a curia ia 
ideiglen megáílapittatott. 

Ha tehát tőlem valaki azt kérdezné, törvénye
seknek tartom-e azon itélőszékeket, melyeknek 
számos tagjai és talán többsége oly tagokból áll, a 
kik nem koronás fejedelem által, nem miniszteri 
ellenjegyzés mellett neveztettek ki ? kénytelen 
volnék a jelen helyzetben azt felelni , hogy ép oly 
törvényes, mint az országbirói értekezlet munká
lata, mint az úrbéri papirok, mint az ősiségi pátens, 
mint igen sok intézvény és törvényes szabályul 
szolgáló rendelkezés, mely mai napig is f enáll, azaz 
ideiglen törvényes. 

Ebből nem következik, hogy a mi ideiglen 
fenállhatott, az a nélkül, hogy a törvényesség aíkot-
mányszerü bélyege ráüttessék, tovább is állan
dóan megmaradhasson ; hanem épen azért bocsá
tottam előre, hogy ezen hiányoknak utólagos pót
lását szükségesnek tartom. 

A miniszter úr azt mondja, hogy törvényja
vaslatot terjesztett a ház elé , melynek egyik része 
a bíróságok szervezetére vonatkozik. Ezt vala
mennyien tudjuk, hiszen előttünk fekszik. 

Azt monda, hogy addig halasztotta ezen hiány 
pótlását, míg ezen törvény a házban keresztül megy 
és szentesítve lesz. Fontos okokat hozott elő minisz
ter úr arra nézve , miért tartotta ezt szükségesnek. 
Szükségesnek tartotta az igazságkiszolgáltatás, a 
honpolgárok jogviszonyainak érdekében, és talán 
leginkább azért, hogy az országgyűlés intézked-
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vén, ő czélszerüen mtíködhessék, mert a nélkül I 
nem birt volna felelősséget vállalni azon tagok ki
nevezéseért , a kiket talán ezen keretben nem al
kalmazhat , vagy mert fölöslegesek, vagy mert 
akármi tekintetben hivatásuknak megfelelni nem 
volnának képesek. 

Ezen okok reám nézve meggyőzőleg hatottak ; 
és sokkal nagyobb veszélyt látnék abban, ha egy
szóval kimondanék, hogy ezen bíróságok törvény
telenek , mert annak megmérhetlenek volnának 
követelései : ezzel fölforgattatnék az igazságszol
gáltatás eddigi működése és ez lehetetlen volna az 
ujabb kineveztetésekig ; az igazságszolgáltatás pe
dig egy óráig sem szünetelhet. 

Nem akarok hoszszas lenni. (Halljuk!Halljuk!) 
Egy határozatot indítványozok, mely mindezen 
tekinteteket figyelembe véve, a felett intézkedjék, 
a mi az elvre nézve s a mi a gyakorlatra nézve 
szükséges. Bátor leszek ezen határozati javaslatot 
felolvasni. [Halljuk!) 

(Oly tssa) : „Határozati javaslat. Az ítélőszé
kek olyan tagjaira nézve, kik még a koronázás 
előtt s miniszteri ellenjegyzés nélkül lettek ő fel
sége által kinevezve, s bírói állásukban koronázás 
után is meghagyattak, szükségesnek tekinti az 
országgyűlés, hogy azok kineveztetésének alkot
mányos kellékei az 1848-ik évi 3-ik törvényczikk 
rendeletéhez képest utólag pótoltassanak. De 
minthogy a minisztérium ezen utólagos pótlást ed
dig főkép azért halasztotta, mert czélszerübbnek 
vélte bevárni a bíróságok szervezéséről már be
nyújtott törvényjavaslat elfogadását és szentesíté
sét, s azzal kapcsolatban eszközölni a szükséges 
és alkalmatos birói tagok alkotmányszerü végle
ges kinevezését s illetőleg megerősitését: kijelenti 
ezennel az országgyűlés, miszerint elvárja a mi
nisztériumtól, hogy mentül előbb, s a mennyi
ben hamarabb teljesen meg nem történhetnék, 
a bíróságok szervezésére vonatkozó s már benyúj
tott törvény szentesitésekor azonnal, akképen fog 
intézkedni, hogy az 1848-ik évi IH-ik törvényczikk 
rendelete szerint azon itélőszékeknél, melyeknek 
tagjait Ő felsége nevezi ki, minden kinevezés mi
niszteri ellenjegyzéssel el legyen látva, s ez által 
végleg meg legyen szüntetve azon ideiglenes 
állapot, melyben jelenleg vannak az ítélőszékek 
számos tagjai hivatalos állásukra nézve. Kijelenti 
egyszersmind az országgyűlés, hogy a biróságok 
szervezésére vonatkozó törvényjavaslatnak tárgya
lását legközelebbi teendői közé sorolja; továbbá 
tekintetbe véve, hogy a jelen átmeneti korszak 
súlyos nehézségei miatt sok fontos magánjogi tör
vényeinkre nézve sem lehetett még az ideiglenes
séget megszüntetni, mert mindenekelőtt közjogi 
viszonyaink végleges megállapításáról, az ország 
caélszerü védelméről s az államháztartás rendezé

séről kell vala törvényhozásilag intézkedni; te
kintetbe véve, hogy az igazság kiszolgáltatása 
ideiglen sem szünetelhet, a biróságok Ítéleteinek 
felforgatása pedig a vagyon biztosságát, s a hon
polgárok jogviszonyait végtelen zavarba döntené: 
kijelenti az országgyűlés azt is, hogy a most fen-
álló ítélőszékek által eddig hozott, és a biróságok 
törvény általi szervezéséig hozandó ítéletei, hatá
rozatai, végzései, rendeletei ellen, egyedül azon 
oknál fogva, hogy az ítélőszék tagjai között olyan 
egyének is voltak s vannak, kik még a koronázás 
előtt, s miniszteri ellenjegyzés nélkül neveztettek 
ki, jogérvényes kifogást tenni nem lehet." 

Ezen indítványomban — különösen kiemelve, 
hogy : „elvárja az országgyűlés a minisztériumtól, 
hogy mentül előbb, s a mennyiben hamarabb 
teljesen meg nem történhetnék, a biróságok szer
vezetére vonatkozó törvény szentesítésekor" stb. — 
azért mondom „mielőbb**, mert nem látom át, hogy 
maga a szervezés eszméje miért gátolná azt, hogy 
a miniszter addig i s , egyes tagokra nézve, a kiket 
épen ő fel akar használni, a miniszteri ellenjegy
zéseket utólag pótolhassa. Belátom, hogy vala
mennyit a felhozott okoknál fogva ki nem nevez
heti, hanem egy részét addig igenis kinevezheti, 
miután remélem , hogy sokáig nem késhetik a 
szervezés. 

Nem indokolom tovább indítványomat, hanem 
azon kéréssel teszem a ház asztalára, méltóztassék 
kinyomatni s tárgyalására határidőt rendelni: mert 
a dolgot igen fontosnak tartom. Kérem továbbá a 
házat arra is, hogy azon esetben is, ha indítvá
nyom akár í gy , akár módosítva a többség által 
elfogadtatnék, méltóztassék azt a méltóságos fő
rendekkel is közölni és őket elfogadására felszó
lítani : mert épen azért, hogy zavar ne támadjon 
a perlekedők között és azok véleményei szétága-
zása miatt baj ne történjék, azt óhajtom, hogy ez. 
ne csak ezen háznak, hanem az egész országgyű
lésnek határozata legyen. (Elénk helyeslés.) 

E l n ö k : U g y hiszem, a t. ház közakaratát 
fejezem k i , midőn határozatul kimondom, hogy a 
beterjesztett indítvány kinyomassák ]) és a képvi
selők közt kiosztatván, felvételére határidő tűzessék 
ki. (Helyeslés) Méltóztassanak tán most a napot 
kitűzni. (Az adótorvények után !) 

Napirenden levő tárgy a személyes kereset
adó iránti törvényjavaslatnak harmadik felolva
sása, azután a házadóra vonatkozó törvényjavaslat. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a személyes 
keresetadó iránti törvényjavaslatot.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a most felolvasott tör
vényjavaslatot végleg elfogadni ? (Elfogadjuk !) A 
kik elfogadják, méltóztassanak felállani. (Megtörté-

J) Lásd az Irományok 284-dik izámát. 
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nik.J A többség elfogadja. A méltóságos főrendek 
legközelebbi ülésébe át fog küldetni. 

Következik a házadóra vonatkozó törvény
javaslat végső megszavazása. Mielőtt azonban ez 
történhetik, a pénzügyminiszter úr által beadott 
két betoldandó szakasz iránt kell megnyitnom a 
tanácskozást. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a ház
adó iránti törvényjavaslatba betoldandó 13. és 14-ik 
szakaszt) 

E l n ö k : Méltóztatnak átalánosságban hozzá
szólani ? {Elfogadjuk!) 

HaláSZ Bo ld i z sár : T. képviselőház ! Nekem 
a 13-dik szakaszra van azon észrevételem, hogy 
hivatkozás történik egy oly eddigi szabályra, mely 
itt megváltoztatik. Hiszen átalánosságban ki van 
már mondva, hogy azon szabályok, melyekre 
nézve a minisztérium fel van jogosítva azokat utó
lag is használni, csak annyiban maradnak meg, a 
mennnyiben meg nem változtatnak. Tehát ezen 
13-dik szakasznak hat első sorát kihagyandónak 
vélném, és csak utolját tartanám beveendőnek, ne
vezetesen csak ennyit : „az álíamadónak és föld-
tehermentesitési járuléknak együttvéve^ stb.: mert 
azt hiszem, miután itt positive ki van mondva a 
a percentuatio, nem szükség azt mondani, hogy 
a szabály eltöröltetik: mert ez átalában csak any-
nyiban alkalmazandó, a mennyiben el nem töröl
tetik. (Zaj. Maradjon!) 

Lónyay Menyhért pénzügyér : Ha ez 
megfelel a képviselő úr kivánatának , részemről 
szivesen hozzájárulok, hogy „szabály" helyett az 
mondassák: „eddigi gyakorlat". Ü g y hiszem, ezen 
módosítás megütközését enyhítheti, mert az eddigi 
szabályokon alapszik az eddigi gyakorlat. 

HaláSZ Boldizsár: Észrevételem nem oda vo
natkozott, hanem azon átalános elvből indul ki, hogy 
az eddig gyakorlatban levő szabályok csak annyi
ban érvényesek, a mennyiben itt meg nem változ
tattak : tehát szükségesnek nem tartom, hogy a 
16-dik szakaszban kimondassék, hogy ezen szabá
lyok eltöröltetnek. (Helyeslés.) 

Csengery Imre : Én is azt gondolom, hogy 
Halász Boldizsár képviselőtársam észrevétele he
lyes. Mind azon változtatásoknál, melyek a bélyeg
es dijakra vonatkozó törvényjavaslatokban tett a 
ház, szintén nem hivatkozott előzőleg a megváltoz
tatott eddigi rendszabályokra; hanem a melyekre 
nézve változtatás látszott szükségesnek, magát a 
változtatást igtatta törvénybe. Hanem Halász 
Boldizsár képviselőtársamnak még sincs vélemé
nyem szerint egészen igaza: mert ha csak ott 
kezdjük a szakaszt, a hol ö akarja, akkor tulajdon
képen nem lesz megmondva, hogy miről lesz intéz
kedve. Én tehát hozzá teszem azt : „az illeték 
megszabásánál": mert ezen szavaknak semmi esetre 

sem lehet kimaradni. Tehát igy kezdeném a sza
kaszt : „Az illeték megszabásánál a házbéradó alá 
eső ingatlanokra nézve" stb. (Helyeslés.) 

HaláSZ B o l d i z s á r : Jól van! elfogadom. 
E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni?(Elfogadjuk!) 

Tehát ezen szakasz hat első sora kitöröltetik és 
helyette beszuratik: „Az illeték megszabásánál 
a házbéradó alá eső ingatlanokra nézve" . . . . stb. 
(Hesyeslés.) 

Csengery Imre jegyző (olvassa a szakaszt 
az elfogadott szövegben.; 

BujanOViCS Sándor j e g y z ő (olvassa a be
toldandó 14-dik szakaszt.) 

Bón lS S á m u e l : T. képviselőház ! Ezen tör
vényjavaslat elfogadtatott a ház által; nem is ez 
érdemére szólok; hanem méltóztatik a t. ház em
lékezni, hogy ezen törvényjavaslatot, a mennyiben 
benne az összeg említtetik, a bélyegadónál kika-
gyá a ház és utasította további tanácskozásra. 
Ezen két törvényczikk tvdajdonképen a házadóhoz 
nem tartozik, mert egyenesen bélyegről szól 
és igy a bélyegtörvényhez tartozik. Én jónak 
látnám, ha a t. ház akként rendelkeznék, miután elv
ben elfogadta ezen törvényjavaslatot, hogy utasí
taná az osztályokhoz, hogy azokat a bélyegtör
vénybe illeszszékbe, mert a házadóhoz teljességgel 
nem tartozik. 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r t Én he
lyeslem t. képviselő úr nézetét. Mert miért hagya
tott ki ezen, a tanácskozás tárgyát képező intézke
dés a bélyeg- és illetékről szóló törvényjavaslat
ból ? Azon egyszerű okból, mert midőn a bélyeg
es illetékről szóló törvényjavaslat tárgyaltatott, a 
ház- és földadónál a megadóztatási mérv még nem 
volt meghatározva, s ha ez iránt már a bélyeg- és 
illetéktörvény tárgyalása alkalmával intézkedni 
akartunk volna, akkor oly intézkedés jött volna 
azon törvénybe, mely iránt a ház még nem hatá
rozott. Miután azonban a t. ház mind a földadóra, 
mind a házadóra nézve már határozott, idő közben 
pedig a főrendek a bélyeg és illeték iránti tör
vényjavaslatot egy inkább stylaris változtatás vé
gett visszaküldék, a t. képviselő úr inditváuyát, 
melyet én is helyesnek tartok, legkönnyebben 
ugy lehetne érvényesíteni, hogy azon utasítással 
tétessék át ezen két szakasz is az osztályokhoz 
vagy a központi bizottsághoz, miszerint azokat 
ugy tekintvén, mint a t. háznak határozatát, min
den változtatás nélkül az illető helyre tegye be. 
(Helyeslés.) Ez által a törvénynek szerkezete min
den esetre correctebb lesz, mint ha ezen két sza
kasz a házadótörvénybe jönne, hová csakugyan 
nem illik. É n tehát, mint már emliteni szeren
csém volt, szívesen hozzájárulok a t. képviselő úr 
indítványához; azonban azon kérésem v a n , 
hogy ezen két szakasz ugy tekintessék, mint a 
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ház megállapodása, mely tehát ujabb szerkezeti 
változtatás alá többé nem kerülhet. (Helyeslés. A 
központi bizottsághoz!) 

Csengery I m r e : T. ház ! Én azt hiszem, 
formai tekintet áll ellene annak, hogy Bónis kép
viselőtársunk inditványát el lehessen fogadni. A 
házadóról szóló törvényjavaslat még a ház előtt 
van, arra nézve tehát a ház még intézkedhetik és 
határozhat az inditvány értelmében. A bélyeg- és 
illetékek iránti törvényjavaslatra nézve azonban 
a dolog másképen áll, mert ez már a főrendi ház
hoz ie fölvitetett és ott el is fogadtatott és csekély 
stylaris módosítással jött vissza. Véleményem sze
rint tehát a dolog mostani stádiumában a bélyeg
törvényre nézve további tanácskozásnak nincs 
helye, kivéve azon módositást, melyet a felső-ház 
jónak látott e törvényre vonatkozólag ajánlani, 
mire nézve a t. ház még tanácskozni fog. Egyébre 
nézve, hogy azon törvényen a t. háznak már vál
toztatni nem lehet, épen végzésileg is mondotta ki 
a t. ház akkor, midőn ezen szakaszt a törvényből 
kihagyatni rendelte, és a törvényjavaslatba ma
gába is befoglalta, hogy a házadóról szóló tör
vényben a rendelt módon lesz beigtatandó. Véle
ményem szerint ezen eddigi megállapodásokat fel
forgatni nem lehet, hanem a megállapodás érde
mében meg van határozva, hogy a ház a jövedelmi 
adóról szóló törvényjavaslatban ugy intézkedjék, 
mint jónak látja. 

BÓniS S á m u e l : Felhivom a ház figyelmét, 
hogy midőn a bélyegadó összege lett volna ta
nácskozás alá veendő, a ház azt mondta, hogy ez 
iránt még nem intézkedhetik, mivel előbb a ház
adó iránti törvényjavaslatot kell ellátni a háznak, 
s igy itt ür maradt. Az, hogy most visszakülde
tett a felsőház által egy stylaris észrevétellel, ugy 
hiszem, nem képezhet formai tekintetben aka
dályt, miután fentartottuk, hogy ez iránt későb
ben fogunk határozni , s ennélfogva a forma 
ellen nem vétenénk, a lényegre nézve pedig hasz
not tennénk, hogy ha visszautasitnók az osztá
lyokhoz. 

E l n ö k : Elküldöttem már a határozatért, mert 
ugy hiszem, a végzés az volt, hegy erre nézve a 
ház később fog intézkedni. 

Ghyczy Kálmán: Ha nem változott volna 
meg azóta, mióta a ház a t. elnök ár által emiitett 
határozatot hozta, ha, mondom, azóta nem válto
zott volna meg a tényállás: akkor az előbbi hatá
rozat talán nehezebben volna módosítható, mert 
akkor a bélyegadó iránti törvényjavaslatot a ház 
már elvégezte és átküldte a főrendekhez, kérvén, 
hogy azt a főrendek egész kiterjedésében elfogad
ják ; s akkor a további tárgyalás megszűnnék. De 
idő közben és épen most osztatik ki a főrendek 
üzenete, mely szerint ok magok is változtatást ki

vannak tenni ezen törvényjavaslatban. A két 
tábla között tehát az értekezés ezen két törvény
javaslatra nézve még befejezve nincs. Nem mon
dom én azt, hogy a t. ház megváltoztathatna egy 
előbbi határozatot, melyről a főrendeket már ér
tesítette ; de itt nem is azon határozat megváltoz
tatásáról van szó, hanem egy oly tárgynak ujabb 
elhatározásáról van szó, mely előbb a törvényben, 
mely át volt küldve a főrendekhez, elintézetlenül 
maradt, melyre nézve, mint Bónis képviselőtársam 
mondotta, űr maradt a törvényben. Ezen űrnek 
kipótlására, azt hiszem, a háznak most is teljes 
joga van, és miután különben is kell a főrendek
hez még üzenetet átküldeni a bélyegadó iránt, 
nagyon helyén lesz, ha azon intézkedés is, mely 
most a minisztérium által törvénybe igtatni java
soltatik, a főrendekkel közöltetik, hogy ők is hozzá
járulhassanak. Én tehát nem látok semmi aka
dályt, hogy ezen törvény a maga helyére, a bé-
lyegtörvénybe be ne jöhessen. Hogy pedig ez 
megtörténhessék, a főrendeknek ma kiosztott, a bé
lyegtörvényről szóló üzenetét ezen ujabb szaka
szokkal együtt a központi bizottsághoz utasí
tanám. 

E l n ö k : A t. ház felfogásától és bölcseségétől 
függ, hogy minő stádiumban látja a dolgokat, és 
ha ezt vagy amazt el akarja határozni, nem látom 
át, hogy miért ne tehetné. Egyébiránt, mondom, 
fölfogásától és bölcseségétől függ, hogy minő utat 
kivan követni. Ha most a Bónis képviselő úr ál
tal tett inditvány elfogadtatik, akkor vissza fogjuk 
ezeket a központi bizottsághoz utasítani. Most, 
ha nem áll semmi útjában, a házadóról szóló tör
vényt fogja a jegyző úr harmadszor felolvasni. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Miután azon alkalommal, midőn a bélyeg- 8 ille
tékről szóló torvényjavaslatból kihagyatott a há
zakra vonatkozó ezen intézkedés, ugyanazon alka
lommal kihagyatott a földbirtok átruházásától fize
tendő illeték meghatározásánál alkalmazható adó 
után kimérendő legkisebb érték arányszám sze-

! rinti meghatározása, és most módunkban van a bé-
• lyeg- és illetéktörvénybe nem csak a házadóra 

vonatkozó, de a földadóra vonatkozót is beigtatni. 
Maga a számarány a földadóról szóló eredeti tör
vényjavaslatban benne foglaltatott, még pedig 
akkép, hogy a földbirtoknak legkisebb értékéül 
a földadónak 7 7-szeres összege vétessék fel, s azt 
a pénzügyi bizottság is utána számítván , helyes
nek találta; az illetéktörvényből azonban kiha
gyatott ugyancsak azon egyszerű okból, msrt a 
földadónak mérve még nem volt meghatározva, 
s igy a törvénybe nem lehetett oly tételt betenni, 
mely iránt még a törvén}7hozás nem határozott. 
Ennélfogva bátor vagyok egy módositványt elő
terjeszteni, a mely szerint (Olvassa) : „Azon ed-
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digi gyakorlat, melynélfogva az illetékek meg
szabásánál a földadónak alávetett ingatlanok ér
téke rendszerint nem vétethetik a földadónak száz
szoros összegénél kisebb összegben, akkép módo-
gittatik, hogy a földadó alá tartozó ingatlanoknak 
az államadónak a földtehermentesitési járulék nél
kül 77-szeres összege tekintendő legkisebb érték
nek". Ez által, ugy hiszem, mind a két hiányon 
segítve lesz, és mindkét intézkedés a bélyeg
törvényben, a hová valójában való, beígtatható. 

BujanOViCS Sándor j e g y z ő (Jelolvassa a 
Lónyay Menykért benyújtotta uj szakaszt.) 

E l n ö k : Ez is a központi bizottságnak fog 
kiadatni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a ház
adóról szóló törvényjavaslatot.) 

Elnök : Méltóztatnak a törvényjavaslatot el
fogadni ? {Elfogadjuk!) A kik elfogadják , méltóz
tassanak felállani. (Megtörténik.) A többség elío-
gadja. 

A napirendre kitűzött tárgyak közt követke
zik az adóbehajtási törvényjavaslat részletes tár
gyalásának folytatása : és pedig következik a 17. 
szakasz. De mielőtt ez felolvastatnék, az állandó 
igazoló bizottság részéről fog rövid jelentés tétetni. 

Antalfy Károly előadó (oh ássa a Vajda-
Hunyad és Hátszeg vidék választó kerületéből meg 
nem jelent képviselők elmaradása táigyában az ál' 
landó igazoló bizottság részéről tett javaslatot.) 

E l n ö k : Méltóztatnak e véleményt elfogadni ? 
(Elfogadjuk !) Tehát A'ajda-Hunyad kerületének 
képviselője elnökileg fel fog szólittatni, hogy 14 
nap alatt jelenjék meg a házban. A hátszegvidéki 
kerület központi bizottsága pedig felfog szólittatni, 
hogy miután képviselője megbizó levelét nem adta 
át, uj választást eszközöljön. Végre az irományok 
át fognak adatni a házszabályok megvizsgálására 
kiküldött bizottságnak. 

Következik már az előbb emiitettem tárgy, 
az adóbehajtásról szóló törvényjavaslat részletes 
tárgyalásának folytatása. 

P a i s s Andor j e g y z ő (olvassa a 11. szakasztl). 
K e t h e l y i József e l ő a d ó : A központi bizott

ságnak ezen szakaszra semmi észrevétele nincs. 
Hoffmann P á l : T. képviselőház! Valóban 

nem tudom, nyilt kérdésnek tekinthető-e, vajon 
hány forinton aluli összegek ne számíttassanak az 
illető kedvezmények tekintetében. Talán 1 forinton 
alul? Azt hiszem, 1 forint elég lesz. 

De mellőzve ezt, t. ház, bátor vagyok indít
ványozni, hogy ezen minimumot 5 frtra tegyük, 
t. i. mondjuk k i , miszerint 5 frton aluli összegek ne 
lehessenek ennek tárgya. 

Megvallom, ennek egy fő oka abban fekszik, 

) Lásd az Irományok 251-dik számának V-dik mellékletét' 

a mit már tegnap is bátor voltam megjegyezni, 
hogy t. i. igen csekély összegeknél sokkal több 
nehézséget, fáradságot okoz a kamatok kiszámí
tása, mint az megérdemelné. Tessék felvenni, hogy 
1 frt után fizetendő kamat nem tesz többet egy fél 
krnál ; már most szükséges volna e miatt is számí
tásokat tenni. Ne vigyük oly messzire, oly aprólé
kosra a számítást, mint az absolut uralom alatt 
1848 után tették. Iveket irtak össze, a^mi az állam
nak irtokba került, s utoljára a mit beszedett, a 
mit kapott kamat fejében, az 1 kr. vagy fél kraj-
czár volt. 

Ez volna az egyik ok; a másik szintén nagy-
érdekü előttem. Nem tehetek róla, ha Debreezen 
város képviselőjét ez megint sérteni fogja, mint 
tegnapelőtt azon alkalommal sértette ; de nem tehe
tek róla, én azon érvet mindig ki fogom mondani 
tekintet nélkül arra, vajon tetszik-e vagy nem bár
mely tisztelt egyéniségnek. Ez pedig a „szegény 
nép*. E kifejezésben ütközött meg tegnap tisztelt 
képviselő úr. (Felkiáltások: A dologra!) A dologra 
megyek tehát. 5 frt épen a szegény néposztály, 
vagy ha ugy tetszik, a kevésbbé vagyonos osztál 
— mert ezen kifejezés „szegény nép* nagy botrányt 
okoz — tehát mondom, az 5 frt épen a kevésbbé va
gyonos néposztály javára szól. Tehát azt gondo
lom, hogy 5 frt legyen a minimum, melyre nézve 
a kamatozásnak helye lenne. 

Ezen két okból voltam bátor felszólalni. 
Tisza K á l m á n : T. ház ! Én az előttem szóló 

urat azon térre, hogy egy már befejezett szemé
lyeskedő vitára térjek vissza, nem követem. (He
lyeslés.) Igen sajnálom, hogy még nem tudja a 
képviselő úr, de reménylem, meg fogja tanulni , 
hogy ez a parlamenti életben nem szokás. 

A mi továbbá a dolgot illeti, igen nagy saj
nálattal látom, hogy a t. képviselő úr nem érti 
ezen szakaszt Megmondom, miért nem érti. Nem 
érti először azért, mert nem tudja, hogy 1 forintról 
van-e szó, vagy pedig nyilt kérdés az, hány frt, 
mikor mindenki, ki magyarul tud ezt meg kell, 
hogy értse. Másodszor, nem érti miről van szó, 
mert azt hiszi, hogy a kinek adója mindössze 1 
frtnál kevesebb, annál nem számíttatik kamat , s 
azért akar 1 frt helyett 5-öt tétetni, holott egyátalá-
ban nem arról van szó, hanem arról, hogy bár
mely nagy adóhátralékoknál ha töredék forintok 
vagy krajczárokról van szó, azok számításon kívül 
hagyassanak. Én legalább így értettem, és he
lyesnek tartom azt. (Helyeslés.) 

Most arra kérem t. képviselő urat, méltóztas
sék máskoi múlt napokra visszavágó személyes
kedésektől tartózkodni. (Helyeslés balról.) En arra 
a térre nem fogom őt követni. Azonkívül pedig, ha 
valamit elérni akar , méltóztassék csak indítvá
nyozni, nem pedig a szakaszt félremagyarázva, 
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arról tartani gyönge szónoklatokat. (Zajos helyes
lés.) . 

Szontagh P á l (gomÖri): Előttem szólott Hof-
mann képviselő urnák az 5 frtra vonatkozó módo-
sitványát nem pártolhatom, mert habár belátom, 
hogy ebből nagy nyeremények nem lesznek, mind
amellett még is megingattatik az elv, hogy az ál
tal megszűnik a pontos fizetés ösztöne épen azon 
népnél, melynek talán épen oly szüksége lesz rá, 
mint másoknak; hanem egy más észrevételem van 
e szakaszra nézve. Ugy fogom fel a dolgot, hogy 
a fő czél az, hogy a számítás a forinton aluli 
részek elhagyásával egyszerüsittessék. De ezen 
czél gz által nem lesz elérhető, mert habár egy 
egész frtban számítunk is, ha ezt néhány napra 
fogjuk kiszámítani, akkor az mégis nehézzé 
teszi a számítást és gyakorlottabb számadót fog 
kivánni, a milyet például találhatunk ugyan a 
pénzügyi közegeknél, de épen a községi közegek
nél hiányzik, hol pedig a legkisebb tételek után 
gyakran igen parányi kamat fizetendő. Én tehát 
tartok attól, hogy ebből gyakran tévedések, sok
szor, bár nem is önkéntes, nem is szándékos tévedé
sek fognak felmerülni, és különösen azon néposz
tályra nézve, mely a számitáshoz teljesen nem ért, 
legnagyobb igazságtalanságok fognak elkövettetni, 
és átalában annyira népszerűtlenné teendjük ezen 
halasztási kamatnak általam is helyeselt számítási 
elvét, hogy a nép teljesen elidegenedik tőle. Bá
tor vagyok erre nézve egy módositványt inditvá-
nyozni, t. i. hogy az időre nézve csupán csak egész 
és fél, nem pedig negyed hónapok vétessenek. 
(Közbes:ólások: Ugy van a törvényben ! Ne veszteges
sük az időt! Zaj. Elnök csenget.) Tehát nem teszem 
meg az indítványt. 

Elnök: Nem értettem a képviselő úr indít
ványát. 

Lónyay Menyhért pénzügy ér: A kérdést 
nem jól fogta fel a t. képviselő úr. A t. képviselő 
úr ugyanis azt mondotta, hogy negyed és fél hó
napok szerint számíttassanak a kamatok, s igy 
tovább megy, mint maga a törvény, mert a tör
vényjavaslat ^csak egy hónapi kamatokat rendel 
számíttatni. Én tehát azt hiszem, hogy épen a t. 
képviselő úr által felhozott érveknél fogva tartsuk 
meg a szerkezetet, t, i. az egy hónapot. {Maradjon!) 

Elnök:: Méltóztatnak a szerkezetet elfogadni ? 
{Elfogadjuk!) Elfogadtatott. 

PaiSS A n d o r j e g y z ő (olvassa a 18-dik 
szakaszt.) 

K e t l i e l y i Józse f e l ő a d ó : A központi bi
zottságnak ezen szakaszra nézve stylaris észrevétele 
van a 4-dik sorban, t. i. negyedév helyett évne
gyedet vél teendőnek. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ezen szakaszt 

a központi bizottság módositványával ? (Elfogad
juk !) Elfogadtatott. 

Paiss Andor jegyző (olvassa a 19-dik 
szakaszt.) 

K e t h e l y i Józse f e l ő a d ó : A központi bi
zottság ezen szakasz első sorában a „származó" 
szó után ezen szavakat véli teendőnek : „végleg 
megállapított." 

V á l l y i JánOS: A jelen szakaszban állapittai 
tik meg legelőször törvényileg a múlt időből kát-
ramadt adók behajtása. En részemről e tekintetben 
némi előzetes cselekvényeket láttam volna szüksé
gesnek, jelesen a múltból felmaradt adóhátralékok 
nehogy jövőben is, mint most, tetemes bevétel
összegként az állam bevételi többletét tüntethessék 
fel, holott azok közt lehetnek, sőt bizonyára van
nak is több oly összegek, melyek behajthatlanok, 
és mint ilyenek már valósággal a bevételi többle
tet egyátalában nem képezhetik , de vannak olya
nok is, a melyek már felvételűknél olyanok, hogy 
azok a szigorú igazsággal^ összeegyeztefhetőleg 
szintén be nem hajthatók. Én tehát szükségesnek 
látnám azt, hogy ezen adóhátralékok rendszeresit-
tessenek akként, hogy hivatalos vizsgálat és mun
kálat alapján mindazok, a mik ezek szerint beve-
hetlenek, egyszer mindenkorra töröltessenek ki, és 
ne foglaljanak helyet a költségvetésnél oly bevé
telek, melyek nem létezőknek vehetők. De hogy ez 
megtétessék, és hogy már e szakasznál némi czél-
zott és előirányzott kijelentés is foglaltassák, én 
ezen szakasz második részének 3-dik sorában ezen 
szó után: „adóhátralékok" beigtatni óhajtanám: 
wa behajthatlanok hivatalból eszközlött kitörlése 
mellett." 

Vadnay LajOS: Hisz ez magától értetik. 
V á l l y i János : Ha magától értetik, annál 

inkább el is lehet fogadni; sőt teljes jogom van 
remélhetni, hogy a többség el is fogja fogadni. 

Ez az adóhátralékokra vonatkozó nézetem. 
Tovább menvén, látok ezen szakaszban még 
valami olyant, a mi nem határozottan kifeje
ző ; de ha megtekintem az utána következő 
20. szakaszt, már akkor meg ugy látom, a mit én 

; ebből érteni nem akarnék, de a 20-dik szakasz ol-
j vasasa után értenem kellett. Jelesen nincs itt határo-
| zottan kifejtve az, hogy az adóhátralékokra nézve 
i kamatjárulék ne számittassék. Én pedig ezt hatá-
i rozottan kifejezni óhajtanám, már azon elvnél fog-
! va is, hogy az alkotandó törvényeknek visszaható 
I erő ne mlajdonittathassék. Itt azonban, midőn már 

a 20-dik szakasz a kedvezményeket helyezi kilá
tásba az előleg befizetett összegekre, ebből azt sej
teti, hogy itt a kamathátralékok is fognak szá
míttatni. Én tehát e szakasz végén még ezt akar-

j nám hozzáadatni: „Ezen adóhátralékoktól kése-
! deími kamat nem számíttatik." 
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Tisza K á l m á n : T. ház! Ezen szakaszra 
nézve nekem is vannak észrevételeim, a melyek 
némely részben találkoznak az előttem szóló kép
viselő úr észrevételeivel, bár némely részben ismét 
eltérnek azoktól: ugyanazért, mielőtt előadnám né 
zetemet. a tisztelt képviselő úr legközelebbi beszé
déreszólok. Azt gondolom, s részemről ugy értem 
ezen törvényjavaslatot, hogy az adóhátralékok után 
múltra nézve késedelmi kamatok nem számittat
nak, s nem is számíttathatnak; de már ha ezen 
törvény szellemében kitűzött határidőre nem fizet 
valaki, akkor azon viszonyba jőnek az adóhátra
lékok, mint a mostani adó, a mit helyesnek tartok. 

Hanem részemről kifogásom ezen czikkre néz
ve kettő. 

Az egyik az, hogy első bekezdésében e sza
kasznak az mondatik , hogy a ki azon ré
szét adóhátralékának, mely 1867-ben lett volna 
fizetendő, be nem fizette, az rajta executio utján 
fog megvétetni. Természetesen, a ki kötelezettségét 
nem teljesiti, azon meg kell venni végrehajtás ut
ján is, mert az nem csak a kincstárnak, de minden 
adózónak érdeke, hogy kiki a maga terhét viselje, 
mert ha egy lerázza a maga válláról, az a másikéra 
esik ; azonban azt óhajtanám, hogy ezen első bekez
désébe a szakasznak ezen szó u tán: „kötelességök-
nek", azaz ha eleget nem tettek kötelességüknek , té
tessék ez: ,,a jelen törvény kihirdetése után egy 
hónap alatt" ha nem tettek eleget kötelességüknek, 
akkor foganatosittassék a végrehajtás: mert azt 
gondolom, hogy helyes lenne ezen egy hónapi rö
vid időt megadni mindenkinek, hogy még a tör
vény kihirdetése után is legyen ideje, melyben 
teljesíthesse azon tartozását: mert a törvény kihir
detése lesz legnagyobb nyomaték arra nézve, hogy 
mindenki eleget tegyen kötelességének. (Helyeslés.) 

Továbbá én is azt hiszem, hogy vannak azon 
hátralékok között nem csak olyanok — mint előt
tem szólott képviselő úr mondotta — a melyek be
hajthatatlanok teljes fizetési képtelenségnél fogva; 
de azonkívül, hogy vannak ilyenek, még vannak 
olyanok is, a melyek as annak idejében íenállott 
rendeletek és szabványok szerint is illetéktelenül 
írattak egyesekre s községekre ; vannak olyanok, 
a melyek az akkori időkből a hivatalos közegeknek 
vagy hanyagsága, vagy épen roszlelküsége és sik
kasztása nyomán maradtak egyesek vagy községek 
vállain. Azt hiszem, hogy míg az előbbiek valóban 
behajthatlanak levén, magunkat azoknak a köve
telési összegekbe foglalásával a várható bevételek 
iránt ámitgatnunk nem szabad, addig viszont a 
másik természetüeket, melyeket emliteni szerencsém 
volt, követelnünk az igazság és méltányosság meg 
nem engedi. 

Én tehát azt óhajtanám, hogy a második 
pont után tétessék ez: „Miután pedig lehetnek 

KÉPV. H. NAPLÓ 186%, IX. 

ezen hátralékok között olyanok, a melyek vagy 
helytelenül írattak az illetőkre, vagy teljes fizetési 
képtelenség folytán halmozódtak fel, ezeknek tisz
tába hozatalára egy bizottság neveztetik, melyhez 
két tagot a pénzügyminiszter nevez, kettőt az il
lető törvényhatóság, az elnököt pedig a megyék
ben a főispán, szab. kir. városokban a belügymi
niszter. Ezen bizottság megvizsgálván a hátralékok 
végett a felirt okokban a hozzá — működésének 
közhirré tétele után, egy fél év alatt — beadott pa
naszokat : az oly hátralékok, melyekre nézve azo
kat alaposaknak, bizonyittottaknak fogja találni, az 
adóhátralékok közül, mint elenyészettek, ki fog
nak törültetni." 

Ezen bizottság megalakításánál épen azt tar
tottam szem előtt, a mi a t. házban a jövedelmi 
adó tárgyalásakor szóba volt hozva. Bátorkodom 
tehát mind azon módositváuyt, mely a határidő 
közbeszurásáról, mind pedig azt, mely az adóhá
tralékokról szól, a t. háznak ajánlani. (Helyeslés 
balról.) 

Bujanovics Sándor jegyző {olvassa Vállyi 
János és Tisza Kálmán módositványait.) 

Makray László: T. ház! A 19-ik szakasz 
ellen nekem is van észrevételem, s ennek kifejezé
sére azon tételből indulok ki, hogy alkotmányos 
országban egyes polgárok sérelme egyszersmind 
az ábam sérelmeivel is egyazonos. Ennélfogva, ha 
sérelmei eltávolításáért szót emelek, ugyanakkor 
azok érdekében is felszólaltam, kik e törvénysza
kasz által magokat sértve találják. 

Ezen tekinteteknél fogva nem lenne nézetem 
szerint felesleges, ha némely tárgyakat előhoznék, 
melyek által az adóügy körül sérelmeket szenved
tem ; nem lenne felesleges, mondom, de sőt néze
tem szerint hasznos volna, mert ez által a képvi
selőház az Erdélyben történt dolgokról némi 
felvilágosítást vehetne magának, és jobban meg
ítélhetné, mennyiben hasznos és mennyiben szüksé
ges, hogy az adóhátralékok behajtása iránti tör-
vényczikkekben felvett szakasz megtartassék-e 
vagy ne ? 

Azonban, ha a t. ház figyelme ez által fárasz-
tatnék, az esetben kényszerülve lennék kijelenteni, 
hogy én változatlanul azon meggyőződésben va
gyok, hogy a sebeket, melyeket az absolut kor
mányrendszer eljárása által rajtam és több honfi
társamon ütött, az alkotmányos minisztérium gyó
gyítani hivatva van, és azon szempontból köteles, 
mert a méltatlanság, erőszak volt a jog felett, mely 
csak jogtalanságot szült. Definitióm czélja az, 
hogy midőn az absolutismus korszakában az 1848-
iki törvényeket félre tolta, intézkedésével az ab
solutismus az alkotmányt megfertőztette, a fertőz-
tetés pedig bün levén, ennek szülöttje törvényes 
nem lehet soha. 

8 
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Ha pedig a t. ház türelmét ki nem fárasztom 
és az engedelmet megadja arra, hogy némely dol
gokat az akkori időkből felhozzak: azon esetben 
bátor vagyok némelyeket megemlíteni. {Halljuk!) 

Tudva lévő dolog, t. ház, hogy Erdély azon 
szerencsétlen országok közé tartozott, melyekben 
polgári háború dúlt. Nem akarok senkit vádolni, 
hanem csak oda mutatni, mi által vannak a ten
ger zavarok életbe híva. {A dologra !) A dologhoz 
tartozik ez is. 1848-ban, mint előbb is mondám, 
Erdélyben a polgári háború dúlt. Birtokom is 
azon szerencsétlen birtokok közé tartozott, melyek 
élelmi tárul szolgáltak mind az osztrák, mind a 
muszka tábornak, és mi megmaradt, azt má
sok zsákmányolák el. Ily körülmények között 
kellett nekem gazdaságom újból megkezdéséhez 
hozzá fognom. A mi nehéz volt: mert akkor az oláh 
nép {Nyugtalanság) lealázónak tartotta volt földes
urának pénzért is dolgozni; a curialistáknak pedig 
az volt fogalma akkori idők szerint a tulajdon jog
ról, hogy szabad a törvény paizsa szerint foglalni. 
Annyira baj volt ez, hogy munka nélkül maradt 
birtokom, és igy kénytelen voltam Liptó megyé
ből tótokat hozatni és birtokomon megtelepíteni. 
Ezek szorgalma által lábadozott birtokom annyira, 
hogy bizonyos idő teltével olyan állapotba jutott, 
a milyent az országban lévő más bíri okosok, 
kik ezen munkát nélkülözték, felmutatni képe
sek nem voltak. Ezen telepítés, szerződésen 
nyugvó telepítés tette képessé széplaki birtokomat, 
hogy később bérbe adhattam. De megirigyelte az 
absolutismus {Folytonos nyugtalanság miatt szónok 
alig érthető), hogy enyészetnek szánt helyzetem
ből magamat felküzdöm s erőt mutatok. Fogta 
magát egy Stromayer nevezetű ország- és alkot-
mányboldogitó bukovinai biztos, kiről a legenda 
azt tartotta, hogy Galicziában a nemes lengyel fa
jok jutalmazója volt — ez volt a megye főbiztosa — 
és ezen főbiztos úr tette azt, hogy az én tótjaimat, 
mint előbb elsoroltam, üldözőbe vette u g y . hogy 
ezek kénytelenek voltak elvándorolni és Oláhor
szágban keresni uj hazát; de itt az kívántatott tőlök, 
hogy vallásukat megváltoztassák; visszavándo
roltak tehát az országba; de akkor már nem vol
tak olyjó módú, oly erkölcsös emberek, mint előbb 
voltak; igy a társadalomra is károsan hatott en
nek a zsarnoknak működése, Üldözte őket az által, 
hogy 6 frtnyi adót vetett minden főre; és üldözte 
őket az által, hogy 6 — 7 mértföldnyire hajtotta 
őket munka idején utkészitésre, és annyi utcsiná-
lást kívánt tőlök, a mennyit az örökségekben fel
szabadult volt jobbágyok tartoztak az államnak 
teljesíteni. Ez ellen tótjaim panaszt emeltek, de 
sikertelenül; és mivel birtokomat kénytelen voltam 
bérbe adni, panaszkodott haszonbérlőm is, a ki 
nem használhatta haszonbéri szerződésében kikö

tött módon a tótokat, mivel nyári idényben ia ut-
csinálásra hajtattak, nem használhatta mint foga
dott cselédeket, én pedig ugy adtam át a bérlőnek, 
s vállaltam szavatosságot. Ez kárpótlási kereseteket 
intézett ellenem a megyei törvényszékeknél és igy 
sokszorosan apadni kellett jövedelmemnek. De 
mi volt a második ok ? Bérbe adtam a birtokot 
2600 forinton , a katastralis munkálat szerint azon
ban nem évi 2600 frtban állapíttatott meg a jöve
delem, hanem 3800 frtban, vagyis 2600 frt helyett 
3800 frt után kellett jövedemi adót fizetnem. Még 
ez hagyján ; de következett a másik katastralis fel
mérés , miután még egy pár millóra kellé nevelni 
Erdélyben az adót, és újból felemelték adómat; jöve
delmem pedig a helyett, hogy növekedett volna, 
apadt, mert a különböző birtokháboritások, külön
böző perek folytonosan apasztották jövedelmemet. 
Ezekből támadtak panaszaim, és abból, hogy adó
nyugtáim egy néhány ezer forinttal mutattak töb
bet fel egy pár év alatt, mint a mennyi az adóhi
vatalnál bekönyvezve találtatott, a mi azt mutatja, 
hogy sikkasztások történtek. Panaszain folytán, me
lyeket az akkori minisztériumhoz, sőt magához ő fel
ségéhez intéztem, az akkori minisztérium sokszori 
feljajdulásomra belátta, hogy visszaélés történt, s 
intézkedett, hogy sérelmem orvosoltassék. 

Én attól tartok, hogy a mostani minisztérium 
ezen most szőnyegen levő törvényjavaslatban annak 
19. szakaszával bennünket sérelmet szenvedette
ket vissza látszik utasítani. Ennélfogva még 
egyszer kérem, hogy az ilynemű bajok vétesse
nek orvoslás alá; s miután Tisza Kálmán módositvá-
nyában módot látok az orvoslás módjára nézve, 
azt pártolom. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter : 
Két részre oszlik a módosítás, melyet Debreczen 
város érdemes képviselője benyújtott. 

Az első módosítás azt ajánlja, hogy az első 
kikezdésben, a hol e szavak állanak: „kötelessé
geknek eleget nem tettek," tétessék hozzá: ,,a tör
vény kihirdetésétől egy hónap alatt." Ezt magam 
is méltányosnak tartom, és részemről elfogadom 
annáí inkább, mert czélszerü, hogy mindenki 
tudja, hogy az, mit a kormány a múlt évre nézve 
a törvényhozástól nyert megbizás alapján az adó
hátrányok befizetése iránt elrendelt, már most tör
vényesítve is van, s ezért részemről is pártolom azon 
indokokat, melyeket felhozott az első kikezdésben 
teendő változás indokolására. De azt tartom, ezt 
igy lehetne kifejezni: „ebbeli kötelességöknek a 
jelen törvény kihirdetésétől számítandó egy hó
nap alatt eleget nem tettek." 

A mi a másik kikezdésben általa indítványo
zott módosítást illeti, erre nézve következő meg
jegyzéseket teszek. A múltról bizonyára vannak 
több rendbeli adótartozások, melyek jelenben mint 
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hátralékok köny veztetnek, de behajthatlanok ; en
nélfogva okvetlenül szükséges, hogy ezek leíras
sanak. Mikép történjenek ezen leírások, mikép 
állapítandó meg a fizetési képtelenség, nem csak a 
múltra, de a jövőre nézve is? az adóbeszedésről 
szóló ezen törvényjavaslat 59-dik szakasza intéz
kedik, miután kimondja, hogy az illetőnek fizetési 
képtelensége a szolgabiró által teendő vizsgálat 
alapján állapittatik meg. 

A mi ezen módositvány másik részét illeti, 
mely szerint vegyes bizottságok előtt történnének 
a reclamatiók az adóhátrányokra nézve azon ese
tekben, midőn, saját szavait idézve, hanyagság, 
roszlelküsrg, sikkasztás lenne bizonyitható, hoz
zá lehet tenni a hibás száinitás esetét is : erre 
nézve megengedve a kiigazítás szükségét, az aján
lottmódot el nem fogadhatom: mert a t. képviselő 
űr kívánsága szerint, úgyszólván megyénkint, já-
rásonkint egy a megyei hatóság, belügy- és pénz
ügyminiszternek küldötteiből alakitandó vegyes 
bizottság lenne alkalmazandó. Megvallom, miután 
ezen törvényjavaslat 33-dik szakaszában nem csak 
a múltra, hanem a jövőre nézve is minden törvény
hatósági tisztviselőnek feladata ellenőrizni az ál
lam, a községek és az egyesek érdekeit, név szerint 
a községi pénzkezelésnél előforduló rendetlenségek 
esetében a vizsgálati és biztositási intézkedéseket 
azonnal megtenni, s oda működni, hogy az adófi
zetők netaláni hiányos nyugtatványozás által ne 
károsittassanak; és felszólamlása azon esetben, ha 
az adókötelezettől a szabályszerűn kivetett összeg-
nél nagyobb vagy pedig már részben befizetett, 
vagy elengedett összegek követeltetnének, a kér
déses többlet erejéig mindaddig felfüggesztő hatás
sal bir, míg az ügyet az illető adóhivatal el nem 
dönti; miután tehát ezen törvénvben magában van 
az iránt gondoskodás, hogy a jövő kivetéseknél 
előforduló hiányok és számítási hibák, s mind 
azok, amelyeket a t. képviselő úr elősosolt, t. i. 
akár hanyagság, akár sikkasztás történt volna, 
rögtön orvosolhatók legyenek, miután a törvény ér
telme szerint a 33 dik szakasz azt kívánja, hogy 
mindazon esetben a járásbeli szolgabíró nem csak 
őrködni köteles, de felszólalása a végrehajtást fel
függeszti s az ügy vizsgálatát eszközli : azon külön 
bizottság felállitását legalább is fölöslegesnek 
tartom. Ázt hiszem, semmi sem nyugtathatja 
meg az illető adófizetőket annyira, mint azon 
tapasztalás,hogy minden, rósz akaratból vagy ha
nyagságból történő hiány azonnal megvizsgáltatik 
s orvoslást talál. Ezen intézkedést fentartani és szi
gorúan keresztül vinni a pénzügyminiszternek is 
feladata; de a törvényben magában is meg van 
arra nézve az intézkedés téve a 33-dikszakaszban. 

Azon módot, melyet a t. képviselő úr javaslatba 
hozott, magam részéről azért sem fogadhatom el, 

mert az hosszadalmas reclamationalis eljárásra 
adna alkalmat, mely úgyszólván minden tételnek 
ujabb vizsgálatát eredményezné. 

Egyébiránt nincs oka a t. képviselő urnák 
aggodalomra, miután a jelen törvény és a fenálló 
szabályok értelme szerint még a jelen évben min
den egyes adózó ujabb adókönyvvel fog elláttatni, 
még pedig a törvény rendelete szerint abban kité
tetvén s az első lapra feljegyeztetvén az előbb 
évek hátraléka, minden adózónak alkalma lesz a 
netáni hiányok vagy számítási hibák ellen felszó
lalni ; mely alkalommal a 33-dik szakasz értelme 
szerint az illető törvényhatósági tisztviselőnek fel
adata leend az illetőket minden jogos és méltányos 
követeléseikben nem csak támogatni, hanem átalá-
ban az egész ügy tisztába hozatalát előmozdítani. 

A mit pedig t. képviselő úr egy hosszadalmas 
eljárás szerint kivan eszközölni, az ezen törvény 
életbe léptetése alkalmával, ugy hiszem, az adó
zók érdekeivel megegyezőieg fog eszközöltethetni. 
Mert méltóztassanak tekintetbe venni, hogy ha 
minden egyes eljárásra a törvényhozás két tagot, 
a pénzügyminiszter szintén két tagot, a belügymi
niszter pedig az elnököt nevezné ki, mennyi költ
ségbe kerülne az ilyen bizottságnak alkotása, és 
évek múlnának el, míg az eljárásnak eredménye 
lehetne,és gyakran csekély tételek levén adóhátralé
kok fejében Iejegyzendők , megtörténhetnék, hogy 
a bizottság költségei felülmúlnák a kérdésbe vett 
adóhátralékoknak összes tételét. 

Miután a pénzügyminisztériumnak őszinte 
szándéka ezen törvénynek érvényt szerezni, és 
minden igazságtalanságot, mihelyt iránta felszó
lalás történt, megszüntetni: nem szükség ily hossza
dalmas s az államkincstárt nevezetes kiadásokkal 
terhelő intézkedést életbe léptetni. 

Midőn tehát az első észrevételt indokoltnak 
látom, ezen másik indítványt el nem fogadhatom. 

Egyébiránt, ha ezen törvény végrehajtása al
kalmával egy vagy más dolog iránt törvényhozási 
intézkedésnek szükség-e fog* felmerülni, a mint 
hogy én magam is belátom, hogy a hátralékok le
írásánál lesznek oly mozzanatok, melyeknél nem 
engedhető meg, hogy a pénzügyminiszter önálló-
lag intézkedjék: kötelességemnek fogom tartani az 
első leirások alkalmával netán mutatkozó hátralé
kokra nézve ugy az államkincstár, mint az illető 
adózók érdekeinek megőrzése tekintetéből törvény
javaslatot terjeszteni elő. Ejten okokból bátorkodom 
kérni a t. házat, hogy az indítvány első részét el
fogadván, egyébiránt a szerkezet mellett maradjon. 

T isza K á l m á n : A t. Ipénzügyrniniszter úr 
azt méltóztatott mondani, hogy az általam indít
ványozott változtatásnak második részét nem fo
gadja el főleg azért, mert a 33-dik szakaszban in
tézkedés van már téve arra, hogy az ily esetekben 
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orvoslás eszközöltethessék, jelen lévén ott a me
gyei, illetőleg a törvényhatósági tisztviselők, kik
nek jogkörét e tekintetben azon szakasz meghatá
rozza. Én részemró'l megvallom, t. ház, ebben 
kellő intézkedést téve nem találok: nem találok 
egyfelől azért, mert oly rögtönözve alig hihetem az 
orvoslást eszközölhetó'nek; de főleg azért sem, 
mert a 32-dik szakasz azt mondja , hogy ily tiszt
viselőnekjelen nem léte a végrehajtást egyátalában 
fel nem függeszti, és be kell vallanom, hogy azon 
32-dik szakasz oly megváltoztatását, hogy a tiszt
viselőjelen nem léte felfüggeszsze az eljárást, nem 
tartom lehetségesnek, mert tudom, hogy nincs az 
illető megyei tisztviselőnek — mert a városi tör
vényhatóságokban inkább lehetne — hogy nincs, 
mondom, physikai ideje, hogy minden eljáráson je
len legyen; tehát számtalanszor ily eljárás fog tör
ténni, hogy az, ki a pénzügyminiszter úr előadása 
szerint az orvoslás legfőbb eszközlője volna, nem 
is lesz jelen, és igy az ily hátralékok, akár van he
lye, akár nincs a panasznak, meg fognak az illető
kön vétetni. 

A mi az idővesztést illeti, én nagyon jól tu
dom, hogy sok időt veszteni az ilyen esetben nem 
lehet; de azt gondolom, ha nem minden eljárásban, 
a mint nem is iqditvány óztam, de minden törvény
hatóságban bizottság szerveztetik, és zárhatáridő 
tétetik ily czélból, mely alatt a panaszokat be kell 
adni, azt hiszem, mondom, hogy az időveszteség 
nem lesz oly nagy, melyet az igazság érdeke bő
ven ne kárpótolna. 

Tehát ismételve ujabban ajánlom módositvá-
nyomat. 

E l n ö k : A beadott módositványok még egy
szer fel fogunk olvastatni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Vállyi 
János, aztán Tisza Kálmán módositványát.) 

E l n ö k : T. ház! Méltóztattak megérteni, 
hogy két módositvány van: mert a mit a közjjonti 
bizottság előadott, az inkább csak irályi módosí
tás ; a másik kettő pedig arra vonatkozik, hogy 
egyrészt kitöröltessenek a bevehctetlenek, másrészt 
kamat ne vétessék. Tisza Kálmán képviselő úr 
módositványának ugyan első része a bevelietetle-
nekre vonatkozik, a másik pedig, hogy hozzá kí
vánja tenni : „a jelen törvény kihirdetésétől egy hó
nap alatt." Ezen másodikat elfogadta a pénzügymi
niszter úr is, Tehát szavazni kellene előbb a szerke
zetre. (Ellenmondás.) * 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter : 
Csak arra nézve vagyok bátor észrevételt tenni, a 
mit méltóztatott mondani, hogy abevehetlenek ki
törlésére lenne a bizottság alkotandó ; az inditvány 
nem erre vonatkozik, hanem átalánosságban van 
téve. 

Csengery I m r e : A mi Tisza Kálmán képvi

selő urnák a pénzügyminiszter által elfogadott mó
dositványát illeti, egy styláris észrevételem van. 
A módositvány igy hangzik: ,,a kik ebbeli köteles
ségüknek a jelen törvény kihirdetésétől egy hónap 
alatt." En ezt szabatosabban szeretném kimondatni, 
nevezetesen ugy, hogy.-,,a jelen törvény kihirdeté
sétől számítandó 30 nap alatt :" mert egy hónap 
határozatlan kitétel, majd 30, majd 31 nap. Továb
bá nem maradhatna meg ezen kifejezés se :,,kik ele
get nem tettek", hanem : ,,kik eleget nem tesznek." 
(Helyeslés.) Ezen módositváuynyal elfogadom én is. 

E l n ö k : Az első kérdés, méltóztatnak-e a 
szerkezetet elfogadni a központi bizottság módosí
tásával együtt, mely abból áll, hogy az első sorban 
e szó után : „származó" beigtattassék ,.végleg meg
állapított?" A kik a szerkezetet pártolják, méltóz
tassanak felkelni. (Megtörténik.) A szerkezet nem 
pártoltatik. 

Most következik az első módositvány. 
V á l l y i JánOS: Mielőtt módositványomat sza

vazásra méltóztatnék bocsátani, kijelentem, hogy 
a mennyiben módositváuyomban csak a vég czél 
van mintegy megjegyezve, és nyilt kérdésnek ha
gyatott fen azon előzetes munka, illetőleg leírási 
ügy, melyet Tisza Kálmán képviselőtársam módo-
sitványában már határozottan indítványozott, a 
mit én csakúgy átalánosságban óhajtásként voltam 
szerencsés jelezhetni, azon akaratomat, miszerint az 
adóhátralékok felett oly intézkedések történjenek, 
a melyek által ezek rendeztessenek előzetesen , előt
tem szólott képviselőtársam pedig már ezen tör-
vényczikkhez egy olyan beigtatást javasol, mely 
ugyanazon czél elérésére vezet: én tehát erre a 
pontra az ő általa tett módositványát magamévá 
teszem, és ezen irdokból saját módositványom 
azon részétől , mely erre vonatkozik , elállók, 
mert e tekintetben egyek vagyunk, föntartván 
egyedül módositványomnak azon utolsó részét, 
mely a kamatjárulékra vonatkozik, mivel e tekin
tetben bizonyos kételyeim még most is vannak, sőt 
talán némi válaszvonal is. A válpont köztünk ott 
van, hogy Tisza képviselőtársam a kitűzött tör
vényben a fizetési határidőtől számítva a törvénye
sen már kimondott kamatjárulékot folyóvá teszi, 
azonban a törvény világosan ezt sem jelezvén meg, 
még mindig kétely marad, ha vajon a törvény
ben megjelzett fizetési határidő mulasztása után 
kívánja és szándékozik-e a pénzügyminiszter úr a 
kamatot számítani? Szabad legyen e kérdést in
téznem hozzá: bár én ugy hiszem, hogy a hátralék 
csak a törvényben jelzett fizetési határidőtől szá-
mittathatik, és nem hihetem, és nem is akarom 
hinni, hogy e törvénynek visszaható ereje legyen. 

Lónyay Menyhért pénzügy ér: Azt hiszem, 
e törvényjavaslat világos. E tekintetben csak azon 
összegek után számíttatik késedelmi kamat, me-
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lyek a törvényben magában kijelölt határidőre 
nem fizettetnek; a múltra nézve a törvénynek 
visszaható ereje nem lehet; tehát fölösleges volna 
oly értelmet beletenni, a mely a törvényben nincs 
benne. 

V á l l y i JánOS: Ezen értelmezés folytán te
hát módositványom ezen részét is visszaveszem. 

E l n ö k : Tisza Kálmán képviselő úr első 
módositványának eme szavai helyett: „egy hónap 
ala t t" . . . Csengery Imre képviselő úr ezt kivánná 
tétetni: „a jelen törvény kihirdetésétől számítandó 
30 nap alatt eleget nem tesznek". Méltóztatnak 
Tisza Kálmán ekként szövegezett módositványát 
elfogadni? (Elfogadjuk!) Közakarattal elfogad -
tátik. 

Következik módositványának második része. 
Bujanovics Sándor jegyző (felolvassa.) 
E l n ö k : A kik ezen módositványt pártol

ják, méltóztassanak felkelni. (Megtörténik.) Most 
méltóztassanak felállani azok, kik a szerkezetet 
kívánják megtartani. (Megtörténik?) A többség a 
módositvány másik részét nem fogadja el, ha
nem megmarad a szerkezet mellett. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 20, 
21. és 22-dik szakaszt, melyek észrevétel nélkül elfo
gadtatnak. Olvassa a 23-dikat.J 

K e t h e l y i József e l ő a d ó : A központi bi
zottság e szakasz. 3-dik sorában a, . jegyző" szót ki
hagyatni, az adószedő szóhoz pedig „k" betűt 
adatni véleményez. (Helyeslés.) 

V á l l y i J á n o s : A központi bizottság által 
jelzett módosítást, illetőleg a jegyzőnek kihagyá
sát nem tehetem magamévá; nem tehetem pedig 
azért, mert tagadhatlanul igaz az, hogy hazánkban 
igen sok község van, hol gyakran az adószedők 
vagy bírák mint ilyeneK Írástudatlanok és min
den, az adó befizetésénél szükséges bejegyzések, 
aláírások az illető jegyző által teljesíttetnek, és 
így tulajdonképen a nagyobb felelősség inkább 
a jegyzőt nyomja, mint azon írástudatlan jóhi
szemű adószedőt vagy birót, ki az adófizetésnél 
csak melléki, s szereplő. És mi következménye 
lehet annak, hogyha hibák merülnek fel ? 
Az lehet következménye, t. ház, hogy a jegyző 
teljesen kimosdik a bajból és az egész te
her amazokra marad; azonban amazoknak va-
gyontalansága esetében ismét nem lehet az igazság 
szempontjából egészen a községre háritani, miként 
az eddigelé szokásos volt, mindazon hátralékok pót
lását. Én tehát, mondom, a jegyző kihagyását nem 
ióhajtom. 

De nem elégit ki teljesen ezen szakasz, mert 
igy a mint szerkesztve van, sem lesznek orvosolva 
azon sok, gyakori visszaélések, melyek a hazában 
szerteszét naponkint felmerültek és felmerülhetnek. 
Ugyanis csak átalánosságban mondja, hogy első 

sorban a községi jegyző és adószedő, második sor
ban pedig a község felelős; én tehát itt sokkal 
határozottabb kifejezést óhajtanék az adófizetők 
biztosítása szempontjából. (Helyeslés balról.) 

Nem nyugtathat meg amaz, előttem pénzügyi 
miniszter úr által idézett 33-dik szakaszra, talán 
ez értelemben is alkalmazható "intézkedés: mert az 
is csak függőben hagyja az esetet, és nem mondja, 
hogy a függőben lévő esetnél, a mely az illetők 
előnyére döntetett el, minő eljárás követtessék ? 
És tapasztaltuk azt, hogy midőn ily esetek me
rültek fel, s az adóösszegek, melyek befizettet
tek, de az illető egyes adószedők által rósz bejegy
zés és ez által keletkezett pénzelidegenitések és 
sikkasztások folytán elvesztek , az állam-, illető-

i leg pénzügyi hatóság az egész kártalanítást nem 
az ezt okozó vétkes kezeluk ellenében, hanem a 
község ellen foganatosította és a községre való 
ujabb kivetés által kártalanította magát. Gyakori 
esetek voltak ilyenek, melyeket a lehetőleg kerül
nünk kell. Én részemről ezen módhoz csak 
azon végletekben, midőn már az illető kárt okozó 
adószedők és jegyzők által az állam kártalanítása 
lehetetlen, mondom, csak a végletekben kívánom, 
hogy az állam nyúljon. 

Ugyanazért ezen szakaszt, ugy a mint van, 
és a központi bizottság által tett azon módosítással, 
hogy a jegyzők kihagyassanak, nem fogadhatom 
el. Nem fogadhatom el azért, mert nincsenek minde
nütt oly külön adószedők, nincsenek mindenütt 
oly bírák, hogy teljesen és tökéletesen elvé
gezhessék a bejegyzést, mert írni sem tudnak. 
Ugyanazért én a jegyzőket kihagyatni nem akar
nám, hanem még egy betéteit óhajtanék ezen szö
vegre: ugyanis ezen 23-dikszakasz ugy amint van 
hagyatnék meg, és az utolsó előtti sorban e szó 
után „adószedő" igtattatnék be ez: „s az adókötele
zetteknél levő adókönyvecskékkel befizetetteknek 
igazolt s által ok bevett, de az illető adóhivatalhoz 
be nem szolgáltatott adótartozásokért, a végre
hajtás közvetlen ellenök intézendő'1. 

T. ház! Én ezen szigorú eljárást szükséges
nek látom azért, mert igen gyakori esetek merül
tek föl eddig, hogy több 100, sőt több lOOOfrtokra 
menő összegek vettettek ki az illető adófizetőkre, 
holott azok kötelezettségöket pontosan lerótták, és 
az állam kártalanítva levén, nem volt egyéb reme-
dium, mint az, hogy az illető egyes kártvallottak 
utasíttattak a törvény rendes útjára. En tehát egy 
felől a végrehajtást közvetlenül kezelőkre kíván
nám kitérjesztetni, és meg akarnám mentetni az 
egyeseket attól, hogy ők utasíttassanak egy hosszú 
és költséggel járó peres útra, hanem az állam, a 
kinek hatalmában van az adót be nem szolgál
tatók ellen eljárni, tegye meg azt, és csak ha és a 
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mennyiben vagyontalanság mutatkoznék, alkal
maztathassák a község általi kártalanittatás. 

Mindezeknélfogva ajánlom módosításom el
fogadását. 

O l g y a y L a j o s : T. ház ! Vagyok bátor ezen 
szakaszra egy pótczikket indítványozni és aján
lom azt a t. ház figyelmébe. A törvény 23-dik sza
kasz ugyanis igy szól: „A községi elöljárók által 
behajtott adók beszolgáltatásáért első sorban 
felelősek a községi jegyzők és adószedők, második 
sorban pedig maga a község." Első sorban felelő
sek tehát a községi jegyzők és adószedők. Ez 
átalános rendelkezés az egész országra nézve, és 
egyik községre nézve ugy kell alkalmazni, mint 
a másikra. De vannak az országban számtalan 
oly helyek, a hol rendes adószedőkkel és felelős 
ellenőrökkel birván a községek, a jegyzők semmi 
részt sem vesznek az adó kezelésében. Mihelyt 
pedig valakinek az adó kezelésében semmi része 
sincs, sőt hozzájárulása sem lehet, azt tartom, 
hogy őt első sorban semmi esetre sem lehet fele- j 
lősségre vonni. Hogy tehát mind azon helyeken 
is, a hol a jegyzők részt nem vesznek az adó 
kezelésében, mind pedig azon helyeken, a hol 
csak is ők viszik az adó kezelését, mindenütt 
egyformán ők tartozzanak felelősséggel: azt he
lyesnek nem tarthatom. Módositványom tehát i 
a következő. E helyett: „felelősek a községi j 
jegyzők és adószedők" tétessék: „az adó beszédé- j 
sével és beszolgáltatással megbízott községi kö- í 
zegek.'" Ezen kifeljezésben benne foglaltatik a j 
jegyző is, a ki az adó kezelésével foglalkozik, és I 
nem sujtatik az, a ki azzal nem foglalkozik. 

Azon részénél ezen szakasznak, mely, t. i. a 
2-dik sorban, magát a községet teszi feleíö'ssé, mél
tóztassék a t. ház tekintetbe venni azt, hogy ott, 
a hol a községekben részint a tisztviselők nagy I 
számánál, részint pedig az illetők vagyontalan-
ságánál fogva a községet fogjuk második sor-
ban terhelni a felelősséggel, ismét nem azo- I 
kat terheljük, a kik közelebb állanak a keze
léshez, hanem azokat, a kik hátrább állanak: mert 
sokkal közelebb állanak a pénzkezeléshez — kü
lönösen a nagyobb helységekben, a hol az adót má
sok kezelik, a holt . i. nem a jegyző a rendes adó
szedő— sokkal közelebb állanak a pénzkezeléshez 
az egyes előjárók, mint a községnek egyes tagjai. 
(II ly slés.) Én tehát bátorkodom indítványozni 
ezen hozzátételt: „második sorban az összes elöl
járóság", azután pedig tenném a 3-dik helyre a 
községet. 

Harmadik része indítványomnak abból áll, 
hogy azon elvből indulok ki, hogy mindenki azon 
mérvben, s csak akkor tartozik felelősséggel, 
hogy ha őneki az adó kezeléséhez sikár közvetlen, 
akár közvetett része van, s csak is oly mérvben, 

a mily mérvben része van. Vannak hazánknak 
részei, hol a jegyző különösen, de néhol a helység 
elöljárója, nem a község által választatik, hanem 
még mindig kinevezés utján történik. Hogy ne 
méltóztassanak kételkedni, hivatkozom Erdélyre. 
Már most ott, a hol a községnek nincs semmi befo
lyása azon egyén megválasztására, a ki kezeli az 
adót, tehát a részből sem lehet őket azzal okolni, 
hogy ők is oka a pénz elsíkkasztásnak vagy elvesz
tésnek, mert a hol nem választanak a községek, ott 
egyátalábao nem tudnám felelőssé t enn i : azért 
ajánlom azon kitételt, hogy : vagy azok, a kik a 
pénzkezelöket választják, vagy kinevezik. Ezen 
négy rendbeli módosításomat egybe foglalva, mi
után ezek csak is gyakorlati szempontból vannak 
felvéve, ajánlom a tisztelt háznak. (Helyeslés.) 

G h y c z y IgnáCZ: T. ház ! Egy hozzáadást 
akarok e szakaszra tenni; tekintve azonban az elő
re haladott időt, rövid leszek. 

Ezen 23-dik szakasz biztosítja az államot, 
hogy kárt, rövidséget még azon esetben sem szen
ved, ha a községek elöljárói által a behajtott adó
összegek elsikkasztatnának, mieló'tt az adóhivata 
pénztárába beszolgáltatnának; de nem nyújt biz
tosítékot az adózónak az iránt, ha a beszolgálta
tott összegek az adóhivatal pénztárában elvesznek, 
hogy ne legyen kénytelen a már befizetett össze
get ujolag megfizetni. A nem rég múlt időben 
átalános szabályul szolgált és tudtomra alkalmaz
tatott is, hogy ha az adóhivatal pénztárában hi
ányok merültek fel, a melyeket az adószedő és az 
ellenőr fedezni nem tudtak, a kirovott és megfize
tett adó az adózóktól ujolag követeltetett, s da
czára annak, hogy a bukott adószedők nyugtája 
által kimutatták ki az illetők, hogy megtörtént 
a befizetés, rajtok mégis megvétetett. Midőn te
hát a törvény az államnak e részben tökéletes 
biztosítékot nyújt, igazságos- és méltányosnak tar
tom, hogy akkor az adózó abban is feltalálja biz
tositékát, mi őt az ily szintoly káros mint igaz
ságtalan zaklatástól megóvja. Ennélfogva bátor 
vagyok a következő hozzátételt javasolni és a t. 
ház figyelmébe ajánlani. A vég szavak után: „ma
ga a község" igtattassék : „Az adóhivatal pénztá
rába már beszolgáltatott összegekre nézve kár 
esetében a felelősség a pénztári hivatalnokokat il
letvén, azoknak helyrepótlásával sem az adózók, 
sem a községek nem tartoznak." 

E l n ö k : Három módositvány van beadva: 
jó lesz figyelemmel hallgatni, mert tán mind a 
háromban lesz olyan, mi elfogadtatik. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Vállyi 
János^Olgi/ayLajos és Ghíjczy Ignácz módositványait.J 

Lónyay Menyhért pénzügyér: A beadott 
módositványok ugyanazon értelmet akarják ki
fejezni, mely értelem a 26. szakaszban már ben* 
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foglaltatik. Azonban elismerem, hogy ezt határo
zottabban is ki lehet fejezni, és a beadott módosit-
ványok közöl én Olgyay képviselő úréban látom 
azt legszabatosabban kifejezve. 

A mit Vállyi képviselő úr indítványozott, 
azt szintén igen helyesnek tartom, azt t. i. hogy 
azon esetben, ha az illető adószedőknél hiány mu
tatkoznék, legelőször is azonnal ellenök irányoz-
tassék a végrehajtás; azonban, miután Olgyay 
úr szerkezete azt mondja, hogy legelsőben az 
előljárák felelősek, ebből nyíltan következik, hogy 
az első eljárás ellenök intézendő. Én tehát a szer
kezetet illetőleg a 23. szakaszt óhajtom oly módon 
megállapítani, mint azt Olgyay úr indítványozá. 

A mi illeti Ghyczy Ignácz úr indítványát, 
azt tartom, az felesleges, mert kevesebbet mond, 
mint a törvény maga. Az adózók érdekében ke
vesebbet tartalmaz. Ugy méltóztassék t. i. felven
ni, hogy az eddigi eljárás az voit, hogy ha az 
adószedőknél bizonyos összeg fel nem volt ta-
álható, azaz ha be nem szolgáltatott az illető adó

pénztárakba a befizetett adó , mindamellett, hogy 
az illető adózónak adókönyvecskéjében a községi 
adószedő az adói nyugtatványozta, az tőle ujab
ban követeltethetett; holott a törvényjavaslat ezen 
méltánytalanságot megszünteti, miután mihelyt az 
adózó igazolni tudja azt, hogy annak kezébe, ki
nek a törvény értelme szerint köteles, az összeget 
lefizette, és arról nyugtatványa van, ő tőle ugyan
azon összeget ujabban követelni nem lehet. Mi
után pedig az , mi az adó beszedésével megbizott 
községi közegekre nézve áll, annál nagyobb mérv
ben állani kell magyar államadószedő hivatalno
kairól : ez oly világos, hogy ez iránt a törvényben 
külön intézkedni nem szükséges. 

Egyébiránt nem fogadhatom el az indítványt 
azért sem, mert a jelenlegi eljárás is, amint tudom, 
hasonló értelemben van rendszeresítve, s ha tör
téntek egyes oly esetek, midőn az ekkép befizetett 
és nyugtatott összegek a múlt időkben ujabban kö
veteltettek, az szabályellenesen történt, mert a 
szabályok azt tartják, hogy minden adófizetőre 
nézve az adófizetésről szóló nyugta, mely az illető 
adóhivatal pénztárnokától és az ellenőrtől nyug
tatva van, tökéletes biztositékul szolgál arra, hogy 
az adót másodszor megfizetni nem köteleztethetik. 
A mostani törvény tovább megy, és azt mondja, 
hogy ha attól van az adófizetőnek nyugtája, ki az 
adóbeszedéssel a jelen törvény értelme szerint 
meg van bizva, azon adó rajta többé meg nem vé
tethetik. 

Ennélfogva Ghyczy Ignácz úr módosítását 
el nem fogadhatom, hanem járulok Olgyay kép
viselőtársam módositványához. {Helyeslés.) 

V á l l y i J á n o s : Megbocsássanak, ha még egy 
pár szót szólok. {Halljuk!) 

Nem yagyok annyira elfogult módositvá-
nyom iránt, hogy szívesen hozzá ne járuljak egy 
más módositványhoz, ha azon eszme, mely abban 
le van téve, szabatosabban és helyesebben fejezte
tik k i ; de abban egy oly eszme van, mely, ha hal
lásom nem csal, az Olgyay képviselőtársam által 
beadott módositványban nem foglaltatik. Azon 
eszme az, melyre legfőbb súlyt kívántam és óhaj
tottam fektetni, mert ebben látom az egyes adófi
zetők legerősebb védvét. Ezen eszme jelesen ez. 
Tudjuk, t. ház, hogy az adófizetések és bejegyzé
sek mikép történnek. Az egyes adózónak kis köny
vecskéjébe beirják a napot, a számot és az összeget, 
a melyet fizetett. Ugyanazzal össze kell, hogy 
egyezzék azon napló, melyet az egyes adószedők, le
gyenek azok bírák, elöljárók vagy adószedők, vezet
nek. Van ezenkívül még °gy úgynevezett B könyv, 
melybe minden egyes adózónak teljesített fizetési 
részlete és adótartozása van bejegyezve. Ha mind 
ezek teljesen össze nem vágnak, akkor az adófize
tés nem tekintetik megtörténtnek; holott pedig az 
illető adófizető a legnagyobb jóhiszeműséggel van 
az iránt, hogy állampolgári ebbeli kötelességét 
lerótta, mert megfizette adóját. De ha a napló a 
B. könyv és az adószedők által vezetett napló
könyv össze nem találkoznak, nem tekintetik az 
adó befizetettnek. És akkor mi történt ? Rendesen 
a végrehajtás intéztetett az illető adófizetésre köte
lezettek ellen, híjába volt a fizetés. 

Én ugy veszem észre, hogy az Olgyay 
képviselőtársam által beadott javaslatban el van 
ugyan számlálva, hogy első sorban ezek meg 
ezek mind felelősek • de nem mondja ki azon el
vet, melyet én kifejezni kívántam. Én azt mondom : 
midőn az adófizetés a kis könyvecskébe be van 
jegyezve, mely az illető adófizetőnek nyugtául 
szolgál, a többi már a kezelésbe vágó dolog, s 
egyes hivatalok felügyeletére van bizva,melyre néz
ve nem mindig van az illető egyéniségeknek alkal
ma és köre, hogy megtekinthessék. Ha, mondom, ez 
nincs kifejezve, akkor az államcomputus szerint 
megtörténhetik, hogy a pontos fizető fog zaklattatni. 

A másik pedig, a miben szintén rést lá
tok, az, hogy a következés sincs kifejtve , mert 
ezen 23-ik szakasz kimondja ugyan átalánosság-
ban a felelősséget : de én határozottan akarnám 
azt kifejteni akként, hogy befizetés esetében a fele
lősség az, hogy ő. már t. i. az adót felvevő, de azt 
az illető adóhivatalba be nem szolgáltató lesz első 
alkalommal executióval sújtandó. 

Hogy e két eszme bentfoglaltatnék a szerke
zetben, ezt nem látom; s azért hozzá nem járul
hatok. 

Csiky Sándor : Én azon nézetben vagyok 
j hogy senki más hibájáért nem bünhödhetik ; senki 
' más vétkeért nem vonathatik felelősségre oly pénz-
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ért, a melynek kezelésébe nem folyt be, és a mely 
pénzt neki kezelni jogában sem állt, az felelősséggel 
sem tartozbatik. Miután pedig e felelősség terhe 
más hibájáért egy harmadikra nem hárulhat, en
nélfogva Olgyay képviselőtársam módositványát 
elfogadnám, mert abban ki van iejezve az is, amit 
kifejezhetni világosan óhajtok, és a mit képviselő
társam a fizetésre vonatkozólag megemlített. 

Hanem van az ő módositványában egy pont, 
a melyet el nem fogadhatok, azon elvnél fogva, 
melyet már kifejteni szerencsém volt: jelesen az. 
hogy az összegért az elöljáróságot akarja tenni 
felelőssé azon esetben, ha a beszedett pénzek a jegy
ző és biró által, a kik azt beszedték, vagy akár 
melyik pénzügyi közeg kezéhez került legyen is, 
és a mely ekként a lakosoktól beszedett pénze
ket elköltötte. Ezen indítványt én igazságosnak 
nem találom, sőt a természetes joggal összeegyez
tetni sem tudom, és épen ezért el nem is fogadha
tom, mert ezen esetben azon össszegért, melyet a 
biró, jegyző, vagy pénzügyi hivatalnok költöttének 
el, a község tétetnék felelőssé. Ezen intézkedés,mon
dom, nem lenne igazságos, hogy más hibájáért egy 
harmadik bűnhődjék. Ez akkor volna indokolható, 
ha közvetlen és egyenes ellenőrség léteznék a köz
ség részéről. Ez esetben a hozandó törvény ind
okát érteném, s az ezzel járó felelőseéget is el
fogadnám ; de a fenforgó tényleges esetben, a 
midőn ezen ellenőrséget a község mint ilyen nem 
gyakorolja, s mégis valamely beszedett pénz 
elsikkasztásáért legyen felelős, azt nem értem : és 
igy azt, hogy a község egyes tagjai másod Íz
ben is fizessék a már egyszer általok kifizetett, de 
a hűtlen hivatalnokok által elharácsolt adót, azt 
méltányosnak nem tartom. 

Nyáry P á l : Ha fölszólalás nem történt vol
na, miután ugy veszem észre, hogy az egész ház 
tetszésével találkozott az indítvány, hogy t. i fe
lelősek legyenek azok, kik választják a kezelőt, ha, 
mondom, felszólalás nem történt volna, én sem fá
rasztottam volna a t. ház becses türelmét; de 
azok fölvilágositására. kik talán abban némi ne
hézséget látnak, hogy a község tétessék felelőssé, 
szükségesnek tartom először hivatkozni a termé
szetes logikára. Miért tétetik ugyanis felelőssé a 
község ? Azért, mert a község választja. Másodszor 
szükségesnek tartom egy, az előbbi időben Magyar
országban iiRgyobb mérvben volt gyakorlatra hi
vatkozni, t. i. volt egy, idő. mikor a nemes urak 
választották a tisztviselőket, tehát a péuztárnokot 
is, és ha a pénztárban hiány volt, a nemes urak a 
magok szűz vállaira vetették ki azt, s nincs egyet
len eset, a mikor annak fizetését megtagadták vol
na. A ki ezeken kételkedik, menjen el Pestmegye 
levéltárába, ott meggyőződhetik, hogy a nemes 
urak szűz vállaira 38,000 frtnál több rovatott. 

Én ezt szükségesnek tartottam felhozni, sátalában 
pártolom Olgyay indítványát. 

Zeyk K á r o l y : T. ház ! Egy felvilágosítás
sal tartozam s csak is azért szólalok föl. En Olgyay 
képviselőtársamnak indítványát pártolom egy kis 
kivétellel. Azt méltóztatott mondani, hogy Erdély
ben kineveztetnek a falusi jegyzők. Roszul van 
értesülve, t. barátom, mert Erdélyben is választják 
a jegyzőket. Azáltal, ha itt bele tennők e szót: „ki
nevezés", törvényesitőnek a némely helyt törvény 
ellen létező eljárást, mely szerint a szolgabíró ne
vezi ki a jegyzőt; de ez törvényellenes , s én ugy 
tudom, hogy átalánosan mindenütt választás utján 
töltetnek be hasonló állomások. 

Tisza L á s z l ó : Igen bajos ezen kérdésben 
olyan egyén ellen szólalnom fel, a ki ezen viszo
nyokat nálam régebben ismeri; igen bajos az el
len szólalnom fel, kinek ugy szólván az erdélyi 
administratió szálai ma is kezében vaunak ; mind
amellett bátor vagyok azon megjegyzést tenni, 
hogy ha nem vonom is kétségbe, hogy Kolozs és 
Alsó-Fehér megyében épen igy történik a dolog, 
de a régi kormány alatt az átalános erdélyi szo
kásokra hivatkozhatom, hogy mindenütt a tisztvi
selők nevezték ki a helységi jegyzőket; de hivat
kozhatom a mai állapotra is, mert hiszen épen az 
én lakásom helyén egy pár hónappal ezelőtt volt 
erre eset, és én mondhatom, hogy a jegyzőt — mint 
már szerencsés voltam másutt is kifejezni — minden 
esetre a törvénynyel ellenkezőleg, de tényleg több 
helyen, Torda és, mint tudom, Hunyad megyében 
is, a szolgabirák nevezik ki. Igen helyes tehát az 
én felfogásom szerint az, ha mindjárt per abusum 
történik is valahol az, hogy a községekre octroyál-
tatik a jegyző, miután a szegényebb községek sem 
szellemileg, sem anyagilag nem képesek magokat 
az ilyen járás ellen megvédelmezni, hogy ne a vá
lasztásban részt nem vett község legyen felelős, 
hanem legyen felelős azon tisztviselő, ki annak 
törvénytelenül nyakára neveztetett. 

Csengery I m r e : Ha a Vállyi János és Ol
gyay képviselő urak által 1 Jiódositványo-
kat össze lehet egyeztetni, az által, ugy hiszem, 
legjobban kifejezzük azt, a mit akarunk: én tehá 
megkisérlettem a kettőt összeegyeztetni. (Halljuk !) 
Olgyay és Vállyi egyesitett inódosítványa: (Ol
vassa :) „A községi elöljárók által behajtott adók
nak az adóhivatalhoz beszolgáltatásaért felelősek 
első sorban az adóbeszedéssel és beszolgáltatással 
megbízott községi közegek, és az ezek által bevett 
és adóköttelezeteknél lévő adókönyvecskékkel iga
zolt, de az adóhivatalhoz be nem szolgáltatott ösz-
szegekre nézve a végrehajtás közvetlenül ezek ellen 
intéztetik; második sorban az összes elöljárók, 
azután pedig maga a község, vagy azok, kik a 
pénzkezelőket választják, illetőleg kinevezik." 
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E l n ö k : Ha a t. ház beleegyezik, akkor e sze- I 
rint szerkesztetik a 23-ik szakasz. (Atalános he
lyeslés.) 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 24-ik sza
kaszt.) 

Kethelyi József előadó: A központi bi
zottságnak nincs észrevétele. 

SomOSSy IgnáCZ : Ghyczy Ignácz képviselő 
úr módositványára még nem történt szavazás. 

E l n ö k : Feledékenységből történt. Jegyző 
iir fel fogja olvasni a módositványt. 

Bujanov ic s Sándor j e g y z ő (olvassa Ghy
czy Ignácz módositványát. Felkiáltások: Marad a 
szerkezet!) 

E l n ö k : A kik a módositványt elfogadják, 
méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) Marad a 
szerkezet. 

BÓníS S á m u e l : T. ház! A 22-dik szakasz 
szól az adófizetés módjáról, a 23-ik a felelősségről, 
kik tartoznak a már befizetett adó iránt felelősség
gel ; a 24-ik szól azon rendkívüli esetről, midőn az 
adófizetés nem a rendes módon történik. Én nem sze
retném, ha ezen 24-ik szakaszban valaki értelem
zavarból oda értené a rendes fizetés módjára szabott 
felelősséget; ennélfogva óhajtom, hogy a 24-ik 
szakasz végére tétessék ez: „ily esetre a törvény 
23-ik szakaszának a felelősségről szóló rendelete 
nem értetvén." (Helyeslés.) 

Csengery Imre jegyző (olvassa az így mó
dosított 24-ik szakaszt. Elfogadjuk!) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Következik a 25-ik szakasz. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 25-ik sza
kaszt.) 

K e t h e l y i J ó z s e f e lőadó : A központi bi
zottságnak e szakaszra nincsen észrevétele. 

Somossy Ignácz : T. ház! A 25-ik szakasz 
végéhez bátor vagyok pótlékot ajánlani. A pótlék 
tartalma az lenne: „A 100 forinton felüli összeget 
azonban idő közben is elfogadni az adóhivatal kö-
teles." Oka az, mert tudjuk, hogy igen számos 
helységek vannak, hol a községi épületek ki
válttetemes összegre nézve nem nyújtanak biztosíté
kot és a befizetett pénz hosszabb ideig veszélylyel 
tartatik, és e tekintetben óhajtok könnyiteni az elöl
járók felelőssége terhén. Miért ajánlom a 100 fo
rintot? Azért, mert kisebb összegeknél bajos volna 
a szállítási költséggel, melylyel az utazás já r , a 
községet terhelni. 100 forintot épen azért ajánlok, 
mert az előbbi szakaszban egyeseknek megenged
tetik, hogy az adóhivatalhoz hasonló összeget vi
hessenek. (Helyeslés.) 

Csengery Imre jegyző (olvassa Somossy 
Ignácz módositványát.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni e módosítást? 
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(Elfogadjuk!) A kik elfogadják, méltóztassanak 
fölkelni. (Megtörténik.) A többség elfogadja. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassál a 26-ik sza
kaszt.) * 

Kethelyi József előadó. A központi bizott
ságnak semmi észrevétele nincs. 

Tisza Lász ló : Én ezen 26-ik szakaszt kö
vetkezőleg óhajtanám a mindjárt felveendő indo
kokból szerkesztetni: „A pénzügyi bizottság minden 
évnegyedben a másik hó utolsó napjáig átteszi az 
alispánhoz a községi adóhátralékokról szóló ki
mutatásokat és ez azokat azonnal megküldi az illető 
szolgabíróhoz." 

Kétféle tekintet vezetett e módositványom 
tételében, t ház. 

Az első az, a melynélfogva a szakaszban fog
lalt adóhivatalok helyett pénzügyi bizottságokat 
óhajtok tétetni; és azt hiszem, a törvényható
ságoknak állása és az adóhivatalok és pénzügyi 
bizottságok állása is követeli azt, hogy a megye 
hatóságával nem az úgyszólván járásonkint fel
állított adóhivatalok, hanem a pénzügyi igazgató
ságok tegyék magokat érintkezésbe. 

Legkevésbbé czélom, t. ház, nehezíteni a me
gyetisztviselőknek az adó behajtása érdekében 
teendő eljárását; de azt tartom,magával a tárgya
lás alatt levő szakasz szellemével sem ellenkezem, 
mikor nem akarom, hogy a megyetisztviselő eljá
rása a maga rendes medréből, a maga rendes 
főnökének felügyelete alól elvonassék. Ugyanis 
maga a szakasz egyszersmind értesíttetni kívánja 
az alispánt, hogy az alispán egyidejűleg értesítendő 
akkor, mikor a restantiák kimutatása a szolgabi
ráknak megküldetik. Azt hiszem, hogy a finanezia-
lis közegeknek még munkakimélése szempontjából 
is helyesebb, ha azok a hátralékok kimutatását a 
szolgabíró főnökéhez megküldik, hogy az alispán 
küldje rögtön a szakasz szövegezése szerint a szol
gabíróhoz. Egy dologból nem csináltatik kettő, és 
végre elkerültetik azon eljárás, t. ház, a mit a me
gyék bizonyosan sérelemnek fognának tekinteni: 
hogy t. i. az alispán elkerülésével a megyei sub-
alternus tisztviselők úgyszólván alárendeltetnek 
a financz közegeknek. Ezen szempontból, miután 
sem munkaszaporitást, sem a szakasztól lényeges 
eltérést nem tartalmaz, ajánlom módositványomat 
a t. háznak figyelmébe. (Maradjon ') 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa Tisza László 
módositványát.) 

Elnök : Mindenekelőtt a szerkezetre kell 
szavazni, azután a módositványra. Méltóztassanak 
azok, a kik a 26-dik szakaszt, ugy a mint szer
kesztve van, elfogadják, felállni. (Megtörténik?) A 
többség elfogadja a szerkezetet. 

Következik a 27-dik szakasz. 
9 
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Paiss Andor j e g y z ő (olvassa a 27-dik sza
kaszt.) 

Kethelyi József előadó: E szakaszra uézve 
a központi bizottságnak nincs észrevétele. 

Szaplonczay Józse f : T. ház! Ezen sza
kaszhoz nem szólanék, mert ellene észrevételem 
nincs, ha nem következnék utána mindjárt a 28-dik 
szakasz. Mivel a 28-dik szakaszra azon észrevéte
lem van, hogy óhajtanám kihagyni és az eló'bbi 
27-dik szakaszhoz egy toldalékot kívánnék csatol
tatni : azért szólalok fel, mielőtt a 27-dik szakasz 
megszavaztatnék. A 28-dik szakaszban ez monda
tik : „A szolgabirák kötelesek személyes meggyő
ződést szerezni arról, vajon a megintés valóban 
megtörtént-e, s minő sikerrel." A 27-dik szakasz 
szól a megintésről, t. i. hogy mikép kell a 
szolgabírónak eszközölni ezen megintést; a 28-dik 
pedig arról, hogy a szolgabirák személyes meg
győződést szerezzenek a megintésről. Megvallom, e 
szót: „személyes meggyőződés" lehet is értelmez
ni, nem is: mert hogy személyesen meggyőződ
hessék a szolgabiró arról, hogy megtörtént-e ezen 
megintés, annyit tehet, hogy személyesen járjon el 
a községben abban, hogy a megintés valóban meg
történt-e ; de lehet értelmezni ugy is, hogy a szolga
biró az elöljárók által értesíttessék arról, hogy 
valósággal megtörtént-e a megintés. Én ekkép 
óhajtanám értelmezni. Ugyanazért a 28-dik sza
kaszt kihagyatni és a 27-dik szakasz végéhez, t. i. 
a „felszólítsák" szó után kívánom tétetni még ezen 
szavakat: „s erről a szolgabiráknak záros határidő 
alatt jelentést tegyenek", t. i. a községi elöljárók. 
Én ezen módositást ajánlanám. (Maradjon!) 

BujanOViCS Sándor j e g y z ő (olvassa Szap
lonczay József módositv anyát.) 

E l n ö k : Kérem azon t. képviselő urakat, kik 
a szerkezetet elfogadják, méltóztassanak felkelni. 
(Megtörténik.) A többséget nem tudom kivenni; 
ennélfogva kérem azon képviselő urakat, kik a 
módositványt óhajtják elfogadni, felállani. (Meg-
történik.) A többség a szerkezetet óhajtja elfogadni. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 28. szakaszt.) 
Tisza K á l m á n : T. ház! Ha méltóztatnak 

az előbbi módositványt elvetni, én azt gondolom, 
legalább ezen szakaszban ne tegyünk olyasmit, a 
mi teljes lehetetlenség: mert teljes lehetetlenség, 
hogy egy szolgabiró személyes meggyőződést sze
rezzen magának mindenről, mert egy szolgabíró
nak lehetetlen — némelyiknek 50 — 60 község 
levén szakaszában — a községek mindenikében 
minden alkalommal személyesen megjelenni, és 
mindennek személyesen végére já rn i ; ez lehetet
len: annálfogva ajánlom, hogy a „személyes" szót 
méltóztassanak kihagyni. (Elfogadjuk') 

Lónyay Menyhért pénzügyér : Én is azt 
hiszem, t. ház! hogy a „személyes" szót ki lehet 

hagyni, mert meggyőződést lehet másként is sze
rezni. Azonban az előttem szólott Szaplonczay 
képviselő úr módositványához azért nem járulha
tok, mert ő egyedül írásbeli értesítésre szorítkozik. 
A szolgabiró a maga kötelességének fogja ismerni, 
ha épen személyesen meg nem győződhetik, más
ként is meggyőződést szerezni magának: ennél-
fgva a „személyes" szó kihagyását elfogadom. 
oelyeslés) 

Elnök: E szerint a „személyes" szó a 28-dik 
szakaszból kimarad. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 29-dik sza
kaszt, mely észrevétel nélkül elfogadtatik. Olvassa a 
30-dikat.) 

SomOSSy IgnáCZ : E szakaszban kétértel
műség forog fen, t. ház! a hol az mondatik : „ki-
küldendő tisztviselő." Hogy azon kétértelműség 
mellőztessék, kérem azon szót : „pénzügyi" a 
„tisztviselő" elé tenni. (Helyeslés.) 

Elnök : Elfogadja a t. ház azon módositást, 
hogy a második sorban ezen szó után : „kiküldendő" 
a „pénzügyi" szó tétessék be? (Elfogadjuk!) 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 31-dik sza
kaszt, mely észrevétel nélkül elfogadtatik. Olvassa a 
32-diket.J 

Kethelyi József előadó : Ezen szakasz 
utolsó sorában a központi bizottság véleménye 
szerint ezen szavak : „de a szolgabiró felelősségé
re" kihagyandók, és e helyett hozzá lennének 
teendők ezen szavak : „ki megjelenni tartozik." 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : A központi bizottság véleménye sze
rint a szolgabiró megjelenni tartozik, de nem az ő 
felelősségére történik az eljárás. Méltóztatnak ezen 
szakaszt a központi bizottság módositásával elfo
gadni ? (Elfogadjuk !) Elfogadtatott, 

Paiss Andor jegyző (oh ássa a 33-dik sza
kaszt.) 

K e t h e l y i Józse f e l ő a d ó : A központi bi
zottság véleménye szertnt az első sorban e szó 
után : „tisztviselőnek" oda teendő : „illetőleg köz
ségi elöljárónak." 

Tisza K á l m á n : Nem szándékozom ezen sza
kaszt átalánosságban megtámadni, sőt épen ezen 
szakaszban látok még leginkább oly intézkedése
ket, melyek nézeteimnek megfelelnek, a mennyiben 
alkalmat adnak legalább más tisztviselőnek, esnem 
csak pénzügyi tisztviselőnek, beleszólhatni az adó
zók érdekeibe ezen kérdéseknél. Azonban ezen sza
kasz utolsó sorában az van , hogy addig marad 
függőben a fizetésemig az ügyet az illető adóhiva
tal el nem dönti. En, t. ház, miként a múlt alka
lommal is már nyilvánítottam, egyátalában nem 
tartom azt helyes eljárásnak, midőn a kormány
zottak és a kormány közti kérdésekben ismét csak 
a kormány itél. Azonban ezen elvet a i ház akkor 
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nem méltóztatott elfogadni; de mindamellett is azt 
gondolom, hogy azt még sem fogja a t. ház több
sége is akarni, hogy ne csak a kormány legyen bí
ró, hanem a kormánynak épen azon közege legyen 
a bíró, a melyeknek eljárása sérelmes; pedig, a 
mint ezen szakaszban van, igy állana a dolog. Mert a 
mely adóhivatalnak eljárása ellen a félnek panasza 
van, a mely adóhivatalnak kivetése ellen felfüg
gesztési joga van a megyei tisztviselőnek, ugyan
azon adóhivatal fogná megítélni azt is, hogy neki, 
az adóhivatalnak igazsága van-e vagy nincs? Én 
azt hiszem, ezt maga a t. ház sem fogja akarni, és 
azért, miután már a múlt napokban keletkezett 
megállapodás folytán kérésemmel tovább nem me
hetek, legalább azt kérem, méltóztassék annyira 
megváltoztatni ezen szakaszt, hogy ne maga azon 
hivatal, a mely elkövette a sérelmet, határozzon e 
felett, hanem a felette levő pénzügyi igazgatóság. 
{Helyeslés.) Módosításom tehát az, hogy ezen szó 
helyett : „adóhivatal" ez tétessék : „pénzügyi 
igazgatóság." {Helyeslés.) I 

Lónyay Menyhért pénzügy ér: Én magam 
részéről elfogadom Tisza Kálmán képviselő úr mó-
dositványát, hogy t. i. ezen szó helyett : „adóhi
vatal" tétessék : „pénzügyi igazgatóság" ; elfoga
dom pedig annál inkább, mivel a pénzügyi igaz
gatóságok kötelessége minden visszaéléseket el
lenőrizni. {Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ezen szakaszt 
a központi bizottság és Tisza Kálmán képviselő úr 
módosításával? (Elfogadjuk!) Ennélfogva elfogad
tatott. 

PaiSS Andor j e g y z ő {olvassa a 34., 35. és 
36-dik szakaszokat, melyek ellen kifogás nem tétetvén, 
elfogadtatnak.) 

E l n ö k : Több bizottságnak ülése levén, b á t o r 

vagyok a mai ülést bezárni, kérve a pénzügyi 
bizottság tagjait, hogy délutáni 5 órakor szíves
kedjenek megjelenni. 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 

CCLXII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. július 14 éa 

S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények bemutatása. A közadók kivetése, befizetése, biztosítása, behajtása és pénzügyi törvényszékek felálli-
iránti törvényjavaslat részletes tárgyalása foly. Tisza Kálmán modositvanya a törvényhatósági felelősségről. 

A kormány részéről jelen vannak: Lónyay 
Menyhért, Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. IO ' / I órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés jegy
zőkönyvét Bujanovies Sándor úr fogja vezetni; a 
szólani kívánók neveit Csengery Imre jegyző xir 
jegyzi-

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Bujanovies Sándor jegyző {olvassa a jú

lius 13-án tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k ; Nincs észrevétel a jegyzőköiry v el

len? (Szünet.) Ha nincs, a jegyzőkönyv hitelesit-
ve van. 

A most felolvasott jegyzőkönyv határozata 
folytán, kérem a központi bizottság azon tagjait, 

kik az illeték- és bélyegadó iránt oda voltak meg
választva, legyenek szivesek ma 6 órakor az el
nöki szobában megjelenni, és a tegnap bemutatott, 
most hitelesített szakaszokat a törvénybe beillesz
teni és jelentésöket beadni. 

Bemutatom az idő közben beérkezett iromá
nyokat. 

Csongrád megye közönsége Hajdu-Dorog 
városa felterjesztését az ó-hitü magyarok részére 
felállítandó püspökség és a magyar nyelv oltári 
nyelvvé emelése tárgyában pártoltatni kéri. 

Eperjes szabad királyi város közönsége szin
tén egy ó-hitü magyar püspökség felállítását kéri. 

Ugyanaz aTemesvár városa közönsége által az 
állami ut- és hidvámoknak az egész magyar király
ság területén megszüntetése iránt a képviselőház
hoz beadott felterjesztést pártoltatni kéri. 




