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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. 
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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. 
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Liptó megye közönsége a szabad egyesülési l 
és társulási jogot törvényhozásilag biztosíttatni kéri. 

Krassó megye közönsége a kincstári faszál-
litás káros bérbe adatását megszüntetni kérő Te
mesvár városa felterjesztését pártoltatni kéri. 

Bihar megye sárréti járása néhány községe-
beli jegyzők a közkormányzatban annyira nélkü-
lözhetlen községjegyzők állásának erkölcsi biz
tosítását a megyei és községi szervezet alkotása 
alkalmával törvény által biztosíttatni kérik. 

A szepesi XVI város közönsége a jász-kun 
kerületi közönség felterjesztését az általok a né
met lovagrendnek visszaváltási dij fejében fizetett 
515 ezer forint megtérittetése iránt pártoltatni kéri. 

Morzsányi Sándor pesti lakos a keleti marha
vész elleni óv- és gyógykezelési javaslatát figye
lembe vétetni s a kormány által közhasználatba 
hozatni kéri. 

Purján Mózses m. k. postatiszt a posta főbb 
kezelése közül több éven át elkövetett törvény
telen üzleteket és visszaélésekes megszüntetni kéri. 

Ozv. Piacsek Zsuzsána, torontálmegyei iván-
dai lakos, egyetlen fogadott fiát, Domenik Györ
gyöt a katonáskodástól felmentetni és elbocsát
tatni kéri. 

Nógrád megyébe kebelezett Losonez város 
elöljárói a katonai laktanyáknak országos költ
ségen leendő felépítését és a város kebelében el
szállásolt katonaság máshová áthelyeztetését elren
delni kérik. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasittatnak. 

Babes Vincze : T. ház! Minap történt, hogy 
egy panasz, illetőleg- kérvény úgy adatott át a 
kérvényi bizottságnak, hogy azt előzőleg tárgyalja 
és hozza a t. ház elé azon oknál fogva, mert, mint 
ismeretes és a hírlapok utján már úgyis tárgyalta
tott, mint némileg a minisztérium eljárása elleni 
panasz, t. i. Újvidék városának panasza. Ugyan
ez áll Temesvár városának most bemutatott pa
naszára i s : ezen eset is volt már egyszer interpel-
latio és vitatkozás tárgya, s ugy hiszem, magának 
a minisztériumnak érdekében van, hogy ezen ügy 
minél elébb tisztába hozassák; bátor volnék ennél
fogva azon indítványt tenni, hogy e kérvény is 
ugyanazon megbízással tétessék át a kérvényi bi
zottsághoz. 

E l n ö k : Azt hiszem, ha már az első kérvényre 
nézve előzetes tárgyalás van kimondva, e kérvényt 
is ugy fogja tárgyalni a bizottság. 

Ha a képviselő uraknak nincs egyéb előadá
suk, a napirenden levő tárgyra áttérve, a közadók 
kivetéséről és behajtásáról szóló törvényjavaslat 
részletes tárgyalása fog folytattatok 

A mai jegyzőkönyvet vezeti Bujanovics Sándor, 
a szólni kívánók neveit jegyzi DimetrievicsMilos. 

i Bujanovics Sándor j e g y z ő (olvassa a köz
adók kivetéséről, behajtásáról stb. szóló törvényjavas
lat 37-ik szakaszát'1). 

K e t h e l y i Józse f e l ő a d ó : A központi bi
zottságnak e szakaszra nézve semmi észrevéte
le sincs. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni a 37. sza
kaszt? (Elfogadjuk!) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 38-ik 
szakaszt.) 

K e t h e l y i Józse f e l ő a d ó : A központi bizott
ságnak e szakaszra sincs észrevétele. 

T o k o d y Á g o s t o n : T. ház ! Az imént felol
vasott s már elfogadott 37-ik szakaszra nincsen 
észrevételem ; én abban a tulajdonnak jog-fogalmát 
megóva lenni találom: mert annak, hogy az adó
kötelezettnek készpénzjövedelmei, vagy kisebb 
királyi haszonvételekből eredő illetményei foglal
tassanak le a kincstár részére adóért, nincs, nem 
lehet más értelme, hanem az, hogy azon készpénz
belijövedelmei s királyi kisebb haszonvételekből fo
lyó illetményei foglaltathatnak le érvényesen, me
lyekkel az adókötelezett a foglalás idejekor 
valósággal bír: mert ha azokat a foglalást előző 
időben már másnak eladta, avagy pedig azok tőle 
valamely más követelés miatt, törvényesen s bí
róilag végrehajtás utján lefoglaltattak, hogy 
a kincstár részére oly hatáíylyal, miszerint azok 
okvetlenül a kincstárba folyjanak be , többé le 
nem foglalhatók, önmagától értetik: mert másként 
a kincstár ily előnye a tulajdon használatának 
korlátozása, s mások előbb szerzett jogainak sér
tése lenne. De azért lefoglalhatok: mert majd a 
polgári bíró igényper utján itélendi meg az előbb-
vevőnek igényét, s ha nyer, akkor a kincstár ké
sőbbi foglalása felett a jövedelem megvevőjét ille-
tendi a jövedelem , s kisebb királyi haszonvéte
lekből folyó illetmény, vagy pedig, ha ezek birói 
végrehajtással, már a kincstár foglalása előtt, 
másnak részére fogialvák le, hogy akkor a kincs
tárba csak az folyhat be, mi az előbb végrehajtató 
követelésének kielégítése után maradand , ugy 
hiszem, minden jogfogalmak szerint eléggé világos. 
I ly értelemmel tehát a 37-ik szakasznak még azon 
rendelkezése is helyes, hogy a lefoglalt össze
gekért a bérlők felelősek: mert ez a felelősség 
abban határoztatik meg, hogy ha igényper utján 
már megnyerte, vagy előbb már bíróilag más 
részére lefoglaltattak, tehát a bérlők az összegeket 
vagy a nyerőnek , vagy az előbb végrehajtó 
bírónak kiszolgáltatják a törvény utján, s ennél a 
bérlők felelősségének értelme nem mehet tovább. 
A 38-ik szakasz értelme azonban megrendítő, 

) Láad az Irományok 251, számának V. mellékletét. 
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a jogfogalmakat renditi meg: mert azt rendeli, ha 
hogy a bérlő a bért nem a betiltó kincstárnak, 
hanem „bár ki másnak" adná ki, ez esetben a 
kényszer-végrehajtás közvetlenül a bérlő ellen 
alkalmazandó a letiltott összeg erejéig. Tehát e 
szakasz szerint, a kincstár végrehajtását előzőleg, 
más részére végrehajtásilag foglaló birónak sem 
adhatná ki ? Ez az, a mi nem történhetik: mert a 
polgári biró által magánosok részére végrehajtá
silag előbb teljesített foglalás a kincstár részére 
későbben tett foglalást a kielégítésnél joggal előzi 
meg hatályában, s még is azt rendelni, mint a 
38-ik szakaszban irva áll, hogy bár ki másnak 
mint a betiltó kincstárnak a bérlő a bért nem ad
hatja ki, s ha kiadná, ő ellene a letiltott összeg 
erejéig kényszer-végrehajtás alkalmazandó: oly 
rendelkezése volna a törvénynek, mely az igaz
ságtalanság szinét hordja magán. Annálfogva bátor 
vagyok a t. ház elé e 38-ik szakaszra vonatko
zólag azon módositványt terjeszteni elő, hogy a 
38-ik szakasz harmadik sorában ezen szó u tán : 
„hanem" tétessék: „a kincstárt megelőzött más 
bírói foglalás esetén kivül", s ezt elfogadtatás 
végett ajánlom. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa To-
kody Ágoston módositványát): „A 38-ik szakasz 
3-ik sorában ezen szó u tán: „hanem" tétessék: „a 
kincstárt megelőzött más bírói foglalás esetén 
kívül." 

Édes A l b e r t : T. ház! Hol sok a törvény, 
megszaporodik a bün. Véleményem szerint nem 
kellene az adóbehajtási törvénynek az eshetőségek 
legkisebb részletéig kiterjeszkedni: mert az oly 
országban, mint hazánk, hol a gyűlöletes törvény
telen erőszakos kormány alatt a törvénytelenül 
ránk rótt adóteher alóli kibujhatást vagy a befize
tést késleltető kifogások ezerféle fortélyait a nép 
18 esztendő alatt oly szorgalmatosan és oly buz
gón tanulmányozta , az olyan törvények, melyek 
a Bach-rendszer alatti 18 éves behajtási modort 
és rendszert mintegy megörökiteni látszanak, 
gyűlöletessé teszik a törvényeket, melyek ezen 
rendszert megörökítik. A túlságosan kiterjeszkedő 
törvények megörökítik a népben egyszersmind a 
leleményes eszűek furfangosságát, s a mi ennél 
sokkal veszedelmesebb, a fizetés elleni makacssá
got. Azt mondja Cicero a törvényről irott köny
vében : „Legis est persvadere omnia, sed non vi 
cogere." A törvény legyen meggyőző, rábeszélő, 
ne pedig mindent erőszakkal, fenyegetéssel vé
dendő. 

Mig közelebbi felszólalásommal a 14-dik 
és 16-ik szakaszra azt mondottam, hogy bölcs 
törvényjavaslat, és a 14-ik szakaszt csak is egy 
hozzá kötött függelékért, azon függelékért, hogy 
„ saját hibája nélkül" kívántam kihagyandónak, 

mert a tapasztalás bizonyítja, bizonyította marsok 
szór, hogy a saját hibája nélküliség, bár mely eset
ben mindenkor védelmére lett volna a be nem fizetni 
akaróknak, mert minden esetet hiba nélkülivé tet
tek volna : a bérlőkre vonatkozó 37. és 38. szakaszt 
egészen kihagyandóknak vélem: mert elég teher 
van a bérlőkön, ha a tulajdonosok terheit nya
kukra nem rójuk is ; elég teher, hogy ők azon 
jószágtól, melyért a tulajdonos már az adót meg
fizette, és a mely jószágot ha a tulajdonos bérbe 
nem ád, azon felül a tulajdonos más adót nem 
fizet, a bérlő még külön adót is fizessen. Ugyan
azért a bérlők a tulajdonosokkal vállvetve fognak 
munkálni azon, hogy a törvény kényszerítő ere
jét kijátszhassak. Ne adjunk a törvényben erre 
alkalmat se a bérlőnek, se a tulajdonosnak. 

Én szeretném megkísérteni, ha csak egy év 
alatt is, a 14. és 16 ik szakaszok megtartása mel
lett minden másféle kényszerítő szakaszok helyére 
csak azon egyet alkalmazni: {Halljuk!) „Megvárja 
a haza minden becsületes honpolgártól, hogy adó
ját késedelem nélkül ós idejében befízetendi; meg
várja ezt a haza a haza jólléteért, melylyel egyesek 
jólléte összefüggésben van, Ha pedig be nem 
fizeti, mint folyó és világos adósság, törvényke
zési utón épen u g y , mint más adósság, fog 
rajta felvétetni." Erre kellene a népet a lelkészek 
és tanítók által hirdetendő meggyőző ige által 
vezérelni; e végre mindenek előtt szükséges volna, 
hogy az egyházak lelkészei és tanítói megelége
dést nyerjenek; és ha ez megtörténik, be fog haj
tatni, vagyis be fog adatni az adó kényszerűség 
nélkül, ós nem lesz szükség ily 96 polyp-karman-
tyu-féle törvényjavaslat alkotására. 

E l n ö k : Felírva senki sem levén az indítvány 
mellett, bátor vagyok kérdeni, hogy a módosit-
vány mellőzésével a 38-ik szakaszt, ugy a mint a 
központi bizottság is javasolja, elfogadja-e a t. 
ház ? A kik elfogadják, méltóztassanak felállani. 
{Megtörténik.) A többség elfogadja. 

Paiss Andor jegyző (olva ssa a 39-dik sza
kaszt.) 

K e t h e l y i Józse f e l ő a d ó : A központi bizott
ságnak e szakaszra semmi észrevétele nincs. 

Tisza L á s z l ó : T. ház! A 39. szakaszra in
kább csak stylarisnak nevezhető módositványt 
vagyok bátor ajánlani, miután maga a szakasz
nak jellege az, hogy az adófizetők a végrehajtás 
esetén lehetőleg kimehessenek. Nem is egyebet, 
mint e kímélésnek legkönnyebb, az én felfogásom 
szerint, legbiztosabb módját vagyok bátor aján
lani, midőn ajánlom azt, hogy a lezárolás alá ke
rülő ingó tárgyakat a tulajdonos maga jelölhesse 
ki. Miután a szakasz kívánsága az, hogy e tekin
tetben a tulajdonos mentül inkább kiméltessék 
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meg, mentül kevesebb terheltetéssel tétessék elég 
a kincstár kívánságának : nem hiszem, hogy e te
kintetben méltóbb bird lehessen bár ki is, mint 
maga a tulajdonos. Ezen szakasz ezélzatának elé
résére nem akarok az ingó érték különböző ter
mészetére hosszasan kiterjeszkedni; egyszerűen 
csak a pretium affectionis esetére utalok, a melyet 
csakugyan senki más megbirálni nem képes, 
mint maga a tulajdonos, kire nézve lehet, hogy 
egy jelentéktelen tárgynak, mely a kincstárra 
nézve értéktelen, sokkal nagyobb becse van, mint 
más sokkal több belértékkel biró drága porté
kának. 

Ebből a nézetből kiindulva, ajánlom a 39. 
szakaszba a következő szerkezetet. Ezen szakasz 
12. sorából az „adózó* szó után kimaradna ez a 
két szó: „legkönnyebben nélkülözhet", és helyébe 
jönne: „maga jelöl k i" ; folytattatván az eredeti 
szöveg szerint: „föltéve, hogy e tárgyak egyszers
mind könnyen el is adhatók" ; a mely fönhagyást, 
a kincstár érdekében magam is helyesnek és szük
ségesnek látok, mert eladhatatlan tárgynak ki
jelölésére én sem szeretném az illető tulajdonost 
felhatalmaztatni. {Helyeslés.) 

Bujanov ics Sándor j e g y z ő (olvassa a Ti
sza László által beadott modositványt.) 

Lónyay Menyhért pénzügyér : Miután 
ezen pontban ki van az fejezve, hogy az eljárás a 
legkíméletesebb legyen, ezen kiméletesség felté
telezi, hogy azon tárgyak körül, melyek könnyen 
eladhatók, legelőször azok vétessenek végrehajtás 
alá, melyeket a végrehajtást szenvedő kijelöl: en
nélfogva a tett módosítás [elfogadása ellen nekem 
semmi észrevételem sem lehet. (Helyes! Elfogad
juk !) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház Tisza László kép
viselő úr módosítását? (Atalános fölkiáltás: Elfo
gadjuk !) Ennélfogva így fog kijavíttatni. 

PaiSS Andor j egyző (olvassa a törvényjavas
lat 40-dik szakaszát.) 

Kethelyi József előadó: A központi 
bizottság a zálogolás alól kivétetni kívánná 
még a napszámosok munkájára nélkülözhetlen 
műszereket is. Ennélfogva a következő hozzáadást 
bátorkodik ajánlani : Az f) betű alatt „az adózó
nak iparűzésére" után tétessék még bele: „vagy a 
napszámosok munkájára nélkülözhetlen műszerek"; 
(Helyeslés) végre a h) betli alatt : „a végrehajtást 
követő 15 napra szükséges élelem." (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház ezen módosítást 
elfogadni? (Elfogadjuk!) A tisztelt ház a központi 
bizottság e módositványát elfogadja. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 41-dik sza
kaszt.)' 

Kethelyi József előadó.- E szakaszra a 
központi bizottságnak semmi észrevétele nincs. 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház e szakaszt elfo
gadni ? (Elfogadjuki) A tisztelt ház a szerkezetet el
fogadja. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 42. szakaszt.) 
Kethelyi József előadó : A központi bi

zottságnak e szakaszra nincs észrevétele. 
Halász B o l d i z s á r : T. képviselőház! Nekem 

van e szakaszra észrevételem. 
Én átalában csak azon törvényt tartom töké

letesnek, mely könnyen megérthető és félre nem 
érthető. 

Itt a törvényjavaslat végén az van : „mint 
melyek a rendes bírósági eljárással lefoglalt javak 
elidegenítése esetére vannak kiszabva" t. i. a bün
tetés. 

Még csak azon törvény sincs itt idézve, mely 
ezen büntetést megszabja; tehát a földmivelő em
ber, ha meg akarja tudni, micsoda büntetés fog 
rá rovatni akkor, ha a nála bírói zárlat alatt ha
gyott tárgyhoz hozzányúl ? akkor a bíróhoz kell 
menni, hogy az megmagyarázza, micsoda büntetés 
éri őt ? és meglehet, az sem fogja tudni neki meg
mondani ; holott, ha ki volna jelölve a törvény, a 
jegyző azt kikeresné és neki elolvasná. 

Idézni kell itt az 1840.XV-dik tö rvényc ikk 
153-ik szakaszát, az 1840. VI. cz. 17. szakazzát, hol 
világos szavakban van kifejezve az, hogy ily ese
tekben a legsúlyosabb beszámitásu tolvajság bün
tetése éri az illetőket. 

Méltóztassék, t. képviselőház, azon esetet fel
tenni , a mi nem épen lehetetlen, hogy p. o. egy 
földmivelőnél e g y néhány zsák gabona birói zár
lat alá vétetett. 0 nem tudja annak súlyos követ
kezményeit, ha ő véletlenül a maga szükségére, 
mert nincs kenyere, egy véka búzát megőrlet, azt 
gondolva, hogy árát majd megfizeti, s nem tudja, 
micsoda szomorú következés terhe érheti őt. Ez 
megtörténhetik, s épen azért, t. képviselőház, ezen 
modositványt bátorkodom ajánlani : „A lezálogolt 
javaknak a zárlat föloldása előtti elidegenítése, 
vagy elsikkasztása — tehát eddig marad az ere
deti szerkezet — az 1840-diki XV-ik törvényczikk 
2-ik részének 153-ik és az 1844-dik Vl-dik czikk 
17-dik szakaszai értelmében a legsúlyosabb beszá
mitásu tolvajság büntetésével fenyittetik." 

Ezt lehetetlen meg nem érteni annak, a ki 
ezt megolvassa. Ajánlom a tisztelt ház figyelmébe. 
(Helyeslés) 

Babes Vincze : Tisztelt ház! Én megvallom, 
kénytelen vagyok ezen indítvány, vagyis javaslat 
ellen szavazni, azon oknál fogva, mert épen az 
előadott esetnél fogva az nekem kegyetlennek lát
szik ; de kénytelen vagyok ellene szavazni azért is, 
mert nem is kellőleg jeleztetik általa a bűntény, 
mert ily esetben az én csekély belátásom szerint 
nem lopás, hanem csalási tény forog fen A lopás 
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eszméje egészen más valamit foglal magában, t. i. 
elidegenítését a más tulajdonának, nem pedig saját 
lezálogolt tulajdonának. Ez, mondom, csakis kis 
csalás, és igen nagy visszaélésre adhatna alkalmat 
az illető bírónak, olyannyira, hogy egy csekélység 
miatt a legsúlyosabb tolvajlási büntetéssel illesse 
a bűnöst. Annálfogva . minthogy büntető törvény
könyvünk még nincs — de azt alkotni fogunk — én 
addig, mig az ott, hol helye van , megszabva nem 
lesz, mindaddig, mondom, minden esetre az eddigi 
ősi szokás szerint a bíró bölcs belátására hagynám 
a büntetés megszabását. Azért az eredeti szöveg 
mellett szavazok. (Közbeszólások : Maradjon !) 

E l n ö k : Senki szólásra nem levén följegyezve, 
a kérdés az . . . (Halljuk!) 

HaláSZ Bodizsár : Ha nem kivan szólani 
senki, méltóztassanak megengedni, hadd magya
rázzam meg indítványom indokait. {Halljuk!) 

T. ház ! Nem arról van szó , hogy csekély-e, 
nagy-e a büntetés? hanem nézetem szerint arról, 
hogy ezen 42-dik szakasz által , melyre nézve 
sokan azt mondják, hogy maradjon, mit akarunk 
elérni? E szakaszban ugyanazon következmények 
vannak meghatározva, mint a melyek a rendes 
bírósági eljárással lefoglalt javak elidegenítése ese
tére vannak megszabva; tehát nézetem szerint 
nem arról van szó, hogy sulyos-e azon büntetés, 
mely az 1840. és 1844-diki törvényekben van meg
szabva? hanem, hogy azt akarta-e vele az illető', a 
ki ezen törvényjavaslatot beadta, értetni ? (Marad

jon! Zaj) 
Előre bocsátottam, hogy a törvénynek vilá

gosnak, félremagyarázhatlannak kell lenni. Ha a 
t. ház szigorúnak tartja — a mint hogy én is an
nak tartom — akkor méltóztassék világosan kimon
dani, milyen eljárást akar követni; de ne így „ibis, 
redibis"-formán mondani, hogy : „az eddigi eljárás 
szerint" : mert az eddigi eljárás az 1840 és 1844-ki 
törvények szerint az , hogy a lezálogolt javakat 
illetőleg, az elidegenítés a legsúlyosabb beszámitásu 
tolvaj ság büntetésével fenyíttetik. 

Ha tehát ezt sokalják, igen szívesen hozzájá
rulok, hogy azt méltóztassanak enyhíteni. Én mó-
dositványommal csak azt akartam elérni, hogy 
a törvény ily érthetetlen ne legyen. 

Annálfogva azok, a kik azt mondják, hogy 
maradjon, ugyanazt akarják elérni, a mit én; de 
nem akarják világosan kimondani, hogy mit. 
(Maradjon!) 

E l n ö k : A módositvány már felolvastatván, 
nem szükség talán újra felolvasni. (Nem szükséges!) 
A kérdés tehát az. méltóztatnak-e elfogadni a 
szerkezetet? A kik elfogadják, méltóztassanak fel
állni. (Megtörténik.) A 42, szakasz változatlanul el 
Aan fogadva. I 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 43-ik sza
kaszt.) 

K e t h e l y József e l ő a d ó : A központi bizott
ságnak ezen szakra nincs észrevétele. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni a 43-ik sza
kaszt ? (Elfogadjuk !) A 43-ik szakasz változatlanul 
elfogadtatik. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 44-dik sza
kaszt.) 

K e t h e l y i Józse f e l ő a d ó : A központi bi
zottságnak ezen szakaszra nincs észrevétele. 

Halász Boldizsár: Csak azon megjegyzé
sem van. hogy a provisorium alatt használták a 
14 napot, Magyarországon pedig mindig 15 nap 
volt szokásban. (Helyeslés.) 

BabeS Y i n c z e : Ellenkezőleg, nem a provi
sorium idejében használtatott a 14 nap. 

BóniS S á m u e l : Bevallom, hogy magam 
sem tartom helyesnek, ha valaki a tanácskozás
ban visszamegy; de a 43 . szakasznak következő 
kitétele alkalmasint csak styláris hiba: „minden 
részről aláirt." E helyett talán azt kellene tenni: 
„a felek, a becslő és a biró részéről aláirt" : mert 
ezen kifejezés : „minden részről aláirt", nézetem 
szerint nem elég világos, (Helyeslés.) 

E l n ö k : Képviselő ú r , ugy hiszem, azt kí
vánja, hogy így tétessék: „az illető felek által 
aláirt." (Helyeslés.) Méltóztatnak tehát elfogadni 
ezen módositványt? (Elfogadjuk!) Továbbá a 44. 
szakaszba 14 nap helyébe jön 15 nap. (Helyeslés.) 

Paiss Andor jegyző (olvassa a 45, 4G és 
47-dik szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogad
tatnak. Olvassa a 48-dikat.) 

SomOSSy I g n á c Z : A 48. szakasz d) pontjára 
van észrevételem. Az 50 frtnyi értéket bizonyosan 
azért ajánlotta a pénzügyminiszter úr, mert kímél
ni kivánta a második árverés költségeitől a kisebb 
tárgyak birtokosait. Azonban, a mint Tisza László 
képviselőtársam is megemlité, lehetnek oly tár
gyak, melyeknek nincs anyagi értékök a becsüsök 
előtt, melyek azonban az illető tulajdonos előtt 
oly benső értékkel bírnak, melynélfogva szívesen 
koczkáztatja a második árverés költségeit. Ennél
fogva bátorkodom ajánlani, méltóztassanak azon 
hozzátételt elfogadni, hogy a ki az ily 50 frton 
aluli tárgyak irányában zálogolás alkalmával til
takozik az ellen, hogy 5/4 becsértéken alul eladas
sanak, azon tárgyak, melyekre nézve ez történik, 
tartassanak fel a második árverésre. Ennek foly
tán bátor vagyok a d) alatti szakasz változtatását 
ajánlani, miután ez által az államnak semmi kár 
nem okoztatik. Módositványom a következő: a 
d) pont helyett ez állana : „azon feltételt, hogy 
az első árverésnél a becsérték % részénél olcsóbb 
áron csak az 50 frtnál kisebb értékű tárgyak, s 
ezek közül is csak azok adassanak el, melyeknek 
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*/4 áron eladatása ellen a végrehajtást szenvedő 
nem tiltakozott." [Helyeslés.) 

Bujanovics Sándor jegyző {olvassa Somossy 
Ignácz módositványát.) 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : Ezen in
tézkedés igen hosszadalmassá tenne minden eljá
rást, (Épen nem! bal felöl) mert mindenki ezen 
joggal könnyen visszaélhetvén, a legcsekélyebb 
tárgyat is a második árverésre halasztaná és ez 
által egyrészt a költséget szaporítaná, másrészt az 
eljárást hosszadalmassá tenné, sőt sok esetben ma
gát a végrehajtást egészen megakasztaná. Én 
azt hiszem, azon intézkedés, miszerint az 50 frtot 
megérő tárgyak csak értékök %-én felül adhatók 
el első árverés alkalmával, elég biztosíték az ille
tőkre nézve. Ha egyébiránt a tárgy reá nézve be
csesebb, mint érte kapni remélhetne, mindenkinek 
módjában van azt a becslési áron már az első ár
verés alkalmával is megvásárolni, vagy más által 
megvásároltatni. Én tehát óhajtanám, hogy e sza
kaszban maradjon meg a szerkezet. (Maradjon! 
jobbról.) 

BÓniS S á m u e l : T. ház! Én azt tartom, a 
kincstárnak kár ezen módositvány által nem téte
tik : mert a zálogolás által már a biztosítás meg
történt. Miután a második árverésnek igen rövid 
határidő alatt meg kell történni, bizonytalan időre 
nem vonatnék az elárverezés. Azonkívül fel sem 
lehet tenni, kogy^ valaki a maga költségeit szapo
rítani kívánja. Én ezt igen méltányosnak és el
fogadhatónak tartom. {Maradjon!) 

SomOSSy I g n á c z : Bátor vagyok még egy 
pár szót e tárgyra nézve mondani. Javaslatom 
folytán az államnak kára nem történik; de miután 
különbség van felállítva a nagyobb és kisebb va
gyon között, s miután a nagyobb vagyon elárve-
relésénél megengedtetik, hogy az állam irányá
ban késedelem történjék a második árverelés be
várása által: nem érthetem, miért ne történhessék 
e késedelem a kisebb értékű vagyonok árverelé-
sére nézve is, miután a költségeket az illető viseli ? 
Mert vannak tárgyak, melyek, p. o. szüleiről ma
radt emlékek, oly becscsel birnak az illető előtt, 
melyet más nem képes megfizetni. Ajánlom azért 
inditványomat ujolag a t. ház figyelmébe. 

E l n ö k : Szólásra felirva senki nincs. Kér
dem a t. házat: méltóztatnak-e a szerkezetet ugy 
elfogadni, a mint van, vagy pedig a módosítással ? 
A kik a szerkezetet pártolják, méltóztassanak fel-
állani. (Megtörténik.) A többség elfogadja a szer
kezetet. 

Paiss Andor jegyző (olvas sa a 49-dik 
szakaszt.) 

Szaplonczay József: T. ház! Miután a 
jelen szakasz azt kívánja elérni, hogy olyan ese
tekben, hol 50 forintot meghaladott összeg irányá

ban vitetik véghez a végrehajtás, ez köztudomásra 
jusson legalább azon kerületben, a hol a végrehaj
tás történik: hogy az valósággal véghez vitessék, 
nehogy inter acta maradjon a szolgabírónál ezen 
megkeresés : jónak látnám a szakaszhoz folytatólag 
következőképen beigtatni: ,,és az erről szóló bi
zonylatot az illető végrehajtónak az árverés ha
tárnapja előtt megküldeni", hogy t. i. igazolva 
legyen, hogy a kihirdetés valósággal megtörtént. 

BujanoviCS Sándor j e g y z ő (olvassa Szap
lonczay József módositványát.) 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Nekem 
a módositvány ellen semmi észrevételem' csak 
azt akarom megjegyezni, hogy az ily rendszabály 
inkább a szabályok közé való: mert a törvény 
nem lehet oly kimerítő, hogy minden eshetőségekre 
részletes intézkedést foglaljon magában. A 49-ik sza
kasznak azon értelme, hogy a szolgabíró az árve
rés határidejét az egész járás területén köteles 
közhirré tenni, feltételezi, hogy ezen törvénynek 
életbe lépése után a szabályokba bejőjön az, hogy 
a szolgabíró az árverés vezetőjét tudósítani tarto
zik arról, hogy ezen hirdetés megtörtént-e vagy 
nem. Az indítványozott intézkedés oly részletes 
rendszabályt tartalmaz, mely ha a törvénybe jön
ne, akkor még igen sok mást is kellene abba 
felvenni. Egyébiránt a módositvány ellen nincs 
észrevételem. 

Vadnay Lajos : Ha már csakugyan elfo-
gadtatik ezen módositvány, nekem nincs egyéb 
észrevételem, mint hogy ha már törvénybe jön, 
„bizonylat" helyett ,,bizonyítványt'' tegyünk, 
mert bizonylat mást tesz. 

E l n ö k : A szerkezetben ugy van: ,,a végre
hajtónak megküldetik." Ezt méltóztatik érteni, 
vagy a „végrehajtást szenvedőnek?" (Végrehaj
tónak!) Tehát ezen módositvány a törvényezikk 
e szakaszának végére fog igtattatni. 

Csengeryjlmre jegyző (olvassa a módosított 
szakaszt.) 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa az 50-dik 
szakaszt.) 

K e t h e l y i Józse f e l ő a d ó : A központi bi
zottságnak nincs észrevétele. 

Tokody Ágoston : T. ház ! Az épen most 
fölolvasott 50-dik szakasz elrendeli, hogy az ár
verésnél a községi elöljáróság két küldőttje, vagy 
pedig két fölveendő tanú legyen jelen. Meg va
gyok győződve, hogy ezen szakasznak értelme az 
akar lenni, miszerint azon községi elöljáróság két 
küldöttje legyen jelen, mely községnek területén az 
árverés tartatik; de e szakasz ezen értelmet nem 
fejezi ki szabatosan; miután pedig az előbbi szaka
szokból nyiltan kitűnik, hogy ily árverés alkal-
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mával nem csak egy községben lefoglalt, hanem 
több községben , s több adó-kötelezettől le
foglalt ingó tárgyak árvereztetnek, és pedig ár-
vereztetnek a lefoglalás helyétől külön helyen, a 
kerületben vásári joggal biró valamely község
ben : szükségesnek látom tehát azt e szakaszban 
— minden kétség kikerülése tekintetéből — tüze
tesen és világosan megjelölni, hogy az árverés
nek azon községi elöljáróság két küldöttjének 
közbe jötte értetik, mely községhez az árverési 
hely tartozik ; annálfogva az 50-dik szakasz har
madik sorában, hol ez ál l : ,,a községi elöljáróság" 
e módositványt kivánom tenni: ,,azon községi 
elöljáróság, melyhez az árverési hely tartozik." 

Továbbá e szakasz megrendeli, hogy az adó
hivatali kiküldött az árverést meginditandja, s mig 
ezen s az árverés iránti következő szakaszokban 
a mélyen tisztelt pénzügyminiszter úr minden mó
dokról, melyek a kincstár előnyére szolgálnak, a 
legnagyobb ügyességgel gondoskodott egy oldal
ról, addig más oldalról az adó-kötelezettek érde
keit az árverés közül egy-két helyen nem vette 
— nézetem szerint — eléggé kellő figyelembe; 
következőleg minket, a nép képviselőit, illet meg a 
kötelesség az adó-kötelezettek érdekeiről, jogairól 
gondoskodni, s azokat, a hol csak tehetjük, előtérbe 
állitani. 

A polgári törvénykönyv a magánosok kö
zötti peres ügyekben oly jogokat enged és bizto
sit az árverés alá került félnek, melyeket én ezen
nel a t. ház emlékezetébe hozni és figyelmébe 
ajánlani bátor vagyok. 

Az 1840 : XV. törvényczikk II-dik része 181. 
szakasza által, mely előbb csak a váltóügyekre 
szólott, de később minden más polgári ügyekre 
is kitérj esz tetett. biztosítva van az árverés alá 
került félnek azon joga, hogy maga jelölje ki 
azon sorrendet, melyben lefoglalt ingóságai egy
más után árverésre kitétessenek; továbbá meg
engedi, hogy ha valamely, az összeirásban foglalt 
tárgyat, talán épen oly természetűt, minőnek 
az első árverésen, a foglalás alatti adó-kötelezett 
ellenzése indokából, el nem árusithatására vonat
kozó módositványt az imént, a 48-dik szakasznál 
Somossy Ignáez képviselőtársam itt a t. ház előtt 
koczkáztatott, mely tárgy különben talán nem 
nagy értékű, hanem csak az illetőre nézve van an
nak nagy jelentősége — lehet kéj-becsára, de 
valódi értéke kevés — különösen meg kivánna az 
eladástól menteni, azt megtehesse olyképen, hogy 
helyette más oly ingókat, melyekről szabadon 
rendelkezhetik, bocsásson árverés alá. 

E törvényjavaslat nem jelöli meg szabatosan 
ama határ t : meddig vitessék az árverés? Az 
árverésnek ugyan is csak addig lehet folytattatnia, 
mig a kincstár követelése járulékival együtt kike-
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rült, s mihelyt ez kitelt, az árverés azonnal meg
szüntetendő, és a lefoglalt többi tárgyak a zárlat 
alól feloldozandók. {Zaj. Felkiáltások a jobb oldalról: 
Hiszen ez az eljárásra tartozik!) Épen azért mon
dom, hisz az eljárás az, mi most szabályoztatik 1 

Ezen okoknál fogva bátor vagyok következő 
módositványt terjeszteni a t. ház elé. Méltóztassék 
ezt akár az 50-dik szakaszba beszövetni, akár külön, 
uj szakasz gyanánt, az 50-dik szakasz után beszö-
vegeltetni. (Olvassa:) 

„A végrehajtást szenvedő félnek szabadságá
ban áll kijelölni azon sort, melyben összeirt s birói 
zár alá vett ingó javai egymás után árverésnek 
kitétessenek, sőt ha valamely, az összeirásban fog
lalt tárgyat különösen meg kivánna az eladástól 
menteni, helyette más oly ingó javakat ereszthet 
árverés alá, melyekről szabadon rendelkezhetik, ha 
bár azok még összeírva nem voltak is, csak hogy 
a követelt tartozási hátralék járulékaival együtt 
teljesen kikerüljön. Midőn pedig a végrehajtást 
szenvedő ezen jogával élni nem akar, az eladás az 
összeirás sora szerint történik. Önmagától értetik, 
hogy mihelyt az árverésen a követelt tartozási 
hátralék járulékaival együtt befolyt, az árverés 
azonnal megszüntetendő, s a még netán foglalás 
alatti tárgyak végrehajtás alól feloldandók." 

Bujanovics|Sándor jegyző (olvassa Tokody 
Ágoston módositványait): ,,Szabatosabb értelem te
kintetéből az 50:dik szakasz 3-dik sorában e sza
vak helyett : ,,a községi elöljáróság" igtatandók e 
szavak: „azon községi elöljáróság, melyhez az ár
verési hely tartozik.1' 

„Tekintettel arra, hogy midőn a kincstár rö
vidséget különben sem szenved, a honpolgárok 
vagyonaikban elfogadható ok nélkül meg ne rö
vidíttessenek ; 

„tekintettel arra, hogy e joggal a honpolgárok, 
az 1840. XV. törvényczikk II-dik része 181. sza
kasza szerint a peres ügyekbeni árveréseknél már 
különben is bírnak; 

„tekintettel arra, hogy a magasabb jogfogal
mak szerint a honpolgárok senkinek másnak 
rövidségére nem szolgáló jogai szűkebb határok 
közé nem szoríttathatnak: annálfogva az 50-dik 
szakasz után ezen uj szakasz lenne beszövendő: 

„A végrehajtást szenvedő félnek szabadságá
ban áll kijelölni azon sort, melyben összeirt s birói 
zár alá vett ingó javai egymás után árverezésnek 
kitétessenek, sőt ha valamely, az összeirásban fog
lalt tárgyat különösen meg kivánna az eladástól 
menteni, helyette más oly ingó javakat ereszthet 
árverés alá, melyekről szabadon rendelkezhetik, ha 
bár azok még összeírva nem voltak is, csak hogy 
a követelt tartozási hátralék járulékaival együtt 
teljesen kikerüljön. Midőn pedig' a végrehajtást 
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szenvedő ezen jogával élni nem akar, az eladás az 
összeirás sora szerint történik. 

,.Önmagától értetik, hogy mihelyt az árve
résen a követelt tartozási hátralék járulékaival 
együtt befolyt, az árverés azonnal megszüntetendő 
s a még netán foglalás alatti tárgyak a végrehajtás 
alól föloldandók." 

Csengery I m r e : Ezen uj módositványt ré
szint czélszerütlennek, részint fölöslegesnek tar
tom. 

Ugyanis fölösleges ujabb szakaszban kimon
dani, hogy azon sorrend szerint vétessenek árve
rés alá a lefoglalt ingóságok, melyben az illető 
végrehajtást szenvedett fél kívánja: mert már egy 
korábbi szakaszban épen a mai napon beigtattatni 
rendeltetett, hogy azon tárgyak foglaltassanak 
le, mezeke t az adózó maga kijelöl. Ha tehát ez 
már előzőleg kimondatott, igen fölöslegesnek tar
tom, hogy itt e sorrendre nézve ismételve intéz
kedjünk. {Helyeslés) 

De czélszerütlennek is tartom : mert árverés 
alá nem kerülhetnek más tárgyak, mint azok, me
lyek előre lefoglalva és kihirdetve voltak. Csak a 
kihirdetett tárgyakra nézve történhetik az árve
rés, és ezekre nézve jelentkeznek a vevők, és ha 
ezek helyébe más tárgyak kívántatnának elárve
reztetni, könnyen meglehet, hogy ezek olyanok 
lesznek, melyekre nézve a jelentkezők között vevő 
nem találtatik. 

Fölösleges tehát ezen indítvány és, czélszerüt-
len is. 

A mi pedig első észrevételét illeti, hogy a 
községi elöljáró helyett valami más szó tétessék 
be : azt szintén fölöslegesnek találom : mert e sza
kaszban világosan kimondatik, hogy az árverési 
határidő elérkeztével az adóhivatali kiküldött az 
árverés színhelyén megjelenvén, a községi elöljá
róság két kiküldöttjének közbejöttével az árverést 
meginditandja. Világosan ben van tehát, hogy 
más községi előljáró nem is alkalmaztathatik. 

Ennélfogva részemről a szerkezet megtartá
sát ajánlom. {Helyeslés) 

Ormós Sándor: T. ház! E zen szakaszra egy 
megjegyzést vagyok bátor tenni. Miután a gya
korlat azt tanúsítja, hogy az ilyen árverések ugy 
szoktak történni, hogy bizonyos helyen öszponto-
sittatnak az árverezendő tárgyak, mert kisebb he
lyen nem is lehetne azokat eladni, de nem is ta
nácsos : azon véleményben vagyok tehát, hogy 
azon községek bírái, hol a lefoglalás történt, le
gyenek jelen az árverésnél, annyival inkább, miu
tán az ily lezálogolt vagyon közvetlenül úgyis a 
községi elöljárók felügyelete alatt vitetik az árve
rés helyére, ugyanazért két község elöljáróinak 
közbenjárása vétetnék az árverésnél igénybe, t. i. 
azon község elöljárójáé, hol a lefoglalás történt, 

és azon község elöljárójáé, hol az árverés meg-
tartatik. E két község elöljáróinak közbenjárása 
vétetik tehát igénybe, mi időveszteség. Azért azt 
kívánnám kimondatni, hogy azon község elöljárói 
alkalmaztassanak, hol a zálogolás történt. 

Kethelyi József előadó: A t. képviselő 
úr aggodalmát megszünteti a 32. szakasz, hol meg 
van mondva, hogy ha a szolgabíró meg nem je
lenhetik is, de a községi elöljáróság okvetlen kell 
hogy megjelenjék. Ez épen tegnap igtattatott be 
az emiitett szakaszba, s ennél fogva fölösleges vol
na ujabban intézkedni. 

Tisza K á l m á n : T. képviselőház ! Én épen 
azt látom, hogy egy képviselő urnák ujabban fel
merült nézete és az arra nézve a központi bizottság 
tisztelt előadója által nyújtott íelvilágositás igazolja 
azt, hogy szükséges bele tenni, hogy a helybeli 
előljáró tartozik az árverésnél jelen lenni. És én 
igen szeretném is látni, minő időkímélés lenne 
az által eszközölhető, ha azt mondanók, hogy azon 
községbeli elöljárók tartoznak jelen lenni, a mely 
községekből az árverezendő tárgyak behozatnak. 
Akkor mi lenne az eredmény ? Az, hogy kitüze-
tik bizonyos centralis helyre a licitatió napja s 
akkor 10, 15 községbeli elöljáróknak kellene ott 
a hely színén megjelenni. Azt gondolom tehát, 
hogy ez kivihetetlen ; de miután meggyőzhetett 
bennünket mind ezen előadott indítvány, mind 
különösen a központi bizottság előadójának felvi
lágosítása, hogy lehetne ugy is érteni, hogy azon 
községbeliek jelenjenek meg, melyből az árvere-
lendő tárgyak behozatnak, tétessék ki tisztán és 
határozottan, mint a módosításban van, hogy azon 
községbeliek értetnek, a hol az árverés történik. 

Tokody ÁgOStOn: T. ház! Mily kikerülhet-
lenül szükséges a törvényben világos értelmű 
szavakkal kifejezni azt, hogy az árverésnél azon 
község elöljáróságának két küldöttje közben jöt
te értetik, mely községhez az árverelési hely tar
tozik, ha eddig kétséges volt volna is, kétségtelen
né válta jobb oldalról emelt ama szózat által, mely 
nem csak azon községek elöljáróit érti, hol a fog
lalás tétetett, hanem még annak szükséges voltát 
is vitatja, miszerint a foglalás helyéről való község-
elöljárók két küldöttjének kell az árverésnél jelen 
lenni, holott ezt a törvényjavaslat 50-dik szakasza 
sem nem értette, sem nem kívánhatja: hisz ok nél
küli eljárás volna tíz, tizenöt községből — mert 
ennyi községekben is töiténhettek a foglalások — 
bekivánni két-két előljárósági kiküldöttet az árve
réshez, holott igen jól tudjuk, hogy az elöljáró
ság közbe jötte csak is az árverési cselekmény 
hitelessége indokából kivántatik ; már pedig egyik 
község elöljárósága a másik fölött több hitelességgel 
nem bír, s igy a foglalás helyéről való község-
elöljáróknak az árverésnél közbe jöttét kivan-
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ni fölösleges és nagy költséggel járó volna. Ismé
telve ajánlom tehát az általam beterjesztett mó-
dositvány szabatos szerkezetét. 

De nem hagyhatom megjegyzés nélkül Csen-
gery Imre képviselőtársam ellenvetéseit sem, me
lyeket másik módositványom irányában fölho
zott. Hisz nem uj dolog az törvénykönyvünkben, 
sőt inkább olyan az, mely a magánosok közötti 
peres ügyekben törvény által megrendelve, s 
gyakorlatilag az árveréseknél használva van ; a 
honpolgárok e joga megírva találtatik a már em
iitettem 1840. XV. t. ez. 181-dik szakaszában; s 
megfoghatatlan előttem, hogy e jogot a kincstár ré
szére való árveréseknél a honpolgártól miért lehetne 
megvonni ? Hisz e jog a kincstári követelés rövid
ségére nincs: mert ha követelése különben ki nem 
telnék, csakugyan elárvereltetik a foglalás alatti 
fél minden összeirt ingósága; ha pedig a nélkül 
kitelik a követelés, akkor igaztalanság történik a 
honpolgárok oly ingósága elárverezése által, me
lyet ő megmenteni akart, s melynek elárverezése 
nélkül is kitelt volna a kincstár követelése járu-
lékival együtt, avagy ha oly ingója árvereltetett 
el, mely helyett más, szabad rendelkezése alatti 
hasonértekü tárgyat mutatott ki árverés alá. Ezen 
elvitázbatlan igazság, s a polgári törvényben már 
megalapított jog ellen nem szolgálhat érvül azon 
állítás, hogy az árverelni kívánó azért megy árve
résre, hogy azt vegye meg, a mi le van foglalva, s 
ha a lefoglalt tárgy helyett mást tesznek ki elébe 
árverésre, máskor nem leszen árverelő az ár
veréseken : mert e joga a végrehajtás alá került 
félnek eddig is megvolt az ingókra nézve, s még 
is volt árverelő mindig és lesz is ; ha pedig nem 
volna, annak oka másban, de semmi esetre sem 
abban, hogy a árverést szenvedő egyik-másik in
gója helyett más ingót jelölt árverés alá, lenne ta
lálható. Azt sem lehet okul tekinteni, hogy kije
lölési jog illeti az adókötelezettet a foglaláskor: 
mert ez más ügyekben is illeti az 1836. X V t. ez. 
2-dik szakasza szerint, s mégis bir a módositvá-
nyombeli jogokkal is, és méltán : mert a foglalás 
idejétől az árverés idejéig is szerezhetett oly ingót, 
melyet a megmenteni czélzott tárgy helyett árve
rés alá adhat, vagy egy részből is kitelnék a kö
vetelés. Mi jogon ejtetik tehát el az eladási sor ki
jelölésétől? Szóval: a mit a törvény a magánosok 
részére való árveréseknél igazságosnak talált, igaz
ságosnak kell annak lennie a kincstár részére való 
árveréseknél is. 

Ajánlom a t. háznak a már bemutatott uj 
szakaszt. 

E l n ö k : T. ház! A t. képviselő urnák két 
rendbeli indítványa van. 

Egyikre nézve értelmileg nincs vélemény
különbség, mert mind ugyanazt értjük alatta, a 
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mit ő kivan értetni. A kitételre van csak kérdés, 
szükség-e azt világosabban kitétetni vagy nem? 
(Szükséges!) Ha nem elég világos, akkor egy szó
val lehet segíteni, ha e szót méltóztatnak bele 
tenni: „ottani", t. i. az ottani elöljáróság. (He-
lyes!) Ez stylaris dolog. (Helybeli!) Helybeli nem 
lehet, mert ez vonatkozhatik a másikra is. 

A másik módositvány már lényeges, erre te
hát szavazni kell. Kérem tehát azon képviselő 
urakat, kik a szerkezetet, ugy a mint van, az 
„ottani" beigtatásával elfogadják, méltóztassanak 
felkelni. (Megtörténik.) Az „ottani4' szó beszúrásán 
kivül a többség a szerkezetet meghagyja. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa az 51-ik sza
kaszt.) 

Kethelyi József előadó: A központi bi
zottságnak nincs észrevétele. 

Halász B o l d i z s á r : Miután a magyar quin-
dénát már előbb elfogadni méltóztattak, méltóztas
sanak itt is elfogadni. (Helyeslés. Elfogadjuk!) 

E l n ö k : Az 51 . szakasz elfogadtatik, csak 
hogy 15 nap fog tétetni. 

PaiSS Andor j e g y z ő olvassa az 62-ik sza
kaszt.) ( 

Kethelyi József előadó: A központi bi
zottságnak nincs észrevétele. 

Tisza L á s z l ó : Az 52. szakaszra a követ
kező módositványt ajánlom, mely szerint ezen 
szakasz ily változáson menne át : 6-ik sorában „a 
pénzügyi" szó után jönne : „közegeknek, ha a zá-
logolás, becslés, vagy árverés nem hivataluk szék
helyén hajtatik végre ; " s folytattatnék az eredeti 
szöveg szerint: „napidij- és fuvarilletményeiből;, 
ugy a tárgyak szállítása költségeiből állanak." 

T. ház! Én azt hiszem, hogy szegénysé
günkben minden egyes garast, mely feleslegesen 
adatnék ki, a melyet azonban megkímélhetünk, 
annyival inkább kötelességünk megtakarítani, 
mert, fájdalom — mint azt többször a pénzügymi
niszter maga is kiemelte -— igen sok országos 
szükségünk, fontos szükségünk van, melyekre, fáj
dalom, garas nem jut . Ha menthető talán az, hogy 
a tisztviselők fuvarbérökön kivül még napidijt is 
kapjanak azon esetben, ha székhelyöktől messze 
teljesitik azon állam iránti kötelességöket, melytől 
különben is rendes fizetést húznak, s melynek 
elvitázhatlan joga van ezért egész munkaidejűket 
igénybe venni, semmi esetre sem látom menthető, 
nek azt, hogy a tisztviselő, rendes fizetésén kivül, 
rendkívüli fizetést, napidijt is húzzon akkor, midőn 
hivatalos kötelességét székhelyén teljesiti, ott, a 
hol fizetését is kapja, alig néhány ölnyire íróasz
talától. E tekintetből ajánlom a t. ház figyelmébe 
módositványomat, annyival is inkább, mert azt 
hiszem, hogy azon fillérek, melyeket az adózók 
érdekében igy megkimélünk, évenkint szépecske 
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összegre fognak menni. T. i. gyakorlatilag fogjuk 
fel a kérdést: ha a többi eljárás talán kevésbbé is, 
az árverés igen gyakran fog épen hivatalok szék
helyein történni, melyek legtöbb esetben a vidék 
kereskedelmi központját is képezik. Miután tehát 
igy a nélkül, hogy az állam hivatalnokot, s annyi
val kevésbbé az államot kárositanók, az adózók 
érdekében tetemes összeg kiméltetik meg, nem hi
szem, hogy ellenszenvre találjon azon indítvá
nyom, hogy ily esetekben a rendes fizetésen kivül 
a pénzügyi tisztviselők napidijt ne kapjanak. 
(Helyeslés.) 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : A t. kép
viselő urnák módositványa oly esetekre vonatkozik, 
melyek a jelenleg fenálló eljárási szabályok, sőt a 
dolog természete szerint is magától értendők, 
mert ott, a hol a tisztviselő hivatala helyén mű
ködik, sem napidijt, sem fuvarilletményt nem 
számithat fel, eddig sem számitott, s jövendőre 
sem fog számítani. Ennélfogva nekem a módosít-
vány értelme ellen semmi észrevételem sincs; 
azonban feleslegesnek tartom, mert a szabályok 
szerint ugy sem jár az idézett esetben napidíj; 
utazási költség pedig, utazás esete elő nem fordul
ván, semmikép se járhat. (Maradjon a szerkezet!) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Tisza 
László módositványát és ezután az egész módosisott 
52-ik szakaszt) : „A zálogolásért , becslésért és 
árverésért bélyeg- vagy dijilleték felszámításának 
nincs helye; a végrehajtási költségek tehát a be
csüsöknek és az árverésnél közreműködő községi 
elöljáróknak a megye^közönsége által megszabandó 
díjból, és a pénzügyi közegeknek, ha a zálogolás. 
becslés vagy árverés nem hivataluk székhelyén 
hajtatik végre, napidíj- és fuvarilletményeiből, ugy 
a tárgyak szállítása költségeiből állanak." 

E l n ö k : A különbség tehát az, ha a hivatal
nok székhelyén van az árverés, akkor napidíj 
nem jár. 

Csengery I m r e : A most felolvasott sza
kasz 2-dik sorára stylaris észrevételem van. 
Először is a 2-ik sorban „dijilleték" mondatik, 
mi a törvényben sehol sem használtatott, hanem 
csak egyszerűen „illeték;" kérem tehát a „dijille
ték" helyett csak „illeték"-et tenni. Utóbb pedig, 
hol ez van: „a megye közönsége által megsza
bandó díjból," ezt kellene tenni: „dijaiból." (Ol
vassa a módosított szerkezetet.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk !) Ennélfogva az 52. szakasz a tett módositvá-
nyokkal el van fogadva. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa az 53-ik sza
kasztó) 

K e t h e l y i J ó z s e f e l ő a d ó : A központi bi
zottság azon nézetből indulva ki, hogy igazságo
sabb volna, ha a végrehajtási költségeket a hát

ralékosok nem egyenlő részben, hanem hátralé
kaik arányában fizetnék, bátorkodik a következő 
módositványt ajánlani: „Az 53-ik szakasz máso
dik sorában : „egyenlő részben" kihagyandó, s 
helyébe teendő: „illető hátralékaik arányában.* 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a központi bizottság e 
módosítását elfogadni? (Elfogadjuk!) Ennélfogva 
e szakaszba ezen szavak tétetnek: „illető hátralé
kaik arányában." 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslat 54. szakaszát.) 

K e t h e l y i Józse f e l ő a d ó : A központi bi
zottságnak nincs e szakaszra vonatkozólag semmi 
észrevétele. 

S o m o g y i L á s z l ó : T. ház! Ha az 54. sza
kaszban elfogadtatik az, hogy az árverés színhe
lyén levő elöljárók vagy azok kiküldöttei tartozza
nak jelen lenni az árverésnél, mintán összevetve 
az 55. szakaszszaí a végrehajtást szenvedettnek a 
községekben adószedésre hivatott tisztviselő tar
tozik az árverési jegyzőkönyvet vagy annak má
solatát kézbesíteni: ez gyakorlatilag szerintem ki 
nem vihető máskép, ha csak az 54-ik szakasznak 
utolsóelőtti sora e helyett: „a községi elöljá
róságnál végleg leteendő," igy nem módosittatik: 
„a község elöljáróságának átadandó, illetőleg át-
küldendő." Mert az 54-ik szakaszban már a köz
ségben levő adószedésre hivatott közeg tartozik a 
kitörlesztéseket és az árverési jegyzőkönyvet át-
szolgáltatni, tehát ha a központban lenne az árve
rés és az elöljáróságnak egy kiküldötte van ott, az 
tartozzék az árverési jegyzőkönyvet az illető köz
ségekhez átküldeni. Ez gyakorlatilag máskép alig 
lenne teljesíthető. (Maradjon !) 

E l n ö k : Talán jó lenne, ha képviselő úr mó
dositványát Írásban adná be , annyival inkább, 
mivel, mint állítja, ezen szakasz nem vág össze az 
előbbivel. Erre figyelmet kellene fordítani, nehogy 
egyik szakasz ellenmondásba jőjön a másikkal. 
Én a módosítást ugy értettem, h o g y : „a község 
elöljáróságánál végleg leteendő" helyett tétessék: 
„a község elöljáróságának átadandó, illetőleg át-
küldendő." (Maradjon!) Méltóztatnak megtartani 
a szerkezetet ? (Maradjon a szerkezet!) Ennélfogva 
a t. ház az eredeti szerkezetet fogadta el. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslat 55-ik szakaszát, mely észrevétel nélkül elfogad
tatik. Olvassa az 56-dikat.) 

K e t h e l y i Józse f e l ő a d ó : A központi bi
zottság ezen szakasznak utolsó sorába a „pénzügy
minisztériumhoz" kifejezést: „pénzügyminiszter
hez" kívánja kiigazittatni. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk !) Tehát elfogadtatik e szakasz ugy, a mint a 
központi bizottság kiigazította. 
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PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa az 57. és 
58-dik szakaszt, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. 
Olvassa az 59-diket.) 

SomoSSy IgnáCZ : Bátor vagyok a t. házat 
kérni, hogy e szakasz utolsó előtti sorában „adó
elengedés ezéljából" szavak után tétessék: „alis
pán utján a pénzügyi igazgatósághoz átteendő," a 
mint már ez másutt is alkalmazva volt. Azt hi
szem , hogy mindaddig, mig a hatóságok ezen 
szerkezetben maradnak, a szerint kell hangzani a 
törvénynek is. 

E l n ö k : A különbség tehát az, hogy a szol
gabíró tegye-e át vagy az alispán? A kik a szer
kezetet megkívánják t a r t an i . . . 

Tisza K á l m á n : Bocsánatot kérek: én nem 
azt tartom különbségnek, hogy az alispán tegye-e 
át vagy a szolgabíró ? hanem azt, hogy a szolga
bíró által történvéu az eljárás , megtartassék-e 
annak rendes módja, t. i. hogy ö az alispán által 
érintkezzék a pénzügyi igazgatósággal, vagy ne tar
tassák meg ? Én részemről óhajtom, hogy ez meg
tartassák : mert egyátalában nem tartom helyes
nek, hogy mindenféle alsóbbrendű megyei tisztvi
selő egyenesen érintkezzék a pénzügyi igazgató
sággal ; mert utóvégre, ha ez állapot be fog 
hozatni, megtörténik, hogy a megyei tisztviselő 
vagy községi előljáró azt sem fogja tudni, kinek 
engedelmeskedjék. (Helyeslés balról.) 

Lónyay Menyhért pénzügyér: E szakasz 
értelme az, hogy a vagyontalanság esetének sárra 
alapított adóleirásnak eseteit, vagy az illető adó
közeg, vagy az érdekelt kérelmére, kideríteni a szol
gabíró fogja. A jegyzőkönyv kinek a felszólítására 
vétetik fel? Ha a szolgabíró tapasztalná, hogy a 
kívánság alapos, akkor a vizsgálatot megteszi, 
s egyszerűen oda teszi át, kinek felszólítására tette 
a vizsgálatot: ha az adóhivatal kívánta tétetni, an
nak, ha az érdekelt fél, a félnek adja át, ki további 
tárgyalás végett az adóhivatalnak adja, s ez küldi 
a pénzügyi igazgatóhoz. A jegyzőkönyvet tehát 
nem szükséges az alispánhoz küldeni, kit a tárgy 
nem érdekel. Száz meg száz eset adja magát elő, 
melyekben ily vizsgálat szükséges lesz. Ezen vizs
gálat mindig a kevésbbé vagyonos adózóknál és 
kisebb tételeknél fordul elő. Kerülni kell ép ezek 
érdekében minden hosszadalmas és felesleges el
járást : annálfogva a szerkezetet kívánom meg
tartani. 

SomoSSy IgnáCZ: Bátor vagyok megje
gyezni , hogy akkor a jelenleg fenállő törvé
nyek szerkezetén s a megyéken nagy rés üt
tetik. (Ellenmondás jobbról.) Igenis módjában 
lesz a törvényhozásnak a megyéket jövőre nézve 
szervezni; de addig, mig fenállnak, rajtok változ
tatni nem lehet. 

V a d n a y LajOS: Igen sajnálom, hogy nem 

i lehetek egy véleményben igen t. Somossy Ignácz 
képviselőtársammal, (Nem szólhat! Már be van fe
jezve!) mert hogy ez által rés üttetnék a megye
rendszeren, az teljességgel nem áll. Már én az adó
behajtásnál semmiféle görbe és tekervényes utat 
nem pártolok. Kívánom az egyenes uta t ; már pe
dig ez az, hogy a szolgabíró tegye meg a jelentést: 
más részről pedig túltettük már ezen magunkat 
a 27. szakaszban, melyben szintén azt mondottuk, 
hogy ugyanakkor a szolgabirák küldik ki a ki
mutatásokat. (Zaj.) Azt hiszem ennélfogva, a szer
kezetnek meg kell maradni. 

E l n ö k : A kik a szerkezetet, pártolják, mél
tóztassanak felállni. (Megtörténik.) Elfogadtatott. 

P a i s s Andor j e g y z ő (olvassa a 60-dik sza
kaszt.) 

K e t h e l y i József e l ő a d ó : A központi bizott
ságnak irályi észrevétele van, a 12-ik sorban t. i. 

| ehelyett,: „felvétetnek", ezt kivánja tétetni: „vétet
nek fel." 

Jendrass ik Miksa : T. ház! Az imént felol
vasott szakasznak két különböző természetű minő
ségű tárgya van. 

Egyik az, hogy az imént a föld- és házadó be
hajtására s biztosítására megállapított szabályok ki
terjesztessenek a fogyasztási adó és az illetékek be
hajtására is, mire nézve észrevétel fen nem forog. 

Másik az , mely az államot illető közvetett 
és közvetlen követelések miképeni beszedése mód
ját a múltra nézve bizonyos, e szakaszban csak áta-
lánosan emiitett, de ki nem jelölt másnemű ki vált -

! ságolt követelések beszedésére, jövó're pedig egy 
hazai intézetből, a magyar földhitelintézetből, egye
sek által nyerendő kölcsönök visszafizetésére is 
alkalmaztatni kivánja. 

Előre bocsátva, hogy a t. pénzügyminiszter 
úr a mag-a eredeti törvényjavaslatában ezen má
sod rendű tárgyra nem is terjesztette ki figyelmét — 
mert ő azon törvényjavaslatban csak a közadókról 
és az államot illető illetékekről intézkedett, de a 
pénzügyi bizottság kiterjesztette figyelmét ama
zokra is, a melyeket felemlíteni szerencsém volt — 
ezen külön természetű tárgynak csak az államot 
illető közadóbeli követelésekre szorítkozható tör
vényjavaslatba való foglaltatása a VH-ik osztály 
nézetével nem találkozik, elannyira, hogy eltérő 
nézetét külön véleményben fejezi ki, miszerint nem 
akarván ugyan egyúttal az elvnek vitatkozásába 
bocsátkozni, de tekintve az efféle kölcsönökből s 
szerződésekből eredhető hasznot, annak idején haj
landó is lehetend kivételesen némely intézeteknek 
ily kiváltságos álláspontot engedni, jelenleg mind
azonáltal azon szempontból indult ki, hogy min
den egyes törvénynek csak specificus tárgya 
lehet, nem pedig, hogy különféle nemű ügyek s 
tárgyak ugyanazon egy törvényben, eltérőleg annak 
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czimétől, összefoglaltassanak, hogy egy oly tör
vényben, mely az állam különnemű adókövetelé
sekről intézkedik, egyszersmind bár kinek követe
lései iránt is gondoskodva legyen, hogy közügyek 
magán ügyekkel vegyittessenek, hogy ugyanazon 
egy törvényben rendeltessék el bizonyos magán 
követeléseknek kincstári követelésekkel való egy
idejű s együttes beszedése. Ennélfogva azon in
dítványt teszi a VII. osztály, hogy a 60, szakasz
ból mind az, mi nem az államot illető fogyasztási 
adóra vonatkozik, tehát a 3-ik sorban előforduló 
„alkalmazandók" szó utáni egész szövege azon 
szakasznak mellőztessék: de hivassék fel a kor
mány arra, miszerint a másik tárgyat ex professo 
tüzetesen tárgyalja s az országgyűlés tárgyalását 
előkészitse. 

Ezenkívül e tárgyra nézve még egy más 
szemnontból is indult ki a VII. osztály. Azt hiszi 
ugyanis, hogy e tárgynak tüzetes megbirálásánál 
szükséges szemügyre venni azt, miszerint megha-
tároztassanak azon jogi személyek, a melyek e 
szakaszban csak generiee emlittetnek fel, a nél
kül, hogy valaki tudhatná, hogy tulajdonképen 
kicsoda azon fél, a kinek szerződése olyan termé
szetű , miszerint követelése a közadókra nézve 
kijelölt határozat alapjain azzal együtt egyúttal s 
egyidejűleg be legyen szedhető ; valamint továbbá 
szükséges azt is megbírálni, ha vajon megkívánja-e 
azt a haza érdeke, hogy egyetlen egy intézetnek 
kiváltságolása által más pénzintézetek versenyzése 
megnehezittessék ? mert a szőnyegen levő törvény
javaslat szakasza csakis a magyar földhitelintéze
tet említi fel olyannak, melyet kiváltságoltatni 
ajánl, r;em tulajdonítván jövőre ilyetén kiváltsá
gos állást más intézeteknek, legyenek azok akár 
belföldiek, akár külföldiek. Jelesen a belföldiekre 
nézve az tűnt fel a VII. osztálynak, miszerint igen 
is vannak e hazában, még pedig régibb intézetek 
is, melyek a pénzszükség idejében különben is 
rendesen működtek, s nem szorítkoznak többé 
csak váltóüzletekre, hanem hypothekára is adnak 
pénzt kölcsön, még pedig reális, valóságos érték
ben. Ezek oly fontos érdekek , melyek a VII . 
osztály véleménye szerint bővebb tanulmányozást, 
meghányást, bírálást igényelnek, semhogy igy 
per tangentem mellékesen egy nem is arra kiter
jeszthető törvényben elintéztessenek. 

Én tehát, hivatkozva a már beadott külön 
véleményre, azt a t. ház figyelmébe ajánlva, ké
rem azt újra felolvastatni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a Vll-
dik osztály külön véleményét1). 

Tisza K á l m á n : Én épen ily értelmű módo
sít ványt akartam beadni, azaz oly módositványt, 

' ) Lásd az Irományok 274-dik számát. 

hogy ezen szakasznak többi része, a 2-ik sorban 
levő „alkalmazandók" szó után, hagyassék ki. Én 
nem tartom magam részéről sem szükségesnek, 
sem helyesnek, hogy mindazon tárgyak felett, 
melyek e szakasz többi részeiben elősorolvák, most 
itt mellesleg határozzunk, vagy azokra nézve 
csak véleményt is mondjunk. Szerintem elég 
indok az, hogy egy adótörvényben mind azok 
felsorolása nem való, és ha szükséges ily intézkedé
seket tenni, méltóztassék a miniszter úr törvényja
vaslatot letenni a ház asztaléira, midőn azok iránt 
majd határozni lehet. Én tehát e szerint módosit-
ványomat be nem adva, a VII. osztály külön vé
leményét pártolom. (Helyeslés a bal oldalon.) 

L ó n y a y Menyhért pénz i igyér : Én elis
merem, hogy a VH-dik osztály véleménye teljesen 
indokolt; magam is azt hiszem, hogy ezen intézke
dés, ajmelynek hasznosságát, ugy vélem, nem fogja 
senki tagadni, ezen törvénybe mint részlet nem 
egészen illik, sőt annyiban felesleges is, hogy az 
adótörvényekben felhatalmaztatik a miniszter, a 
létező szabályokat addig ,miga törvényhozás más
ként nem intézkedik, fentartatni, miután a jelen 
esetre is áll ez. Tehát észrevételem nincs az ellen, 
hogy azon szótól fogva: „alkalmazandók" a további 
szerkezet kimaradjon. 

Csak felvilágosításul kívánom megjegyezni, 
hogy nem annyira azon intézetek érdekében, mint 
az azon intézetektől kölcsön felvett adósoknak 
van érdekében ezen intézkedés további fentartása-
Ugyanis a földbirtoki hitel előmozdításának, még 
pedig oly módon, mint azt a magyar földhitelin
tézet eszközli, nagy jelentősége van épen a föld
birtokos osztály nagyobb részének érdekében. A 
tapasztalás azt bizonyitotta, hogy míg más, nye
részkedés végett alakított földhitelintézetek ugy 
nálunk, mint másutt csak nagyobb összegeket ad
nak kölcsön, pl. a bécsi bank földhitelosztálya leg
kisebb kölcsöne 5000 frt, addig a magyar földhi
telintézet kölcsönöz 1000 frtig, és csak is ily köl
csönök kamatainak behajtásánál fontos megkí
mélni az adósokat a költséges rendes bírósági el
járástól, miután az utóbbival, t. i. a törvényes 
költségek, bélyeg stb. két, három, sőt ötször oly 
nagy összegre mennek fel, mint a mennyit a kö
vetelés maga tesz. Tehát a fentartani kívánt intéz
kedés az illetőkre nézve nagy könnyítést foglal 
magában. 

Továbbá van egy más eset, mely ismét nem
zetgazdasági szempontból nagyfontosságú : ez a 
tiszaszabályozási társulatok kölcsön járulékainak 
behajtási esete. Midőn a Tisza-szabályozás létesíté
sére nagyobb kölcsön kötése tartatott szükséges
nek az illető érdekeltek által, akkor a bécsi bank 
földhitelosztályától azon föltétel mellett vették a köl
csönt, és arra kötelezték magokat az illetők, hogy a 
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mennyiben minden egyes birtoknak a kölcsön általi 
I megterhelése igen hosszadalmas, költséges, sőt miu

tán a járulék azonnal egyénenkint könnyen szét 
sem vethető, alig lenne czélszerüen kivihető, azt kí
vánták az érdekeltek, s ezt feltételül elfogadták, 
hogy a netaláni hátralékok az illetőknek adójával 
szedessenek be. Miután ezen kölesönnek felvétele 
leginkább a birtok javítására és értékének emelé
sére szolgál, a birtokosok ezen feltételében meg kell 
továbbra is az eddigi eljárást tartani. 

Leginkább ezen két eset forog fen, a mely
nél az ország és az illető birtokosok érdekében van, 
hogy az eddig gyakorlatban levő eljárás fentartas-
sék, mert ez által minden nevezetes törvénykezési 
és bélyegköltségektől megkíméltetnek, és két fon
tos nemzetgazdasági czél elérése könnyittetik. 

U g y hiszem, indokoltam azt, hogy ezen in
tézkedést czélszerü volna jövőre nézve fentartani. 

Egyébiránt, ha a kihagyást ezen szakaszból 
méltóztatnak azon értelemben venni, hogy addig, 
mig ez iránt a törvényhozás külön törvény 
által nem intézkedik, ezen intézkedés fentartandó: 
az esetben nincs semmi észrevételem az ellen, hogy 
azon szó után'„behajtásánal is alkalmazandók"a sza
kasznak többi része elmaradjon. Azon értelmezés 
mellett tehát, hogy addig, mig ez iránt külön tör
vény keletkezik, az eddigi gyakorlat fentartassék, 
szivesen hozzájárulok az indítványhoz. 

Nyáry P á l : T. ház! Én azt hiszem, hogy e 
szakasz e szótól: „alkalmazandók" nem maradhat 
meg: nem maradhat meg pedig azért, mert az egész 
törvényczikk adóbehajtásáról szólván, azon tisztvi
selőket, kiket az állam fizet, nem lehet alkalmazni 
magán követelések behajtására. Az adóbehajtás 
mindenütt, de, azt hiszem, nálunk sem lehet más, 
mint drága: mert ha nem tudom is most előre 
megmondani, mennyire fog az kiütni, de ha te
kintetbe veszem, hogy az ausztriai birodalmi ta
nács által megállapított budgetben 1865-dik év
ben az adóbehajtás költségei százhét millió 
forintot tettek akkor, midőn az egész budget 
ötszáztizenegy milliót tett: körülbelül az jön ki, 
hogy minden 4 forint után egy forintot fizet az 
adózó azért, hogy tőle azon 4 forint beszedessék. 
Ez igen nagy teher. Ezen terhet ha a kérdéses 
privilegiált követelésekre is kiterjesztené miniszter 
úr, minek nyomát nem látom , nem látnék benne 
nagy ellenvetésre okot; de miután ugy hiszem, 
miniszter űr ezen ellenvetésre sem el nem készült, 
sem el nem készülhetett: tisztán és egyenesen 
kijelentem, hogy magán követelések behajtására 
az állam által adókép kivetett költségeket íorditni 
akarni merő képtelenség. Annálfogva, ha e rész
ben miniszter úr nem gondoskodott: azon esetben 
nem marad egyéb hátra, mint a Vll-dik osztály 
véleményét elfogadni,és erre vonatkozólag miniszter 

urnák még ezen ülés folyama alatt törvényjavas
latot terjeszteni elő, mely törvényjavaslatban bi
zonyosan miniszter úr arról is fog gondoskodni, 
hogy azon költség, melybe ezen követelések be
hajtása kerül, ugyanazok által viseltessék, kiknek 
javára történik a behajtás. (Helyeslés) 

Bezerédj László: Ámbár én is átlátom 
nagy jótékonyságát az ily közintézetek áltai adott 
kölcsönöknek, mégis megvallom, nem tudnám azt 
egy kategóriába helyezni a tartozó adóval, melylyel 
az egyes polgárok az egész állam irányában kö
teles ; és azért én is részemről elfogadom a Vll-dik 
osztály külön véleményét, és egyátalán itt be
csúsztatni nem akarnám az adóbehajtásáról szóló 
törvényczikkben a magán követelések behajtását. 
{Helyeslés.) 

Babes V i n c z e : T. ház! A mint én tudom és 
tapasztaltam is, az ok, hogy miért vonakodtak bi
zonyos intézetek a magyar birtokosoknak kölcsönt 
adni bizonyos privilegiált előnyök nélkül, az volt, 
mert azon intézetek nem bíztak, nem tudtak bizni 
a magyar törvénykezési eljárásban, mert ez ren
dezve nem volt. {Most sincs rendezve!) Az igaz, 
hogy most sincs rendezve; de azt tartom, hogy 
épen ennek szüksége azt indokolni, hogy a tör
vénykezés mielőbb rendeztessék, és akkor vélemé
nyem szerint elesik a felemiitett aggodalom és 
annak szüksége, hogy erre nézve különös feltéte
lek állapíttassanak meg, mi minden esetre anomália 
lenne az eljárásban és végrehajtásban. Azt nem 
lehet állítani, és gondolom, nem is fogja senki állí
tani, hogy az ilyen eljárás iránti intézkedések az 
adó behajtásáról szóló törvénybe valók, és épen 
azért én is ennek kihagyása mellett szavazok; de 
nem vagyok azon véleményben, hogy erre nézve 
külön törvény alkottassék, mert ez egyenesen a 
polgári törvénykezési eljárás keretébe tartozik, s 
meg vagyok győződve, hogy ha egyszer hazánk
ban a törvénykezési eljárás kellőleg rendezve lesz, 
elesik majd ily törvényalkotás szüksége. Ennél
fogva inkább azt óhajtom, hogy a törvénykezési 
eljárás mielőbb rendeztessék, a helyett, hogy erre 
nézve külön törvény alkottassék. 

Halász B o l d i z s á r : T. képviselőház! Én ] 
szintén elfogadom a VII- osztály véleményét; j 
hogyazonban a minisztérium utasittassék uj tör
vényjavaslatnak e tekintetben bemutatására, azt 
feleslegesnek és szükségtelennek is tartom. Ez elvi 
kérdés, t. képviselőház. Ha arról volna szó, hogy 
van egy nemzeti bank és ennek követelései 
behajtását mi egyenlővé teszszük az adó behajtá
sával, azt érteném. (Ennek sem volna értelme!) Meg
engedem ; de ezt mégis érteném, a mennyiben az 
állam érdeke ugy hozhatja magával; de hogy ma
gán nyerészkedő vállalatok (Zajos ellenmondás) 
követeléseinek behajtása iránt e ház, az ország in-
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tézkedjék, azt én kiváltságnak tartanám, a kivált
ságok ideje pedig már lejárt. Igaz, hogy az 1848. 
törvények alapján még mindig osztogatják a ne
mesi leveleket — ám örüljenek ennek azok, kik 
ilyeneket megszerezni még most is szükségesnek 
és üdvösnek tartják — de hogy jövőre és még 
elvben fentartsuk ezt, hogy a törvény utján intéz
kedjünk ily kiváltságok fentartása i ránt : ezt nem 
értem; és akkor nem is tudom, hogy miért is te-
Bzünk megkülönböztetést a földhitelbank és a ta
karékpénztárak és más hasonló, minden esetre 
szükséges és hasznos vállalatok közt. De nincs is 
azon intézeteknek ilyesmire szükségök, mert hiszen 
azon vállalatoknak alkalmok és módjok van arra. 
hogy saját követeléseiket biztosítsák s a törvény 
rendes utján behajtsák. Én ennélfogva azon indít
ván )Tt nem pártolom, hogy a minisztérium e tekin
tetben bizonyos törvényjavaslat bemutatására uta
síttassák ; nem pártolom elvből sem. 

Lónyay Menyhért pénzügyér •. Ha nincs 
már felirva senki, szabadságot veszek magamnak 
e tárgy iránt még egyszer felszólalni, és néhány 
szóval indokolni azt, hogy a mennyiben magam 
részéről is szívesen hozzájárulok, sőt a dolog ter
mészetével megegyezőnek látom, hogy ezen sza
kaszból ezen értelem kihagyassék, ugy más rész
ről óhajtom. ha a mai ülés jegyzőkönyvébe igtat-
tatnék az , hogy ezen tárgyban a minisztérium 
terjeszszen elő minél előbb, még ez ülésszak alatt, 
törvényjavaslatot, és addig a jelenlegi eljárás 
meghagyassék. (Helyes!) 

Ezen alkalommal nem mulaszthatom el Nyáry 
Pál t. képviselőtársam előadására pár szóval néhány 
megjegyzést tenni. 

A múlt napokban azt tapasztaltuk. hogy t. 
barátom statistikai adatok ismeretében ritka jár
tasságot tanúsított; hanem a mai napon, különö
sen a magyarországi adóbehajtás iránt felhozott 
adataira bátor vagyok némely ellenészrevételeket 
tenni. Azt mondotta a t. képviselő úr, hogy a biro
dalom másik felében az adóbehajtás költségei oly 
terhesek és olyan nagy összegekre mennek, hogy 
minden 4 írttól egy frt adóbehajtási költségekre 
esik, s ezt oly módon jelezé, mintha hasonló rend
szer állana nálunk is. Erre nézve megjegyzem és 
hivatkozom az általam előterjesztett államköltség
vetési előszámitásra: hogy az összes pénzügyi 
igazgatás és kezelés költsége minden egyenes és 
közvetett adók behajtási költségeivel együtt nem 
megy többre, mint 7 millió néhány százezer frtra; 
miután pedig az összes bevétel közel száz millió frtot 
tesz, ennélfogva 7%-nél alig tesz valamivel többet 
azon összeg,mely nem esak az adóbehajtásra, hanem 
az összes pénzügyi kezelésre, ide értve a pénzügy
minisztérium saját kiadásait is, fordittatik ; tehát 
nálunk nem minden 4-dik, hanem minden 14-dik 

frtra esik körülbelül 1 forint pénzügyi igazgatás 
fejében. 

Ez az első megjegyzésem. 
A másik megjegyzésem, melyet bátor vagyok 

tenni, vonatkozik azon több oldalról hallott állí
tásra, mintha ezen kedvezmény bizonyos kiváltsá
gos intézetek érdekében kívántatnék fentartatni. 
Én azt tartom, hogy ezen állítás nem alapos, mert 
ezen kedvezmény épen azok érdekében történik, 
kik ezen intézetek jótékonyságát felhasználják. 
(Ugy van!) 

A mi azon költségeket illeti, a melyekre 
Nyáry Pál t. barátom hivatkozott; erre nézve meg
jegyzem, hogy azon költségeket azok fizetik , kik 
kötelességüknek eleget nem tesznek, és kik ellen a 
végrehajtás alkalmaztatik, tehát ez esetben az ál
lam nem terheltetik ujabb költséggel. 

Egyébiránt még azon esetben is, ha az állam 
saját költségén teljesítené a behajtást, igen fontos 
nemzetgazdasági okok szólanak a mellett, hogy 
ezen csekély áldozatot hozza meg. Mert mi czélt 
mozdit ez által elő ? 

A Tisza-szabályozó társulatnak czélja hazánk 
| leggazdagabb, legdúsabb részén több mint 200 D 
! mértföldnyi területnek használhatóvá tétele. Ez 
j tehát ugy nemzetgazdasági, átalános vagyonosodási 

és így adóképességi, mint közegészségi és köz-
l lekedési szempontból oly fontos vállalat, hogy igen 
I méltányos volna még az i s , ha az állam azon cse

kély segélyt, melylyel az évjáradék behajtása 
I jár, maga viselné. 

A mi illeti a másik tárgyat, t. i. a magyar 
földhitelintézetet : arra nézve csak azt jegyzem 
meg, hogy minden jól rendezett államban, különö-

I sen oly államban, hol a vagyon nagy része föld
birtokból áll, és hol a csekélyebb birtokosok száma 

: oly nagy, mint Magyarországban, nagyfontosságú 
érdek követeli, hogy a kisebb birtokosoknak hitele 
előmozdittassék, s e tekintetben vajmi csekély 
kedvezés az, hogy azon esetben, midőn kölcsön 
következtében a kis birtokosok ellen végrehajtás 
intéztetik, azok rendkívüli költségekkel ne terhel
tessenek. A földhitelintézet nem nyerészkedő 
társulat, mert nem azért alakult, hogy oszta
lékot adjon, hanem azért,hogy akölcsönvevőknek 
mentül jutányosabb kölcsönt szerezzen, s az által 
a földbirtok hitelét, tehát közvetve hazánk közhi
telét és a közjóllétet is emelje. 

Miután ily fontos okok szólnak a mellett, 
hogy ez iránt a törvényhozás legközelebb intéz
kedjék, addig pedig a jelen eljárás tartassék fen : 
részemről is szivesen hozzájárulok ahhoz, hogy ezen 
szakasz ide vonatkozó része kihagyassék, azon fel
tétellel, hogy a mai nap tanácskozási jegyzőköny
vébe beigtattassék az , hogy a minisztérium meg-
bizatik ezen tárgy iránti törvényjavaslatnak még 
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ez ülésszak alatt előterjesztésére, addig pedig a 
jelenben fen álló szabályok fentartandók. {Atalános 
helyeslés.) 

Madarász József : A költségvetés és átalá-
ban az állam által megajánlott adók költségveté
sében valóban meglepő volt reám nézve a pénz
ügyi törvényjavaslatnak bizonyos, habár jótékony 
magán intézeteknél is, az adóbehajtás közegeire 
való bizása ezen tartozásoknak. Én azonban oszt
va a VH-ik osztály által beadott külön véleményét, 
tisztán pénzügyminiszter urnák némely észrevéte
leire vagyok bátor némely megjegyzéseimet meg
tenni. Megismerem, hogy az államnak kötelessége 
az állam és magánosok érdekében is bizonyos 
intézkedéseket tenni az állam egyeseinek hitelé
nek előmozditása és megnyerése tekintetében. De 
nem fogja senki állithatni, hogy ezen intézkedé
seknek egyúttal az adóbehajtási törvényekben 
kell benne foglaltatniuk; és igy elfogadván a VII. 
osztály véleményét, megjegyzem azt, hogy mikép 
egyeseknek jótéteményül szolgálhatnak és némi rész
ben szolgálnak is a fenjelölt intézetek, nem tekintve 
a magyar földhitelintézetet, ugy egyúttal nem le
het állítani azt sem, hogy ott a részvényesek illető 
része ezen jótékonyság mellett ki ne járjon. Én te
hát tisztán a pénzügyminiszter úr azon megjegy
zését nem fogadhatom el, hogy itt az adótörvények 
feletti vita alkalmával határozatilag a ház belee
gyezését adhatná ahhoz, hogy addig is, a míg elő
terjesztett törvényjavaslat által a hitelintézetek
nek és az állampolgároknak ügye nem biztosíttat
hatnék, a minisztériumot felhatalmazza a ház az 
eddig alkalmazott időközi szabályok tovább foly
tatására. Én azt hiszem, e tárgyat épen az adó kér
désénél megvitatni sem nem lehet, sem nem taná
csos. E részben azt hiszem , ha már kell valamit 
tenni, az átalánosan megnyert indemnity folytán 
a pénzügyminiszter megteheti inkább azt önmagá
tól, mintsem hogy a tárgy állásának megvitatása 
és elhatározása nélkül a ház adja megegyezését 
olyanokhoz, mikre igen helyesen jegyeztetett 
meg, hogy sem azt nem tudjuk, minő társulatok, sem 
azt, minő szabályzatuk van. {Mindnyájan tudjuk!) 
Hiszen néhányat tudunk , az való. Én tehát azt 
hiszem, pénzügyminiszter úr megnyughatnék ab
ban, hogy a háznak ily rendkívüli határozata 
nélkül az ő, a ház által nyert indemnityjénél fog
va intézkedjék ugy, a mint legjobbnak tartja; de 
a ház oly határozatot nem hozhat: én tehát a VII. 
osztály külön véleményét pártolom. 

N y á r y P á l : A ház engedelmével pár észre
vételt akarok tenni, miniszter urnák reám vonat
kozó megjegyzésére. Méltóztatnak emlékezni, hogy 
én nem csak nem állítottam mint már létezőt, sőt 
megkülönböztettem az adóbehajtási költséget, me
lyet mi fogunk megállapítani, attól, mely 1865. 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1865/8. IX. 

Ausztriában létezett. A magunkét nem tudom, meny
nyire fog ütni; és a példa, melyet felhoztam a 
múltból, mely szerint minden 4 forint behajtása 
1 frtba kerül, nem vonatkozik a mi budgetünkre, 
mely felett még nem is tanácskoztunk. 

S i m o n y i E r n ő : T. ház ! Ezen törvényjavas
latnak nem csak czime, hanem már elfogadott 9-ik 
szakasza is egyenesen tiltja, hogy az adóban sem
mi más természetű követelésnek beszámíttatni nem 
lehet. Ha tehát elfogadnók a 60-dik szakaszt ugy, 
mint az terveztetik, ellenmondásba jönnénk nem 
csak a czimmel, hanem a már megvitatott és elfo
gadott 10-dik szakaszszal is. A mit ezen szakasz
nak megtartására nézve hallottam a t. pénzügymi
niszter úrtól, megvallom, engem meg nem győzött 
annak szükségéről; ellenben káros volta egész 
hitelünkre nézve legvilágosabb. Ha hitelünket 
növelni akarjuk, ha egyes hitelitézeteinket támo
gatni akarjuk, s átalában a hitelintézeteket, akkor 
ne adjunk kiváltságot egyes hitelintézeteknek sem, 
mert ez azon esetre, ha« kiváltsággal b i r . ki fogja 
zárni a többi hitelintézet versenyét, és azon álla
potban leszünk, ha pénzre van szükségünk, hogy 
kénytelenek leszünk azon egyetlenegy hitelintézet
hez fordulni, vagy szorulni, mely talán 15 —16 
frtot kölcsönöz egy hold földre ott, hol a külföldi 
kapitalista 80 vagy több frtot is kölcsönzött volna. 
{Jobbról ellenmondás.) Annyi bizonyos, hogy ha a 
számok, melyeket mondok, nem tökéletesen álla
nak is, annyi minden esetre bizonyos, hogy messze 
nem esnek; annyi bizonyos, hogy ha egy hitel
intézetnek adunk kiváltságot, hogy ha egy hitel
intézetet képesítünk arra , hogy ez az ó' kapitálisát 
és kamatját kevesebb költséggel hajtsa be , mint a 
többi hitelintézet, a melyek pedig szintén hajlan
dók volnának oly föltételek alatt pénzt kölcsön 
adni, bizonyos, hogy ha a többit nyomjuk 
i r amában , hogy a kiváltsággal biró kedvezőbb 
állapotba van helyezve , mint a kiváltsággal 
nem biró. Ezen tekintetnél fogva kívánom, hogy 
ezen intézkedés a szakaszból a VII-dik osztály 
véleménye szerint kihagyassék, és kívánom azon 
tekintetnél fogva is, hogy ezen hitelintézetben 
sokan a képviselőház tagjai közöl, de különösen a 
miniszter úr is személyesen érdekelve van. , . .{Fel-
Máltások jobbról ; Ez személyeskedés !) Engedelmet 
kérek, ez nem személyeskedés ,. . E tekintetnél 
fogva is fölkérem a miniszter urat, álljon el ezen 
kívánságától. {Zaj.) 

BÓnis S á m u e l : Én ugy látom, abban az 
egész ház egy értelemben van, hogy a hitelinté
zetekről rendelkezni nem ezen törvény szövegében 
szükséges. Vajon kell-e másképen rendelkezni? 
Én azt tartom , arról tanácskozni, vitatkozni most 
fölösleges; majd midőn a törvényjavaslat elénk 
terjesztetik, akkor e tárgyat megvitathatjuk. Én 
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tehát Madarász képviselőtársamnak a formára 
nézve igazat ad, án, azt tartom, mondja ki a ház, 
hogy addig, mig a minisztérium a ház elé törvény
javaslatot terjeszt, fölhatalmaztatik a miniszter az 
eddigi szabályoknak megtartására : ez az indem-
nity. [Közhelyeslés.) 

PulSZky FerenCZ : En tökéletesen osztozom 
előttem szólott Bónis Sámuel képviselő urnák véle
ményében ; azt azonban megjegyzés nélkül nem 
hagyhatom, s miután ugy hiszem, a miniszternek 
méltósága alatt van, hogy személyesen védelmezze 
magát oly vád ellen, (Ellenmondás, nagy zaj bal 
felöl) mely őt semmiképen sem illetheti, legyen 
szabad a képviselő urat figyelmeztetnem — mert 
most jött hazánkba s így nem ismeri a viszonyo
kat — hogy a magyar földhitelintézet nem nye
részkedő vállalat; hogy ott nem nyer senki, hogy 
ott csak az nyer, a ki kölcsön vesz ; s ha jobban 
áll, csak jobb dolga van annak, a ki kölcsön 
vesz ; és . hogy elnöke nem nyer belőle semmit. 
[Élénk helyeslés.) Mi, a kik.már régebben vagyunk 
itthon, vagy azok. a kik nem voltak kün, tudjuk 
ezt; és én ismerve a követ úr loyalitását, ezt 
am.ak tulajdonítom, hogy nem ismerte a körül
ményeket. [Elénk helyeslés.) 

SimOnyi E r n ő : T. ház! [Nincs személyes 
kérdés! Nem szólhat!) 

E l n ö k : Simonyi Ernő képviselő úr a szabá
lyokra hivatkozva, kivan szólani. 

S i m o n y i E r n ő : T. ház! Távol volt tőlem 
gyanúsítani valakit. (Zaj. Felkiáltások: Nincs sze
mélyes kérdés!) Az nem bün, ha valaki oly intéze
tet hozott létre, (Hanem érdem igenis!) és ezt nem 
is emiitettem én mint szemrehányást . . . (El
lenmondás.) 

P a t a y I s tván: No ez gyönyörű tanács
kozás ! 

S i m o n y i Ernő : . . . hanem előrebocsátván, 
hogy nem emeljük a hitelt az által, ha egy inté
zetnek adunk előnyöket a többiek felett. [Tessék 
még egyei állítani!) azt mondottam, hogy miután 
ezen háznak sok tagja és különösen a miniszter úr 
annak létrehozásában sok fáradságot vett magá
nak . . . [Nagy zaj, ellenmondások. Nem igy mon
dotta!) Bocsánatot kérek, én igy értettem azt, a 
mit mondottam ; ha másként méltóztatnak értel
mezni: ám tessék. (Zaj.) 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : A t . képvi
selő urnák személyemre vonatkozó állításaira 
nézve, ugy hiszem, felesleges válaszolnom, miután 
utóbbi felszólalásában szives volt az első alkalom
mal mondottakat kielégítőleg magyarázni, s azon 
álláspontot elismerni, melyet nem csak én, de 
mindazok, kik hazánk földbirtoki hitele érdeké
ben ezen intézetet létrehozták, elfoglaltunk. [He
lyeslés.) 

ÉS. (Július 14. 1868.) 

A mi azonban azon állítását illeti, hogy ez 
által a magyar földhitelintézetnek más földhitel
intézetek felett előny adatik: erre nézve felvilágo
sításul megjegyezem , hogy Magyarországban 
minden más birodalomban, sőt külföldön alakított 
földhitelintézet épen oly szabadon működhetik, 
mint a magyar földhitelintézet. Egyébiránt nem 
csak a tekintetben van nagy különbség a magyar 
földhitelintézet és hazánkban működő más idegen 
hitelintézetek közt, hogy a magyar földhitelinté
zet nem nyerészkedés végett, de a birtokosok 
földkiteli érdekei előmozdítására földbirtokosokból 
alakult intézet, mely ennélfogva csak is annyi ka
matot követel az adóstól, mennyit maga fizet a 
kibocsátott záloglevelek után, s minden üzleti nye
reményt a közös jótállási és tartalékalap növelé
sére fordit, holott a többi intézetek, melyek nye
remény és osztalék végett alakultak, rendesen 1 % 
kamattal kivannak évenkint többet, mint magok 
a záloglevelek után fizetnek. 

Ez az egyik különbség. 
A másik különbség az, hogy a magyar föld

hitelintézet, ámbár a kis kölcsönök kezelés tekin
tetében nagy fáradságot s aránylag nagyobb 
költséget igényelnek, kis kölcsönöket kis volt 
úrbéri birtokosoknak is ad : holott más intézetek 
rendesen 5000 forinton alul nem kölcsönöznek: 
tehát a behajtási kedvezés, mely 1 — 2 ezer frtnyi 
kölcsönökre kívántatik, ezekre ki sem terjedhet. 
[Helyeslés.) 

Csiky Sándor: T. ház! (Eláll!) Azon indo
koknál fogva, melyeket itt a külön véleménynek 
elfogadására vonatkozólag már elősoroltatni hal
lottam, nem akarva a t. ház türelmét fárasztani, 
[Zajos éljenzés jobbról) egyszerűen csak oda nyi
latkozom, miszerint én azt egész terjedelmében 
elfogadom. 

Egyébként azon kérdést illetőleg, miszerint 
a magyar földhitelintézet ezen, az adó kivetése és 
behajtása módjáról rendelkező törvénybe foglal-
tassék-e és itt annak külön kiváltságot adni czéí-
szerü-e vagy nem'? — az én felfogásom szerint 
nem — arról szólni nem akarok; de annak kivált
ságot adni már csak azért sem kívánok, mivel én 
nem ugy tudom, hogy a magyar földhitelintézet 
jótékonysági egylet volna kizárólag, [De igenis az!) 
mert az szintén oly haszonnal jár, szintén oly 
nyerészkedő intézet, mint a takarékpénztárak. 
(Atalános zajos ellenmondás és nevetés.) Én, t. ház, 
újra azt mondom , hogy nyerészkedő : mert mig 
azon intézetnek részvényei kezdetben 300 és né
hány forinton állottak, most két annyin , sőt még 
magasabban is állanak, [Zajos nevetés. Számos képvi
selő összecsapja kezét. Zaj.) és azon felül még 
osztaléka is van, csak ugy mint a takarékpénztá
raknak. (Folytonos zaj és nevetés.) Én annálfogva 
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ezen intézetet külön kiváltsággal felruházni nem 
óhajtanám. (Hosszai zaj.) 

Tisza K á l m á n : T . ház! (Halljuk!) Uj in
dítvány tétetvén arra nézve, hogy jegyzőkönyv
ben is külön határozat mondassák ki, mint oly 
tárgyhoz, melyhez még nem szólottam, ezen in
dítványhoz nekem is jogom levén szólani, röviden 
csak azt akarom megjegyezni, hogy én egészben 
pártolom azt, a mit Bónis képviselő úr indítvá
nyozott, hogy annak elvi megvitatásától, helyes-e 
vagy nem? és mely intézetnek helyes ily, igy ne
vezhető előjogot adni ? elállván most, hagyjuk ezt 
akkorra, midőn a ház által kimondandó határo
zathoz képest a miniszter úr be fogja terjeszteni 
az illető törvényjavaslatot. (Atalános helyeslés.) 

Nem is akarok e részben egyátalában véle
ményt mondani; azonban azt kellvén hinnem, 
hogy ha a t. képviselő úr, ki előttem szólott, lehet 
oly helyzetben, hogy a magyar földhitelintézetnek 
helyzetét egyátalában nem ismeri, lehetnek az 
országban azon helyzetben többen is, és nem 
tartván helyesnek és czélszerünek, hogy ezen 
intézetről tévtanok hirdettessenek : (Élénk helyeslés) 
annyit bátorkodom megjegyezni, hogy a magyar 
földhitelintézetnek részvényei nem is voltak és 
nincsenek is, (Élénk helyeslés minden oldalról) és 
igy meg sem háromszorosodhattak. 

Másodszor annyit bátorkodom megjegyezni, 1 
hogy azok, kik a földhitelintézetet alapították, 
befizetett összegeik után nem kaptak az első perez-
től fogva, és nem is fognak soha többet kapni 
5 % mái, hanem van vállukon tíz akkora felelősség 
azon esetre, ha az intézet megbukik. (Élénk helyes
lés minden oldalról.) Ha tehát ez nyerészkedő in
tézet, akkor nem tudom, melyik nem az. 

E l n ö k : T. ház! A vitatkozás alatt annyira 
megtisztultak az eszmék, hogy alkalmasint a ház
nak legnagyobb része azt kívánja, hogy ezen sza
kasz két első sora maradjon, t. i. hogy ezsn sza
bályok a fogyasztási adótartozásokra és az illetékek 
behajtására alkalmazandók, a többi pedig maradjon 
k i ; azonban a jegyzőkönyvbe, mint Bónis képvi
selő lír előadá, belejön, hogy az eddig gyakor
latban levő szabályok alkalmaztassanak ezentúl is 
a földhitelintézetre, és hogy pénzügyminiszter úr 
ezen tárgyra nézve minél előbb törvényjavaslatot 
terjeszszen a ház elé. Ha ez belejön a jegyző
könyvbe, akkor, ugy hiszem, meg lesz nyugtatva 
a t. ház. A kik ezt elfogadják, méltóztassanak fel 
állani. (Megtörténik) Elfogadtatott. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 61-ki sza
kaszt.) 

Deáky LajOS: Ezen szakaszban az 5-ik sor
ban ezen szó helyett: „melyeket" kívánnám tétetni: 
„kiket," mert itt hivatalos személyekre van hivat
kozás. (Olvassa a szakaszt.) 

P a t a y I s tván : A ki magyarul tud, annak 
| el kell fogadni ezen módositványt, mert nem mar-
! bárói, hanem emberről van szó. (Nevetés.) 

E l n ö k t Deáky Lajos képviselő úr észrevétele, 
ugy látszik, helyes. Méltóztatnak elfogadni ? (El
fogadjuk !) Elfogadtatatt. 

PaiSS AndOr j e g y z ő (olvassa a Q2—67-dik 
szekaszokat, melyekre nem történik észrevétel. Olvassa 
a 68-dikat.) 

Kethelyi József előadó: A központi bi
zottságnak e szakaszra következő módosítása van: 
Az első sorban az „illetőleg" szó kihagyandó 
lenne, azonban a 3 ik sorban a „tisztviselői" után 
hozzá adandó lenne : „által." 

Tisza K á l m á n : T. ház ! Miután e szakaszok 
a 68-tól a 79-ig igen szoros összefüggésben van
nak, s valósággal egy elvi megbirálás alá eshet
nek : kérném a t. házat, méltóztassék, mint ez 
máskor is történt, mindazon szakaszokat felolvas
tatni, hogy azután együtt lehessen tárgyalás alá 
venni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfo
gadjuk !) 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 68 — 79-dik 
szakaszokat.) 

Kethelyi József előadó : A felolvasott 
szakaszok közöl a központi bizottságnak csak is a 
77-ikre van észrevétele. A 77-ik szakasz negyedik 
sorában a „78" után „73"-mat javasol teendőnek. 
(Helyeslés-) 

Tisza K á l m á n : T. ház! Én ezen most fel
olvasott szakaszok által ugy találom, hogy mel
lesleg, a nélkül, hogy a kérdés egész nagyságában 
és fontosságában megvitatható volna, a törvény
hatósági életnek életgyökerei metszetnek el. 

Ugyanis még inkább, mint már ugyan e 
törvény egy pár szakaszában, a megyei tisztvise
lők és a megye közönsége közti viszony megza
vartatik. mert a pénzügyi hivataloknak egyenesen 
és közvetlenül rendeltetik alá a községi elöljárótól 
kezdve minden tisztviselő a helyett, hogy, mint 
ennek történnie kellene, ha a közigazgatás egyik 
ágazatának a másik általkeli valamit végrehajtat
nia, maga az, ki azon tisztviselőnek és községi 
elöljárónak törvény és gyakorlat szerint feje, ke
restetnék meg a további intézkedések megtétele 
végett. De ezen kívül a 77, 78. 79-ik szakaszok 
által oly intézkedés czéloztatik itt a pénzügy
miniszter és a pénzügyi közegek minden rendele
teire nézve behozatni, mely által a megyéknek 
legfontosabb joga, a felirati jog majdnem illuso-
riussá tétetik. 

Ugyanis azt gondolnám, hogy sem maga az 
igen t. pénzügyminiszter úr, sem soha sehol a 
világon egyetlen egy pénzügyminiszter is, sem a 
múltban, sem a jövőben, annál kevésbbé egyes 
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pénzügyi hivatalnokok csalhatatlanságot magok- J 
nak nem követelnek. Tehát épen u g y , mint ! 
minden más miniszter, csalódhatik a pénzügymi
niszter is. 

Miben áll szerintem a törvényhatóságoknak 
egyik legnagyobb értéke ? Áll abban, hogy ha a 
kormány tagjain megtörténik, hogy akaratjek 
ellen téves vagy talán törvénybe ütköző rendeletet 
adnak ki : mielőtt még bárkin e miatt sérelem 
elkövettetett volna, ezen hatóságok a kormányt 
figyelmeztethetik, és a nélkül, hogy abból kellemet
lenebb összeütközések vagy zavarok támadnának, 
a törvénytelenség elkövetését meggátolhatják. 
Azonban, mondom, ezen szakaszok szerint már 
majdnem lehetetlenné van ez téve. 

Nem szeretek mellékesen szólni oly fontos 
tárgyról, mint a törvényhatóságok rendezése; de 
miután ezen törvény, mint mondom, a törvényha
tósági életnek gyökereire vág, lehetetlen azt telje
sen elkerülnöm : és itt meg kell emlitenem, hogy 
igen is tudom én azt, hogy a felírási joggal is le
het visszaélni; igen is tudom én azt, hogy történt 
ez a múltban és történhetik a jövőben is ; és épen 
azért, miután én a felelősségnek mindenütt barátja 
vagyok: nem vagyok ellensége annak, sőt egy 
időben a nyilvánosság előtt ezen eszmét meg is 
pendítettem, hogy meggátlásául a lehető vissza
éléseknek, a törvényhatóságokra is alkalmaztas-
sék, még pedig alkalmaztassák a megyei bizottsá
gok egyes tagjaira nézve is a személyes felelősség; 
de nem fogadhatom azt el igy mellékesen be
hozva ; nem fogadhatom azt el ugy, hogy az 
egyszerű felszólamlást meggátolhassa, és nem fo
gadhatom azt el továbbá ugy, hogy oly törvény
székek Ítéljenek azután, melyeknek átalában véve 
nincs meg azon magas helyheztétésök, minő hely-
heztetésben kell lennie azon birónak, ki ily dol
gokban ítélhet. Mert ily dolgokban szerintem, 
melyekben a kormány és a törvényhatóságok közt 
van szó, csak oly bíró ítéletére lehetne az ügyet 
bocsátani, kinek többé nincs mit várnia a kor
mánytól, és nem olyanéra, kinek más esetben is 
előmenetele a kormány kezében van; nem külö
nösen oly bíróéra, a milyenek a kerületi és kirá
lyi táblák mostani bírái, a kiknek, mint épen teg
nap tanultuk meg a t. igazságügyminiszter úrtól, 
még csak hivatalbeli állandóságuk sincs és nem is 
lehet a jelen időben biztosítva. Ily bíróságokra 
bízni a hatóságok elj árasa feletti itélethozást, azt 
gondolom, egyátalán helytelen és méltánytalan. 
(Helyeslés a hal oldalon.) 

Midőn az adó behajtásáról van szó kapcsolat
ban a törvényhatóságokkal, két szempontot óhaj
tok szem előtt tartani: az egyik szempont az, hogy 
az államkincstár ne károsittassék , a másik szem
pont, hogy a törvényhatóságok jogköre ne csor-

bittassék; és én részemről azt gondolom, hogy 
a nélkül, hogy ilyen, egészen a megyék életébe 
vágó intézkedések tétessenek, mindkét czélt el le
het érni. 

Az adónak és egyátalán az adó minden nemei
nek behajtása, végrehajtása, kezelése körül van 
két eset, melyben tudom, hogy felírás által a végre
hajtást halasztani nem lehet, mert a halasztás által 
a végrehajtás lehetetlenné tétetnék. Ily eset az, 
midőn dugáruk lefoglalásáról van szó; ily eset az, 
midó'n biztosítani kell a kincstár követeléseit. De 
minden egyéb esetre nézve azt hiszem, hogy 
azon egy pár heti időhaladék, mely a megye fel
szólalása által okoztatik. az államkincstár érdekeit 
egyátalán nem veszélyezteti. 

Én tehát azon két szempontnál fogva ott, 
hol, és azon határig, meddig a dugáruk lefoglalása 
és a biztosítás terjed, a rendeleteket végrehajtan
dóknak tartom, és a törvénybe óhajtom ígtattatni, 
hogy nem a pénzügyminisztérium, de minden tör
vényhatóság e törvény kihirdetése után előre már 
utasítsa saját tisztviselőit, hogy azok a dugáruk 
lefoglalása és a biztosítás szüksége esetében hala
déktalanul és személyes felelősségök mellett in
tézkedjenek, arról a törvényhatóságoknak jelen
tést tevén ; de egyebekben egyátalában nem kí
vánnám ezen eljárást, és azt hiszem, hogy ha ez 
követtetik , midőn egyfelől a kincstár érdekei 
megóvatnak, ugyan akkor megmarad a megyének 
azon hatásköre, hogy végleges, helyrehozhatlan 
sérelem elkövetését megakadályozhatja, mert a le
foglalás és biztosítás még nem oly neme e végre
hajtásnak, melyet azután többé orvosolni nem le
hetne, mert ha ez helytelenül történik is, a megye, 
felszólalása által, a helytelen eljárás orvosolhat-
lanná tételét akadályoztathatja. 

Ezen nézpontokból indulva ki, és nem ter
jeszkedve ki egyes szavakra, melyeket talán kicse
réltetni óhajtanék, miután különben is, ha szükség 
lenne, majd későbben is lehetend szerencsém mint 
indítványozónak azokat elmondani: következőleg 
kívánom e törvényjavaslatot a 68-dik szakasztól 
egész a 79-dik szakaszig szerkeszteni. Nevezetesen 
a 68-dik szakasz igy lenne szerkesztendő. (Olvassa:) 
„A megyék és kerületek közönségei oda utasi-
tandják tisztviselőiket" —tehát a megyék utasítják 
— „hogyfelügyeljenek arra,hogy a községekelői
járói mindazokat, mik a közadók kivetésére, be
szedésére, behajtására és ugy azoknak, mint a 
jövedékeknek és illetékek biztosítására nézve a 
törvény értelmében teendőikhez tartoznak, hatás
körük szerint teljesítsék." 

Tehát a különbség az, hogy a megye utasítsa, 
ne pedig ismét egyes pénzügyőrök utasíthassák 
az egyes községek elöljáróit: mert ez oly zavart 
idézne elő, hogy a községek elöljárói utoljára azt 
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sem tudnák, kinek engedelmeskedjenek. (Felkiáltá
sok jobbról: A törvénynek!) A törvény utasit minden
kit kötelessége teljesitésére: de azért mégis azt 
gondolom, hogy akár melyik igen t. miniszter úr 
furcsán venné, hogyha valamely törvényhatóság
nak eszébe jutna, a miniszteri fogalmazókat egye
nesen utasítani törvényes kötelességük teljesité
sére. A törvény utasit a kötelesség teljesít'sere; 
de a törvény határozza meg a fokozatokat is, me
lyek által kell az utasításnak történni. 

A 69-dik szakasz maradna ugy, a mint van; 
csak gondolatom szerint egy nyomtatási hiba 
igazitandó ki, mert abba az idézés nem az „első"' 
hanem az „előző" szakaszra volna alkalmazandó. 

Ezentúl a 69 dik szakasztól a 79-ig bezáró
lag a többi szakasz kihagyatván következő szer
kezet lenne megállapítandó. (Olvassa:) „A törvény
hatóságok kötelesek a törvény kihirdetése után 
azonnal ugy intézkedni, hogy tisztviselőik : 

„1-ször a fogyasztási adókra, a jövedékekre és 
illetékekre vonatkozó törvények ellen elkövetett 
kihágások eseteiben az illetékes pénzügyi hivatal 
vagy kiküldött megkeresésére a leletről a jegyző
könyvet felvegyék, a tényállást felderítsék s a 
tetteseknek kínyomozása végett a tiszti vizsgála
tot haladék nélkül végrehajtsák , a dugárunak, il
letőleg az áthágás tárgyalnak és eszközeinek le
foglalása és a kincstár követelésének a tetten érett
nél talált javakban, a mennyiben törvény vagy 
fenálló szabály rendeli, biztosítása iránt intézked
jenek ; 

„2-ora fogyasztási adóknál, hol az átalány al-
kalmaztatik, különösen a bor- és husfogyasztási 
adó iránt kötendő bérleti szerződések megkötésé
nél közbenjárólag közreműködjenek ; 

„3-szor a sószállitásnál közbejövő akadályok 
eseteiben és erre vonatkozólag, s itt megyékben a 
községi elöljárók is, a szállítmány vezetőjének vagy 
más arra hivatottnak felszólítására, a tényalladék 
felderítése, a közbejött akadályok elhárítása, a só 
széthordásának megakadályozása s átalában a 
kincstár megkárosodásának eltávolitása iránt azon
nal intézkedjenek, az általok e végre alkalmazan-
dóknak munkabérét és időveszteségét a kincstár 
utólag megtéríteni tartozván." 

Ebben csekély változtatással benne van, mi 
az eredeti szerkezetben, ugy hiszem, a 74-dik sza
kaszig elmondatik. 

Ez után uj szakasz jönne. (Olvassa:) „A 
törvényhatóságok mind azt, a mi, ide értve a 
pénzügyi hatóságok által a törvény értelmében 
kiszabott illetékek beszedését és a pénzügyi tör
vényszékek ítéleteinek végrehajtását is, a törvé
nyesenmegszavazott, és beszedetni rendelt adó ki
vetése, biztosítása és behajtása körül ezen törvény-
czikk és a közadók tárgyában hozott egyéb tör

vények által kötelességükké tétetik, teljesíteni, 
végrehajtani, illetőleg végrehajtatni felelősség mel
lett tartoznak." 

Jön ezután az utolsó szakasz szerintem. (Ol
vassa) : „Tartoznak továbbá az ezen törvényekkel 
egyezőleg kiadandó miniszteri rendeleteket végre
hajtani, s e törvény kihirdetése után azonnal ugy 
intézkedni, hogy tisztviselőik a dugáruk lefogla
lását és az államkincstár követeléseinek biztosítá
sát utólagos bejelentés mellett, a mulasztások mi
att bekövetkezhető netaláni károsodásokért! sze
mélyes felelőség terhe alatt, minden esetre haladék 
nélkül eszközöljék." 

Én azt hiszem, t. ház, hogy itt mindaz, a mi 
az államkincstár biztosítására szükséges, megvan, 
mert kimondatik, hogy mind az, a mi a biztosítás
hoz szükséges, a megye által utasított tisztviselők 
által föltétlenül végrehajtassék. Hogy a többiekre 
nézve mért kelljen a törvényhatósági intézményt, 
mely nem csak legősibb és legbecsesebb Intézmé
nye hazánknak, de mely, azt hiszem, hogy a jövő
ben is véghetetlen fontosággal bír , mellékesen 
mintegy megszorítani ? miért kelljen legszebb jo
gának gyakorlatában, nem a visszaélések ellen 
korlátozni, de lehetetlenségekkel körülsánczolni ? 
ezt én részemről át nem látom; s azért ajánlom 
módosításomat elfogadás végett. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Tisza 
Kálmán módosítván, ait.) 

Nyáry P á l : Azok után, miket Tisza Kál
mán barátom az általa idézett szakaszokra elmon
dott, kevés mondani valóm van ; a mihez én e 
tárgyban szólani akarok, az elvi kérdés. (Halljuk!) 

Bátor vagyok kérdeni akár a pénzügyminisz
ter úrtól, akár a pénzügyi bizottságtól, mire volt 
kiküldve ? Arra volt kiküldve, hogy az adó ügyé
ben terjeszszen elő törvényt. Vajon ki volt-e arra 
küldve, hogy a megyei rendezés, a megyei ha
tóság iránt törvényjavaslatot, csak részletesen is 
készítsen? Gondolom, e kérdésre mindnyájan 
nemmel felelünk. Tudjuk, hogy ezen országgyűlés 
elé kitűzött fontos kérdések közt van a megye 
rendezése i s ; de ezt oly fontosnak tekintette a ma
gyar törvényhozás, hogy nem is minisztériumot 
utasította törvényjavaslat készítésére, hanem egy 
száz tagú bizottságot választott a maga kebeléből, 
s ettől várja a törvényjavaslat elkészítését. 

Én tehát azt gondolom, hogy már azon ok
nál fogva is, melyet előhoztam, a törvényjavaslat
nak azon része fölött, mely nem tartozik az adóra, 
az adó behajtására, hanem mellékesen a megyei 
hatóságok legérdekesebb részeibe avatkozik hatá
rozatot hozni, mielőtt a megye törvényhozásilag 
rendezve volna, ez alkalommal nem lehet; és azért 
e szakaszok innen egészen kihagyandók, és kihagy
hatok, t. ház, a nélkül, hogy azon czél, melyet ma-
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gának a pénzügyi bizottság kitűzött, meghiusit-
tatnék. 

Mert mit akart ezzel elérni a pénzügyi bi
zottság ? Semmi egyebet, mint azt, hogy azon 
tisztviselők, kik az adó behajtásával foglalkoznak, 
felelősek legyenek. 

Tehát azért meg kell változtatni magát a 
mostani rendszert ? Épen nem. Meglehet, hogy 
épen azon t. bizottsági tagok nem emlékeztek 
arra, hogy hasonló kérdés fordult elő az 1844-diki 
országgyűlésen, midőn arról volt szó, hogy ha ta
lán a tisztviselő hanyagsága által kár okoztatnék 
a váltóhitelezőknek, mi történjék. A törvényho- j 
zás akkor, a nélkül, hogy a megye szerkezetébe 
belevágott volna, egyszerűen elhatározta, hogy az 
illető tisztviselő' a biró előtt is felelős. És, uraim, 
ez ellen panasz nem tétetett soha, mert én magam , 
hivatkozom önmagámra, hogy midőn, nem ugyan , 
hanyagságból, hanem tévedésből, a törvényben ; 
kitűzött idő alatt nem utasítottam mint alispán az i 
illető tisztviselőt, engem megidéztek, és abban a ' 
kárban, a mit okoztam, el is marasztaltattam. | 
Szükséges-e tehát megváltoztatni a rendszert ? 
Nem szükséges, mert példánk van, hogy a hol a i 
felelősségről van szó, a felelősség elérethetik a 
nélkül, hogy az alkotmány megsértessék. 

Én tehát azt gondolom, t. ház, hogy azt a 
kitűzött czélt, mely előttem is szent, a nélkül, 
hogy az alkotmány megrontatnék, elérhetni az 
eddigi törvények szerint is, miután kimondjuk 
a törvényben, hogy minden egyes tisztviselők is 
felelősek a biró előtt. 

Én tehát Tisza Kálmán indítványát pártolom. 
Zichy Nándor gr . : T. ház ! Én nem kívá

nok jelenleg magához a kérdéshez szólani; csak 
azt az észrevétek teszem magára a tárgyalásra 
nézve, hogy ha bele akarunk a vitatkozásba 
menni, mely nélkül az ily fontos kérdést eldönteni 
vajmi nehéz volna, akkor kívánatos volna, hogy 
az előttünk fekvő javaslatot megfontolhassuk, mit 
egy hallásra tenni nem lehet. Én tehát kívánom, 
hogy nyomassák ki és csak ugy vétessék tárgya
lás alá. (Helyeslés.) 

Elnök: Szólásra senki sincs felírva. 
Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 

A tanácskozás rendjére nézve nekem is van észre
vételem. Az átalános vita ezen kérdés felett a ta
nácskozás kezdetén berekesztetett. Azután követ
kezett a részletes tárgyalás, mely, ugy mint eddig, 
mindig szakaszonkint ment végbe. Most az indít
ványozó úr számos szakaszt egybefoglalván, a köz
ponti bizottság szerkezetét kihagyatni kívánja és 
indítványa felett átalános vitát akar kezdetni. 
Azt hiszem, sokkal egyszerűbben lehetne ezen 
kérdésen átesni és sokkal világosabban állana 
előttünk az egész, ha a szakaszonkinti tárgyalást 

folytatnók, a mely esetben a t. képviselő úr min
den egyes szakaszra megtehetné észrevételeit, és az 
első észrevételnél, mely elvi kérdést foglal magá
ban, a ház az egész indítvány felett fogna hatá
rozni. Megvallom, az általa kívánt eljárást, mely 
által a jövőre praecedens felállítására adatnék al
kalom, nem tartanám czélszerűnek : mert az ily 
elvi kérdések az átalános vitához tartozván, ha 
ennek berekesztése után a részletes tárgyalás al
kalmával oda ismét visszamennénk, ez ellenkez
nék a rendes tanácskozás folyamával. Azt hiszem, 
a tanácskozás rendje azt kívánja, és a szabályok
kal is az egyezik meg, hogy a központi bizottság 
javaslata felett, mely a jelenlegi tanácskozás tár
gyát képezi, folytassuk a szakaszonkinti tárgya
lást, mi azonban koránsem zárja ki azt, hogy a 
t. képviselő úr minden egyes szakasznál módosí
tásait beadhassa, melyek felett azután a t. ház ha-
tározand. 

Tisza K á l m á n : A házszabályokhoz, vala
mint igen t. képviselőtársunk Zichy Nándor által 
tett külön indítványhoz szabad-e szólanom ? 
(Halljuk!) 

Én részemről Zichy Nándor gr. indítványát 
i igen szívesen elfogadom, mert a dolog minden 
i esetre lényeges, a melyről szó van, és természetes-
i nek tartom minden képviselőtársam óhajtását, 
i hogy az általam beadott módositványt jobban 
I megrostálhassa és bonczkés alá vehesse, mint azt 
; egyszeri hallás után lehet. 

Hanem a mi az igen t. miniszter úr előadását 
: illeti, hogy a házszabályok tiltják azon eljárást, 
í melyet a t. ház az én kérelmem folytán már elfo-
| gadni méltóztatott: bocsánatot kérek, azt nem he-
I lyeselhetem. Méltóztassék megengedni, számtalan-
I szór volt azon eset, hogy több, egymással kapcso

latban levő szakaszok együtt vétettek elő. Ezt a 
szabályok egyátalában nem is tiltják; és ez nem 
is lehet máskép : mert sokszor az ember az egyik 

j szakaszhoz nem tudja, mit szóljon, ha nem tudja, 
1 hogy a következő szakaszokban mi foglaltatik. 

Egyébiránt, miután a t. ház méltóztatott e 
I tekintetben már határozni, azt hiszem, nem fogja 
: a t. ház ezen határozatot megváltoztatni, s most 

csak a fölött fog határozni, elfogadja-e Zichy 
Nándor gr. indítványát vagy nem? 

í E lnök : Bátor vagyok megjegyezni, hogy a 
\ ház elhatározta, hogy ezen szakaszok együtt véve 

olvastassanak fel, és hogy meghallgatja a t. kép
viselő úr észrevételeit; de miként fogunk felettök 
tanácskozni, szakaszonkint-e vagy egészben véve ? 
az még tökéletesen nyilt kérdés. 

BőniS Sámue l : T. ház! A ház elfogadta azt, 
hogy több szakaszra vonatkozó indítvány tanács
kozás alá jöjjön. Ha ez az elnökség által ki nem 
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mondatott is ; de hogy a ház elfogadta, megmu
tatta azzal, hogy a tárgyalásba beleereszkedett. 

E l n ö k : H a a t. képviselő urnák megjegyzése 
állana, akkor nem volna épen most arról kérdés, 
ki fogjuk-e nyomatni vagy nem ? Indítvány téte
tett az iránt, hogy nyomassék ki és osztassák szét; 
méltóztassanak már most a felett határozni, vajon 
kinyomassék-e az, vagy pedig a nélkül bocsát
kozzunk a tárgyalásba? 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter : 
A kinyornatás ellen sem én, sem. ugy hiszem, más 
nem tett észrevételt. Én csak a tanácskozás rend
jére nézve voltam bátor észrevételt tenni, és meg

egyezni, hogy miután az átalános tárgyaláson 
már tul vagyunk és a jelenlegi tanácskozás alap

ját a pénzügyi bizottság által előterjesztett javas
lat a központi bizottság módosításával képezi, más 
mód a tárgyalás folytatására a szabályok értelmé

ben nem is lehet, mint hogy e javaslat alapján a 
szakaszonkinti tárgyalást folytassuk, mely esetben 
indítványozó úr minden egyes szakasznál előad
hatja módosításait. 

Várady Gábor : Az én nézetem szerint egy 
még a képviselőház előtt nem levő javaslatra 
nézve nem lehet megállapítani, miként fog tár
gyaltaink Ha majd e javaslat kifog osztatni, ak
kor fogat, képviselőháza felett határozhatni, minő 
eljárást kivan e tekintetben követni. {Helyeslés.) 

E l n ö k : Az tehát, miként tárgyaljuk az in
dítványt, még nyílt kérdés. Egyelőre a t. ház a 
javaslat kinyomatását rendeli el. A kiosztás ma le
hetetlen ; hanem holnap 9 órakor a képviselő 
urak itt a háznál átvehetik. 

A pénzügyi bizottság tagjait kérem délután 
5 órakor teljes számmal megjelenni. 

Az ülés végződik d. u. 1V órakor. 
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Tárgyai : Kérvények bemutatása. A központi bizottság jelentést tesz a bélyeg- és Illetékekről szóló törvényjavaslat mó
dosítása iránt. A közadók kivetése, befizetése stb. iránti törvényjavaslat részletes tárgyalása tovább foly s a Tisza Kálmán által beadott 
módositvány a törvényhatósági felelősség tárgyában tárgyalás alá vétetik. 

A kormány részéről jelen vannak : Eötvös József, 
by Gorove István, Lónyay Menyhért, Mikó Imre gr. • 
később Horvát Boldizsár, Wenckheim Béla h. 

Az ülés kezdődik d. e. 10í/i órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés \ 
jegyzőkönyvét Bujanovics Sándor jegyző úr fogja 
vezetni: a szólani kívánók neveit Dimitrievics 
Milos jegyző úr jegyzi. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 

július lé-kén tartott ülés jegyzökönyvét) 
L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : A jegyző

könyvre azon észrevételem van, hogy a tegnap 
hozott határozat által a pénzügyminiszter fölszó-
littatott, hogy ezen kiváltságok iránt a ház elé 
javaslatot terjeszszen, addig is a mostani gyakorlat 
tartatván fön; a jegyzőkönyvben pedig csupán 
a földhitelintézetről van szó. A mennyiben e kivált

ságok a tiszaszabályozási társulatra nézve is ér
vényben vannak, méltóztassék a hozott határozat
tal egyezőleg átalános kifejezést használni. {He
lyeslés.) 

Elnök: A jegyzőkönyv ezen értelemben fog 
kiigazittatni. Egyéb észrevétel nem levén, a jegyző
könyv hitelesíttetik. 

Pápa város iparos osztályának közönsége 
az iparügy rendezése iránt Szombathely városa 
iparosai által beadott felterjesztést pártoltatni kéri. 
A kérvényi bizottsághoz tétetik át. 

A központi bizottságnak van egy jelentése : 
kérem az előadó urat, méltóztassék azt felolvasni, 

Dapsy VilmOS e lőadó {olvassa a központi 
bizottság jelentését a bélyeg s illetékek iránti törvény
javaslat módosítása iránt 1). 

E l n ö k : Gondolom, sokkal fontosabb, sem-

L) Lásd az Irományok 286-dik számát. 




