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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. 

CCLXIII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. július 15 én 

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

Tárgyai : Kérvények bemutatása. A 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. 
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hogy egy hallásra hozzá lehetne szólni. Ki fog 
nyomatni és napirendre kitüzetni. 

Napirenden van az adó behajtásáról szóló 
törvényjavaslat részletes tárgyalásának folytatása. 

Tegnap méltóztattak elhatározni, hogy Tisza 
Kálmán képviselő úr módositványa kinyomassák ; 
ez megtörtént, ma ki is osztatott, és igy ma napi
renden annak megvitatása lenne. Szükségesnek 
találnám tehát, hogy a 68. szakasztól kezdve a 
80-ig valamennyi szakasz felolvastassák, azután 
rá a módositvány, és igy a tanácskozás megkez
dessék. 

BujanOViCS Sándor j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslat 68—79-dik szakaszait x). 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa Tisza Kálmán 
módosításait 2). 

Tisza K á l m á n : Módositványomat as teg
napi ülésben indokoltam, ugy hogy fölöslegesnek 
tartom azt ma ujabban indokolni; föntartom azon
ban magamnak, hogy a reá előadandó megjegyzé
sekre válaszolhassak. 

Várady Gábor: T. ház! Elismerem, sőt 
állítom is, hogy a felelős kormányzati rendszer 
csak ugy és akkor verhet nálunk, vagy bárhol is 
erős gyökereket, hogy ha a felelősség a törvény
hatóságokra is kiterjesztetik, és ha azon felelősség 
súlya, mely a miniszter vállára nehezedik, bizo
nyos mérvben és arányban ugy az állam hivatal
nokait, mint a törvényhatóságok tisztviselőit is 
terhelni fogja. 

Elismerem, hogy az államkincstár jövedelmé
nek kellő biztosításával nem lehet várakoznunk 
mindaddig, mig a törvényhatóságok törvényho
zási utón rendezve lesznek. 

Ezen kettős elismerésből természetesen követ
kezik annak kijelentése, miszerint oly intézkedé
seknek tételét látom szükségeseknek, melyek által 
egy részről a felelősség eszméje az adott körülmé
nyek között is megtestesittessék; de más részről ne 
állapíttassanak meg általoks főleg igy mellékesen 
olyan elvek, melyek a törvényhatóságok rendezé
sével szoros kapcsolatban állanak. 

Az előttünk fekvő törvényjavaslattal, az én 
nézetem szerint, e kettős feladat nincs kellő siker
rel megoldva, mert egy részről a 68. és többi sza
kaszokból az tűnik ki, hogy a pénzügyi hivatalok 
és pénzügyi hivatolnokok ugy a törvényhatóságo
kat, mint a törvényhatóságok kormányzóit minden 
esetben mellőzhetik és a törvényhatóságok tiszt
viselőivel minden esetben rendelkezhetnek; más 
részről a törvénynyel és törvényes gyakorlattal 
nem indokolható módon, oly elv tétetik le a 78. 
és többi szakaszokban, a mely elv a törvényható-

' ) Lásd az Irományok 251-dik számának V-dik mellétletét. 
'z) Lásd az Irományok 285-dik azámát. 

ságok rendezésére vonatkozó törvény alkotásánál 
a megvitatandó elvek egyik legfontosabbika leend. 

Én, t. ház, veszélyes dolognak és a törvény
hozás természetével össze nem egyeztethetönek 
látom azt, midőn nagyfontosságú kérdések gyö
keres megoldása előtt — minő fontos kérdés péld. a 
törvényhatóságok rendezése—már eleve és csak ugy 
mellékesen olyan elvek ékeltetnek be, melyek bi
zonyos praecedenst képeznek és melyek ezen élet
be vágó kérdés gyökeres megoldásának gátul fog
nak szolgálhatni. 

A felelősség elve, t. ház, szigorúan alkalmazta
tott az 1840. XV. törvényczikkben, melyről igen 
t. barátom Nyáry Pál a tegnapi napon említést 
tett, és nekem semmi észrevételem arra nézve, ha 
a felelősségnek azon szigora, a melyet az 1840. 
XV. törvényczikk a váltóügyekben az alispánok,, 
szolgabirák, városi tanácsok ellen alkalmaz, az 
előttünk fekvő törvényjavaslatban foglalt mulasz
tások eseteiben ugyanazon tisztviselőkre is és ha
sonló mérvben kiterjesztetik; hanem csak az ellen 
van észrevételem, a mint már mondottam, hogy 
ily elv törvényeinknek és a törvényes gyakorlatnak 
meg nem felelő módon vétetik alkalmazásba, más 
részről ennek alkalmazásával a törvényhatóságok 
rendezésére vonatkozó törvényhozási intézkedés 
elé már most ily mellékesen gát gördittetik. 

Ezen kettős czél, t. ház, Tisza Kálmán bará
tom módositványával az adott körülmények kö
zött a lehetőségig el van érve: mert ezen javaslat
ban a felelősség elve a legszélesb mérvben és szi
gorral alkalmaztatik ugy a törvényhatóságokra, 
mintáz egyes tisztviselőkre a nélkül, hogy általa a 
törvényhatóságokrendezésénekpraejudicálvalenne. 

En, t. ház, nem vonom kétségbe, sőt tudom, 
hogy mostani kormányunk a törvényhatóságok ön
kormányzati jogának barátja; azt sem vonom két
ségbe, hogy a törvényhatóság rendezésére vonat
kozó törvényjavaslat készítésénél, a törvényható
ságok jogainak tiszteletben tartása, ezen jogoknak 
a felelős kormányzati rendszerrel öszhaugzásba 
hozatala fog a kormány szemei előtt lebegni. 

Azonban más oldalról látom, hogy az előttem 
fekvő és megoldásra váró nagyfontosságú kérdé
sek halmazában a törvényhatóságok rendezésére 
talán csak későn, de ezen évben bizonynyal nem fog 
sor kerülni. És ha ez igy van, t. ház — pedig 
meggyőződésem szerint igy van — ki fog nekünk 
jót állani arról, hogy nem jövend kormány, 
a mely a törvényhatóságok önkormányzati jogá
nak nem leend barátja, a mely kormány a centra-
lisatiónak leend hive, és a mely kormány a tör
vényhatóságok jelenlegi ideiglenes gépezetét 
már csak azért is fen kívánja és pedig talán hosz-
szas időn át tartani, hogy ezen gépezet az idő hosz-
szu folyama alatt lassankint maga magát lejárja ? 
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Nem mondom, hogy ezen eset igy van; de 
igy lehet holnap; és én őszintén bevallom, t. ház, 
hogy én nem akarnám olyan kormánynak, a 
mely az általam emiitett irányban Jkivánna eljárni, 
már most és az által is egyengetni útjait, hogy 
azon intézkedések vétessenek föl a törvénybe, a 
melyek által egyrészről a törvényhatóságok köte
lessége a kormány irányában megszabatik, más 
részről a törvényhatóságok jogairól semmi emlí
tés nem tétetik. 

Az ily praerogativáknak, t. ház, az életben ren
desen igen csábító hatásuk van. Ezen praeroga-
tivák is gondosan vannak mellőzve, meggyőződé
sem szerint, Tisza Kálmán módositványában, és 
már ezen oknál fogva is pártolnom kell azt. (He
lyeslés bal felől.) 

KiSS Mik lós ; T. ház! Az adóbehajtásról 
szóló és most tárgyalás alatt levő törvényczikk 
68-dik és azzal összefüggésben levő többi szaka
szai nézetem szerint tul mennek azon határon, a 
meddig menniök kellene, t. i. az adóbehajtáson, és 
egyszersmind a törvényhatóságoknak, ugy mint az 
adóbehajtásra feljogosított és kötelezett közegek
nek rendezésébe is belebocsátkoznak és arra is ki
terjeszkednek. Hogy a megyék mostani, a.nélkül 
is ideiglenes szerkezetökben hosszasan fen nem 
állhatnak, arról meg vagyok győződve; hogy 
azonban azok eddig fenálló önkormányzati jo
gaik mellett és azoknak fentartásával mennyire 
fognak beleilleni a parlamentalis kormányin
tézményre alapított jelenlegi alkotmány keretébe, 
vagy hogy ezen jogaikat mennyiben kell feláldoz
ni, s minő részben áldozatul hozni arra nézve. 
hogy a parlamentalis kormányformával össze
egyeztethetők legyenek ? erre nézve azon tekintet
ből nem tartom szükségesnek véleményt mondani 
ez alkalommal, mert nézetem szerint ily fontos 
és a jelenlegi alkotmányt lényegesen átalakitó kér
dést igy mellékesen eldönteni nem lehet, 

A t. képviselőház ezen kérdésben határozni 
fog; de ha a központi bizottság által előterjesz
tett szövegezést elfogadni méltóztatik, akkor né
zetem szerint ma megteendi azt, a mit tegnap 
megtenni nem tartott czélszerünek, t. i. a 60-dik 
szakasz tárgyalásakor, midőn az adó behajtásáról 
volt szó. méltóztatott a t. ház átlátni, hogy akkor, 
midőn az adóbehajtás szabályoztatik, nem lehet 
egyszersmind mellékesen azt is elhatározni, hogy 
a magyar földhitelintézet mi utón jusson könnyeb
ben követeléseihez. Ezt maga a pénzügyminiszter 
úr is elfogadta, és elfogadta azt is, hogy ez külön 
törvény által lesz szabályozandó. Jelenleg, a teg
napival egészen analóg esetben, a midőn szintén 
csak az adó behajtásáról van és lehet szó, nem le
het egyszersmind elhatározni azt is, hogy a me
gyék mennyiben állhatnak fen eddigi felter-
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jesztési joguk mellett, és nem lehet egyszersmind 
azoknak rendezésébe mellékesen bebocsátkozni, 
és ha ez csakugyan elkerülhetíen, ez szintén csak 
külön törvény utján leend eszközölhető. 

De nem akarván a t. ház becses figyelmét és 
az annyira drága időt hosszason igénybe venni, 
én az előadottaknál fogva a szövegezést, ugy a 
mint előterjesztve volt, élnem fogadhatom, hanem 
pártolom Tisza Kálmán képviselőtársam módosit-
ványát azon tekintetből, mert ugy vagvok meg
győződve, hogy az az adóbehajtást tökéletesen 
biztosítja és egyszersmind kimutatja azt is, hogy 
arra, hogy ez biztosítva legyen, nem szükséges a 
megyék, illetőleg a törvényhatóságok jogait, ha
bár csak részben is meacsorbitani. (Helyeslés bal 
felöl.) 

Halász Boldizsár: T. képviselőház! Meg 
vagyok győződve, hogy hazánk jelenlegi nyo
masztó helyzetének leginkább a kölcsönös biza
lom hiánya az oka, értvén ugy, hogy t. i. ő felsé
ge a koronás király tanácslói — neméhóztassék az 
igen t. magyar minisztérium ezt magára érteni — 
hanem az ő felségét a magasabb politikai kérdések 
iránt tanácsoló osztrák miniszterek nincsenek teljes 
bizalommal a magyar nemzet loyalitásához. Ezt 
előre bocsátva, igen sajnálnám, ha a magyar kor
mány a megyék irányában ugyanezen bizalmat
lansági politikát sajátította volna eb Hiszen a ma
gyar kormány törvényes kormány, az adó törvé
nyes adó. Ne méltóztassanak tehát a megyékről 
feltenni, hogy a mi például 1861-ben történt, az 
még megtörténhessék. Hiszen a római törvényekben 
azapagyilkoíás.ról még szó sem volt, mert átallot
ták törvénybe igtatni annak lehetőségét, hogy 
még oly ember is találkoznék, ki atyjának életet 
támadná meg, hanem azért büntetlenül csakugyan 
nem maradt. Én épen olyan helyén nem levőnek 
tartom, mellékesen legyen ez érintve, hogy a jö
vedelemadó iránti törvényjavaslatban benne van, 
hogy a koldusok adót nem fognak fizetni. Hiszen 
ez annyira magában értetik, hogy- ellene meg 
is fogom észrevételemet tenni, ha ezen pontra 
kerül a sor. 

A mi egyébiránt Tisza Kálmán indítványát il
leti, ebben elvek vannak letéve arra nézve, hogy a 
megyék önkormányzati jogai mellékes utón ne ren
deztessenek. Ezen okból például mindjárt a 68. sza
kasznál ki van törölve azon rész, mely a megyéket, 
illetőleg a megyei tisztviselőket egyenesen a pénz
ügyőrök, illetőleg a pénzügyi hivatal alá rendeli. 
No már méltóztassanak megbocsátani, az csak
ugyan az eddigi municipalis fogalmakba ütközik. 
Mert eddig magok a fő kormányszékek, illetőleg 
magok a hatóságok érintkeztek egymással, mert 
nem kielégítő az, ha a miniszter megküldi rende
leteit az adót illetőleg a megyének, és nem egy 
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finánczhivatalnok rendelkezik a megyével és annak 
hivatalnokaival. (Ellenmondás.) Engedelmet kérek, 
ben van a szövegben, majd felolvasom a 68. sza
kasz utolsósorait, melyekigy hangzanak: „A mik 
iránt az illetékes pénzügyi hivatal vagy annak 
kiküldött tagja által fel fognak szólittatni, hatáskö
rük szerint teljesítsék." Ez pedig igazolja fentebbi 
állításomat. 

Tehát, a mint mondom, ez az, a mit Tisza 
Kálmán igen helyesen és igen óvatosan kikötött. 

Továbbá, méltóztassanak megbocsátani, én 
csak azt a törvényt tartom jónak, a mely átalános 
elvekben mondja ki. a mit akar, s a casuistika te
rérenem megy. Hiszen ezen adótörvények % rész
ben oly utasításokat tartalmaz, melyeket alkal
masint maga a pénzügyminiszter adhatott volna 
ki alárendeltjeinek, s igy különösen a megyéket 
illetőleg annyira átmegy a casuistika terére, hogy 
azt is megszabja, hogy a megyék miként tanács
kozómnak, hogy az elnök mit csináljon, név sze
rinti szavazás mikor legyen. A mi épen olyan 
különös, mint ha például a képviselőháznak előre 
megszabnák, hogy ilyen vagy olyan esetben 
csak név szerinti szavazás utján határozhat. Ezt, 
azt hiszem , miután ez kizárólag a házirendre 
vagy házszabályokba tartozik. nem venné jó 
néven a képviselőház. Ha majd a megyék rende
zése lesz tanácskozás tárgya, minden egyébről 
igen, de azoknak tanácskozási rendjéről még ak
kor sem lenne jogos törvényt alkotni. Es most az 
adóbehajtási törvény tárgyalásánál a megyék ön
kormányzatátkorlátolni akarni , nem csak fölösle
ges, de boszantó is. 

Annálfogva, miután ezen elveket Tisza Kál
mán képviselőtársam módositványában feltalálom, 
igen kérem a t. képviselőházat, méltóztassék azt 
azon pontokra vonatkozólag, melyeket ő kijelölt. 
a részletes tárgyalás alapjául elfogadni, s ponton-
kint szavazni fölötte. 

J u s t h József : T. ház! Meg vagyok győ
ződve, hogy senki sem fog engem azzal gyanú
sítani , hogy a munieipiumoknak nem volnék 
barátja; már megőszültem tanácskozmányaiban, s 
ha valaki szerette a municipiumot, bizonyára én 
vagyok az. Azonban figyelemmel kell lennünk, 
hogy épen akkor, midőn a municipium védelmére 
kelünk, olyasmit ne tegyünk, a mi által a munici-
piumok volnának egyenesen veszélyeztetve. {He
lyeslés jobbról.) Mikor fogna ez történni, bátor le
szek későbben megfejteni. 

En is, épen ugy mint Várady Gábor t. bará
tom tévé, elismerem és ki akarom terjeszteni a 
felelősség elvét a municipiumokra; s azt is kívá
nom, hogy a kincstár jövedelme biztosítva legyen ; 
s midőn ezt kívánjuk, lehetetlenség, hogy olyan 
intézkedést léptessünk életbe , mely által ezen 

kettős czél épen nem volna elérve. Megvallom, t. 
ház, ha mi a régi megyéket össze akarjuk hason
lítani a mostaniakkal, akkor egészen más téren 
fogunk állani. Az előbbeni megyék egészen más 
elemekből voltak összealkotva, s méltóztassanak 
figyelemmel lenni arra, hogy a mostani megyék 
nem képviseltetnek ugy mint akkor, hanem a 
mostani megyék csak egy bizottság által képvisel
tetnek, mely az 1848-ki törvények szerint a meg
alkotandó közgyűlésnek leend felelős. 

Monda továbbá, hogy ne tétessenek olyan 
intézkedések, melyek által oly akadályok gördit-
tetnének, melyek folytán a megyék a független s 
felelős kormáirynyal nem volnának összeegyeztet
hetők. En megvallom, ez fő tekintet előttem; de 
ha mi azt kívánjuk, hogy a parlamentalis kor
mány felelős legyen mindenben, akkor természe
tes logikája ennek az, hogy felelős legyen min
denki, az első tisztviselőtől kezdve az utolsóig, és 
hazánkban ne működhessék oly testület, melyet 
felelősségre vonni absolute nem lehet, s mely ha 
vonatik is, mindig bizonyos sérelmet foglal maga 
ban, valljuk meg igazán, vagy a kormánybiztosnak, 
vagy a királyi biztosnak kiküldetése által. 

Mondatott, hogy a 78. szakasz foglal magá
ban oly intézkedést, mely ugy szólván praejudieál 
a jövő szervezésnek. Mit foglal magában e szakasz 
egyebet, mint a törvény sanctióját? A törvényes 
sanctiót eszközölni a törvényhozásnak lesz mindig 
kötelessége, ámbár még e sessióban fogja szervezni 
a törvényhatóságokat. Ha e tekintetben nincs 
provideálva, természetesen a törvényhozás fel van 
híva, miszerint ha érvényt akar szerezni saját 
törvényének és nem akarja függővé tenni a tör-
1 ényhatóságok sokszor külön felfogásától, kényte
len a sanctiót is követelni. 

Várady Gábor barátom hivatkozott az 1840-ki 
XV. törvényczikkre. Előttem is ismeretes ezen. 
szakasz; csak az a különbség, hogy a mire az vo
natkozik, az egészen különböző dologban külön
böző hatóságok által tétetik. I t t a megye nem 
fungál mint administrativ testület, hanem itt egye
nesen kötelessége mint birónak végrehajtani a 
hozzá küldöttt váítóbirósági ítéleteket. Ezt a 
közigazgatásra azért volna veszélyes áttenni, mert 
akkor a megyei tisztviselők, kiktől leginkább 
méltóztatnak félni, még a közigazgatási dolgokban 
sem volnának alávetve a megyéknek, hanem oly 
hatalomnak, mely egyenesen felettök rendelkeznék. 

Azt is hallottam említeni, hogy az által a 
megye praetereáltatnék, ha egyenesen a pénzügyi 
közegek által szólittatnék fel az illető tisztviselőség. 
Bátor vagyok ezeket az odiose kimondott pénzügyi 
közegeket illetőleg egy megjegyzést tenni. Azelőtt, 
midőn még nem volt alkotmány, mi csakugyan 
nem igen különös sympathiával viseltettünk a 
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pénzügyi közegek iránt. És ez természetes; de 
most őket ugy kell tekinteni, mint a többi alkot
mányos közegeket; én legalább nem vagyok ké
pes köztök és a többi hivatalnok közt különbséget 
tenni. (Élénk helyeslés jobbról.) Ha a megyék vagy 
azok tisztviselői egy városi felszólítás vagy 
szomszéd tisztviselő által történt felszólítások foly
tán intézkednek, mint sokszor, többször, százszor 
ezelőtt hozzájok intézett felszólitás folytán intéz
kedtek, és az sem derogált a megye autonómiá
jának : én nem tudom, miért derogálna ezen eset
ben V (Helyeslés jobb felöl.) 

Az volt mondva, hogy hiszen most nem lehet 
aggodalom, mert a mostani kormány barátja a 
munieipiumoknak, de jöhet utána oly kormány. 
mely centralista elvek által vezéreltetve, megbuk
tathatná a municipiumokat. En nem vizsgálom 
ezt, mert előttem a kormány felelős levén a képvi
selőháznak, felelős lesz minden intézkedéséről, és 
azt hiszem . hogy ha ezen felelősséget csakugyan 
komoiyan fogjuk venni, és a háznak ereje lesz 
a kormány ezen felelősségét mindig fentartani 
és gyakorlatilag érvényesíteni, ez utoljára nem 
kövtthet el oly sérelmet a törvényen, melytől 
félni lehetne. 

Hallottam összehasonlítani — a mi előttem 
feltűnt — hogy miután tegnap a földhitelintézet 
kérdése más törvénynek alkotása idejére utasítta
tott, ezt szintén utasítsuk oda, mert nem jó így per 
excerpta a megye rendezésébe bebocsátkozni. 
Megvallom, engem meglepett ezen összehasonlítás: 
mert a földhitelintézet és a municipium oly külön
böző két fogalom, mely semmi esetre ki nem állja 
az összehasonlítást. Itt arról van szó, vajon a me- j 
gye köteles-e végrehajtani a törvényes rendeletet I 
vagy nem'? E tekintetben köztünk elvi különbség 
nincs, mert mindenki elismeri, hogy a megye tar
tozik a törvényes rendeletet végrehajtani. Ez tisz
tán ki van fejezve a törvényjavaslatban. 

Tisza Kálmán képviselő úr javaslatában két 
oly eszme foglaltatik, melyet, én legalább, elfo
gadni képes nem vagyok: mert a törvénynek pon
tos végrehajtása feltételeztetik sok esetben attól, , 
hogy a nemes megyének fog-e tetszeni azt mon- j 
dani, hogy a tisztviselő hajtsa végre a rendeletet 
vagy nem? (Ugy van ! jobbról.) 

Másodszor föltételeztetik attól, hogy sok me- ! 
gye csak egy párszor vagy négyszer gyűl össze 
egy esztendőben , addig pedig minden elkobzandó 
vagy biztosítandó tárgyat a legnagyobb kénye
lemmel el lehet pusztítani vagy más helyre vinni. 
(Igaz! a jobb oldalon.) 

Szerintem nincs szükség arra, hogy a megye 
bizonyos felsőbb sanctiót gyakoroljon a törvényre. 
Ha a törvény ki van mondva itt, akár kimondja a 
megye, hogy a törvényt végre kell hajtani, akár J 
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iiem, az tökéletesen mindegy, mert a törvényt 
végre kell hajtani azért, mert a törvényes le-
gislatio hozta! (Ugy van!) 

A harmadik, mibe nem tudok beleegyezni, 
az, hogy csakugyan elismervén Tisza Kálmán kép
viselő úr is, mint mindnyájan, hogy ezen törvényt 
végre kell hajtani, és e tekintetben a megyék 
kötelesek és ezt tartoznak megtenni, kérdem : hátha 
a megyéknek ez nem tetszik'? A törvényhozónak 
szerintem egy kis előre látással is kell bírnia; 
főkép arra kell fordítania a törvényhozónak gond
ját, miszerint az általa hozott törvény valósággal 
végre is legyen hajtva. Már most tegyük fel, hogy 
a megye ezt nem teszi. Akkor véleményem szerint 
a kormánynak, ha rendelete — a mint nem aka
rom máskép feltenni — csakugyan törvényes volt, 
nem marad más eszköz kezében, mint kormánybiz
tost vagy királyi biztost kiküldeni: és addig mi 
történik? E'<ek mind oly dolgok, melyek sok 
tekintetben halasztást nem szenvednek ; míg pedig 
a biztos eljár, mig a felek disputálnak, itt is, a me
gyénél is, addig az elkobzandó tárgyak elvesznek, 
a biztosított javak szintén elpusztulnak. 

Azt mondják, hogy a megye felelős. Igenis; 
de ki lehet ám bújni minden törvény rendelete 
alól. A megye bizonyos ellenszenvvel indulván a 
feladat teljesítésére, kivált oly politikai világban, 
a milyen nálunk van, sokszor megtörténhetik, 
hogy valamely kedves ember ellen volna inté
zendő az eljárás, és a megye nem teljesíti a kor
mány rendeletét. 

Kérem, ne vigyük a dolgot oda, mert mi volna 
ennek logikai következése ? Az, hogy a mitől legin
kább akarjuk megóvni a megyéket, t. i. attól, hogy 
ne szűnjenek meg, bekövetkeznék, mert ha bebi
zonyulna minden nap, hogy a megyékkel kormá
nyoz ni nem lehet, ez sok emberben oly ellenszen
vet kelthetne, mely az országban eddig nem létezett. 

Végre még azt is mondhatnám, hogy miután 
az átalános vita be van fejezve, át kellett volna 
térni a részEtes tárgyalásra ; de épen azért, hogy 
mondjuk ki csakugyan felfogásainkat, és — ha 
lehetséges — ez által némely embernek megnyug
vást szerezzünk, pártolom a javaslatot és nem fo
gadom el a Tisza Kálmán á^tal benyújtott külön 
véleményt, (Elénk helyeslés a jobb oldalon.) 

SimOnyi E r n ő : Mindenekelőtt néhány-
szóval felelni kívánok az előttem szólott t. képvi
selő urnák, ki az , ellenzék részéről már felszólalt 
három vagy négy szónok után az első volt, ki 
nekünk a kormánypárti politikát (Ellenmondás) 
ez ügyre nézve megmagyarázta. Megvallom, kicsit 
későnek találom ezt, mert azt hittem volna, hogy 
midó'n az ellenzéknek egyik vezértagja ily fontos 
indítványt ad be, és az fontosságánál fogva a má
sik napra halasztatik, hogy a kormánypárt részé-
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ről valaki azonnal kötelességének tartandja a 
házzal tudatni, hogy miféle eljárást szándékozik a 
kormány vagy az ó'tet támogatók követni. (Ott a 
javaslata!) Ilyen a szokás, t. ház, legalább minden 
más parlamenteknél. 

Miután végre most a kormány részéről is 
felszólalt egy t. képviselő úr, (Zaj. Ellenmondás. 
Nem a kormány részéről! a jobb oldalon. De hiszen 
parlamentális kormány! balról. Elnök csenget) né
hány észrevételt kívánok tenni azokra, a miket 
most előadott. 

Azt mondotta, hogy ő is, mint Várady Gábor 
képviselő' úr, csak akkor fogja a kormány felelős
ségét biztosítva látni, mikor majd a felelősség a 
törvényhatóságokra is ki lesz terjesztve. Nekem e 
részben némileg eltérő nézetem van, mit azonnal 
meg fogok magyarázni a t. háznak. Azzal támo
gatta a t. képviselő úr nézetét, hogy előbb a me
gyék más alkatrészekből voltak összeállítva, mint 
most. Az igaz, akkor azoknak, kiket a törvény 
szerint egyedül ismertünk az alkotmány sánczai-
ban benlcvőknek, valamennyinek joga volt a me
gye tanácskozásaiban részt venni, most azonban 
csak bizottmány által képviseltetik a megye. 
Ez tökéletesen áll, áll pedig azon természetes kö
vetkezésnél fogva, hogy azelőtt néhány száz. 
vagy legfölebb néhány ezer emberből alhatott e 
megyei gyűlés, a mi, mint mindnyájan tudjuk, 
csak ritkán történt; most pedig némely megyében 
100 ezerből is állhatna. (Hol? Zaj. Állana!) Ar.t 
mondom: hogy állhatna, ha az egész népesség 
bemehetne a gyűlésekre. 

E g y SZÓ: Nem vagyunk zsidók. 
P a t a y I s tván: Kérem az elnökséget, a köz

beszólásokat eltiltani. 
S i m o n y i E r n ő : Ez tökéletesen áll, nemcsak 

a megyékre nézve, hanem áll magára az ország
gyűlésre nézve is. Tudjuk mindnyájan, hogy né
hány száz évvel ezelőtt ó'seiuk sok ezerén lóháton 
jöttek össze a Rákoson. 

Madarász József: Az volt a jó. (Nevetés.) 
S i m o n y i E r n ő : De az előbbre haladott kor 

igényei jelenleg azt kívánják, hog}T most már ne 
a Rákos mezején jelenjenek meg az ország lakosai, 
hanem egy nagy, kényelmes terembe küldjenek 
egy bizottságot, mely az ország dolgai felett ta
nácskozzék. Ha az országgyűlés ily módon ala
kulása kifogás alá nem eshetik, nem látómat, miért 
eshetnék kifogás alá a megyei bizottmányok ta-
nácskozmánya. (Zaj. Felkiáltások: A megyei bizott
mány nincs választva!) De választva van, (Ki ál
tal!?) legalább választva volt akkor, a midőn 
alakult. (Zaj.) Hogy most nincs egészen választva, 
az tökéletesen áll, ez következése annak, hogy az 
1848-ki törvény csak ideiglenazon egyeseire ren
delkezett , mert remélte, hogy békében élvezhet

vén és tovább fejleszthetvén az alkotmányt, az 
első országgyűlés rendelkezni fog a megyei rend
szernek átvizsgálásáról s maradandó megállapítá
sáról; de ezen várakozásában csalódott, és a 
közbejött idők olyan következményeket szültek, 
hogy lehetetlen volt a megyei bizottmányokat 
újra alakítani. Az áll, hogy a bizottságnak tagjai, 
különösen a mostani képviselők egy része válasz
tás utján jöttek be, és csak azok, kik 1848-ban, 
1861-ben választattak, képezik jelenleg is a megyei 
bizottmányok alapját és többségét. De ha külön
ben kifogás alá eshetnék is a megyei bizottmányok 
jelenlegi szerkezete — én legalább nem mondom, 
hogy minden kifogás nélküliek — ezek csak 
ideiglenesek, s az országgyűlésre vár azon feladat, 
hogy mindezeket a legczélszerübben elrendezze. 

Azt kérdi továbbá a t. képviselő úr, hogy ha 
azon eset áll elő, hogy akár a megye, akár a város 
nem engedelmeskedik a kormány rendeletének: 
mi történik akkor ? Kétségen kivül az történik, a 
mi történt akkor, (Egy szó jobbról: Mikor lóháton 
tanácskoztak!) mikor alkotmányos kormányforma 
alatt éltünk, hogy t. i. a kormány meghagyá a 
megyének, felderítvén a nehézségeket, melyeket a 
megye repraesentatiójában előadott, azt mondván : 
„Nincs alapos okotok ezen rendeletet törvénytelen
nek nyilvánítani, kívánom újra is, hogy azt végre
hajtsátok.0 (Többen: Hátha van ok?!)IL& akkor se 
hajtja végre, akkor a minisztérium kormánybiztost 
küld oda, és ha szükséges, rendeletét erővel is 
végrehajtja, ugy mint cselekedte azt a kanczellária 
és a helytartó-tanács ermekeló'tte. csak azon kü
lönbséggel . hogy most évenkint országgyűlés 
levén, a miniszter évenkint felelős az országgyű
lésnek , akkor pedig néha sok éven át országgyű
lések nem tartattak. Kormánybiztost küld, mon
dom, de nem királybiztost, mert parlamentális 
felelős kormánynak királyi biztosokat küldeni 

I nem is szabad. (Ohó! jobbról.) Tudjuk, hogy vol
tak idők, midőn királyi biztosok küldettek ki a 
vármegyékre, például 1823, midőn a törvénytelen 
adó és ujoncz behajtása végett küldettek, és bejár
ták a megyéket feltett kalpagokkal, ugy mint 
Rajner Pál úr Heves vármegyét, csonkítván a 
jegyzőkönyveket, sőt vasra veretvén a tisztvise
lőket, erőszakkal végrehajtották, nem az ország
gyűlésnek, hanem az önkényes kormány törvény
telen rendeleteit. (A dologra!) Én tehát, mint mon
dom, a felelős kormánynak nem engedem azon 
jogot, hogy királyi biztosokat küldhessen ki, ha
nem igenis, küldhessen kormánybiztosokat, kiknek 
eljárásaért felelős. 

Azt mondotta továbbá a tisztelt képviselő úr, 
hogy hiszen ha egy törvényhatóság a másik tör
vényhatóság , megye vagy város felszólítására 
intézkedhetik, miért ne intézkedhetnék a pénzügy-
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miniszter közegének felszólítására is ? Én nem f 
mondom, hogy ne intézkedjék, hanem azt mon- j 
dom, hogy oly módon intézkedjék,mint intézkedik ! 
a törvényhatóságok megkeresésére: ha t. i. egy 
törvényhatóság a másikat megkeresi, hogy intéz
kedjék, ez csak ugy fog valamely ügyében intéz
kedni, ha helyesnek és a törvénynyel egybevágó
nak találja a kívánságot; s ily módon nem kétlem, 
hogy egy megye sem fog ellenállni a miniszter 
vagy közegei megkeresésének sem; legalább az 
1848-ik előtti időkből egy esetet sem tudok, hogy 
a megyék törvényes rendeleteknek ellenszegültek 
volna. A kérdés mindig az volt, vajon a kormány 
rendelete törvényes-e vagy nem? Ha a megye 
törvényesnek ismerte a kormány rendeletét, soha 
sem volt eset, hogy végre ne hajtotta volna. (Fel
kiáltások: Ha!) Most azonban mi kívántatik a 
szerkezetben'? Az, hogy a megye név szerinti sza
vazattal felelősség alatt legyen köteles az adó 
behajtása iránt intézkedni. (Ugy van!) De ez oly 
rendszabály, mely sarkaiból kiforgatja a munici-
piumok autonómiáját, mert a munícipiumoknak 
Magyarországon épen az a fő támasza, hogy ha 
erkölcsileg igen is, de a megyében véleményeért 
személyesen senki sem felelős. 

En, t. ház, azt tartom, hogy minden alkot
mánynak van olyan sarkpontja, melyen az egész 
épület nyugszik. Ha ezt alóla kirántjuk, az egész 
épület le fog dőlni. Ilyen sarkpontja a magyar al
kotmánynak a megyei rendszer: ha mi ezen me
gyei szerkezetet akár egészen, akár ily részletes 
aláásások által megdöntjük, megrontjuk örökre 
Magyarország alkotmányát. (Igaz! a szélső balon.) 

Méltóztassék jól meggondolni, tisztelt ház, a 
magyar alkotmány ezen rendszer mellett nehéz 
körülmények közt századokon keresztül fennállott. 
Nem mondom, hogy a megyék ugy voltak ala-
kitva Sz. István idejében mint most; de az alapelv j 
ugyanaz volt, s azok lépést tartva a kor szellemé- j 
vei s a nemzet jellemével fejlődtek azzá, a mik I 
voltak 1848-ban és a mik most, még mindig ren- j 
dezetlen állapotukban. A mi megyei rendszerünk 
és alkotmányunk a többi európai alkotmányoktól 
különösen abban különbözik, hogy itt a végrehajtó 
hatalom nem a kormány kezében van, hanem a 
megyék által a nemzet kezében. 

Ha a kormány valamely rendeletet végre akar 
hajtatni, azt törvény szerint máskép végre nem 
hajtathatja , mint ha az illető törvényhatóságot 
megkeresi , hogy tisztviselőit utasítsa annak 
végrehajtására. De a törvényhatóságoknak ismét 
törvényben gyökerező joguk van uzt mondani a 
kormánynak: „Tisztelettel visszaküldjük a rendele
tet, és figyelmeztetjük a kormányt, hogy az tör
vénybe ütközik és mi nem teljesíthetjük kivá-
natát." 

Abban van azon nagy különbség, t. ház. 
Magyarország és a többi országok alkotmánya 
közt, hogy itt a törvényhozás meg van osztva a 
fejedelem és nemzet közt, a végrehajtás pedig va-
lódilag a nép kezében van, más országokban pedig 
a végrehajtó hatalom a kormány kezében van, 
(Felkiáltások: A dologra! A dologra !) 

Ha Magyarországon a birói hatalom ugy 
volna kifejtve, mint Angliában, akkor lemondanék 
még a megyék jogairól is, akár mennyire szere
tem is azokat; ha bizonyos vagyok arról, hogy ha 
rajtam akár a kormány, akár annak valamelyik 
közege, akár maga a fejedelem is törvényellenes 
sértést követ el, a biró igazságot fog szolgáltatni 
minden különbség, minden tekintet nélkül arra, ki 
ellen legyen az , szívesen megnyugszom abban, 
hogy az ilyen birói rendszer helyettesítse a megyei 
rendszert. - De az ily birói rendszert nem lehet 
törvény által alkotni vagy teremteni, az csak 
századok alatt a nemzet szokásaiból, jelleméből nő 
ki, mert Angolországnak birói rendszere sem volt 
mindig olyan, mint most. 

Nálunk a megyei és városi munícipiumoknak 
jutott feladatul biztosítani a magán ember jo
gait a kormány által szándékolt sértések ellen, 
mert nem engedi meg, hogy tisztviselői a kormány 
törvénytelen rendeletét végrehajtsák : és ezért én a 
megyéket valódikig annak tekintem, minek a 
törvény is mondja, t. i. az alkotmány védbás-
tyáinak. 

Én, t. ház, ha szükségesnek találná a képvi
selőház, hogy az adótörvények különös szigorral 
hajtassanak végre, azaz, hogy több biztosság le
gyen az adó behajtására nézve , mint van bármely 
más magán ember keresetére nézve, hajlandó vol
nék elfogadni azomeljárást, melyet már a váltó
törvények a váltótörvényszékeknél is behoztak. 
Ezek a megyékkel érintkezésbe nem jönnek, hanem 
jönnek az alispánnal és szolgabiróval, és ezeket 
teszik felelőssé minden mulasztásért. 

Ne méltóztassanak elfogadni oly eljárást, 
mely a bizottságot egyénenkint teszi felelőssé, 
mert el lehet gondolni, mennyi befolyással lesz a 
szavazókra nézve annak tudása, hogy ők nem csak 
morális, hanem személyes felelősséggel is tartoznak 
azért, a mit tesznek. Az helyesnek látszik , t. ház. 
s én is azt mondanám, hogy felelős legyen minden 
ember azért, a mit tesz, ha bizonyosak volnánk 
arról, hogy a törvények minden szigorúsággal 
fognak mindenki irányában végrehajtatni; de mert 
erről biztosítva nem vagyunk, ott találja mindenki 
alkotmányos jogai biztosítását a megyei és városi 
rendszerben, mely a végrehajtó hatalmat a népre 
bízza és a nép kezébe adja. 

Az előadott módosítvány egy szakasza engem 
egészen ki nem elégít. Mert a 71-ik szakaszban az 
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mondatik, hogy : „a türvényhatóságok mind azt,mi 
ezen törvényczikk és a közadók tárgyában hozott 
egyéb törvények által kötelességükké tetetik, tel
jesíteni, végrehajtani s illetőleg végrehajtatni fele
lősség mellett tartoznak. "Itt ezen„felelősség mellett" 
szavaknak vagy van értelmök vagy nincs : ha 
nincs, akkor igen egyszerűen kihagyandók; ha 
van , akkor megvallom, hogy a miniszter úr 
előterjesztését még helyesebbnek tartom : mert ha 
már nem morális, hanem személyes felelősséggel 
tartozik a vármegye azért, a mit határoz, akkor 
inkább tartozzanak felelősséggel azok, kik a hatá
rozatot hozzák, mintsem azok, kik az indítványt 
ellenezték vagy ott sem voltak. 

Nem azt akarom ezzel mondani, hogy a mi
niszter úr előadását elfogadom, hanem csak azt, 
hogy azt igazságossabbnak tartom a móclositvány-
ban kívánt felelősségnél. De én azt hiszen), hogy 
az adóbehajtás biztosítva lesz és a vármegye jogai 
sem fognak megcsorbittatni, ha ezen módosítást, 
nem mondom, hogy egészben a mint van, hanem a 
mondott két szó kihagyásával, a részletes tár
gyalás alapjául elfogadjuk. 

TÓth V i l m o s : T. ház! Xekem azok után, | 
mik Jnsth József képviselőtársam által elmondat- i 
tak, nincs egyéb megjegyzésem, mint az, hogy j 
igen természetesnek tartom, hogy midőn a pénz
ügyminiszter úr a közadók kivetéséről,biztosításá
ról és behajtásáról oly törvényjavaslatot terjeszt 
elő. melyben a megyei tisztviselőknek tekintélyes 
befolyást biztosit, mondom, én akkor természetes
nek tartom azt. miszerint oly intézkedésekről is 
kellett neki gondoskodnia, melyek szerint a me
gyei közönségnek és a törvényhatóságoknak fel
ügyelet adatik arra. hogy a tisztviselők törvény 
szabta kötelességeiknek meg is feleljenek ; másrészt 
természetesnek tartom azt, hogy gondoskodott 
arról, hogy ha valamely törvényhatóság vagy 
annak tisztviselője által mulasztás követtetnék el, 
ezen mulasztásnak nem az állam, hanem azok vall
ják kárát, kik annak okozói. (Helyeslés jobb felöl.) 
A 68. 77. egész 79-dik szakaszok különösen ezen 
tárgyak körül forognak. 

Es itt méltóztassanak megengedni, hogy né
hány megjegyzést tegyek azokra nézve, miket 
Debreczen városa általam mélyen t. képviselője 
ezen szakaszra nézve felhozott. 

0 ugyanis azt mondotta, hogy nem tartja 
helyesnek, hogy ily nagyfontosságú kérdés mel
lékesen, és a nélkül, hogy egész nagyságában 
megvitatható volna, tárgyal tassék. 

É n épen ugy, mint a t. képviselő úr, a me
gyék rendezésének kérdését, vagy — hogy az én 
álláspontom szerint, melyet a kérdéssel szemben 
elfoglalok, helyesebben fejezzem ki magamat — a 
törvényhatóságok jogainak a felelős kormányzati j 

rendszerrel mielőbbi összeegyeztethetését én épen 
ugy, mint ő, igen szükségesnek tartom. 

De, méltóztassanak megengedni, hogy én itt 
talán egy igen sajátságos nézetet fogok kifejteni. 
Elismerem, hogy azzal igen elszigetelve állok; de 
ez engem nem tartóztat, vissza annak kimondásától, 
hogy oly törvénynek, melynek az a czime,hogy: 
„törvényhatóságok rendezése", és aztán nem tu
dom, hány szakaszból áll, akár most, akár egy év 
múlva alkotását részemről határozottan ellenzem. 

Én, t. ház, a megyei életet Magyarországban 
sokkal régibbnek, a parlamentalis kormányfor
mát sokkal ujabbnak ismerem, semhogy egy 
rövid év vagy bár két év is elegendő volna annak 
tanulmányozásaira, hogy mi az, mit a megyei szer
vezetből kihagyni, mi az, a mit módosítani, s mi 
az, a mit megtartani lehetne. Ha valahol, kérem 
alásavi. ugy ezen kérdésnél a gyakorlat igen kigú
nyolja az elméletet; ha valahol, ugy ezen törvény
nél, szükséges az, hogy az életből magából merit-
tessék. Nincsen a közkormányzatnak oly ága, 
melyet vezetni lehetne a megyék kikerülésével, és 
épen azért oly megyerendezési törvénynek 
alkotását, mely minden irányban kielégítő legyen, 
én részemről, ha nem is rbsolut lehetetlenségnek, 
de igen nehéznek és sok tekintetben veszélyes 
kísérletnek tartom. 

En tehát határozottan kimondom azon néze
temet, hogy sokkal helyesebbnek tartom, ha vala
hányszor egyes speciális törvény alkotásának szük
sége áll elő. ezen törvény követelményeihez képest 
idomítsuk át a megyei szerkezetet. 

Egyébiránt van is erre praecedens. (Halljuk!) 
Senki sem tagadhatja, hogy a nemzetségi kérdés 
épen oly fontos, mint a megyék rendezésének kér
dése, és rnégis akkor, mikor a törvénvek kihirdeté-
séről hoztunk törvényt, a majdan hozandó nem
zetiségi kérdés egyik szakaszát elintéztük. 

Azt mondta Tisza Kálmán képviselő úr, hogy 
ezen törvény egy pár szakaszában a megyei tiszt
viselők és a megyeközönség jogi viszonya meg
zavartatik, mert a pénzügyi hivatalnak egyenesen 
és közvetlen rendeltetik alá minden tisztviselő. 
Megvallom, bármennyire vizsgáltam is ezen szaka
szokat, azt, hogy általok a megyei tisztviselők a 
pénzügyi hivataloknak alá lennének vetve, belőle 
kiolvasni sehol nem tudtam. 

A kérdés az, akarunk-e az államnak a megyei 
tisztviselővel szemben annyi jogot adni, a mennyi 
van egy magános embernek. Miről szólnak ezen 
szakaszok? Arról, hogy ha a kincstár egyik vagy 
másik jövedelmi ágában megcsonkittatik, legyen 
e neki joga a tisztviselőtől követelni annyit, mint 
egy magánzónak, p. o. engem meglop valaki, jo
gom van a szolgabírót felkérni arra, hogy pana
szomat meghallgassa, a bűntényt megvizsgálja és a 
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tettest megbüntesse ? Adhatunk-e mi az államnak 
magános embernél kevesebb jogot? Azt hiszem,nem. 

Mit kivan a törvényjavaslat? Tekintsük meg 
a 68-dik szakaszt, ez azt mondja: ,,A megyék és 
kerületek közönségei, illetőlegtisztviseloik felügyel
nek arra, hogy a községek elöljárói mind azokat, 
mik a közadók kivetésére, beszedésére, behajtására 
és ugy azoknak, mint a jövedékeknek és illetékek
nek biztosítására nézve teendőikhez tartoznak, s a 
mik iránt az illetékes pénzügyi hivatal, vagy an
nak kiküldött tagja által fel fognak szólittatni, ha
táskörük szerint teljesítsék." Azt hiszem, a tör
vényhatóságok jogai ez által épen nem csorbitvák, 
sőt ellenkezőleg. 

A 69-dik szakasz a szabad királyi városokról 
szól. 

A 70-dik szakasz szerint a fogyasztási adókra, 
jövedékekre vonatkozó törvények ellen elkövetett 
kihágások eseteiben a törvényhatósági tisztviselők 
kötelesek az illetékes pénzügyi hivatal vagy ki
küldött megkeresésére a leletről jegyzőkönyvet 
felvenni a tényállás földerítése, a tetteseknek ki-
nyomozása végett, és a tiszti vizsgálatot haladék 
nélkül végrehajtani. 

Ezt, kérem, minden magános ember kérésére 
meg tartozik tenni a szolgabiró, ha arra felszólit-
tatík. 

A fogyasztási adókról szóló törvényszakasz 
pedig egyenesen a községek érdekében van hozva, 
mert sokkal kellemesebb az, ha a szerződések meg
kötésénél azon tisztviselők is befolyással birnak, 
a kiknek választásához magok a községek lakói 
is hozzájárultak, mint ha az csak tisztán az állam
hivatalnokokra bizatik. 

Leginkább megtámadtatott a 77-dik 78. és 
79-dik szakasz. Én ezen szakaszokban egy nagy 
eszmét látok kifejtve : a felelősség eszméjét. Tisza 
Kálmán képviselő úr azt mondja, hogy ez által a 
megyéknek legfontosabb joga, a felírási jog, majd
nem illnsoriussá tétetik. Én ezt ezen szakaszokból 
nem tudom kiolvasni. Itt nincs az kimondva, hogy 
ha a kormány törvénytelen rendeletet küld, annak 
ellenében felirni ne lehetne ; de ki vau mondva igen 
is az, hogy valahányszor indítvány tétetik pénzügy
miniszteri rendeletnek a törvényesen megállapitott 
adók iránt a 68-dik szakasz értelmében végre nem 
hajtása vagy elhalasztása iránt, az elnök köteles 
név szerinti szavazást tűzni ki, és az indítványozó
nak, valamint az indítvány mellett szavazók nevei
nek jegyzőkönyvbe igtatását eszközölni. 

Én azt hiszem, ha nem intézkedünk, miszerint 
a megyék és tisztviselőik felelősek legyenek,skkor 
a minisztérium felelősségét teszszük illusoriussá; 
(Helyeslés a jobb oldalon.) 

És épen az által, ha a viszony a kormány és 
megyék között e kérdésnél definiáltaim fog, a Sirno-

nyi Ernő képviselő úr által igen perhorrescáít 
kormánybiztosok kiküldetést fogja ez által meg
előzni. 

Egyébiránt két eset állhat elő: vagy törvényes 
rendeletet küld ki a minisztérium, vagy törvény
ellenest. Ha törvényeset küld k i , akkor helyes
nek tartom , hogy a ki ezen törvényes rendelet 
felfüggesztését és halasztását indítványozza, az 
feleletre vonassák; ha pedig törvényellenest. ak
kor indítványozhatja azt minden szabad ember, és 
nem kell tartania a következésektől, mert összeüt
közés esetében a törvényhatóság és a kormány kö
zött a parlament lesz a biró. 

Miután tehát én,amint mondám, igen helyes
nek tartom azt. hogy minden egyes concret eset
ben hozzunk a megyék szervezetének módosítá
sára nézve törvényt: miután továbbá meg va
gyok győződve, hogy ezen törvény nélkül rend
szeres államháztartást vezetni nem lehet; miután 
meg vagyok győződve, hogy ezen szakaszok sze
rint a megyék autonómiája egyátalában meg nem 
csorbittatik: azok elfogadását ajánlom. (Mélyedés 
a jobb oldalon.) 

Berzenczey László (A szószékre! Halljuk!) 
Justh József képviselő urnák vagyok bátor egy 
pár szót mondani. [Halijuk!) Azt mondja, hogy 
a mostani megye nem oly megye, mint a minő 
volt a régi megye. Ez tökéletesen igaz; hanem ez 
nem azt teszi, hogyne legyenek soha oly megyék, 
a milyenek voltak a régi megyék, és nem is az 
ezélunk. (Zaj) Es a törvény alkotásában talán nem 
is czélzánk arra, hogy ne legyen soha ismét olyan 
a megye hatósága ,niint eredetben volt. Azt monda. 
ugy tetszik Tóth Vilmos képviselő úr, hogyő nem 
is voksol a megyeszervezési törvényre: én meg 
azt mondom, hogy erre nem is lesz szükség, mert 
ha igy per sundam bundám (Nevetés. Zaj) intéz
kedünk a megyerendezés iránt, akkor csak még 
néhány ilyen törvény, mint a mostani: és nem is 
marad mit rendezni. (Derültség.) Még csak arra 
vagyok bátor emlékeztetni, hogy micsoda nagy 
vita volt— az igaz, ennem voltam itthon —hogy , 
mondom, örökké folyta vita a fölött, és különösen 
Bécsben milyen erősseu vitatták, hogy ha valaha 
a fínanczia megszakadna és külön magyar fiuan-
czia lenne és külön osztatnék a fmanczia, akkor 
véo-e volna a birodalomnak : és most itt van financz-
miniszter úr, és nincs vége a birodalomnak és 
nincs vége Bécsnek. (Nevetés.) És kitűnt, hogy e] 
lehet oszlatni a flnancziát. És én nem tudom fel
fogni ezen aggodalmat, ezen kétségbeesett ragasz
kodást a múlt rendszerhez, mit ugy kárhoztattunk. 
Én nem tudom, hogy honnan vegyem ezt. Annyi 
bizonyos, hogy a mi megyéink quotájokat ép ugy 
be fogják fizetni a miniszternek, a mint a niinisz-
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terünk befizeti quotáját a közös minisztériumnak. 
(Többen jobbról: Nem értjük!) 

Azt hiszem, a házi kezelést kellene a jövőre 
behozni és a magyar alkotmány természete sze
rint kell eljárni. Örökké azt mondják nekünk, 
hogy könnyű a kormányt gánesolni; ám legyen, 
tessék megcsinálni, a kormányra van bizva, és a 
ki vele bajlódik, az bizonyosan legkönnyebben fog
ja elvégezni. Nálunk most van megyei politikai 
adminiEtratio, most elkülönittetik a birói hivatal, 
azután elkülönittetik a finánez. (Derültség. A fi-
náncz?!) Ezek eloszolván, ismét uj hivatalok fog
nak támadni; utoljára annyi állambevételi forma 
lesz, hogy a megyéknek nem marad semmi. Ura
im ! hiszen a közember a minisztert is parasztnak 
tartja, mivel nincs uniformisa , és a finánez több
nek tartja magát, mint a szolgabíró, mert ennek 
sincs attiiája. (Nevetés.) 

Az egyszerű, dolog, hogy a kormánynak is, a 
megyének is a maga befolyása meglegyen, s 
ezt nem tartom valami oly nagy dolognak, a mit 
meg nem érthetnénk magyarul ; ezt csak is ma
gyarul érthetnők meg, mert így szoktunk hozzá: 
de ezek itt mind németül vannak megirva, ha 
mindjárt le vannak is fordítva. Es mert magyarul 
gondolkozom, régi magyar alkotmányunk ezen 
gyökerét , melyből újra meg újra kisarjadzoít 
az alkot mány , nem szeretném egyszerűen ily 
operatió n csak ugy könnyeden keresztül vinni s 
egyszerre ketté vágni. 

Bátor vagyok Tóth Vilmos képviselő urnák 
a. felelősségről mondott szavaira, hogy felelős le
gyen, a ki a megye gyűlésben beszél, azt vála
szolni, hogy ez igaz ; hanem azt is méltóztassék 
meggondolni, hogy valakinek lehet véleménye a 
megyegyülésben, s a majoritás elfogadja, akkor 
egyedül ezt szemelik ki és ő vonatik kérdőre s ez 
szenved azért, a mit a majoritás elhatározott, 
(Elénk ellenmondás.) 

Ezeket a dolgokat meggondolva, méltóztas
sanak ugy, a hogy én magyarosan veszem a régi 
magyar praxisból a dolgot, a megyére hagyni, 
hogy 6' maga segítse rá, s ne hagyják, hogy a 
pénzügyőr nagyobb úr legyen mint a politikai 
tisztviselő, mert már is nagyobb űr sok részben, 
így egyszerűbb az eljárás, azon megyei eljárás, 
melylyel a magyar nemzet örökké dicsekedett, 
hogy milyen olcsó, mert a megye maga tisztvi
selőivel folytatja az administratiót. (Ellenmondás.) 
En azt hiszem, ezen az utón az oly sok miihóból, 
melybe a financzia kerül, meg lehet valamit gaz
dálkodni, és kevesebb uniformissal könnyebben és 
biztosabban be fognak szolgáltatni az összegek. 

Ezért bátor vagyok Tisza Kálmán indítvá
nyát pártolni, és kérni a t. házat, hogy fogadjuk 
el és ne menjünk a részletekre. 

S. (Július 15. 1868) 

! Arra, mit Simonyi képviselő úr mondott, 
bátor vagyok megjegyezni, hogy abban volt va
lami. És igen örvendek, hogy a másik oldalról 
ketten már beszéltek, mert már megijedtem, hogy 
minket mind beszélni hagynak, (Nevetés) s a v é 
gén fognak egyszerűen csak voksolni. Hát méltóz
tassanak a mi argumentumainkat megezáfolni és 
ne csak szavazás által legyőzni. (Derültség.} 

Percze l B é l a : T. ház ! Azt hiszem, az előt
tem szóló képviselő űr nem igen komolyan vette 
azon szavait, midőn azt állította, hogy a megyei 
rendezésre niacs is szükségünk, csak állíttassanak 
vissza a régi megyék, mert a tisztelt képviselő 
urnák demokratikus érzelmei sokkal ismereteseb
bek, semhogy azt tenném fel, hogy ő a régi aris-
tokratikus megyéket kívánja visszaállíttatni. (Azt 
nem mondotta ! bal felöl.) 

Debreczen város nagy érdemű képviselője 
a tárgyalás alatt levő törvényjavaslatnak ismere
tes szakaszait, azon oknál fogva ellenezte, mert 
azon véleményben van, miszerint ezen szakaszok
nak elfogadása ellenkezik a megyei institutiók 
szellemével s rendeltetésével. Ezen állítás sokkal 
fontosabb, semhogy alapját megvizsgálni érde
mesnek nem tartanám. 

Mit tartalmaznak azon kérdéses szakaszok ? 
Nem egyebet, mint azt, hogy a törvényhozás által 
megszavazott jövedelmei a kincstárnak biztosíttas
sanak, s hogy erre a biztosításra az országnak 
minden közegei befolyást gyakoroljanak. Már most 
kérdem, eltürheti-e egy állam azt, hogy legyen az 
ő területén oly közeg, legyen az akár államhiva
talnok, akár munieipalis tisztviselő, ki dispensál-
ható volna az állam érdekeinek szem előtt tartása 
alól ? Azt hiszem, ez alól nem csak hogy nem dis-
pensálható, hanem ez minden tisztviselőnek, min
den közegnek legeminensebb kötelességei közé tar
tozik. 

Egyébként azt is hiszem, hogy a t. képvi
selő úr ezen állitásának felhozásával nem nagy 
szolgálatot tett a megyei institutiónak: mert ha 
ezen állítása állana, a meg}Tei institutio mint az 
államérdekeivel meg nem egyeztethető tűnnék 
fel; már pedig ezt nem csak nem hiszem, sőt hinni 
nem is akarom. 

Az mondatott még- többek között, ho^v nem 
volna tanácsos ezen fontos kérdést, t. i. a megyék 
rendezését igy incidentaliter szóba hozni. Teljesen 
igazuk van azoknak, kik ezt állítják; azonban azt 
hiszem, midőn itt a törvényjavaslatban az adók be
hajtásáról történik intézkedés, és az adók be
hajtásában a megyék 1848 előtt is igen neveze
tesen vettek részt, tehát lehetetlen volt, hogy itt 
a pénzügyminiszter úr a megyei közegeket ki
feledje. 

De épen a megyei institutio érdekében én 
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azt tartom sokkal kevésbbé tanácsosnak, hogy ez 
instituíio minduntalan oly kép állittassék fel, mint 
ha az minden más teendőkben gátul szolgálna. 

Különben nem első eset, hogy a magyar tör
vényhozás a municipiumok eljárásáról, különösen 
pedig a megyei közegek rendeltetéséről intézke
dett. Méltóztassanak az 1840-ki törvényekre visz-
szaemlékezni, ott különösen a váltóeljárásra néz
ve különféle intézkedéseket tesz a törvény, és pe
dig egy testületi s nem felelős kormán)7 irányában, 
s magánosok, nem pedig az állam követelései ér
dekében. 

Már pedig akkor, midőn az ország felelős 
kormánynyal bir, midőn a törvényhozás azon 
kormánynak felelősségre vonhatása jogával él, mi
kor nem magánosok érdekéről, hanem közérdek
ről van szó: akkor, azt hiszem, még nagyobb joga, 
sőt kötelessége van a törvényhozásnak e tárgyban 
intézkedni. (Helyeslés.) Mert véleményem szerint 
csak azon törvényhozás vonhatja kormányát igaz
ságosan felelősségre, mely törvényhozás megadja 
kormányának mindazon eszközöket, melyek arra 
nézve, hogy kormányozhasson, elégségesek is. (He
lyeslés) 

De, t. ház, én még azon meggyőződésben is 
vagyok, hogy azon kérdés, mely jelenleg szóban 
forog, nem politikai kérdés : ez csupán, hogy ugy 
fejezzem ki magamat a practibilitás kérdése: mint 
hogy a körül forog a szó, miszerint a törvényho
zás gondoskodjék arról, hogy azon összegek, me
lyeket a kincstár számára megszavazott, minél biz
tosabban a kincstárba be is folyanak. 

En tehát politikai szempontból nem is tartomezt 
tárgyaihatónak, hanem csupán csak azon egyedüli 
szempontból, hogy elégségesek-e vagy nem azon 
intézkedések, melyek a törvényjavaslatban felho
zattak, a czélnak elérésére ? Es miután azon meg
győződésben vagyok, hogy ezen eszközök, melyek 
a törvényjavaslatban felhozvák, nem csak elégsé
gesek, hanem elkerülhetlenül szükségesek i s : a 
törvényjavaslat elfogadására szavazok. (Helyeslés 
jobbról.) 

MiSSiCS JánOS: Mindenekelőtt engedelmet 
kell kérnem a t. háztól, hogy alig foglaltam el 
tisztelt választóim bizalmából képviselői helyemet, 
már is a t. ház türelmét, figyelmét, ha bár rö
vid időre is, kikérni bátorkodom ; de ismervén azon 
visszatetszést, melyet ezen előttünk fekvő törvény
javaslat átaiában, különösen a kérdésben forgó 
pontozatokkal, ha ezek elfogadtatnának, előidézend, 
lehetetlen e törvényjavaslat körüli nézeteimet el
hallgatnom. (A dologra!) 

Az adók körüli törvényjavaslatok két részre 
oszolnak. 

Ezeknek első része a különböző adónemek 
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alapjáról, forrásáról intézkedik ; másik része pedig 
ezek behajtására, befizetésére vonatkozik. 

Az adózási alap meghatározásánál a képvise
lőház az eddigi rendszert elfogadta azon egyszerű 
oknál fogva , mert ujabb adózási rendszert az 
idő rövidsége miatt elkészíteni állítólag lehetet
len volt. 

Tehát a kormány és ezzel az országgyűlés 
csakis a tények kérlelhetetlen logikájának enge
dett , midőn az általa tökéletlennek ismert, sok 
tekintetben nem igazságos, nem méltányos adózta
tási rendszert továbbra is meghagyatni, elfogadni 
szükségesnek látta ; és a tisztelt ház ezen eljárásá
val a nemzet, ha nem is tökéletesen meg-elégedve, 
de legalább némileg megnyugtatva leend. (Zaj.) 

De azon ok, mely az adók eddigi alapjának 
megállapítása és meghagyása kérdésében fenfo-
rog, nem áll fen a közadók behajtása körül eddig 
követett, az absolut rendszer által megállapított 
eljárásnak elfogadása, változatlan megtartása kér
désében, mert ez csakis administrationalis kérdés, 
melyen könnyithetünk az adózók érdekében anél
kül, hogy az adóztatási alaprendszert legkevésbbé 
megváltoztatnék. 

Es épen azért, mig a nemzet az országgyűlés 
és kormány azon kijelentését, hogy az adóalapon 
az idő rövidsége miatt változtatni nem lehetett, né
mi megnyugvással veendi, nem hiszem, hogy 
megnyugodjék azon törvényjavaslat ekkénti elfo
gadásában, mert ez nem csak az adó behajtásának 
gyűlölt egész rendszerét megtartja, hanem ezt sú
lyosbítja és alkotmányunk egyik legfontosabb, 
legnevezetesebb intézményét, a megyék, városok 
autonómiáját megtámadja. (Ellenmondás.) 

Én részemről bátran merem állítani, hogy no
ha terhesek, sőt a mostaniaknál terhesebbek a 
most elfogadott adónemek, de ezek még egyszer 
oly súlyosaknak fognak az országban tekintetni, 
ha ezek behajtása körül követett eddigi rendszer, 
mely mindnyájunkra a boszantások minden nemé
vel csaknem húsz éven át nehézkedett, törvé
nyünkbe igtattatni, a törvény szentségére emeltetni 
és ez által megyei institutiónk aláásatni fog. 

Eddig a nemzet azt hitte, hogy az adó be
hajtásának ezen gyűlöletes rendszere csak addig 
fog tartani, mig az országgyűlés erről intézkedni 
fog : de ezen törvényjavaslat elfogadása után egy 
reménynyel nemzetünk szegényebb leend, sőt 
azon körülmény, hogy ezen rendszer megyei és 
városi autonómiánk rovására törvénykönyvbe ig-
tattatik, fokozni fogja azok megelégedetlenségét, 
kik várva várták a mostani eljárásnak egy jobbal, 
tökéletesbbel leendő helyettesítését. 

• Ha a mostani törvényjavaslat és az előbbi 
behajtási rendszer között némi hasonlatosságot 
kívánnék tenni, jobbat nem tehetnék, mint azt, 

13 
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mely Aesop meséjében foglaltatik, hogy tudniillik 
a békák nem elégedvén meg tuskó királyukkal, 
mást kívántak Jupitertől, és ez nekik gólyát kül
dött. (A dologra!) 

En, tisztelt képviselőház, azon hittől vagyok 
áthatva, hogy alkotmányos megyei, városi insti-
tutiőnkat, melyeket századokon át védtünk az ide
gen beavatkozás ellen, az alkotmányos élet küz
delme közepett is védenünk kell. 

Mindaddig tehát, mig a megyék és szab. kir. 
városok kérdése országgyülésileg, mint ilyen, tár
gyalva és eldöntve nem leend, szigorú rendelteté
sünk őrködni, hogy oly törvényjavaslat előlegesen 
el ne fogadtassák, mely anticipálván közhatósága
ink végleges szervezését, ezek lételét már előre 
aláásná. 

Mert, ha egyenkint, ily módon, hasonló tör
vényjavaslatokkal megfosztják a megyék és váro
sok autonómiáját egyes fő tulajdonaitól: kérdem, 
hogy mi marad fen akkorára, midőn ezek szerve
zési kérdése előíorduland V 

Hogy pedig a kérdésben levő szakaszok nem 
annyira az adók biztos behajtását, hanem a me
gyék és városok autonómiájának aláásását ered-
ményezendik, arról meg fog győződni mindenki, 
ki azoknak nem csak szavait, hanem szellemi irá
nyát, horderejét figyelemmel kiséri. 

Ezen szakaszok megyei és városi tisztviselő
inket a pénzügyi közegeknek csaknem alávetik, 
alárendelik , megfosztják törvényhatóságainkat 
azon tekintélytől, melylycl ezek eddig birtak, és 
melylyel birniok kell, és behozzák a megyei bi
zottmányokba a kémlés rendszerét, melyet ezek 
eddig nem ismertek, és a pénzügyi ügyészsé
get kívánják a megye b zottmánya felett azon iel-
ügyeleti és vádlói szereppel felruházni, melylyel 
az államügyek igazgatója más tekintetben bír. 
(Folytonos ~<<j-) 

A törvényjavaslatnak kérdésben forgó csak
nem minden szakasza az önkormányzat elvének 
megsértését., megtámadását tartalmazza: mert az 
1848 dik évi törvények a megyék és szab. kir. 
városok hatáskörét meghagyták; mindaddig tehát, 
mig ezek autonómiája fenáll, mig ez törvényileg 
egészben nem rendeztetik, mig a megyék kérdése, 
mint ilyen . nem tárgyaltatik, minden törvényja
vaslatnak, mely a ház asztalára bármely miniszté
rium resztről tétetik is, tekintettel fenálló megyei 
viszoi^ainkra kell tétetnie. mert Sisiphus kövét 
hengerítené ez országgyűlés és a félreértések ka
puját nyitná meg, ha minden törvényjavaslat a 
mostaniaktól különböző rendszereket úgyszólván 
egy-egy uj világra akarna saját előnye, kényelme 
szempontjából teremteni. 

Fenálló törvényt, ha nem alkalmi, elévült, 
nem időszerű, megszüntetni, felfüggeszteni lehet; 

de addig, mig ez nem történt, egy ujabb törvényt 
úgyszólván ennek nyakára hozni akarni, csekély 
véleményem szerint legkevésbbé vezetend jogi, 
közoktatási és helyhatósági visz-inyaink tisztázá
sához s rendezéséhez. Ha a pénzügyminiszter úr 
szükségesnek és pedig elkerülhetetlen szükséges
nek látta a megyék organismusába ily mélyen be-
és ennek úgyszólván életgyökeréig lenyúlni, az 
ügy és dolgok természete hozta volna magával, 
hogy a megyék szervezését sürgette és vétette 
volna elő, vagy ezen szakaszoknak tárgyalását s 
elintézését elhalasztotta volna a megyei kérdésnek 
elintézése idejéig. 

Két dolog áll előttem tisztán és megdönthet-
lenül. 

Vagy fenáll még a megyéknek törvénynyel 
biztositott autonómiája, vagy nem. 

Ha fenáll: akkor ezt szem előtt kellett volna 
tartani, és akkor hasonló törvényjavaslattal nem 
is lehetett volna a ház elé lépni. Vagy fen nem 
áll : de ekkor mondja ezt ki a törvényhozás a me
gyék kérdésének vég elintézése és tárgyalása al
kalmával, mert egyes törvényjavaslatok elfogadá
sával ezt praeoccupálni és anticipálva megyéink 
szerkezetét sarkaiból kiforgatni nem lehet szándo-
kában a tisztelt háznak. 

En e törvényjavaslatot nem az adók behajtá
sának biztosítására, hanem megyei szerkezetünk 
és önkormányzati jogunk aláásására látom inkább 
előnyösnek, és azért hasonlítom ezt a trójai lóhoz, 
melyet alig sikerült ostromra Trója falai közé be
vezetni , hogy az megszűnt bevehetlen lenni \ 
hasonlítom azon ponthoz, melyet Archimedes ma
gának kívánt, hogy a világot kiforgathassa sar
kaiból. 

En e törvényjavaslatot a hazafiság kötelessé
gétől áthatott honpolgárokra nézve még eléggé 
kíméletesnek sem tartom, miután a bizottmányok 
mindeddig polgári feladatuk színvonalára felemel
kedni tudtak, és nem volt eset még eddig, mely 
tanúságot tehetne a mellett, miszerint a megyék a 
törvényesen megszavazott adókat megtagadták 
vagy azok behajtását akadályozták volna. 

Megtagadták akkor, midőn ezt tenni polgári 
erény, kötelesség volt, és megadták mindannyiszor, 
midőn ezt tőlök a haza törvény hangján kívánta. 

Én, tisztelt képviselőház, e nemzet jövőjét és 
á törvényes adók befizetését nem a holt betűkben, 
nem hasonló büntető rendszabályok hozatalában 
látom biztosítva, hanem a polgárok morális köte
lességérzetében , e hon gyermekeinek honfiúi 
moralitásában, mely még nem sülyedt annyira, 
hogy azoki-ól csak feltenni is lehessen, hogy a tör
vény által kért adók befizetését megtagadni képe
sek volnának. 

Ez, tisztelt ház, annyira hitem és meggyőző-
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désem, hogy bátran merem állitani, miszerint hoz- , 
hat a finánezminiszter úr bármely kemény rend- ! 
szabályokat, állhat a törvénykönyvben bármily • 
szigorú büntetés, ez mind üres holt betű maradand, 
ha a polgárok kebeléből kihal a polgári kötelesség ] 
teljesítésének érzete. j 

E házban, mint rövid ittlétem ideje alatt sze- j 
rencsém volt hallani, szívesen történik hivatkozás J 
praecedens esetekre; de én részemről hasonló ese- j 
tekét, melyekre hivatkozva lehetett volna ezen tör- j 
vényjavaslat elfogadását indokolni, részemről máig I 
sem ismerek, és így ennek a tisztelt ház elé ha- i 
sonló szerkezetben lett terjesztése annál kevésbbé 
magyarázható. 

De valamint elismerem, hogy az államnak 
van joga a honpolgároktól az adók pontos befize
tését követelni és ezeknek kötelességök is ezt tel- i 
jesiteni, ugy más részről nem fogja senki kétségbe 
vonni, hogy ezeknek is van viszont joguk az ál
lamtól kívánni, hogy ezeket csak is törvényesen 
fenálló közegeik által juttathassák rendeltetések 
helyére, hogy több szigort sem a törvény ne tar
talmazzon, sem az életben ne használtassák, mint 
a mennyi okvetetlen szükséges, hogy ezek befoly
janak. 

A ki az adóknak és pedig törvényes adóknak j 
fizetése ellen harczolna, két hibába esnék: vétene a j 
fenálló törvény ellen, és kívánna olyasmit, minél- j 
kül egy állam sem létezhetik. 

A ki hasonló törvényesen megszabott adók 
lerovása ellen nyilatkoznék, oly czéltalanul és ered- | 
meny nélkül járna el, mint azon római, ki a népet j 
reá birta, hogy vonuljon ki inkább a szent hegyre, j 
mintsem az állam költségeit fizesse. 

Igen jól tudjuk, hogy Menenius Agrippa j 
ugyané népet azon hasonlatossággal, hogy a 
gyomornak sok kell arra, hogy az egész organis- j 
mus rendesen működhessék és a tagok erőteljesen j 
mozoghassanak, birta reá a visszatérésre és tartó- j 
zásainak lerovására. í 

Antit ezen római 493 Krisztus szül. előtt mon- | 
dott. áll 1868-ban is, azon csekély különbséggel, 
hogy a gyomor, mely ezt emészti, nem a mi j 
gyomrunk, hanem azon most úgynevezett közös j 
gyomor, melyet habár véres verejtékünk által 
szerzett vagyonunk nevezetes részével egyre tö
münk is, mégis mindig üres marad. (Helyeslés a 
szélső bal oldalon.) 

De habár ez igy van is, mind azt, mit a tör- | 
vényhozás bár mire is megszavazott, leróni polgári j 
kötelesség. 

Hazánk utolsó korszakának története tagad-
hatlan sajátságos eseményeket, ritka tüneményeket 
fog az utókor számára feljegyezni. 

Minden nemzet története eddig azt tanúsí
totta , hogy a szabaddá lett és alkotmányát vissza

nyert nép mindazon traditiókkal, melyek az őket 
elnyomó kormánytól reá szállottak, szakított, an
nak rendeleteit , pátenseit, ordonanczait mellőzte 
avagy megsemmisítette és állami viszonyait alkot
mánya, ősi institutiói és történeti szellemében ré
szint helyreállította, részint fejlesztette. 

Csak nekünk jutott a szerencse törvényköny
vünkbe igtatei mind azt, mi ellen két évtizeden 
keresztül a passivitás téren állhatatosan, következe
tesen küzdöttünk. 

Máskor is alkudozott e nemzet az ausztriai 
dynastiával, egyesség utján megszüntetett a nem
zetnek az arany bullában foglalt ellenszegülési jo
ga, ezen az utón szűnt meg a dynastia kihal
táig a nemzet szabad választási joga és elfogadtatott 
a sanctio pragmatica; de mind ez alkalommal e ha
zának önállására, minden külön befolyásától ment 
függetlenségére vonatkozó sarkalatos törvények 
sértetlenül és érintetlenül hagyattak, mint oly szent 
ereklyék, melyekhez nyúlni sem mertek elődeink, 
nehogy vétkezzenek azon kegyelet ellen, melylyel 
őseiktől öröklött és utódaikra átbocsátandó szent 
hagyomány iránt viseltetni tartoztak. 

Sőt mi több, József halála után ennek minden 
rendeletei elágettettek, megsemmisíttettek. Es mit 
teszünk mi? Elfogadjuk, törvénykönyvünkbe ig-
tatjuk mindazon pátenseket, rendeleteket, melyek 
egy-egy nehéz kő gyanánt hengeríttettek elnyo
mott és eltemetettnek hitt országunknak elleneink 
által ásott sírjára a czélból, hogy ez ebből soha töb
bé fel ne támadhasson. 

József korára jött második Lipót kora : és mit 
csinált ezen általa összehitt országgyűlés ? Alkotta 
az örökké nevezetes 1790/1. törvényeket. És mit 
teszünk mi ? Elfogadunk egy ezekkel ellentétben 
álló uj alkotmányt, mely ha magában jó volna is, 
maradandó becscsel már csak azért sem bír, mert 
hiányzik benne minden szabad alkotmánynak 
első kritériuma, tudniillik fennmaradásának bizto
sitéka, melynek magában az alkotmányban és 
nem személyekben kell rejleni. És.mit akarunk 
csinálni most •? El akarunk fogadni oly tör-
vényjaslatot, mely egész megyei rendszerünket 
élerében metszené keresztül. 

így van az adóztatási téren is : elfogadunk 
mindent mi ellen zúgolódtunk. Miért is hasonlítani 
hajlandó vagyok ezen egész adóztatási rendszert, 
mely jelenleg tárgyalás alatt van, egy régi kín-
tornához, melynek külseje ugyanaz, kopott bei-
szerkezete a régi , siralmas hangjai ugyanazok, 
sőt most még sértőbbek; csak az, ki forgatja, más 
halandó. Mire el lehet mondani: „quod nuper fe-
cerat medicus, nunc facit -vespillo Diául u s ; " vagy 
mint a cislajtáni feles polgártársaink mondanák: 
„tout comme chez nous.a 

De ha már el kell fogadnunk a szabadság és 
IS* 
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alkotmányos életünk biztosításául azon rendszabá
lyokat, melyeket a kényuralom épen ezek elnyomá
sára alkotott, részemről inkább óhajtottam volna, 
hogy el fogadtuk volna ezeket csak átmenetileg, és 
adtunk volna inkább indemnitást a kormánynak 
azok foganatosítására mindaddig,mig törvényköny
vünkbe alkotmányunk szellemének, a szabadság 
geniusának megfelelő tökéletesebb, igazságosabb 
és méltányosabb törvényeket igtathatunk. 

Én minden szabad államban ennek törvény
könyvét a polgárok legdrágább," legszentebb kin
csének, jogai és kötelességei evangéliumának te
kintem, és azért nem szerettem volna a mi törvény
könyvünk lapjain azon rendeleteket, pátenseket 
megörökíteni, melyek egykor alkottattak a végre, 
hogy e nemzet szolgaságát megörökítsék, és me
lyekhez hazánk leggyászosabb napjainak emléke 
van kötve, és melyet meg is örökittettek volna, ha 
tőlük függött volna, és nem volna Isten, ki a nem
zetek sorsát vezérli. 

Nem láttam Parisban az invalidok egyházá
ban azon zászlókat, melyek a franczia nemzetet 
az asperni, waterlói, lipcsei vagy a szövetségesek 
Parisba vonulásának gyászos , lealázó napjaira 
figyelmeztetik; hanem igen láttam azokat, melyek 
a maréngoi, auszterlitzi, jeDai mezőkön lobogtak, 
és a franczia nemzet diesőségteljes korát hirdetik; 
valamint nem hiszem, hogy a római nép által Ju
piter templomában örök emlékül letétetett volna 
azon járom, mely alatt a Claudiumnál elvesztett 
csata után Pontius a római sereget fegyvereitől 
megfosztva, elszaladni kényszeritette: és mi tör
vénykönyvünk szentélyébe leteszszük a lefolyt 
évek minden pátenseit, rendeleteit, hogy hirdessék 
az utókornak egykori szolgaságunkat és megörö
kítsék egykori lealáztatásunkat. 

De ha már elfogadjuk és törvénykönyvünkbe 
örök emlékül igtatjuk mindezen rendeleteket és 
pátenseket, melyeknek védszárnyai alatt e nemzet 
tiz évtizeden át kiszivattyuztatott, és melyek alatt a 
statusadósságok milliói halomra gyűjtettek : kér
ném a tisztelt házat, hogy ezeket legalább ne te
tézzük, ne szaporítsuk oly függelékekkel, melyek, 
ha elfogadtatnának, alkotmányunk eddigi bástyáit, 
megyei institutióinkat ásnák alá. 

Ezen előttünk fekvő szakaszoknak leendő el
fogadását midőn a pénzügyminiszter úr tőlünk 
kívánja, igen sokat kíván, mert azt óhajtja, hogy 
áldozzuk fel megyei autonómiánkat, melyhez szá
zadokon át ragaszkodtunk, mely vérünkkel, törté
netünkkel, többi institutióinkkal összeforrt, és al
kotmányunkat fentartá, megmenté azon rendele
tektől , melyek épen ezek ellen intézve voltak, és 
azon ujabban tervezett módosításoktól, melyek épen 
autonómiánk lételét koczkáztatnák. 

És a midőn a megyei szerkezetet ennek kér

dése jövő vég elintézéséig, rendezéséig sértetlenül 
featartatni óhajtom, tanultam a jobb oldal tisztelt 
tagjaitól, kik eddig és ezelőtt ehhez tántorithatlanul 
ragaszkodtak. 

Mely okoknál nem pártolhatom a javaslatot, 
és ragaszkodom Tisza Kálmán indítványához, ille- ' 
tőleg módositványához. 

Besze J á n o s : (Halljuk! Halljuk!) Sí mony i 
képviselő azt mondotta, örvend, hogy a kormány 
részéről felszólalt egy képviselő, a midőn Justh 
szólott; én részemről neki csak azt nyilatkoztatom 
mindenek előtt ki, hogy itt egy képviselő sem 
szól a kormány nevében, hanem a ki felszólal, 
teszi azt saját tiszta meggyőződésénél fogva. (He
lyeslés.) 

Uraim! olyan fontos kérdést csináltak ebből, 
hogy lehetetlen hozzá nem szólanom, mert a me
gyei élet fölött húzzák meg a vészharangot. Pe
dig miért? Azért, hogy a nemzetnek okvetlen 
szükséges adó pontosan behajtassák, mely pon
tos behajtás nélkül a nemzet életét hónapokon ke
resztül sem vihetjük. 

Én is pártolója vagyok a megyei életnek, 
(Bal felöl: Látjuk!) és kimondom itt ezennel ünne
pélyesen és nyíltan, hogy mindent el fogok követni 
arra, hogy az a felelős kormányzattal összeegyez
tethető lehessen; és ha a megyei életet a felelős 
kormányzattal semmikép összeegyeztetni nem le
hetne, én inkább áldozom fel a minisztériumot, 
mint a megyét: (Zaj. Nevetés) mert én a magyar 
nemzet sajátságainál, természeténél, patriarchális 
és valóban tiszteletreméltó hajlamainál fogva azt 
czélszerünek nem tartom. De ki fogjuk egyeztet
hetni, mert a feladat az, hogy egyeztessük ki, 
hogy összeférhető lehessen. 

Ha azonban ugy okoskodunk, mint előt
tem szólott képviselőtársam, akkor a kiegyeztetés-
ből soha semmi sem lehet, mert minden argumen
tuma oda megy ki, hogy egyátalában a felelelős 
kormányzattal meg nem egyeztethető a megyei 
rendszer. Pedig ez nem áll különösen ezen 
pontban. 

Mi itt a feladat? miről van szó? Az, hogy 
az adót behajtsuk, az adót, melyet megszavazunk 
az esztendő végéig. Már most, uraim, ha ezt még 
a megyei bizottságtól függővé tehetnők s az e fö
lött még vitatkozásba bocsátkozhatnék, a megyei 
bizottmányokban lehető pártoskodások határoza
taitól függővé tétetnék az okvetetlenül megkíván, 
tató adó, milyen nagy nehézségekkel jönne az be! 
Életkérdés pedig, hogy bejőjön. 

A jelen évre megszavazott adó a mostani át
alakulási korszakban nélküiözhetlen és a kor
mánynak legnagyobb szigorral bekell azt hajtani. 
Ha ő meghagyja a tisztviselőnek, hogy segédke
zet nyújtson a behajtásnál, nem emeli a fináncz 
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orgánumot a tisztviselő fölé, sőt midőn oda uta
sítja orgánumát, a megyei tisztviselő pártfogása 
köabejövetele és segédletével fogja csupán be
hajtani; ennélfogva nem fölébe emelte, hanem a 
kiküldendó' fináncz tisztviselő mintegy csak közeg 
lesz a megyei tisztviselő kezében, hogy a haza 
leszentebb érdekében a kellőleg megszavazott adó 
pontosan behajtassék. 

Én ennélfogva ezen törvényjavaslatban még 
árnyékát sem látom annak, mitől annyira aggód
nak, hogy a megye alkotmányos életerének ezzel 
már fejszét, vetettek volna. Semmi sincs ebből, 
hanem egyedül az, hogy migamegye majd annak 
idején rendeztetik, addig is az ország szükségére 
meghatározott adó pontosan behajtassék, mire se
gédkezet nyújtani minden országos tisztviselőnek 
hazafi szent kötelessége. Majd ha a megyék rendez
tetni fognak, igyekezni fogunk oda működni, hogy 
ugy rendeztessenek, hogy a finánczokra semmi 
szükség ne legyen. Lehet ugy a megyét rendezni, 
hogy az orzzág mindennemű adóit a legnagyobb 
lelkiismerettel, a legnagyobb hazafi megerőtetts-
sel behajtani minden hazafi szoros kötelességének 
fogja tartani. És ha a megyéket igy rendeztük, 
az igy rendezett megyék a minisztériummal, a 
felelős kormánynyal össze lesznek egyeztetve, és 
akkor jön el azon időpont, melyben a nemzet 
jogos közkivánata teljesülni fog, mert hazánkban 
ezen finánczexecutionalis manipulatio soha meg-
honosíttatni nem fog. Ez az én tiszta meggyőző
désem. 

Berzenezey képviselőtársunk azt mondja, 
hogy okait czáfoljuk; de egyetlen okot sem mon
dott, tehát nincs mit czáfolni. (Nevetés.) Tessék 
Tóth Vilmos vagy Justh József képviselőtársaink 
felhozott adatai ellenében okoskodólag argumen
tálni, és akkor felszólítani bennünket, majd szolgá
latára állunk; (Nevetés) de tréfálgató, semmit nem 
mondó dolgokat refutálni képesek uem vagyunk. 

Ezek igy levén, én a törvényjavaslatot, mint 
egyátalában a megye általam annyira őrzött éle
tének távolról is gyengíteni nem szándékozót, ezen
nel pártolom és tárgyalás alá vétetni kívánom. 
(Szavazzunk!) 

A l m á s s y S á n d o r : A megyéket mindnyá
jan a nemzet védbástyáinak szeretjük mondani és 
tartjuk is. Ha ezeket ekként akarjuk föntartani és 
tekinteni, akkor a megyének azon ősi jogát, mivel 
eddig bírt, fön kell tartanunk sérthetetlenül, mely 
pedig abból áll, hogy a megye hire, tudta és befo
lyása nélkül a megyében semmi sem történhetik; 
ezen törvényjavaslat pedig a megye ezen jogát 
sérti; annálfogva én az ide vonatkozó szakaszokat 
elvetendőknek tartom. Justh képviselőtársam 
szintén barátja a megyéknek, a mint előadásában 
mondja; de mégis nem teszi fel rólok, hogy köte-

lességöknek megfeleljenek, hogy t. í. a törvénye
ket kellőleg és pontosan végrehajtsák. 

JuSth JÓZSef: Mostani szer vezetőkben ! 
AlmáSSy Sándor: A tapasztalatokból, a 

múltból indulva ki, nem teszem fel a megyékről, 
hogy Ők kötelességekben a törvények végrehaj
tását, illetőleg mulasztást követnének el. Az igaz, 
hogy erős érveléssel és indokokkal állott fel kép
viselő úr, midőn azt állította, hogy ezen törvények 
olyan ellenszenvesek, és ezért nem teszi fel a me
gyékről, hogy azokat oly készséggel teljesítsék. 
Elismerem magam is, hogy ezen törvények ellen
szenvesek ; de mindazonáltal fölteszem a megyék
ről, hogy a törvényeket valamint megkívánják, 
hogy a megyékben az egyes honpolgárok tisztel
jék, ugy ők is a meglevő törvényeket tisztelni fog
ják, habár ellenszenvesek is. 

Tóth Vilmos a megyéket rendezni nem akarja; 
erre nem felelhetek, mert Berzenezey röviden, de 
igen velősen kifejtette, hogy az jönne ki ebből, 
hogy lassankint mégis szervezzük a megyéket: ha
nem igen is a 77-dik szakasznak védelmére föl
kelt és azt mondotta, hogy igen is óhajtja a::,-
hogy a megyékben az indítványozók és azokat 
pártolók név szerint szavazzanak, hogy feleletre 
vonathassanak. Én ezt határozottan ellenzem, és 
pedig azért, mert veszélyesnek tartom, még pedig 
a megyei alkotmánynak, szabadságnak gyakor
lata tekintetéből. Veszélyesnek tartom, ezt saját 
előadásánál fogva. T. i. azt mondja ő, hogy a mi
niszterek vagy törvényes rendeleteket adnak ki, és 
akkor nincsen semmi baj, mert ezeket teljesíteni 
úgy is kellene; vagy törvényteleneket adnak ki, 
és akkor a megye jogosan és bátran felszólalhat. 
Én tagadom ez állítását, mert igen is küldethetnek 
törvénytelen rendeletek, mint maga is elismeri ; 
de épen az a kérdés: lesz-e a megyének bátorsága 
felszólalni ezek ellenében? Ez minden esetre pres-
sio. és én ezt veszélyesnek tartom a megyei élet 
szabadságára nézve, mert midőn vagyonilag vagy 
pedig személyenkint is felelősek vagyunk indít
ványunkért, a törvénytelen rendeletek ellenében 
senki sem mer oly bátran és oly kötelességszeril-
leg fellépni, mint különben minden polgárnak 
kötelessége volna. 

Ennélfogva Tisza Kálmán képviselőtársam 
módositványát pártolom. 

Zsarnay Imre : Missics képviselőtársunk 
véleményében, hogy igen fontos a napirenden levő 
tárgy, én is osztozom. Hogy hazánk felvirágoz
zék, hogy államgazdaságunk jövőre erős legyen, 
ezen kérdés megoldásától függ. De nem vagyok 
vele egy értelemben, a kinek egész lelkesedéssel 
mondott beszédéből az tűnik ki, hogy ő a megyék 
rendezésének kérdését napirendre tűzött tárgynak 
tartja és minden ágyukkal, fegyverekkel ótalmazza 
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azon ártatlan lényt, melyet senki bántani nem akart. 
(Igaz! jobbról) 

Magam is a megyék rendezését az ország
gyűlés teendői közt egyik legfontosabbnak isme
rem. Ilyennek ismerem azért, mert az én meg
győződésem szerint a megyéknek és közhatósá
goknak autonómiája épen oly nagy szerepet ját
szik az ország egész rendezésére nézve, a milyen 
volt hajdanta az ősiségi kérdés. 

Tekintsünk a jövőbe — vagy már épen benne 
is vagyunk — az igazságkiszolgáltatás, a "bírói 
szerkezet, közigazgatás, sőt a miről még e házban 
szó sem volt, bár szerintem nagyon fontos ügy, 
mert a mint a család az emberiségnek, ugy az 
egyes falusi községek az egész országnak teszik 
alapját, mégis a falusi és helységbeli közönségek
nek is szervezéséről, az ő előjáróikról, kikre mái-
annyi terhet róttunk, nem intézkedtünk: mondom, 
efalusi községek szervezése is,szóvalrnindeiireform-
kérdéseink czélszerü megoldása a megyék auto
nómiája kérdésének szerencséi eldöntésétől fel-
tételeztetik. 

Épen azért, mert ily fontos a megyék szer
vezése, szinte megörültein, valamint Tisza Kálmán 
ugy Várady kápviselőtársunk nyilatkozatának, 
midőn azt állították, hogy szóljunk a napirendre 
kitűzött tárgyról, t. i. az adóknak mikénti behaj-
tásáról és biztosításáról, s ne vegyítsük a napi- j 
rendre kitűzött tárgyba a megyék autonómiájának | 
kérdését, mert az tulajclonképen nem a mai napi- j 
rendié kitűzött tárgy, a melyhez, mikor kell, én is j 
lelkem meggyőződése szerint lógok hozzászólani. | 

Tisztelt barátom Simonyi Ernő legyen meg- | 
győződve arról, hogy mind azok, a kik lelkünk | 
meggyőződéséből a végrehajtó hatalomnak az ő ha
zafiúi működésének elébe gátat, akadályt nem aka
runk gördíteni, kik rettegünk a szerencsétlenség
től, mely érné a hazát az esetben, ha az történnék, 
a mit az ellenpárt akar, t, i. a mostani kormány 
megbuktatása, s uj intézkedések tétele, uj kor
mány alakítása, mondom , mind azok, kik 
ő vele egy nézetben nem lehetünk, azért a kor-
máuy sugallatát nem követjük, hanem önmeggyo 
ződésünket követjük. (Helyeslés jobbról.') 

En magam részéről ezt meggyőződésem sze
rint határozottan mondhatom; szerintem a jelen 
viszonyok közt reánk nézve életkérdés. hogy 
gazdálkodjunk, hogy ne legyünk oly helyzetben, 
milyenben volt a haza a korban, melyben Simonyi 
barátom a megyék nagyszerűségét hozza fel azon 
időkből, midőn a mint a megyei hatóságoknak, 
ugy az egész magyar kincstárnak semmije sem 
volt s a természet áldása mellett szegénységben 
éltünk. Nekünk haladni, teremteni s javítani kell 
az országban ; e végre kincstárt kell alakítani, hogy 
hazánk boldoguljon. De tovább megyek (Halljuk!) 

az állítás czáfotósára, hogy a kormány sugalla
tát követjük. Jelen esetben is én valamint képvi
selőtársam módosításával ugy a minisz ev törvény
javaslatával egyformán nem vagyok megelégedve. 
Mert nézzük a két javaslatot: mind a kettőben az 
mondatik, hogy a megyék és kerületek közönségei 
felelősek a miniszteri rendeletek teljesítésére s a 
kincstárnak okozott károkra nézve. Hiszen ha a 
parlamentalis felelős kormányt minden lehető rész
leteiben keresztül akarjuk vinni, az a mi feladatunk ; 
mi szükség a miniszternek tömeggel , közgyűlé
sekkel és más közönségekkel küzdeni ? 

A valóságos felelősség egyéniséget feltételez ; 
egy bizonytalan számú tömegben nincs biztos fele
lősség ; ha óhajtjuk, hogy a biróság és közigazga
tási tisztviselők teljesítsék kötelességüket, szemé
lyes felelősséget kell a törvénybe igtatni. 

Ne méltóztassanak gondolni, hogy ez eszme 
uj, valami nagyszerű. Emlékezzünk vissza az 
1848-ki országgyűlésre, azon törvényjavaslatra, 
melyet az akkori első felelős magyar pénzügyi 
miniszter, a megyék legnagyobb védője készített : 
ebben ő világosan kimondja, hogy azon megyei 
tisztviselőt, ki a kincstár jövedelmét illető rende
letét nem teljesiti, hivatalából azonnal ki fogja 
csapni, 

Ha a törvényhozás törvényt alkot az ország-
kincstára jövedelmének biztosítása végett, szük
séges határozott és czélravezető intézkedést tenni. 
Ettől külön áll a megyék szervezése, azt itt mellé
kesen intézni s elhatározni nem lehet. 

Jelenleg a módositványt nem találván reám 
nézve kielégítőnek, elfogadom a miniszteri tör
vényjavaslatot annál inkább, mert az csak a 
megyék rendezéséig lesz érvényes, s míg a tör
vényhozásnak ideje, alkalma leend, részletes tör
vényt tüzetesen alkotni ugy a megyék szervezé
sérő!, mit én is óhajtok, hogy mielőbb történjék, 
mint a kincstár jövedelmének beszedése s bizto 
sitása módjáról. 

Ezért a miniszteri törvényjavaslatot átalános 
j tárgyalás alapjául kívánom felvétetni, 

Ráday László gr.: T, ház! A tanácskozás 
ily előhaladtával csak egy pár perczig kívánom 
igénybe venni a t, ház figyelmét. 

Azt gondolom, midőn egy törvényhozó tes
tület valamely törvénynek alkotásába bocsátkozik, 
ott aj kérdés jogi oldalait nem lehet vitatás alá 
venni, mert a souverain törvényhozásnak teljes és 
tökéletes joga van a törvényeket megváltoztatni 
és alkotni oly törvényjavaslatokat, melyek az ed
digi törvényekkel merőben ellenkeznek. Ha a t. 
ház többsége azt méltóztatik -na elhatározni, hogy 
a megyei autonómiának már legyen vége, ha meg
húzza a vészharangot a megyei autonómia felett, 
a megyei autonómia el lesz temetve, s a t. ház ezen 
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hozott határozata ellenében jogi kifogást senki 
sem tehet. 

Nem keresem tehát a szőnyegen levő jogi 
kérdés oldalát; hanem megvallom, az eddig, külö
nösen a jobb oldalról hallott több előadás után 
mindig arról gondolkozom, mi lehet alapja és mi 
lehet czélja a törvényjavaslatot pártoló jobboldali 
képviselőknek ? Én azt tartom, ez nem alapulhat 
máson, mint tisztán a megyéknek a törvény iránti 
engedelmetlensége iránt a jobb oldal részéről kife
jezett bizalmatlanságon. Megvallom, nem tudom 
megfogni, hogy a megyék . a megyék története, 
múltja mennyire teszik jogossá ezen bizalmatlan
ságot, a mely itt a megyék irányában nyilvánult. 
Méltóztassanak nekem bárminő esetet felhozni, 
hogy a régibb időkben valamely megye a törvé
nyes adót, vagy bármiféle törvényes kötelességet 
megtagadott volna. 

Ez ellenében azt mondhatnák talán : „igen, más 
volt 1848 előtt: mert az 1848 előtti megye külö
nösen adó dolgában nem a maga kötelezettségéről, 
hanem, hogy röviden mondjam, a népnek zsebéből 
rendelkezett." Azt tartom, ezen ellenvetés egyátalá-
ban meg nem áll, mert a megyei bizottmányok 
jelenleg ugy vannak összealkotva, hogy ott a nép 
képviselve van — bár volna még inkább, ez az én 
szerény óhajtásom — csattól félni, hogy ott most e 
különbség végett a iörvénj-ek nem hajthatók 
pontosan végre, azt hiszem, hogy a jövőben erre 
nézve egyátatában nem lehet. Sőt ellenkező bizo-
nyitékot nyerek, ha végig tekintek a megyék tör
ténetén. Azt hiszem, hogy az 1861-iki események 
lehetnek talán azok, a honnan ezen bizalmatlanság 
eredt; de ebből ismét az ellenkező argumentumot 
lehet kihozni : mert épen a megyéknek 1861-ben 
azon magok tartása, hogy az egyes tisztviselők ésbi-
zottmányi tagok teljes erélylyel az executio s a 
katonaság általi boszantás és sanyargatásoknak 
ellenállva, a törvénytelen adót megtagadták, épen 
a törvény iránti hű ragaszkodásból eredt, s ebből 
meríteném azon erős bizonyítékot, hogy most már 
az országgyűlés által megszavazandó összes adókat 
ép oly kötelességöknek fogják tartani beszedni. 
mint kötelességöknek tartották 1861-ben a törvény
telen adók behajtását ellenezni. 

Hallottam kiemelni a felelősség eszméjét. A 
felelősség eszméjét nem csak lielyesleni, sőt leg
szigorúbb mértékben kívánom alkalmazni. Legyen 
a. megye felelős a törvényes rendeletnek végre
hajtásáért, legyen a megye minden egyes tisztvi
selője felelős törvény szabta kötelessége végrehajtá
sában. Azonban minden esetre fen kívánom tartani 
azt. hogy a megyének tisztviselője felelősséggel a 
megyének tartozzék, s a megyétől vegye azon 
rendeleteket, melyeket ha nem teljesít, érezze a 
törvény szigorát. 
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Justh József t. képviselő úr azt monda, hogy 
nem lehet az adó behajtásában a megyének szabad 
kezet adni, mert utoljára igen könnyen meglehet, 
hogy a megye rokonszenvvel viseltetik épen azon 
egyik földbirtokos iránt, a ki ellen a végrehajtást 
vezetnie kell, és a végrehajtást nem fogja elrendel
ni. Ez g}ranusitás, a mely gyanúsítást, azt hiszem, 
a törvényekhez ezer éven át szigorúan ragaszko
dott megyék egyike sem érdemiette meg. Hanem 
legyen szabad nekem ezt megforditani, és azt mon
danom : hát ha azon adófelügyelőnek épen ellen
szenve van a megye egyik vagy másik birtokosa 
ellen, és ez ellenében szigorúbban, mig más elle
nében, a kivel talán rokonszenvez., engedékenyeb
ben fog eljárni ? Uraim ! ha Magyarország törvény
hozó testületében Magyarország törvényhatóságai, 
a megyei bizottságok iránt a bizalom annyira alá 
szállt, hogy sokkal igazságosabbnak, sokkal helye
sebben eljárónak, sokkal pártatlanabbnak tartatik 
egy pénzügyi felügyelő, mint egy megyei bizott
ság : akkor vége van a megyei autonómiának, ak
kor igen csodálom, hogy ezen teremnek falait fe
kete zászlókkal nem díszítették fel: mert meg van 
húzva a megyei autonómia felett a halálharang. 

Pártolom Tisza Kálmán módosítványát. 
Szász K á r o l y : T. ház! Megvallom, nem 

gondoltam volna, hogy a törvényjavaslat ezen 
szakaszai felett ily hosszú elvi és ily fontos vita 
fejlődjék ki, mert. t. ház! teljességgel nem osztom, 
sőt szabad legyen kimondanom, indokolhat ónak 
sem látom azok aggodalmát, a kik a törvényjavas
latnak itt szóban forgó szakaszai által a megyei-
autonómia halálharangját meghúzva lenni vélik, 
sőt azt már, mint Missics képviselőtársam mondot
ta, talán végkép sírba temetve lenni látják. Miről 
van itt szó, t. ház? Arról, hogy, a mint a törvény
javaslat világosan kimondja, a törvényesen kivetett 
adók behajtása az államkincstár javára minden 
fenakadás nélkül a törvények értelmében szabato
san és helyesen megtörténjék. Hogy a megyei 
autonómia az által, hogy ha a megyének maga ál
tal választott tisztviselői segédkezet nyújtanak az 
államnak követelései behajtására, hogy, mondom, 

I ez által a megyei autonómia végkép megölve vagy 
halálharangja meghúzva volna: azt gyarló eszem-

! mel felfogni nem tudom. Sőt el is fogadnám Tisza 
j Kálmán képviselő űr módosítványát, ha abban azon 

eszmét, hogy a megye maga felelős, határozottan 
kimondva látnám: mert azt hiszem, hogy ha a 
megyéket a törvény végrehajtásáért vagy végre 
nem hajtásáért, ennek elhalasztásáért s az ebből 
származható veszteségekért vagy károkért szigorú, 
személyes felelősség' alá lehetne vonni, akkor az 
egyedüli, a mit Tisza Kálmán képviselő úr módo-
sitványa ellen lehetne vetni, az volna, hogy ez 
utón kerülő tétetnék, s hogy ez hosszadalmasabb 
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lenne, mint a törvényjavaslatban tett inditványban 
ajánlott ut, melyen egyszerűbben s rövidebben él
hetni a czélhoz. Tisza Kálmán t. képviselő úr mó-
dositványában azonban a megye maga felelí/ssé 
téve nincs . . . {Felkiáltások halról: De igen!) Igen, 
az utolsó szakaszban a megye által megrendelt 
dolog végrehajtása iránt vannak a megye tisztvi
selői felelőssé téve; de nem azon esetben, hogy ha 
a minisztérium a törvényesen megszabott adók be
hajtását kívánja, s ha a megye bármely okból — 
akarom hinni, semmi esetre ellenszegüiési vágyból, 
akarom hinni, nem a törvény s a törvényes adó 
elleni megadózásból, hanem helytelen s téves fel
fogásból, mert a megye is emberekből áll, és igy 
az is tévedhet — annak behajtását megakadályozná, 
ez ellen semmi intézkedés a megye felelőssé téte
lére s az ebből eredő károk iránti felelősségre Ti
sza módositványában nem foglaltatik. Tegyük fel 
azon esetet — mert újra ismétlem, hogy a megye 
is emberekből áll, és igy az is tévedhet — tegyük 
fel, hogy az országban 3, 4, 5, 6 vagy nem tudom, 
hány megye nehézségeket támaszt, bár törvénye
sen megszavazott és kivetett adó behajtása ellen, 
azon esetet, hogy az egyik megyegyüléstől a má
sikig, mig a megye a kormányhoz fölír, míg ez a 
megyét fölvilágosítja, az adók behajtása azon egész 
megyében fel van függesztve : akkor a negyed vagy 
fél évi késedelmi kamatokat, a melyeketatörvény
ben már megállapítottunk, nem az egyes adózók, 
a kik a megye által nem szoríttattak adójok befize
tésére, az igazság szerint legalább nem ezek lenné
nek kötelesek fizetni, hanem azokat a megyének 
kellene fizetnie, mely azon késedelmet valósággal 
okozta az által, hogy a talán későbli belátása sze
rint is törvényes adók behajtására a segédkezet 
nyújtani elhanyagolta. [Helyeslés.) Én, tisztelt ház, 
ezen eljárást hosszadalmasnak s azért czélszerütlen-
nek, de az államra nézve veszélyesnek , s mégis 
olyannak látom, a mely a megyei autonómiát sem
mivel sem őrzi meg jobban, mint megőrzi az, a 
mely a törvényjavaslatban van ajánlva, mint a 
mely az adónak az alkotmányos megyei tisztvise
lőnek segédkezése általi törvényes behajtásáról 
szól. Már, t. ház, akár mennyire bizik is abban 
Eesze János t. képviselőtársam vagy egy előbbi 
nyilatkozata szerint Édes Albert képviselő úr, 
hogy valaha el fog jönni azon boldog eldorádói 
idő, midőn ugy fognak önként sietni az adófize
tési kassákhoz az emberek, mint sietnek most az 
alföldi vasút részvényeinek aláírásához: én meg
vallom, ezen reményt nem táplálom, s azt hiszem, 
hogy a legalkotmányosabb rendszer mellett is, a 
legalkotmányosabb országban is mindig kell az 
adók beszedésére közegeknek lenni, s azt hiszem, 
hogy az ország minden alkotmányos tisztviselőjé
nek a maga hatáskörében kötelessége leend és kö

telességévé teendő, hogy az alkotmányosan kive
tett adók behajtására rendelt közegeket az alkot
mány és törvény rendeleteinek határai között tá
mogassák és az által a ország kincstárának meg-
károsodását megakadályozzák. 

Nem gondolnám azért, hogy lehetne a leg
szigorúbb szemmel is az előttünk fekvő törvényja
vaslatnak vitatás alatt levő szakaszában oly va
lamit fedezni fel, a mi akár az alkotmányosság 
biztosítékaival, akár a megyének autonómiájával s 
törvényes állásával ellenkeznék; s midőn t. kép
viselő barátom Várady Gábor Tisza Kálmán mó-
dositványa mellett azon érvet hozza fel, hogy nem 
akar a megyei rendezésnek igy mellékesen elébe 
vágni, nem akar beékelni egy más tárgyról szóló 
törvényjavaslatba elveket: akkor tán elfeledte a t. 
kéjoviselő úr azt, hogy az általa pártolt javaslat
ban bár más elvek, de csak ugy ismét elvek van
nak kimondva, melyek szintúgy praejudicálhatná-
nak a töi vényhozásnak későbbi eljárásaiban, mint 
azok, melyek e törvényjavaslatban vannak felhoz
va. Ha majd a megye rendezése ex asse, részlete
sen külön törvényjavaslat tárgyát képezendi, és 
az tanácskozás alá vétetik , lehet, hogy az abban 
elfogadandó elvek ellentétben lesznek a mostani 
törvényjavaslat egyik-másik szakaszával, vagy lehet, 
hogy ellentétben lesznek egyik-másik szakaszával 
a Tisza képviselő úr által előterjesztett javaslat
nak. De hiszen tudjuk, hogy az utóbb hozott tör
vény mindig eltörli az előbb hozottat; {Helyeslés a 
jobb oldalon) és azért, mert a szükség kivánja, 
hogy az adó behajtása iránt törvény által gondos
kodjunk, mi ért nem szabhatnók meg abban a 
megyei t sztviselők részvétének körvonalát, azt 
megvallom, nem vagyok képes fölfogni. {Helyeslés 
a középen.) Az adó behajtásának módozatairól in
tézkednünk kell ; az adó behajtásánál szerepöknek 
kell lenni a megyei vagy városi közegeknek. Ha 
azoknak ezen szerepét körvonalozni akarjuk a tör
vényben, csak azt teszszük, mit szükségképen ten
nünk kell, mit az előttünk levő törvényjavaslat 
teljesit és mit a pillanat igényei megkívánnak, és 
ez a ke őbbi törvényhozásnak semmi tekintetben 
nem preajudicál. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Nem tehetem, t. ház, hogy még néhány ész
revételt ne tegyek azokra, mik a túlsó oldalról 
ellenünk mondattak. {Halljuk!) 

Megvallom őszintén, ha kedvezőbb előítélet
tel lettem volna is Tisza Kálmán igen tisztelt kép
viselőtársam javaslata iránt, s bár szívesen elis
merem azon igazságot, hogy ajó ügyet a leggyar
lóbb védelem sem koezkáztathatja, mindamellett 
azt hiszem, egy pár képviselőtársunk részéről oly 
gyönge és épen czélellenes védelemben részesült 
Tisza Kálmán úr módositványa, hogy engem an
nak helyessége iránt, ha e tekintetben már meg-
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állapított véleményem n e m lett volna is. épen azon 
védelmek túlságos gyarl ósága tett volna kételke
dővé. (Zaj bal, felöl.) Bo csánatot kérek, saját né
zetemet mondom ki : méltóztassanak azt szintúgy 
gyarlónak bélyegezni, és én tisztelettel fogom el
tűrni. 

Simonyi t. képviselő úr, azon kérdésre, mi 
fog akkor történni, ha a megye nem teljesiti a tör
vényt, vagy a mit teljesítenie kell az adóbehajtás 
ügyében? igen természetesnek találja azt felelni: 
„Mi fog történni? Az, mi ez előtt történt, t. i. a 
kormány biztost küld a megyébe és kényszeríti a 
törvény megtartására." Igaz, ez fog történni; de 
nem jó-e oly törvényt hozni, melyezen eshetőséget 
vagy meggátolja, vagy legalább ritkább esetekre 
szorítja ? A vagy mi fogna a megye autonómiájának 
léterére erősebb fejszét vetni, mint ha divatba jön
ne az, hogy a megyékbe mindig, minden évben — 
mert oly megye minden évben találkozik és a me
gyékben csak ugy szokás, mint máshelyt , nem 
pártkérdésbőlispártkéráést csinálni — biztosok kül
detnének ? Vajon a megyei autonómiának, megyei 
szabadságunk életerének nem inkább fejszét vet-e 
gyökerére,ha rendes,ha állandó institutiónak fogjuk 
venni,minek csak kivételes esetben kellene történnie, 
ha az engedetlen megyék nyakára minduntalan kor-
rmíny- vagy épen kir. biztosok küldetnének? 
{Elénk tetszés a középen.) En, t. ház, azon alkalmat 
akarom elkerülni, hogy ez megtörténjék sokszor, 
és el akarom érni, hogy erre legalább minél rit
kábban kerüljön a sor, és nagyon csodálkozom, 
hogy épen Simonyi Ernő képviselő' úr. kit a ma
gát legszabadabb elvűnek nevező párt egyik legje
lesebb tagjának van szerencsém ismerni, ezen in
stitutiót, a királyi vagy kormánybiztosi institutiót 
már előre mintegy rendessé, mintegy mindennapi
vá akarja tenni. En inkább szavazok oly törvény
re, mely a megyéknek már előre is biztosítja azt, 
hogy a magok körében teendő lépések ellenében 
nem lesz napirenden a királyi biztosok kikül
detése. 

Berzenczey képviselőtársam azt monda, hogy 
azért, mert most nem a régi megyét akarjuk itt 
visszaállitani, reméli, hogy az nem azt teszi, hogy 
nem is fogjuk a régi megyét tökéletesen visszaállí
tani. Én pedig, t. ház, reménylem, hogy bármi 
tisztelettel legyünk is megyei autonómiánk iránt. 
nincs e házban Berzenczey képviselőtársamon kí
vül senki, ki a régi megyét mindenestül visszaál
lítani kívánná. (Felkiáltások a bal oldalon: Berzen
czey ezt nem mondta!) Azt mondta Berzenczey, 
hogy ö reményli, hogy azért, mert most nem a 
régi megyét akarjuk visszaállítani, ebből nem kö
vetkezik, hogy a régi megye ugy, a mint volt. 
egyátalán vissza ne állíttassák. (Felkiáltások a bal 
oldalon: Ezt nem. mondta!) Hiszen meggyőződhe-
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tünk a gyorsirók jegyzeteiből. Én pedig újra is 
kijelentem, hogy hiszem, és épen a t. bal oldalnak 
ezen szavaimra tett nyilatkozataiból még inkább 
örömmel győződtem meg, hogy Berzenczey kép
viselőtársunkon kivül senki sincs e házban, ki a régi 
megyét, ugy a mint volt, vissza akarná állítani. 
(Felkiáltások bal felöl: Berzenczey sem!) Berzenczey 
képviselő úr egy szóval sem mondotta, hogy ki
fogásokat akar tenni a régi megyék ellen. Midőn 
a megyei institutio életerejéről van szó, midőn ar
ról beszélünk, hogy azt semmiképen sértetni és 
hántatni nem akarjuk : akkor a régi megyét vissza
állítani akarni és annak lebegni gondolataink előtt 
csak Berzenczey képviselőtársam akarhatja. (Zaj. 
Ellenmondás bal felöl.) Senki másról nem szólottam, 
mint Berzenczey képviselő úrról; sőt ki is fejeztem 
azon hitemet, hogy ezt rajta kivül senki se akarja. 

Berzenczey László: Szót kérek! 
Szász Káro ly : Előttem szólott Ráday Lász

ló képviselőtársam azt mondotta, hogy nem tudja 
megfejteni, mi lehet oka, hogy a jobb oldalon töb
ben ezen törvényjavaslat mellett, és Tisza Kálmán 
képviselőtársunk módositványa ellen szóltak, és 
azt monda: nem tudja egyébben annak okát felta
lálni, m'nt abban, hogy a megyék törvény tisztelete 
iránt a jobb oldalon bizalmatlanság uralkodik. 
Nem akarom visszafordítani a szót . mert azt 
mondhatnám, hogy midőn több szónok, köztök 
Várady Gábor képviselőtársunk kifejezte azt, 
hogy a mostani kormányról nem csak hiszi, ha
nem tudja is, hogy a megyei institutiót tiszteli: 
én sem tudnám egyéb okát azon ellenszenvnek 
feltalálni, mint azt, hogy a t. baloldala kormány
nak törvénytisztelete iránt bizalmatlansággal vi
seltetnék: (Nyugtalanság a bal oldalon) mert a tör
vényjavaslat, mely előttünk áll, nem egyátalán 
mindenféle adóknak és azok közt az olyanoknak 
is, milyeneket 18 éven át kényszeriíve fizettünk, 
hanem világosan és határozottan a törvényhozás 
által megszabott törvényes adóknak behajtására 
vonatkozik, és igy ezen törvénynek és azon köte
lező erejének, hogy tudniillik e megyei tisztvise
lők azt végrehajtani tartoznak, azon pillanatban 
meg fog szűnni súlya és érvénye, melyben va
lamely pénzügyi közeg vagy megyei tisztviselő 
nem a törvényhozás által megszavazott adót akar
ná behajtatni. Addig tehát, mig parlament van, 
mige parlamentben ennek felelős kormány ül, mig 
a törvényhozás szavazza meg az adókat: ezen bi
zalmatlanság meg nem állhat. Mert t. barátom 
Várady Gábor maga is mondta, hogy 8 nem a 
mostani kormánytól fél, hanem jöhet ezut;ín egy 
más kormány. De, kérem, mily kormány ? Parla
menti kormány? En annyira bizom a parlamenti 
kormányban, bár ha az a másik oldalról jönnd a 
mostani helyébe, hogy ismerve annak tökéletes 
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felelősség alá vonhatását, annak is egész lelkemből 
kész vagyok e törvényjavaslatokat megszavazni. 
Vagy talán attól tart a t. képviselő úr, hogy nem 
parlamentáris kormány fog következni, hanem 
megint egy a 18 évi absolut kormányokhoz ha
sonló, megint valami provisorium ? Hiszen ezek 
számára nem is alkotjuk ezen törvényeket. Itt 
parlament által megszavazott törvényekről van 
szó ! (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Én, t. ház, mindezeknél fogva a parlamenta
lis kormánynak törvényhozásilag megszavazott 
adók behajtására nézve a törvényjavaslatban a 
megyei tisztviselők segélyül vételét szabályozó 
határozatait mind czélszerüeknek, mind a megyei 
autonómiára nézve legkevesebbé sem tartván sé
relmeseknek, tökéletesen elfogadom a törvényjavas
latot ; ellenben Tisza Kálmán módositványát, mint 
a mely a hosszabb utat választja, és a dolgot tö
kéletesen megfordítva a megyét felelőssé nem 
teszi, és azon veszélynek teszi ki az államot, hogy 
az adónak beszedése fenakadjon, mint czélszerüt-
lent el nem fogadhatom. (Elénk helyeslés a jobb 
oldalon?) 

Tisza Lász ló : Midőn ezen kérdéshez szó
lok, melynek fő sarkát abban látom letéve, hogy 
mig a túlsó oldal helyesnek látja egy más törvény
ben a megyei beléletet, magát a tanácskozás rend
jét szervező szakaszokat alkotni , addig mi ezt a 
jövőnek mintegy a jelen, látszólagos — mert csak 
látszólagosnak kell hogy nevezzem — kém elem
ért való feláldozásának s így helytelennek látjuk, 
nem akarok legkevésbbé is tudós értekezéseket 
tartani a megyék szervezése fölött, mint azt előt
tem többen sikertelenül megkísértették: mert azt 
hiszem, hogy akkor épen azon hibába esném ma
gam is, melyet kerülni akarok , csak azt jegyzem 
meg , hogy a megyék jelenleg törvények által 
szervezve vannak , nem tiszta lapra irunk tehát, nem 
ott intézkedünk, hol még intézkedve nincs, hanem 
fenálló törvények ellen akarunk intézkedni. In
tézkedni akarunk nevezetesen az 1848-diki törvé
nyeknek azon rendelvénye ellen, hogy a törvény
hatóságok ujabb törvény intézkedéséig, minden 
általok addig gyakorlott jogok gyakorlatában — 
a választás körüli változtatásokkal — meg-marad-
janak. Azt kell megfontolnunk tehát, helyes-e, 
szabad-e ezen fenálló törvényeket így mellesleg 
megdönteni V 

De nem akarván bővebben kitérni magára a 
kérdésre, csak egynehány ellenünk felhozott ész
revételre akarok felelni, igyekezvén lehetőleg rö
videbb lenni, mint magok az észrevételtevők. 

Legelőször is Justh tisztelt barátomnak fe
lelve, ki kell jelentenem, hogy senki köztünk itten 
nem mondotta, s legkevésbbé mondotta az eredeti 
indítványt tevő képviselő, hogy valakit a felelős

ség alól el akar vonni; de ugy akarjuk a felelőssé
get gyakoroltatni, hogy minden ember annak 
legyen felelős, a ki illetékes őt feleletre vonni; és 
ezen mértékkel mérve a kérdést, egyátalán nem 
lehetek Justh barátommal egy véleményen, s nem 
találhatom, hogy e mérték szerint a megyei gyű
lések mikénti folytatása fináneztörvény által sza-
bályoztassék. 

Másfelől azt mondta t. Justh képviselőtársam, 
hogy ez nem beavatkozás, a megyék a miniszté
riumnak alárendelvék, a minisztériumnak ebbe 
beavatkozni lehet, és ő nem nézi azt, mintha a 
finánczközegek most is azon gyűlölt helyzetben 
lennének, vagy jövőre ugy maradnának, mim 
eddig voltak. Én sem nézem ezt; hanem magát 
t. képviselőtársamat szólítom fel, hogy ha nem 
egy gyűlölt közeg, de legbiztosabb kebelbarátja 
akarna is az ő belügyeibe, az ő saját gazdaságába, 
jelenlétében avatkozni, szivesen venné-e ezt? Szive-
sen veheti-e tehát a megy e.ka a fináncz directiók fog
ják akarni szabályozni a megyei gyűlések befolyá
sát és az egyes bizottmányi tagok felelősségét ? 

Azt , hogy a törvényhatóságoknak tör
vény szentesitési jogot adjunk, mint, Justh kép
viselőtársunk mondotta, ezt bizonyosan nem óhajtja 
közülünk senki, ugy mint ő sem. De itt törvény 
szentesitéséről nem is lehet szó, csakis a törvény 
végrehajtása minőségének egy kis megbirálásáról 
és a felírás általi óvástételről. 

Az, hogy a megyék egyszerű felírási jogát 
olyan erőszaknak nevezték előttem többen a másik 
oldalról, mely közvetlen a kormánybiztos leküldé-
sét tenné szükségessé, és hogy e törvény meg nem 
szavazása ellenében, alternatívául állították fel azt, 
hogy akkor a kormánybiztosok küldésére nyittat
nék alkalom : ez, mondom, már maga oda mutat, 
hogy ha nem is az egész ház, de sokan közülünk 
igen szomorú nézetben vannak a megyei autonó
miát illetőleg. 

Állitották azt is, hogy veszteség fog ez eljá
rásból akinestárra háramlani.Erre nem akarok hosz-
szasan kiterjeszkedni; de nem osztozhatom J usth 
József barátom azon nézetében, hogy azon rövid idő 
alatt, mig a felírás a magas kormányt megjárná, a 
tisztviselő által lezáróit holmik eiidegenithetők, 
elpusztíthatok lennének. Ez ellen uj törvény nem 
szükséges.; tudjuk mindnyájan, hogy a bírói zár 

levő portékának elidegenítése ellen a fenálló 
törvények elegendő biztosítékot nyújtanak, s bő
ven eleng dő az ez ellen vétőre a rendes törvé
nyekben, szabott büntetés a kincstárnak károsodás 
elleni biztosítására. Nincs tehát ok a megyei bi
zottmányok egyes tagjait ily felírások esetére sze
mélyesen felelőssé tenni. 

Áttérek Tóth Vilmos képviselőtársam nyilat
kozataira. Egyátalán nem helyeselhetem azon né-
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zetét, hogy nem lenne szükséges és tanácsos a 
megyéket külön rendes törvények által szervezni. 
Képviselőtársunk sok szépet, sok igazat mondott 
akkor, mikor azt mondotta, hogy egészséges viszo
nyok közt mindennek a maga rendes fejlődési me
netelét, a maga rendes sorát, kell, minden erősza
kos beavatkozás nélkül, követni. Bár ez a nézet 
átalános elismerésre jutni közöttünk. De ha a 
megye szervezetikérdését,rendes körülmények közt, 
a fokozatos fejlődésnek engedhefno'k is, az által 
nem hagyhatjuk természetes lassú fejlődésére, a mi 
mostan, fájdalom, még ma is ugy kell ezt nevez
nem, abnormis, átmeneti korunkban, én legalább 
félnék, látva a hangulatot, hogy ha jelenleg csak 
tétlenül néznők a műtétet, melyben a kormány és 
a megye az idők során át, esetről esetre hozandó 
törvényekkel szervezzék úgyszólván egymást. Ez 
veszedelmes kisérlet lenne. Engedjen meg nekem 
t. barátom, hogy ezen nézeténél azon két macska 
jut eszembe, mely egymást addig szervezte%mig 
végre mind a kettőnek csak a farka maradt. Én is 
félek, hogy ha megyei rendszerünket mielőbb 
állandó törvény által nem biztosítjuk, ismert szí
vóssága daczára is majd annak csak foszlányai 
fognak sallangként alkotmányunkon megma
radni. 

Azt is mondotta Tóth Vilmos képviselőtár
sam, hogy a megyei tisztviselőknek ez az előttünk 
fekvő törvény tetemes befolyástenged a financzia-
lis ügyekben. Más szóval élt: ugy gondolom, te
kintélyes befolyást emiitett. Ha nem tagadom is 
azt , hogy a végrehajtásnak a kimutathatólag 
túlságosan kivetett, vagy megelőző orvoslás által 
már ilyenekül kijelölt összegekre vonatkozó ideig
lenes megakasztbatása némi befolyást mutat, de 
nagy tekintély fektetését abból csakugyan nem 
láthatom, hogy a megyei tisztviselőnek kell a 
pénzügyi közegek jegyzőkönyveit vinni, hogy a 
megyei tisztviselőnek kell, még a legutolsó tolvaj 
ellen is, eljárni, nem látom ebben a megyei tisztvise
lőre háramló azon nagy tekintélyt, melyért érde
mes lenne a törvényhatóságok tanácskozási rendé
nek ily mellékes utón megváltoztatása. 

Perczel Béla képviselőtársam érvei közöl leg
először is azt kell megtámadnom, mely az itt előt
tünk hallottakkal tökéletes öszhangzásban nincs, 
s e megjegyzésem szóljon egyúttal Szász Károly 
képviselő urnák is. 

Igaz. mondotta Berzenczey László, hogy a 
jelenlegi megyék nem a régiek; mondotta azt is, 
hogy hiszi, miszerint a megyéket jelen állásukban 
megtartatni nem czélszerü, de sőt vissza kell állí
tani a megyéket régi állásukba. A világért sem 
valami nagy — nála talán nem is supponálom — 
aristokratikus viszketegből mondotta ezt, hanem 
azért, mert óhajtotta, hogy a jelenben csaknem 

hatáskör nélküli, s hatáskörükből mindinkább 
kiforgattatni szándékolt megyék helyébe állíttas
sanak vissza azon megyék, melyeknek az alkot
mányban kiszabott hatásköre a törvény értelmé
ben valóság legyen. {Elénk helyeslés a baloldalon.) 
így fogtam fel szavait, s gondolom, hogy ebben 
maga is igazat ad. 

Azt mondotta Perczel Béla képviselő úr, hogy 
kötelességünk mindnyájunknak az állam érdekeire 
felügyelni. Nagy és szent kötelesség ez, melyet 
mindnyájan nem érezhetünk eléggé; de ez mu
tatja, hogy, igénytelen nézetem szerint legalább, a 
legszentebb elvek is elferdithetők: mert épen, mint
hogy az alkotmány, a közjóllét érdekeit szivemen 
viselem, mert azt hiszem, a közérdek a közszabad
ság előmozdításának egyik nagyfontosságú esz
köze az, hogy a megyéknek legalább egyszeri 
felírási joguk legyen az emberileg csalódható 
miniszterrel szemben is, épen azért nem akarom a 
megyéknek ezen jogát igy mellékesen megnehezí
teni annyira, legalább is addig, míg a vele szembe 
tehető intézkedések meg nem lesznek téve, hogy 
az egészen fictio legyen. (Helyeslés hal felöl.) 

Szász Károly képviselőtársam azt mondotta, 
hogy a mi nézeteink indokolhatlanok. Bocsássa 
meg azon őszinte nyilatkozatot , hogy magam 
is jobban óhajtom, hogy magunk indokoljuk azo
kat, semhogy ő tegye ezt. Ezt különösen nagyon 
óhajtandónak azért, vélem, mert vagy7 két ellenve
téséből ugy látszik, hogy az elébb mondottakat 
nem fogta föl helyesen, és így- a mi nézeteinket 
nem is ismeri, Ezek közül az egyik az, hogyr azt, 
fejtegeti, milyen nagy hiba volna megakadályozni 
a megyééi tisztviselők segélynyújtását. Én megle-

i hetős figyelemmel hallgattam végig a baloldali 
szónokokat is ; de nem hallottam senkitől azt, hogy 
a megyei tisztviselők segélynyújtása ellen kifo
gást tett volna, sőt épen tisztán kifejezve látom az 
általa elvetendőrek talált módosítványban, hogy 
a tisztviselők, a megyei bizottsághoz való csak is 
utólagos hirtétel mellett, kötelesek segítséget nyúj
tani az őket erre felhívó pénzügyi közegeknek. Ez 
ellen könnyű is lenne kardot húzni; de sokkal 
nehezebb kardot húzni az ellen, hogy ne a fináncz-
törvény szabályozza a megyei bizottság tanács
kozásait. 

A másik ellenvetés, a miről nem óhajtom, 
hogy ő indokolja, az, hogy a módosítás elfogadá
sából a fmancziára tetemes kár háramolnék. Mi
után azonban a dolognak ezen részére Justh kép
viselőtársamnak megfeleltem, a t. Láz figyelmét 
tovább nem fárasztva, kérem, ne áldozzuk fel egy 
látszólagos jelenlegi commoditásért a jövőt, és igy 
pártolom a bal oldal nevében Tisza Kálmán által 
tett indítványt. (Helyeslés a bal oldalon.) 

H o r v á t h D ö m e : T. ház ! Nem leszek hosz-
14* 
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szadalmas, és a mennyiben szavazatomat egysze
rűen kívánom indokolni, talán rövid is lehetek. 

Ha , tisztelt képviselőház! most is, miként 
1848 előtt és 1861-ben, testületi kormány által 
kormányoztatnánk: akkor ezen intentiót., azon 
óhajtást, hogy a megyék mint municipiumok, a 
nem felelős és testületi kormánynyal szem közt, 
régi, nagy részben csak is a negatív téren divato
zott joggyakorlatukat minden áron megtartani és 
visszaszerzem törekedjenek: érteném és óhajtani 
tudnám. De most, a midőn felelős parlamenti kor
mány által kormányoztatunk, a midőn eljárásáért 
a kormány évenkint az országgyűlésnek felelős
séggel tartozik, a midőn mindnyájan meg va
gyunk győződve, hogy valamint a kormány a 
nemzetgyűlés irányában, ugy a megyék és muni-
cipalis tisztviselők is a kormány irányában hason 
felelősséggel tartoznak, s az alkotmányos élet 
érdekében az igazi felelősségnek mind fölfelé, 
mind lefelé egyformán érvényre kell jutnia: ez 
esetben az intentiót nem értem, és az indítványo
zott módositványokat ily helyzetben el nem fo
gadhatom. 

Egy tisztelt képviselőtársam meggyőződése
ként nyilvánította, hogy a megyék mostani rende
zetlen helyzetükben valódi hivatásuknak meg 
nem felelhetnek. Ez az én meggyőződésem is. S 
hozzá teszem, hogy a megyék a mostani kör-
vonalozatlan, teljesen határozatlan helyzetben, igy 
a mint vannak, azzal a bizonytalansággal és kör-
vonalozatlan hatáskörrel mind fölielé a parlamenti 
felelős kormánynyal szem közt, mind lefelé a ren
dezett tanácsú községekkel szemben, mind a jurí-
dieum, mind a rendezett tanácsú árva-, telek- és bűn
ügyek irányában tartós jövendővel nem bírhatnak. 

S teljesen igazságot adok t. képviselőtársam
nak, hogy a megyei és városi municipiumok e 
nem igen szerencsés helyzetének törvényhozásilag 
törvény által kell véget vetni. 

De nem pártolhatom azon következtetést, a me
lyet t. képviselőtársam a helyes nézetből, saját 
szempontjából vonhatott, s ha távolról jól hallot
tam, vont i s : hogy tudniillik a megyék törvé
nyes rendezéséig, a pénzügyi bizottság által aján
lott s a megyék és királyi városok eljárására vo
natkozó törvényszakaszok ne léptettessenek életbe. 

É n , t. képviselőház! meg vagyok győződve, 
hogy valamint az országgyűlés fel van arra jogo
sítva, hogy a municipiumok irányában azoknak 
szervezése iránt törvényt hozzon: ugy szerintem 
arra is fel van épen ugy jogositva, hogy egyes 
életbe léptetetendő törvényeknél, miként most e 
pénzügyi törvény alkalmazásánál a megyék mint 
municipiumok, a megyei tisztviselőknek e részben' 
eljárását illetőleg, magában azon törvényben, a 

rendezési törvény hozatala előtt bár, határozottan 
szabályozza.körvonalaz?.a és megállapítsa. 

Ezzel a törvényhozás nem előzött meg sem
mit, saját hatáskörén tul nem lépett. 

S a mennyiben én ugy találom, hogy a kér
déses törvényszakaszokban nem foglaltatik az, a 
mivel azokat tegnap egy képviselőtársam gyanúsí
totta: mintha a kérdéses törvényszakaszok elfoga
dásával a megyei municipiumok életágaira egy-egy 
gyilkos kéz alkalmaztatnék; ellenkezőleg ugy talá
lom, hogy e törvényszakaszokban tett intézkedés
sel, a végrehajtás iránti eljárásra nézve, a kormány 
és municipiumok közt kivánt és nagyon is szüksé
ges öszhangzás ezéloztatik létesíttetni, s hogy a 
kérdéses szakaszokban csak is a megyék és megyei 
tisztviselők hatásköre és eljárása állapittatik meg 
és körvonaloztatik, és pediglen határozottabb, kö
rüli tabb mérvben, mint a tág keretű, tág értelme
zést és kibúvó ajtót fenhagyó módositványban : ez 
indokból én a pénzügyi javaslat kérdéses szaka
szait átalánosságban elfogadom s azokat helyesek
nek találom. 

S annál inkább üdvöseknek tar tom: mert, ha 
a határozott körvonalozások törvény által lépnek 
életbe, csak is akkor fognak teljesen elmaradni 
azon jelenségek, a melyek itt-ott a megyék és 
városokban a közel múlt és folyó évben nem igen 
helyeselhetőleg felmerültek. 

Engedjék meg, tisztelt képviselőtársak, hogy 
az eseményekből némelyekre tanúságként önöket 
visszaemlékeztessem, s a múlt időt pár képben 
szellőztethessem. (Halljuk!) 

Zala megyében legközelebb, a t. megye meg
egyezésével, egy adóhivatal feloszlattacván, a fel
oszlatás alkalmából az illető szol^abiró hivatalos 
feladatának ismerte megtiltani, hogy a begyült 
adók többé az adóhivatalba a világért ne szállít
tassanak , de azokat a községeknél visszatartatni 
rendelte. S ez nem régiben történt. 

Pécsett, a hírhedt Pécsett, a mostani városi ha
tóság mind 1867-ben. mind 1868 ban ismételve fo
lyamodott a kormányhoz, hogy a czélszerübb és 
olcsóbb katonai adóvégrehajtás áilittassék vissza. 
Legtávolabbról se kivánom a tisztelt kérvényező
ket gyanusitani; de nem lehetetlen, hogy őket az 
ismételt kérvényezésnél nem tisztán az olcsóbbság. 
s nem a katonai végrehajtás czélszerübb volta ve
zette, hanem a végrehajtás ódiumát szerették volna 

I az eljárásnál a pénzügyi közegekre s a katonaságra 
háritani. Bármi volt légyen az indok: de az eset 
megtörtént tény. 

Legyen szabad ily eseményeknél kérdenem : 
a kik nem csak a városi, nem csak a megyei mu-
nicipiumokat óhajtjuk a rendes kerékvágásban a 
haza javára működni és hathatni , de óhajtjuk, 
hogy a nemzet, az ország legfőbb közegei, a felelős 
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minisztérium is épen ugy a rendes kerékvágásban, 
a köz javára háboritlanul, de felelősség mellett, a 
megyék és városok öszhangzásával működjék: 
azon hazafiak előtt az ily események lehetnek-e 
örvendetesek ? lehetnek-e kívánatosak ? 

Még egy pár kézzelfogható példával szolgál
hatok. (Halljuk!) 

Szegeden és Hód-Mező-Vásárhelyt azindirect 
adók ellenőrzése és behajtásánál assistentia a köz
séghatóságtól többször igényeltetett, de a pénz
ügyi közegek előterjesztésére megtagadták. Scsak 
később, midőn e részben a megtagadásért való fe
lelősséget a pénzügyminisztérium kimondotta: 
Csongrád megyében a kivánt segélyezés csak akkor 
adatott meg. 

Turócz megyében a kormány által tér és al
kalom nyújtatott a r ra , hogy a kik ott pénzügyőri 
szolgálatra alkalmas egyének találtatnának és je
lentkeznének , azok a hatóság által a pénzügymi
nisztériumnál jelentessenek be. E jóakaratú kérés 
és figyelmeztetés a törvényhatóság által meg
tagadtatott. 

Ezek ugyan önmagokban kicsinységek , de 
megtörtént dolgok. 

És legyen szabad ismételve kérdenem, 
azon hazafiak előtt, a kik nem csak a megyék 
és községek, mint municipiumoknak rendes élet
forgását és virágzását óhajtják, de óhajtják, hogy 
a municipiumokkal kivánt öszhangzásban, a nem
zetnek együtt életerős és életképes parlamenti fele
lős kormánya is legyen, hogy a nemzet legfőbb 
kormánya is a köz javára háboritlanul, rendes ke
rékvágásban működhessék : azon hazafiak előtt az 
ilyes nagy számmal megtörtént események örven
detesek-e ? kivánatosak-e ? 

Több felől ellenmondatott, tis ;telt képviselő
ház, hogy a municipiumoknak mindannyian ba
rátai vagyunk. De, ismétlem, t. ház, a parlamenti 
felelős rendszernek, a parlamenti felelős kormány
zatnak sem lehetünk ellenei; készakarva annak 
hatáskörét és eljárását se zsibbaszthatjuk v. eg. Mi 
féltékeny kincsként ragaszkodunk hitünk szerint 
a felelős kormányzattal öszhangzásba hozható mu-
nicipiumokhoz, s kell is, hogy apáink e hagyaté
kát korszerüsitve és átalakítva megbecsüljük; de 
akkor a parlamenti rendszerhez és felelős kormány
zathoz, a melyért csak nem régen mindent áldoz
tunk, a miért, ha kellend, ismét mindent tudnánk 
áldozni, a mely, kell, hogy a közérzület és közvé
lemény s legjobb meggyőződésünknél fogva min
den régi szokásnál, minden avult hagyománynál 
szentebb legyen előttünk: kell, hogy akkor is 
mindennél nagyobb hűséggel ragaszkodjunk. 

Én a kifejtett indokok és körülményeknél 
fogva semmit se találván a kérdéses törvényszaka
szokban, a mi legtávolabbról is a megyék megdön

tésére, bárha indireete, vezetne, sőt inkább az 
azokban jelzett eljárási körvonalozást és meghatá
rozást a municipiumok és tisztviselőik irányában 
szükségesnek és helyesnek látván : a pénzügyi tör
vényjavaslat kérdéses szakas ait — miként mondám 
már — átalánosságban elfogadom. (Élénkhosszashe
lyed 's a jobb oldalon.) 

BÓnis S á m u e l : Szeretném, mielőtt a szőnye
gen forgó tárgyhoz hozzászoknék, a kérdést 
egyszerűsíteni, ugy mondaniki nézetemet, és húzni 
ki a következést. (Halljuk.) 

Ha ezen törvényjavaslatnak czimét olvasom, 
az szól a közadók biztosításáról és behajtásáról. 
Czélja e törvényjavaslatnak, hogy az államnak 
egyesek irányában adókövetelése biztosítva és 
szigorúan behajtva legyen. Erre adta be a mi
niszter úr e törvényjavaslatot, és a mennyiben Tisza 
Kálmán képviselőtársam ezen törvényjavaslatban 
mellőzve látja a municipális hatóságok igénybe 
vételét, tett rá egy módositványt. Első kérdés te
hát az, hogyaczél , mely czél tulajdonképen mind
két törvényjavaslatban ben foglaltatik: az adók
nak rendes behajtása és biztosítása, elérhető-e a 
nélkül, hogy a municipiumok felszólítása elmellőz-
tessék? Az én nézetem szerint, a mennyiben Tisza 
Kálmán képviselőtársam véleményében szintugy 
eléretik az adók biztositása és szigorú behajtása, 
mint a másik törvényjavaslat által, én azt párto
lom, annyival inkább, mivel megvallom, hogy 
ezen az utón a municipiumok rendezéséhez hozzá
szólni nem akarok, nem akarok a municipiumok 
felett itt hosszas szónoklatot tartani, de azt hi
szem, azon municipumok oly életerőseknek fog
ják magokat bebizonyítani, hogy azokat könnye
dén eltemetni nem is lehetne. 

Engedje meg Justh József barátom — kivel 
ezen a téren már régen együtt járok, de kinek 
véleményét most jelenleg nem pártolhatom — hogy 
a mit mondott, arra egy pár szóval felelhessek. U, 
midőn az eredeti törvényjavaslat és a módositás 
közt összehasonlítást tett, azért vetette el a módo
sítást, mivel szerinte a megyék most már nem ugy 
vannaK szervezve,mint voltak 1848 előtt,feltette an
nak lehetőségét, hogy a megyék az adóbehajtásra 
vonatkozó miniszteri rendeleteket nem teljesitik. 
Engedje meg tisztelt barátom, hogy abból, mert 
a megyék nem ugy vannak szervezve, mint voltak 
1848 előtt, ezt következtetni, ezen következtetést, 
húzni nem lehet. 1848 előtt ugyanis a megyéket a 
kiváltságos osztály tette, most a megyék képvi
selet alapján vannak szervezve , (Ellenniondós) de 
mindazon jogokkal felruházva az 1848-iki törvé
nyek által, mely jogokkal birtak az előbbi me
gyék. Hogy lehet azt már feltenni, hogy a nép
képviselet utján összehívott parlament által meg
ajánlott törvényes adókat a képviselet alapján 
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(Ellenmondás) szervezett megye megtagadná? Én 
ezt, megvallom, feltételezni képes nem vagyok; én 
elég garantiát lá:ok Tisza Kálmán képviselőtár
sam módosításában és azt pártolom. 

Hogy mikép fognak a megyék szerveztetni ? 
Tóth Vilmos barátomnak csak azt feleLm, való
színűleg biz azok fognak szerveztetni exasse. Leg
alább a törvényhozás nézete eddig az volt; azért 
küldött ki e ház e végből már egy deputatiót; de 
hogv a megyék szervezésénél a codificatio minden 
egyes ágait öszhangzásba kell hozni, abban vele 
tökéletesen egyetértek. 

Egy mondatára kivánok még t. barátomnak 
felelni. (Szünet.) Bocsásson meg a t. ház! hogy 
emlékezetemet egy kissé összeszedhessen. (Szünet.) 
Nem jut eszembe, s ennélfogva nem untatom vele 
a t. házat. Röviden csak azt jelentem ki, hogy pár
tolom Tisza Kálmán képviselőtársam módosit-
ványát. 

Még csak azt kérem, hogy midőn egy kér
dés felett szólunk, ne hozzuk azt mindjárt oly szo
ros kapcsolatba a törvényhatóságok életével és 
halálával: (Helyeslés) mert a törvényhatóságokat 
egy könnyen megtámadtatni nem engedem; de 
tagadom is a miniszteri onmlpotentiának azon 
hatalmát, hogy az ország mostani közvéleményé
nek ellenében eltemetni oly könnyen lehetne a 
megyéket. (Átalános helyeslés. Nem is akarjuk! jubb 
felöl.) 

Papp Zsigmond: T. ház! (Eláll!) 
E l n ö k : A tárgy nagyon fontos és több szó

nok van még felírva: hallgassuk ki őket. 
P a p p Zs igmond: T. ház! Én azt hiszem, 

a szőnyegen levő tárgyat tovább fejtegetni fölös
leges, és ha a túlsó oldalról feljegyzettek elállanak 
a szótól, én is szívesen elállók. (Csak tessék szólni!) 
A mint látom, nem fognak eláliani; legyen tehát 
szabad nekem is pár szót koczkáztatnom ezen 
tárgyra nézve. 

Mindenek előtt csodálkozásomat kell kifejez
nem Tisza László t barátomnak igen szépen ki
fej tett és a megyék autonómiáját védő szavai felett 
akkor, midőn ö a múlt napokban egy országot 
sem akart megemlíteni, annál kevésbbé annak auto
nómiáját. Ebből azonban nem az következik, hogy 
én a megyék autonómiáját nem akarnám oly mele
gen pártolni, mint ő; sőt igenis át vagyok hatva attól, 
hogy a megyei autonómiát maholnap öszhang
zásba kell hozni a parlamentalis rendszerrel. 

Midőn a megyékről van szó. azon aggodal
mat költik bennem némely szónokok, hogy midőn 
azt mint védbástyát fölemiitik, akkor talán ők azt 
akarják mondani: állítsuk vissza az lb48 előtti me
gyéket. De ez ellen én egyenesen tiltakozom, mert 
csak két alternatíva állhat fön : vagy fenállhat t. 
i. a megye, ugy a mint az előtt volt legislatio sze

rint is, hogy ő küldjön követeket az országgyű
lésre és azokat instructiókkal lássa el ; vagy pedig 
nem állhat fen, és ez utóbbi, ugy hiszem, a par
lamentalis kormány természetéből foly. 

Nem pártolom Tóth Vilmos képviselőtársam 
nézetét, hogy nem tudja, miként kell ezt öszhang
zásba hozni. Meghiszem, hogy ő azt nem tudja, 
(Nem mondta azt!) legalább nem gondolkodott fe
lette ; de mi, akik — legalább én részemről — akik 
mind a multat, mind a parlamentalis kormányt jól 
ismerjük, azt öszhangzásba tudjuk hozni, megszab
ván mindenkinek a felelősség eszméjéből kiindulva 
a maga hatáskörét: mert hogy ha azt akarjuk, 
hogy a régi autonómia maradjon, akkor azt kell 
mondanom, hogy a Török János táborába kell 
állani. (Derültség.) 

Itt elvről, autonómiáról van szó, s én tisztán 
kimondom, hogy a megyei rendszert, ugy a mint 
az 1848 előtt volt, nem jnártolkatoni; hanem igen 
is a megyei autonómiát akarom öszhangzásba 
hozni a parlamentalis rendszerrel; de ezt akkor 
nem teszem, midőn ez szőnyegre nem került, s ak
kor, midőn ezen becsusztatás által nem okozunk 
mást, mint azt, hogy — ha elfogadjuk, a mit fi túl
só oldalról indítványoztak — a megyék magok is 
fínánczok lesznek. A megyéket e teendőkre nem 
degradálhatom, ezt én nem akarom. Itt az eredeti 
szerkezetben tisztán az van mondva, miszerint az 
illető pénzügyi közegek, vagy minisztérium ki
küldöttjei filtal fognak felszólittatni. Kik? Nem a 
megye , hanem a városi hatóság, a községi elöl
járóság, a megyék ivedig tartoznak felügyelni. 
Ezen szövegezést én helyesnek tartom: mert oly 
terhet róni most a megyékre, hogy a pénzügyi 
közegek egyenesen őket szólitsák fel, azt nem kí
vánhatja senki. Ha tehát a minisztérium felelős
ségét elismerjük, el kell ismernünk azt is, hogy a 
miniszter magában nem tehet mindent, hanem az 
illető közegek által téteti meg; tehát ha az illető 
közegeket hatalmazza fel a miniszter, az illető 
pénzügyi közegek fogják a megyéket Tisza Kál
mán képviselőtársunk módosítása szerint felszólí
tani, és ebben látok én a megyékre nézve sé
relmet. 

Ennélfogva nem pártolhatom, hogy egyene
sen per excerpta a megyék oda utasíttassanak, mi
szerint teljesítsék az adó behajtásait; hanem igen 

I is a másik szerkezetet elfogadom annál inkább, 
mert ez által nem látom veszélyeztetve a megyei 
autonómiáit, s mert nem akarom praeoccupálni ha
táskörének jövendőbeli megszabását. 

Szi lády Áron : T.ház ! Én csatlakozom Bo-
nis Sámuel képviselő úr azon nézetéhez , hogy a 
minisztériumok rendezésének kérdése fontosabb, 
semhogy azt ezúttal mellékesen el lehetne intézni. 
Ennélfogva, ha a vita tárgyának ezen felvehető 



CCLXIII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Július 15. 1868.) 111 

oldala annyira ki nem volna is merítve, mint a 
mennyire már az előttem szólók által ez megtör
tént : ebbe még akkor sem ereszkedném. 

T. ház ! Midőn egy-egy törvényjavaslat elénk 
kerül, megvallom, a nélkül, hogy szeretnék s szán
dékom, hajlamom volna sorok között olvasni, nem 
csupán mindig a betűket s a betűk szó szerinti 
értelmét, hanem szoktam a törvényjavaslat elvét — 
régebben lelkének neveztetett — szellemét is tekin
teni, vizsgálat alá venni. Tettem azt eddig i s ; tet
tem a jelen tárgyalás alatt levő törvényjavaslattal 
i s , megvallom, hogy én ezen országgyűlés alatt 
eddig hozott törvényeinkben két fő elvnél többet 
nem látok. Fő elvet mondok, nem pedig mellékes 
irányzatokat, melyeket szintén elveknek lehetne 
nevezni. Ezen fő elvek egyike a kényszerűség, má
sika a kényszerítés. (Heb/eslés a szélső bal Maion.) 
Ez utóbbit látom itt is a pénzügyminiszter által elő
terjesztett törvényjavaslatban letéve, és sehol sem
mi nyomát annak, hogy a minisztérium — a mint 
hiszem, hogy ez minden alkotmányos kormánynak 
érdekében van — az alkotmányos érzületet ezen 
törvényjavaslat által is szilárdítani akarná; sehol 
ezen törvényjavaslatban nem az önkormányzat 
elve a fő, hanem igenis a felelősség terhe alatt 
kényszerítő eszközök által a hűséges engedelmes
kedésre szoktatás, akarat és alkotmányos érzület 
hiánya daczára is. 

Állítom, t. ház, és hiszem, hogy e tekintetben 
nem fog a t. túlsó oldal sem ellenmondani: hogy 
valóban érdekében van minden felelős kormány
nak az, hogy szilárditsa, és ha hiányoznék, föl-
ébreszsze az alkotmányos érzületet. Hogy s miként 
fogja ezen alkotmányos érzületet fölébreszteni , 
ezen alkotmányos érzület által oda indítani, oda 
vinni a népet, a nemzetet, hogy az öntudatos alkot
mányos érzülettettel önként fizesse be adóját, nem 
pedig kénytelen, kelletlen, erőszakolva? 

Nem szólnék a dologról annyira, ha előttem 
szólott Szász Károly t. képviselőtársam azt tisztán 
nem állította volna elő, hogy a kormánynak és a 
t. jobb oldalnak nincs jóhiszeműsége az iránt, hogy 
ez valaha létrejöjjön e nemzetnél, mely 18 év alatt 
más útra lett szoktatva, és azért látja szükségesnek 
mellőzésével minden alkotmányos érzület fölébresz
tésének egyenesen kényszerítő eszközök és módok 
alkalmazását, (Igaz! bal felöl.) 

A legközelebbi napok alatt, ha jól emlékszem, 
midőn igazságügyminiszter űr Simonyi interpel 
latiójára felelt, mondott ki egy nagyon helyes, és 
a túlsó oldalról is nagy helyesléssel fogadott elvet: 
azt, hogy nem józan, vagy nem észszerű tett el
pusztítani, elrontani valamit addig, inig helyé
ben más valami jó már nem létesült. Ámbár, tisztelt 
ház! én nem akarom ugy tekiiiteni a mostani tör
vényjavaslat által életbe léptetendő adóbehajtás 

körüli eljárást, mintha aztán a megszüntetendő 
vagy eitörlendö alkotmányos megyék helyébe 
fináncz megyéket akarna állítani, (Nevetés johh 
felöl) mondom, nem akarom így-tekinteni; de 
annvit mondhatok, t. ház ! csodálkozom, hogv e^v 
alkotmányos pénzügyminiszter nem szívesebb kész
séggel tekinti és várja el , hogy egy adóját öntu
datos alkotmányos érzülettel önként fizető nem
zet kormányának legyen tagja, nem igyekszik 
inkább ezen, hanem e helyett igen szívesen elvál
lalja azon szerepet, melyet nem tudok, t. ház. más
kép nevezni, mint egy kénytelen, kelletlen adó
fizető nép nyakán élődő finánezhad generalissimu-
sának. 

Ezen kényszerítés elvébe látom, t. ház, elbuj
tatva a most gyakran emlegetett felelősséget. Igen
is felelős lesz azon kényszeritett ember, mert kény
szerítve van a felelősségre, legyen az tisztviselő, 
vagy megyebizottsági tag, vagy bárki más; de az 
alkotmányos fogalommal nem tudom megegyez
tetni , hogy a kényszerítés legyen alapja a felelős
ségnek s ne mindig a jóakarat és becsületes törek
vés. Az igy kényszeritett felelősség együtt jár 
azon általunk sokat ócsárolt elvvel, melyet épen 
azon emlegetett elmúlt időkben igyekeztek min
denkor reánk alkalmazni; az akarat ellen való 
boldogitás elvével. 

Ha én, daczára Szász Károly képviselőtár
sam állításának, ellenére a t. ház talán fele, talán 
legnagyobb része meggyőződésének, nem teszek 
le annak vitatásáról. hogy nem az a követendő 
út. melyet a törvényjavaslat jelöl ki, hanem azonűt, 
melyet az indítvány kimutat: akkor én nem Eldo-
radóra. hanem tényleges világba beillő alkot
mányos érzésre és önkényes szívvel teljesített 
kötelességre gondolok. (Zaj.) 

Nem folytatom tovább, nem fárasztom a t. 
ház figyelmét; különben is csak azon eddig nem 
emiitett egyetlen pontra kívántam a t. ház figyel
mét felhívni, mely előttem, meglehet, talán nem 
annyira praktikus cselekvési körömnél fogva (Igaz ! 
a jobb oldalon) különösen feltűnt, míg másoknak 
inkább eltűnt figyelme elől. 

Óhajtanám és szeretném, ha ezen elvre külö
nös súly fektettethetnék mindenkor, minden tör
vényjavaslat szerkesztésénél. Óhajtanain ezt. hogy 
a törvényjavaslatok szerkezete ne legyen olyan 
styláris tekintetben, mint eddig. Nincs hozzá ked
vem, t. ház, styláris javításokkal vesződni: mert ugy 
látom, már Vadnay képviselőtársam is beleunt, 
kivált azóta, mióta a koronázási diplomába bele 
corrigált. (Derültség.) Hanem mikor törvényjavas
latot szerkesztenek, és azt kell abban látnom, mint
ha még mindig Csaszlauból hozott coneipistákkal 
szerkesztetnék : (Derültség! Ugy van! a szélső bal 
oldalon) valóban, t. ház, nem képzelhetem akkor, 
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hogy kinek volna ideje, hivatása elvekre is gon
dolni, ha még a szavakra sem gondolnak. 

Pártolom Tisza Kálmán módosítását. (Helyes
lés, bal felöl.) 

Zichy Nándor gr . : T. ház! (Zaj. Halljuk! 
Eláll!) Én mindenek előtt azon leszek, hogy kitel-
hetőleg világosan fejezzem ki, mi tulajdonképen 
az itt szóban forgó kérdés. 

Két különböző elvet látok ezen előttünk vita 
tárgyát tevő szakaszokban letéve: az egyik az, 
miszerint a törvény, a mennyiben az adóra vonat
kozik, föltétlenül végrehajtandó bár ki á l t a l j s ; a 
másik pedig az , a mi magának a megyének a 
pénzügyi törvények végrehajtásában vagy az 
ezekre vonatkozó miniszteri utasitások végrehaj
tásában való szerepét körvonal ózza. 

A mi az első kérdést illeti: én azt hiszem, a 
megye és a megyétől függetlenül minden megyei 
tisztviselő, valamint minden egyes honpolgárnak 
megkülönböztetés nélkül kötelessége minden tör
vényt , mely hozatott és a maga rendje szerint 
közhírre tétetett, fentartani, végrehajtani, és azokat, 
miket ezen törvény kötelesség gyanánt elébe 
szab, teljesíteni. Ezen tudat szerintem oly erős a 
magyar nemzetben és annak minden tisztviselőjé
ben, hogy én nem vonom kétségbe azt, hogy min
den tisztviselő ezen kötelességének eleget fog ten
ni. Ha pedig egyes esetben eltérés fordulna elő, 
erre nézve a törvényes gyakorlat megszabandja a 
kellő útba igazitást és a visszatorlás útjait. Ha pe
dig ezen törvények nem lennének kielégítők, nem 
lennének elégségesek, még van a törvényhozásnak 
azon ága, mely erészbeli intézkedésre hivatott. Azt 
hiszem, a megye sem érezheti magát hivatottnak 
arra. hogy midőn valamely törvényes tartozás 
teljesitéséről van szó, akár tisztviselőjét, akár a 
községek tisztviselőjét utasitsa arra. hogy azt ne 
hajtsa végre, hogy máskép cselekedjék, mint azt a 
törvény kötelességévé teszi. Én tehát annak külö
nös szükségét nem látom, hogy a törvény végre
hajtása iránt az adó beszedése és kezelésére vonat
kozólag különös cautelával éljünk. 

A mi a kérdésnek másik részét illeti: a kér
dés tulajdonkép csak a körül forog, a mit az előt
tünk fekvő törvényjavaslat 77-ik szakasza s azt 
követő 78. és 79. szakasza tárgyal. Ezen szaka
szoknak értelme az, hogy midőn a minisztérium 
valamely pénzügyi törvénynyel elenkezőleg egy 
előforduló concret esetre nézve utasítást bocsát a 
megyei hatóságokhoz, mikép kelljen eljárni. Mi 
tehát itt tulajdonkép a kérdés? A minisztérium 
nem fogja utasítani a megyét, hogy ezen törvényt 
hajtsa végre, mert ez magában értetik. Ha ez nem 
történik, vannak utak és módok, mikép kell a me
gyét a végrehajtásra szorítani. Ilyetén miniszteri 
utasítás csak kivételes concret esetekre vonatkoz

hatnék, melyek a közigazgatás terébe vágnak. Ek
kor a politikai administratio terén forog a kérdés: 
ekkor szokta a megye meghányni és meg is hány
hatja, sőt kötelessége meghányni a kérdést, hogy 
mikép kelljen ezen előforduló esetben eljárni. 
Például valamely adó behajtására executio kéretik : 
végrehajtandó-e ezen executio jelenleg vagy nem? 
Itt opportunitás kérdése foroghat fen : vajon a 
körülmények olyanok-e, hogy ezen adót jelenleg 
executio utján behajtani szükséges, czélszerü-e vagy 
sem? Hogy ily esetek előfordulhatnak, azt én ta
pasztalásból is tudom s a dolog természetéből is 
foly. Ez igen sokszor szükséges. A miniszteri fele
lősségnek megvan a maga természetes korláta, 
megvan a megyei autonómiának is köre és fela
data. A miniszteri felelősség sem az egyéni szabad
ságot, sem pedig a kellő administratiót nem fogja 
biztosithatni akkor , ha az államszervezet rend
szerében maga elszigetelten áll ; hanem szükséges 
a szabadság és helyes közigazgatás kifejtése érde
kében, miszerint a felelős parlamenti kormány 
a megyékben oly autonóm közegekkel bírjon, me
lyek utján a helybeli viszonyokról mindenkor ki
merítő ismerettel birjon és megfelelő eligazitást 
biztosítson. 

Mi tehát az előforduló esetben az eljárás ? Az, 
hogy a megye, ha ellenkezőnek látja a tényálla-
dékot azzal, a mi a miniszteri vendelet alapját ké
pezi, felterjesztést tesz és figyelmezteti a kormányt, 
hogy a fönforgó körülmények közt ezen eljárást 
nem tartja opportunusnak. 

Mit változtat ezen a törvény provisiója ? Azt, 
hogy az, a ki a felterjesztést indítványozza és 
megszavazza, a késedelemből a kincstárra származ
ható károk iránt szavatos és e részben kereset alá 
vehető. 

Kétféle szempontból foghatom fel ezt. 
Először a politikai jogok gyakorlatára nézve 

ilyszerü felelősség szerintem czélszerüen nem alkal
mazható: nem pedig azért, mert egyenetlen mértékű; 
és nem, mert azt ugyan tudom, hogy minden poli
tikai jogg3'akorlattaí erkölcsi s polgári állásunkra 
kiterjedő, tehát vagyoni felelősség is j á r , hanem 
azt példátlannak tartom, hogy kiválólag és tüzete
sen az adózási kérdések iránti politikai joggya
korlathoz vagyoni felelősség és kártérítési kereset 
köttessék. Ezt én oly esetnek látom, mebyhez ha
sonlót felhozni, én legalább, képes nem vagyok, és 
nem hiszem, hogy bárki is körünkben képes len
ne oly esetet felmutatni akár a jelen, akár a múlt 
időből, melyben autón.>m területi hatóság politikai 
jogoknak gyakorlásában ilyformán kártérítési 
kereset által korlátoltatott volna. (Helyeslés bal/elöl.) 

Ez az első szempont, a melyből azt czélszerü-
nek nem látom; a másik magára a megye-intéz
ményre és politikai jog gyakorlására vonatkozik. 
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Ha ezen kérdésben czélszerünek tartunk ily- i 
forma intézkedést, az analógia oda fog vezetni, I 
hogy más kérdésekben hasonlóan cselekedjünk:, 
(Felkiáltások: Természetes!) mert a megye hatás-; 
köre sokkal nagyobb s fontosabb kérdésekre is I 
kiterjed, nüntsem az adó kérdéseire vonatkozó ta- j 
náeskozások ; s ha mi mindenkor egyéni felelősséget 
és kártérítési keresetet akarunk az egyéni szava
zatokhoz róni, akkor, ugy hiszem, a megyei insti-
tutio kora lejárt. Magam i-? nagy tisztelője vagyok 
a felelősség- elvének; hanem azt hiszem, a felelős-
ség elvének igen határozottan és világosan kell 
körvonalozva lenni. A jelen esetben nem lehet 
egyedül csak azt kérdezni: ki okozta a kárt ? 
hanem azt kell előbb kérdezni: volt-e benne elég
séges törvényes ok, vagy czélszerüségi indok ? 
Nem lehet hazárd játékot állapitani ott, h-d politi
kai jogok gyakoroltatnak. Nem egyeztethető 
ezen politikai joggyakorlattal, hogy már előre 
kezességet vállaljunk azért, hogy egy politikai in
tézkedésből különböző eventualisok szerint kár 
nem fog származni. 

Hogy visszatérjek állításaimra, a felelősség ; 
kérdését a municipiumnak és ugy szólván a tes- | 
tületi tanácskozásnak terére átvinni szerintem nem | 
lehet: ez oly tér, hogy ezen egy és ugyanazon | 
elv uralkodó nem lehet. Lehet felelőssé tenni a j 
főispánt, lehet felelőssé tenni az alispánt, lehet fe- j 
lelőssé tenni a megyei tisztikart; hanem egy ta- j 
nácskozó testületet felelőssé tenni nem lehet: s ez 
értelemben a felelőségi elv szerintem a megyére 
nem alkalmazható, ép ugy, mint nem lenne alkal
mazható az országgyűlés egyes tagjaira. 

T. ház! Én az előttünk forgó tárgyat külön
ben adózási szempontból nem tartom oly nagy 
fontosságúnak; sőt magát ezen elvnek elszigetelt 
s ideiglenes alkalmazását sem tartanám oly vészé- i 

lyesnek, hogy azt ily kikötéssel megoldani nem 
lehetne; hanem tartok attól , hogy ily ide
genszerű elv előzményként meghonosítása nem 
fogna kedvező eredményt szülni. Ennek követ
keztében , tisztelt ház, nem fogadhatom el a köz
ponti bizottság előttünk fekvő jelentését, hanem 
bátor vagyok magam részéről szintén külön mó-
dositványt előterjeszteni, mely szerint az emiitett 
harmadik fejezetben azon helyet , mely a megye 
felelősségére vonatkozik, ott, hol oly tárgyakról 
szól, melyek a megyék hatáskörére vonatkoznak, 
kihagyni kivánoin. Ha egyszer a törvényszék con-
stituálva van, a birák megválasztatnak, ezek a 
magok hatáskörében oly függetlenek, hogy a me
gyéket az ő eljárásukért felelősségre vonni nem 
lehet. Nem tartóin czélszerünek azt sem , hogy a 
pénzügyi közegek arra alkalmaztassanak, misze
rint törvényszékeknél , vagy egyéb hivatalokban 
vizsgálatot tartsanak a bélyegekre nézve, és ennek 
következtében módositványom oda terjed ki, hogy 
az évnegyedben vagy az illető tisztviselők által ki
jelölendő időben rendes vizsgálatot tartsanak, mert 
úgyis oly vizsgálatról van szó, mely rendben tar
tandó s ellenőrizendő dolgokra vonatkozik, nem 
pedig bizalmatlanság oka annak, hogy a pénzügyi 
közegek vizsgálatot tartanak. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Zichy 
Nándor gr. rnódositványát.) 

Elnök : Kivánja-e a tisztelt ház ezt is ki
nyomatni ? (Ki kell nyomatni!) Ki fog nyomatni '). 

Többen levén még felirva , s különben is az 
idő előhaladván, most az ülést befejezem, s holnap 
10 órára kérem ülésbe a ház tagjait. 

Az ü'éi véqzödik d. u. 2 órakor. 

) Lásd az Irományok 2 87-ik számát 
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