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cciiXiv. ORSZACJOS UAJES 
1868. július 16-dikán 

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

T á r g y a i : Kérvények bemutatása. A Tisza Kálmán által a közadók kivetése, befizetése stb. iránti törvényjavaslatra 
adott ínódositvány tárgyalása tovább foly, 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös József 
6., Gorove István, Horvát; Boldizsár, Lónyay Meny
hért, MikO Imre gr., Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdöoik d. e. 101/, órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzökönyvét Paiss Andor jegyző úr fogja ve
zetni ; a szólani kivánók neveit Dimitrievics Milós 
jegyző úr jegyzi. 

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

lö-kéii tartott ülés jegyzökönyvét). 
E l n ö k : Bemutatom Glósz Károly volt hon

véd-hadnagy és volt gömörmegyei igtatónak 
kérvényét, mely a pénzügyminisztériumhoz f. évi 
febr. 11-kén benyújtott folyamodványában kért 
állások akár melyikére leendő mielébbi kinevez-
tetéséhez a magyar országgyűlés pártfogásáért, 
valamint a honvédsegélyző bizottsághoz terjesz
tett segélyt kérő folyamodványának mihama
rabb leendő elintéztetéseért esedezik. 

Kassa sz. kir. város közönsége a magyar óhi
tűek részére egy magyar püspökség felállítása és 
a magyar nyelvnek vallási nyelvvé emelése tár
gyában Hajdu-Dorog városa által benyújtott fel
terjesztést pártoltatni kéri. 

Dietrich Ignácz pécsi választó elíenfolyamod-
ványt intéz az Irányi-pártiak nevében és érdeké
ben a Madarász-párt által az 1868. évi június 21-
kén tartott választás megsemmisítése végett bea
dott folyamodás ellen. 

A két előbbi kérvény a kérvényi bizottság
hoz, az utóbbi pedig az igazoló bizottsághoz uta-
sittatik. 

MiSSiCS JánOS: T. ház! Temes megyében ke
belezett Mehala község román nemzetiségű lakosai
nak azon kérvényét van szerencsém a t. háznak 
benyújtani, melyben kérik, hogy az egyház érde
kében felmerült kérdések elintéztessenek. Ezen 

kérvényben annál inkább kérik panaszaiknak mi 
előbbi orvoslását, mert Temes megye közgyűlése 
részéről a vizsgálati iratok a közoktatási minisz
tériumhoz felterjesztettek, ezen kivül pedig azon 
község lakosai panaszukkal szintén a közoktatási 
minisztériumhoz járultak és kérésök máig sincs 
elintézve. Kérik tehát ezen kérvény mielőbbi 
elintézését. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz tétetik át. 
Napirenden van a tegnapi tárgyalás foly

tatása. 
Szlávy József: Ne ni kívántam volna a tár • 

gyalás alatt levő kérdéshez szólani, a mint eddig 
is egyátalában nem igen untattam a t. házat szó-
noklatimmal: mert nem vagyok barátja a szó-sza-
poritásnak, és nem szokásom azt, mit nálamnál a 
parlamentalis téren jártasabbak sokkal jobban, 
meggyőzőbb okokkal és elevenebb sziliekkel elő
adnak vagy előadhatnak, halvány másolatban is
mételni. De miután mindjárt a vita kezdetén a 
bal oldal részéről ismételve és némileg szemrehá
nyásképen történtek felszólalások, hogy a kormány, 
vagy a kormánypárt, vagy a jobb oldal — ahogy 
tetszik — miért nem praecisirozza álláspontját ezen 
kérdésben ? és miért nem adja elő indokait az eredeti
leg benyújtott törvényjavaslatra nézve V mint
hogy ugy itt e házban, minta napi sajtóban ismé
telve emeltettek vádak, hogy a bal oldal t. tagjai 
által beadott módositványok, vagy indítványok 
nem annyira okokkal és érvekkel, hanem pusztán 
szavazással döntetnek el : legyen szabad nekem is, 
néhány pillanatra kikérvén a t. háznak ha nem 
is figyelmét, de legalább türelmét, okadatolnom 
szavazatomat, melyet e kérdésben adandó leszek. 
(Hallj. h ' U! 

Bónis Sámuel t. képviselő úr, kit én készség
gel és örömmel fogadok el a parlamentalis vita 
terén példányképül, s gzivesen követném, ha 
hozzá tehetségem volna, ugy kezdette tegnapi 
beszédét, hogy mielőtt a tárgyhoz hozzászólana, 
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szereti egyszerűsíteni a kérdést: legyen tehát sza
bad nekem is az én f lfogásom szerint egyszerű
síteni, praecisirozni, szabatositani, ha ugy tetszik, 
a kérdést. 

Elö'ttünk fekszik a közadók kivetéséről, behaj
tásáról és biztosításáról szóló törvényjavaslatnak 
azon része, mely a 68-diktól a 79-ik szakaszig 
terjed, s ennek elleniben a Tisza Kálmán barátom 
által beadott módosítvány. 

Mi a czélja ezen szakaszoknak és a Tis?a t. 
barátom által beadott módositványnak ? Vég 
czélja az állam bevételeit biztositani, megakadá
lyozni az államkin esi árnak bárminemű néven 
nevezendő megrövidítését és megkárosítását. Sem 
jogom, sem okom kétkedni abban, hogy Tis7a 
Kálmán barátom szintén oly őszintén kívánja ezen 
vég ezélt, mint akár a pénzügyminiszter maga: 
mert hiszen ő, kiben én is, mások is, mindig a tör
vények rendithetlen bajnokát tiszteltük és tisztel
jük, maga ismételve kinyilatkoztatta, hogy az, ki 
adóját kellő módon az államnak le nem fizeti, 
vagy az államkincstárt bár mi módon megrövi
díti, nem csak az államot kárositja, hanem bűnt kö
vet el polgártársai ellen is, mert azon adóteher, 
melyet saját válláról elhárit, polgártársai vállára 
nehezül. 

Ezért van, hogy ugy az eredeti törvényjavas
lat, mint a Tisza Kálmán barátom által beadott mó-
dositvány igen sokban hasonló, sokban majdnem 
szóról szóra megegyezik. 

Két lényeges különbség van nézetem szerint 
a törvényjavaslat és Tisza Kálmán barátom mó-
dositványa közt, mely két különbség leginkább 
nyer kifejezést a törvényjavaslat 68-dik szakaszá
ban és a Tisza által beadott 68-dik szakaszban. 
Mig t. i. az eredeti törvényjavaslat azt mondja: 
,,A megyék és kerületek közönségei, illetőleg tiszt
viselői felügyelnek arra. hogy" stb., addig azt 
mondja a beadott mődositvány, hogy: ,,A me
gyék és kerületek közönségei oda utasitandják 
tisztviselőiket, hogy" stb. Azaz: az eredeti törvény
javaslat elegendőnek tartotta a törvény rendeletét 
arra, hogy a megyei tisztviselőket kényszerítse 
a törvények végrehajtására ; a módositvány pedig 
szükségesnek tartja, hogy még a megye közönsége 
utasítsa különösen a lisztviselőket a törvény vég
rehajtására. 

A másik, és pedig lényeges különbség, a 76., 
77-dik szakaszok és Tisza Kálmán barátom módosit-
ványaszerinta 71. , 72-ik szakaszokban van. Mig t i , 
az eredeti törvényjavaslat azt mondja: „Ezen 
rendeleteknek és ítéleteknek késedelmes, hanyag, 
szabályellenes teljesítése, vagy a teljesítés megta
gadása, vagy kijátszása által az állambevéte
lekben okozott károkért az tartozik kártérítéssel 
az államnak, a ki okozta", ennélfogva itt a 

többször vitatott név szerinti szavazás fordul 
elő, azaz itt határozottan meg van mondva, hogy 
miben áll ez a felelőség' addig a módositvány 
megelégszik azzal, hogy azt mondja: ,,A tör
vényhatóságok mind azt tartoznak felelősség mel
lett végrehajtani." 

Az okok, melyek igen tisztelt barátomat e 
módositvány beadására indithatták, magokból 
ezen általam kifejtett különbségekből igen világo
san kivehetők, ha azok a módosítást pártoló urak 
által bővebben nem is taglaltattak volna: azon 
nézet t. i., hogy az eredeti törvényjavaslat által a 
megye autonómiája szükséges ok nélkül túlságo
san megS7orittatik, és ez által a megye autonómi
ája életgyökerében megtámadtatik; és azon 
aggodalom, hogy ha a megyék, helyesebben 
mondva. a törvényhatóságok rendezése előtt 
ily egyes törvényjavaslatok alkalmával mindany-
nyiszor megnyirbáltatnak a megye jogai, utoljára 
a megyék sovány vázakká válnak, melyekben 
életképesség nem lesz. A módositványt pártoló 
urak pedig ezeket életképes, erős, a nemzet szelle
mével öszhangzásban levő hatalmas tényezőkként 
kívánják föntartani. A kik pedig az eredeti szer
kezetet pártolják, azt hiszik, hogy e megszorítás 
nem olyan lényeges, mint tán a tul oldalon gon
dolják ; és másrészt azt hiszik , hogy a kormány
nak szükséges ezen hatalommal fölruháztatnia, 
különben az adó végrehajtása eléggé biztosítva 
nem lesz. 

És itt, tisztelt uraim, megérkeztünk ismét a 
megyék, vagyis a municipiumok rendezésének kér-

I déséhez; megérkeztünk azon kérdésnél, mit és 
| mennyit lehet, mennyit kell a megyék jogaiból 
| meghagyni, mi és mennyi jogokkal a kormányt 
| felruházni, hogy egyik a másik mellett megma-
Iradhasson? egy szóval, a megyéd rendezéséhez. 
| Hijába szabadkozniik az ellen, hogy erről most ne 
| szóljunk, hogy ez nincs tárgyalás alatt, e kérdést 
í mellékesen eldönteni nem is lehet /mégis az eredeti 
I törvényjavaslat mellett, vagy a beadott módosit

vány ellen, vagy megforditva, érveket alig lehet 
fölhozni, a nélkül, hogy a megyék hatáskörét jog-

; körét vitatkoz s alá ne vegyük. Ez, nézetem sze-
I rint, ujabb ok, ujabb érv arra, hogy mihelyt a 
• képviselőtestület egyéb munkájától teheti, minél 
| hamarabb a megyék rendezése kérdését tárgyalás 
I alá vegye. (Atalános helyeslés.) 
\ E részben nem érthetek egyet Tóth Vilmos 
! barátommal, és aligha helyesen nem gyanakodott, 
midőn azt mondotta, hogy elszigetelve áll vélemé-

| nyével , mely szerint, ő oly törvényjavaslatot, 
! melynek neve „törvényhatóságok rendezése", se 
1 most. se egy esztendő múlva tárgyaltatni nem ki-
I ván, mert, mint monda, a municipiumok sokkal 
' régiebbek, a felelős kormány pedig sokkal ujabb, 

15* 
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semhogy a tapasztalás, az élet kimutathatta volna, 
miként fér e kettő össze ; azt kivánja, hogy az élet, 
hogy a tapasztalás mutassa ezt ki, és csak akkor 
hozzunk erre törvényt. 

De, uraim, mi történik addig? Az egyenkint 
fenforgó esetek és kérdések megoldatnak igenis, 
mert ott, hol az élet a maga követelő s parancsoló 
kívánalmaival áll elő, ott a kérdéseknek törik sza
kad meg kell oldatniok. (Helyeslés.) így például, ha 
egyes municipium és a kormány közt, vagy a tör
vény homályossága, vagy hiányossága, vagy tör
vény nem léte miatt, egyes kérdésekben vélemény
különbség fejlődik, akkor hosszas levelezés után 
vagy enged a törvényhatóság, vagy er-ged a kor
mány, vagy utóvégre compromissum jön létre, 
mely az egyik felet sem elégíti ki, és mindegyik 
fél azt hiszi, hogy az ő felfogása helyes, a vesztes 
fél azt hiszi, hogy ő jogaiban sértve van. Ez, 
uraim, nem normális, nem kivánatos állapot. Es 
nem kívánatosakkor, midőn ily kérdések adhatják 
elő magokat minden nap, és magokat elő is adják, 
Ezen állapot ok és szükség nélkül élesíti és keseriti 
a viszonyt a kormány és a törvényhatóságok közt, 
mert gyakran történik, hogy p. o. egy törvény 
különböző felfogása miatt, a mely ezelőtt századok 
előtt hozatott bizonyos körülmények közt, bizo
nyos viszonyok tekintetbe vételével hozatott, de 
mely a mai körülmények közt a nélkül, hogy 
absurdumra n ; vigyük a dolgot, már igy végre 
nem hajtható, véleménykülönbség vau a tö 'vény 
hatóság és a kormány közt, és a törvényhatóság 
ragaszkodik a törvény betűjéhez. Mi történik akkor ? 
Akkor egy elkeseredett — ha szabad ugy monda
nom — harcz támad a kormány és a municipium 
közt, mely sem az egyik, sem a másikra nem üd
vös, az országra n zve pedig káros. 

Ennélfogva azt hiszem, minél előbb meg kell 
már egyszer határozni, mikép teljesítsék a megyék 
és municipiumok átalában közigazgatási kötelessé
geiket, hogy végre valahára örülhei-sünk egy ren
dezett administratiónak; meg- kell határolni a vi
szonyt, melyben a municipiumok a kormány hoz 
állanak; meg k 11 határozni, minő jogokkal kell 
felruházni a megyéket, hogy megóvhassák mago
kat a centr.disatio dermesztő bilincsebői, hogy 
megóvhassák nrigókat a kormánynak netalán cse-
kélyes és üdvtelen beavatkozásától; más részről 
azonban meg kell határozni, minő jogok azok, 
melyekkel felruházandó a kormány, hogy megfe
lelhessen köteh sségének, fentarthassa a? állam 
egységét, az állam hatalmi állását; minő hatalom
mal kell felruházni, hogy az imitt-amott lappangó 
éi bizonyos viszonyok közt veszedelmessé válható 
centrifugális erőket színtől)7 centripetális erővel 
ellensúlyozhassa. (Elénk helyeslés) Mindezeket, 

mondom, nézetem szerint, minél előbb meg kell 
határozni. {Ugy van!) 

Bocsánatot kérek a kitérésért, mert ez tulaj
donkép a tárgyhoz nem tartozik. Legyen szabad 
visszatérnem a tárgyhoz, ha fel tudnám fogni a 
fonalat. 

Egyik okául annak, a mi indithatá Tisza Kál
mán tisztelt barátomat ezen módositvány beadá-
sara, azt emlitém, hogy aggi dalma van, miszerint 
a megyei municipiumok, ha jogaik ilyes esetekben 
egyes törvényj'avaslatok tárgyalása alkalmával 
meg fognának nyirbáltatni, életképtelenné válná
nak, aggodalma, hogy a minicipiumok ily módon 
talán el fognak, a mint Bónis Sámuel tisztelt bará
tom monda, temettetni. De, tisztelt uraim, van-e 
ezen aggodalomra ok? Az én tudtommal ezen ház
ban talán nincs senki, vagy ha vannak, igen ke
vesen vannak, és ezek sem adtak életjelt, a kik a 
megyék és municipiumok autonómiájának ellensé
gei. A mi pedig a kormányt illeti : ugy hiszem, 
Bónis Sámuel tisztelt barátom, midőn tegnapi be
szédét azzal végzé, hogy ő nem hiszi a kormány 
omnipotentiáját oly erősnek, hogy az át dánosán 
nyilvánuló közvélemény ellenében a municipiumok 
sr ját meg birná ásni, midőn, mondom, ezen sza
vakat kimondá, ugy hiszem, nem azért monda, 
mintha a kormányról ezen szándékot feltenné.: 
mert — hogy egyebet ne említsek •— nem szükség 
emlékezetébe hoznom, hogy épen azon férfiú, ki 
jelenleg a kormány élén áll, volt az, ki 1865-ben 
egyike az elsőknek tört lándzsát a megyék visz-
szaállitása érdekében; szintúgy tudja, de sőt 
jobban tudja nálamnál, Imgy azon férfiú, ki jelen
leg a belügyek tárcsáját kezében tartja, szintoly 
régi, szintoly lelkesült bajnoka a municipiumok-
nak, mint régi bajtársa és barátja Bónis Sámuel. 
(Éljenzés.) Ennélfogva azt hiszem, ettől nincs mit 
tartani. 

Kivánatos igen is, hogy a megyék kérdése 
minél elébb elővétessék és a megyék rendeztesse
nek. Hogy és mikép és minő jogok adassanak és 
vétessenek el tőlök, azt itt eldönteni nincs helyén. 
Helye és ideje lesz akkor, midőn tüzetesen fog e 
kérdés tárgyaltatni. Akkor nyilvánulhatnak a 
különböző vélemények, és akkor a t. ház bölcse-
sége fogja eltalálni azt. minő jogok maradhat
nak meg a municipiumoknál, melyek mellett egy
úttal lehetségessé válik egy eró's kormány, mire, 
ugy hiszem, épen a mi viszonyaink közt Magyar
országnak szüksége vau. [lilénk helyeslés.) 

Mi lesz az ezen kérdés felett annak idejében 
megkezdendő tanácskozás eredménye ? azt nem tu
dom ; de annyit nyilvánithatok részemről most 
már, hogy oly megyéket, melyeknek tiszviselői 
csak akkor kötelesek végrehajtani a törvényt, ha 
azt a megye nekik parancsolja, vagy illető-
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leg csak akkor szabad végrehajtaniuk, midőn a 
megye erre felhatalmazza — mint az a#modosit-
vány 68. szakaszából legalább kiolvasható — 
olyan megyéket, melyek a kormány törvényes 
rendeletei végrehajtása elé gördített akadályokból 
következhető karokért csak is átalános morális, 
azaz ideális felelőséggel, nem pedig személyes, 
azaz kézzel lógható reális valódi felelőséggel tartoz
nak, ilyen megyéket én részemről nem kívánok. 
[Zajos helyeslés jobb fdöí.) Ilyen megyékkel szem
ben igenis felelhet a kormány Í zon bíróság előtt. 
mely elé netalán állíttatni fogna a törvények értel
mében, tetteiért és mulasztásaiért, mert felelős csak 
addig lehet, a meddig hatalma terjed; de a z n ha
táron tul, hol hatalma a megyék felelősségiéien j 
omnipotentiájába ütközik, megszűnik felelőssége is. 
De nem vállalhat morális felelősséget sem maga, 
sem a haza, sem az utókor előtt azért, ha tehetet
len kezeiből netalán kisiklanék a kormány rúdja 
és a haza hajója oda dobatnék a szélnek, viharnak 
zivatarnak. ' 

Azért pártolom az eredeti törvényjavaslatot. 
[Élénk helyeslés a jobb oldalon.) 

O l g y a y LajOS: Előttem szólott Szlávy kép
viselőtársam azon állítását elfogadom, hogy a je-

, len állapot ok és szükség nélkül élesiti és keseríti 
a viszonyt a kormány és törvényhatóságok kö
zött; és elfogadom azon állítását is, hogy a jelen vi
szonyok között elkeseredet harcz támad a kor
mány és a municipium között, mely sem egyik 
séma másikra nem üdvös, az országra pedig káros ; 
de azt kérdem, t. ház, igy kell-e ennek lenni? és 
kérdeni, mi ennek az oka? En azt tartom, a köl
csönös bizalomnak hiánya és a megyéknek a kor
mány eddigi némely el által felköltött fél- | 
tékenysége,hozzá járulván a jövő iránti bizonyta
lanságban az a feletti aggodalom, hogy a rendé 
zéskor a kormánytól a centralisatio iránti hajla
mánál fogva autonómia elleni törekvést várhatnak 
Ezen bizalmatlanság, ezen féltékenység az ország
ban tömérdek rosznak okozója, és a megyék ren
dezésének halogatása egyeseknek bizalmatlansá
gát nagyban neveli. Azt tartom, ezen csak ugy 
leend segitve és a bizalom csak akkor álland elő, 
ha a törvényhozás mentül elébb elintézi a ható- i 
sági autonómia kérdését, és ki fogja mondani a 
megye és kormány közti jogviszonylati határ-
vonaít. Legyen aztán ez a határ bármily szükkörü 
s bár sokkal korlátozotabb a in ultinál, leg j e n a 
megye bármi alakú felelősséggel korlátozva, és 
ha netalán a törvényhozás, az autonómia kér
désének tüzetes tárgyalásakor épen a bizottsági 
javaslatban foglalt 77. 78. és 79. szakaszokban 
foglalt szigorú korlátokat törvényesítené i s : mégis 
meg fognak nyugodni: mert nekik a törvény szab
ta ki a határt, és egyszersmind az ő jogaikat is 

meghatározván, fogják tudni, hogy a törvényes 
korláton tul nem terjeszkedhetnek. 

Ebből azonban én nem azon állítást hozom 
ki, melyeket előttem szólott t. Szlávy képviselő
társam az előtt mondott, hogy t. i. a mihelyt az 
országgyűlésnek egyéb teendői megengedik, a k 
kor fogjunk a megyék rendezéséhez. 

Én m gvallom, hogy a megyék rendezését 
mindig ugy képzeltem, hogy ez a leg is ' legsür
getőbb teendőihez tartozik az országgyülésnek: 
és pedig azért, mert az a hitem, hogy a mily mér
tékben terjed a közművelődés és ennélfogva a 
hazai viszonyoknak ismerete, épen olyan, sőt ta
lán progressiv mértékben növekszik a közügyek 
iránti részvét; ez pedig felébreszti az egyeseknek 
a közdolgokban és a közjó előmozdítására törekvő 
tenni kívánást; és ha ez a jogosságnak önérzetét 
hozza létre a honpolgároknak nagy részénél, 
kérelem, be fog~e elégedni, a polgári joggya
korlatnak azon kis mér tekével, hogy minden ö év
ben szavazhasson képviselőjének választásakor? 
nem fog-e vágyni több működési hatáskörre? 
s ezen hatáskört megadni nem legczélszerüb-
ben lehet-e a megyei autonómiának mielébbi ta
nácskozásba vétele által ott . a hol az illetők nem 
csak véleményeiket jogositvák elmondani, de a 
többség* esetében határozattá is válhat, és ha 
az illető kisebbségben maradt, önként megnyugszik 
abban, hogy eljövend még az ő nézetének az ideje, 
és a megyei instjtutióban találhat egy focust, 
a hol lehető mentül többen képviselhetik a testü
letet, annál czélszerübb. Például egy oly eszmét 
hozok fel, a melynek párja Magyarországban ed
dig nem létezik. Méltóztassanak csak elgondolni, 
ha el fog jönni egykor azon idő, midőn a respub-
lieánus eszmének is lehetnek hívei. Nem kívána
tosabb, nem üdvösebb-e, ha az kiforrja magát a me
gyei közgyűléseken, s az ellennyilatkozatoknak 
hatálya mellett, ha az annak követői látják, hogy 
az országban kisebbségben vannak, megnyugosz-
nak abban, hogy a nyilvánosság teréről le nem 
szoríttatnak? Ellenben a hol nem létezik alka
lom, hol az egyes polgár nézeteit kifejthesse, a 
fentebb általam elemezett ösztön kényszereti vé
leményének alattomban szerezni párthíveket. En 
azt hiszem, hogy akármi néven nevezendő centri
fugális törekvés felett ál! azon honpolgári egois-
mus, hogy a lehető mentül kevesebb teher mellett, 
lehető mentül több jogokkal birjon az ego, hogy 
ezt mentül szabadabban gyakorolhassa, és men
tül nagyobb mértékben találhatók ezek fel, annál 
hamarább fogynak el a centrifugális tényezők
nek elemei. Ezt pedig én nem hiszem könnyebben 
elérhetőnek, mint a közigazgatási autonómia vég 
rendezése utján. I)e kívánom azért is, hogy az * 
autonómia kérdése igy részenkint ne csorbittassék. 
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hanem mentül elébb rendszeresen tárgyaltassék, 
hogy nyugodjanak meg a megyei hatóságok és ezek 
utján az egyes polgárok, és megszűnvén a megyék 
féltékenysége, álljon elő a kormányzatnál kívána
tos bizalom és egyetértés a kormány és törvény
hatóságok között. 

A mi azt illeti, hogy azok, kik a bizottság 
véleménye mellett vannak, azt gondolják, hogy ezen 
megszorítás nem lényeges: ezen nézetet nem pártol
hatom : mert a midőn a megyerendszer két fő ága
zatáról van szó, melyek egyike a megyegyülések 
mikép tartása, másika pedig, hogy a tisztviselő 
minő viszonyban legyen a megyéhez és a kormány 
irányában, midőn tehát e két fő alkatrésze iránt a 
rendszernek, rendszeres tárgyalása nélkül az auto
nómiai kérdésnek, csak ugy mellékesen intézke
dik az előttünk fekvő javaslat, nem mondhatják, 
hogy nem lényeges alkatrészeiben történik a 
megszorítás. 

Bocsánatot kérek egy rövid kitérésre egy 
oly tárgyra, melyről nézetemet jóllehet már Tisza 
László képviselőtársam előadta, minthogy azóta 
ismét olyas kifejezések használtattak, kénytelen 
vagyok visszatérni reá. Én a megyei rend
szernek visszaállítása alatt a hatósági autonómiát, 
a szerkezetnek rendezése alatt pedig az autonómiá
nak a parlamentalis rendszerrel jóakaratú, őszinte 
összeegyeztetését, és hogy a jogegyenlőség alap
ján minden honpolgár aránylag egyenlő szabályok 
szerint részesüljön, ennek szervezését értem , és 
azt tartom, hogy itt senki e teremben nincs, ki 
azon eszmét táplálná, és Berzenezey képviselőtár
sam sem ugy értette, hogy a megyéket olyformán 
kellene szervezni, hogy az aristokratiának bár mi 
megkülönböztetése is szándékoltatnék a jogegyen
lőség elvének ellenére. Nem hiszem, hogy legyen 
magyar, a k i hazafias érzelménél fogva pietással ne 
viseltetnék azon, az örök igazságnak emelt oltár 
irányában, amelyet 1848-ban az aristokratia emelt 
az által, hogy hosszas küzdelmek után, végtére is 
kivívta a jogegyenlőséget. 

Es miután ez olyan eredmény, melyről 
egyik nagy hazánkfia nézetét akképen fejezte ki : 
.,Elvesztettiink a harcztéren mindent, a hatal
mat éreztethetik elleneink, de egyet olyat teremtet
tünk, melyet az ellenség meg nem semmisíthet, meg
szüntettük az úrbéri viszonyt és megadtuk a jog
egyenlőséget ;" miután mindenkinek megkell győ
ződve lenni arról, hogy ezen jogegyenlőséget 
Magyarországban senki se akarja, de nem is akar
hatja, de lehetetlen is megszüntetni: ennélfogva az 
olyan feltevés, mintha a megyei rendszert a régi 
aristokratikus irányban óhajtanok visszaállít
tatni csak is tendentiosus lehet. 

A mi magát a kérdést illeti: abban, hogy az ál
lam jövedelme b;ztositassék, egyet értünk mind

nyájan ; csupán abban van különbség, hogy a 
biztosítási, módok felállítása alkalmával a me
gye rendezésének kérdése kikerültessék-e ? vagy 
se? Tisza inditványa szerint kikerülhető. A bi
zottság javaslata szerint pedig, mint előbb is ki
jelentettem, két ágába történik beavatkozás a me
gyei rendezésnek, mely beavatkozás — megval
lom — elkerülhető és nézetem szerint felesleges. 
De ha rá gondolok Tóth Vilmos képviselőtársam 
tegnap kifejtett logikájára: akkor , megvallom, 
t. ház! szükségesnek is tartom. 0 azt mondotta, 
jobb lesz a megyéket hozzá idomítani a parlamentá-
lis rendszerhez, mintsem a parlamentális rendszert 
a megvékhez. Ez szerintem oda vezetne, hogy a 
megyéknek hatósága egymás után részenkint szű
kebb és szűkebb jogkörre szoríttatván, azoknak 
óhajtása megsemmisüljön, a kik sem egyik, sem 
másiknak előnyt adni nem akarván, akképen óhajt
ják a kiegyeztetést, hogy mind a két oldalról esz
ményi fogalmokból engedve, annyira vitessék a kö
zeledés, a meddig az összeférhetésnek lehetősége 
megengedi; de ha rendszeres tárgyaláson kivül 
(a súlyt mindig erre fektetem) csak igy per 
tangentem, per excerpta fogjuk a megyéket hozzá 
idomítani a parlamentalis rendszerhez: csakugyan 
oda fogunk jutni, mint tegnap mondva volt, hogy 
maholnap semmi sem marad belőlök. Ma a pénz
ügyminiszter urnák van egy javaslata, melyben 
beavatkozik a megyei közgyűlések tartása mód
jába és a tisztviselők viszonyaiba; holnap az igaz
ságügyminiszter úr állhat elő, ki a birósgok szem
pontjából fog akarni a megyéken változtatni; s 
igy tovább valamennyi miniszter fog valami vál
toztatást akarni: ugy hogy egyszerre csak azt fog
juk észrevenni, hogy a megyékből nem marad 
semmi, mint valami skelet. Akkor, kit én mindig 
a megyék tisztelőjének ismertem, Besze János 
képviselőtársam miként fog alkalmat találni arra, 
hogy a megyei rendezés kérdését pártolja? Mert 
hol nincs semmi, rendezni sem lehet semmit. 

Tóth Vilmos képviselőtársam tegnap felállí
tott ezen tételét se fogadhatom el : a megye régi, 
a parlamenti instltutio uj ; egy-két év kevés a ta
pasztalásra, hogy minden irányban kielégítő le
gyen; idő kell annak megtudásához, mi lesz jó, 
hogy tökéletes munkát állithassunk elő. Ha ezt az 
utat követnők, akkor az óhajtott tökéletes rende
zés soha se következnék be. Igenis, soha, mert ezen 
mostani állapot a tapasztalásszerzésre alkalmatlan • 
•A tudomány pedig szerintem egy maga. meg
jegyzem, egy maga, a theoria utján soha el nem 
intézheti: mert mind a kettőnek theoriája ellenke
zik egymással ; a tudomány átültethet idegen 
tényezőket, de egy maga e kettőt össze nem egyez
tetheti a nélkül, hogy az autonómia az elkerül-
hetőnél többet ne szenvedjen. Ezen ügyben a g y a -
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korlatnak kell segítségül jöuni, és pedig^ nem az 
előző tapasztalásra alapitottnak, hanem olyannak, a 
mely együtt szülessék és együtt nevelkedjék in
tézkedésünkkel. 

Czélszerütlen idővesztés volna a mostani za
vart alapon egy tökéletes miinek tanulmánya hatá
sát bevárni. Egyenlő őszinte jóakarattal egyaránt 
karoljuk fel a parlamentalis és az autonómia esz
méjét, és mind a kettő iránti egyenlő bizalomból 
indulva ki, az eddig ismert alapokon határoztas-
sék egyiknek a másikhoz a viszonya: azonnal meg
szűnik a féltékenység, és az autonómiák, ugy szintén 
a kormány, a felélesztett egymás iránti bizalommal, 
kölcsönösen arra fognak törekedni, hogy az egy
más iránti kapocsnak tökéletesítése által javitsák 
a haza sorsát. Más részről pedig az évről évre fel
merülendő tapasztalás útmutatása szerint a tör
vényhozás folytonosan tökéletesítheti ezen uj kor
mányzati rendszert. így jártak el őseink: segitsé-
gül vették az időt, a vitae optimus magistert. 

De mig a jelen határozatlan állapot tart, addig 
a két tényezőnek egyetértéssel párosult működé
sére nem számithatunk. 

Tisztelt ház ! Én azt tartom, az autonómia 
kérdésének nagyszerűsége, a testület hatáskörének 
a kormányhoz viszonylatának, a testület mi ala
pon összeállításának meghatározása mind oly 
nehéz kérdések, hogy ezeknek csak ugy alkalmi
lag eldöntését hibának tartanám akkor, a midőn 
közösen kitűzött czélunk, a status jövedelmének 
biztosítása ezt okvetetlen szükségessé és kikeriil-
hetetlenné nem teszi. 

Az én meggyőződé em az, hogy a kik az au
tonómiát őszintén a parlamenti rendszerrel lehető 
összeegyeztethetőségig meg akarják tartani, 
azoknak azt kell kívánni, hogy ezen kérdés rend
szeresen tárgyaltassék, addig pedig részletenkinti 
sértegetése kikerültessék. 

Tisztelt ház! Mind azok, a kik ma a javaslatra 
szavaznak, a megyei autonómia sorsa felett fog
nak határozni, és bár mennyire állítsák szóval, 
hogy az autonómiának barátai, tettleg annak meg
rontására fognak segédkezet nyújtani. (Nagy zaj. 
Eláll! Szavazzunk!) 

T. ház ! Én azt tartom, jogomat gyakorlom, 
és jogom gyakorlásában egyszer mindenkorra meg
mondom, hogy akár miért inkább el fbgok állani, 
mint holmi „eláll!" kiabálásokért. Megmondom 
az okát, miért ? [Dologra !) Méltóztattak provocálni: 
most már tessék kihallgatni. Megmondom oko
mat, miért? Mert, mint minoritás tagja kötelessé
gemnek érzem ezt a tért védelmezni; a majoritás
tól pedig mindig azt várom, hogy a minoritásnak 
kellemetlenségei irányában, annyi méltányosság
gal és önmaga méltósága iránti tekintettel fog len
ni, hogy türelemmel fogja kihallgatni a minoritást; 

annyival inkább kérem ezt irányomban, mert 
mindig meggyőződés embere levén, engem az „el
ál l !" „maradjon!" „szavazzunk ! "-féle kifejezések 
legkevésbbé sem capacitálnak. (Nagy zaj.) 

Azt tartom, eléggé kimutattam, hogy ezen tör
vényjavaslatnál fogva a megyének két cardínalis 
joggyakorlata érintetik. 

Már most következik az, hogy ezen érin
tés nélkül, mely czél mindnyájunknak közös czélja, 
eszközölhetjük-e az adó behajtásának biztosságát ? 
Azt hiszem, ezen sarkalatos jogoknak jelenlegi 
érintése és a megyei rendszernek apródonkinti 
eltagolása nélkül bevárhatjuk a megyei rendezést, 
és ezt hagyjuk oda, a hová kell, a rendszeres tár
gyalásra. Ha elfogadjuk Tisza Kálmán indítványát, 
az adóbehajtás legkevésbbé sem fog veszélyez
tetni. Mert csak a bizalmatlanság mondhatja azt, 
hogy a megyék azon hazafiatlanságra vetemedné
nek, hogy minden ok nélkül akadályozni kíván
nák az ország jövedelmének behajtását. Én ugy 
vagyok meggyőződve, hogy a megyékben a ha
zaszeretet semmivel sem kisebb, mint a kormány
ban ; egyforma hazaszeretetet képzelek mind a 
kettőben, vallok és hiszek; s azt tartom, valahány
szor a törvényes téren marad a kormány, kivált 
midőn a törvények betűi megparancsolják a me
gyének, hogy : „neked a tisztviselőidet oda kell 
utasitani, hogy hajtsák végre a törvényt," nem 
fog egyetlen egy se akadni a hatóságok között, 
mely a törvényes téren a minisztériumnak ellen 
állana. Kivált midőn a felelősség még egyesekre 
is háramlik, nem fog rá lenni eset, hogy azon ha
zafi atlanságot kövesse el valamelyik megye, hogy 
akadályozza az adó behajtásának biztosságát. De 
tegyük fel még a lehetetlenség esetét is. Ha lenne 
az eset, hogy valamelyik megye az adó behajtását 
megtagadná : nem kivételes esetek lennének azok ; 
és én azt tartom, hogy kivételes esetek miatt ily 
nagy kérdést, mint az autonómia kérdése, a rész
letenkinti megsemmisülés veszélyének tenni ki, 
nem szabad, és pedig annál kevésbbé, mert a min
dig működő törvényhozás ugy is elég hamar el
intézhetné a súrlódást, azon rövid idő alatt pedig 
a kérdésessé vált adőmennyiség, meg vagyok 
győződve, hogy a pénzügyminiszter urat zavarba 
nem hozná. 

Mindezek folytán, miután én ugy vagyok 
meggyőződve, hogy arra szükség nincsen, hogy 
most a megyék jogait csorbítsuk, pártolom az 
indítványt. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter : 
A tegnapi vita folyama alatt több baloldali szónok 
részéről azon észrevétel tétetet, hogy a kik az 
előterjesztett törvényjavaslatot pártolják, ki akar
nak térni a vita elől, ezen lényeges és fontos kér
dés alapos megvitatását kerülik, s egyszerű szava-
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zat által kívánják a kérdést eldönteni, ü g y hi
szem, a többség az ellenkezőnek adta tanúságát, 
midőn a házszabályok 72-dik szakaszának azon 
rendeletétől, hogy az átalános vita berekesztése 
után csak szakaszonkinti-, tárgyalásnak van helye, 
elállott és az átalános vitát e fontos kérdésben el
fogadta. (Igaz !) 

Épen azon indokból, hogy ezen fontos kérdés 
minden részleteiben mogvitattassék és felvilágosit-
tassék. nem kívántam a tegnapi napon szólani. 

Méltóztassanak megengedni, hogy jelen fel
szólalásomnál, miután semmi sem oly drága mint 
az idő, mindazokra, mik előhozattak, nem fogok 
részletesen válaszolni, hanem csal; a főbb ellenve
tésekre teszek néhány megjegyzést. 

Midőn Debreczen városa érdemes képviselője 
beadta módositványát, megvallom, első pillanat
ban nem értettem azon eljárását, melyet követett, 
miután a képviselő úr, kiről tapasztalásból tudjuk, 
hogy mindenekben szeret a házszabályoknak nem 
csak értelméhez, de betűihez, és nézet; m szerint 
igen helyesen, ragaszkodni, most pedig ö maga a 
házszabályokat mellőzi, sőt a házszabályok 72-dik 
szakaszának értelmével ellentétben, az általános 
vita befejezése után egyszerre 12 szakaszra ad be 
módositványt, s a szakaszonkinti részletes tárgya
lásnál átalános vitát idéz elő; azonban, mihelyt 
módomban volt az általa tett módositványt meg
tekinteni, el kellett ismernem, hogy az általa kö
vetett eljárás igen ügyes volt. 

Mert ha a házszabályok értelme szerint az 
általa tett módositványt nem egyszerre nyújtja 
be , és minden egyes szakaszára nézve egyenkint 
történik a tárgyalás, akkor, ugy hiszem, bár meny-
nvire elismerem ékesenszólási tehetségét, s feltéve 
azt is, hogy a 8-dik szakaszra, t. i. a 68 — 74-ig 
bezárólag tett módositványai elfogadtattak volna 
is : mégis bizonyos nehézséggel kellett volna küz
deni, ho_ry a 75. és 76-dik szakaszoknak egy
szerű kihagyását indokolhassa. Ugyanis mit mond 
a 75-dik szakasz? Azt mondja: „A törvényhatósá
gok akképen fognak intézkedni, hogy a 73.. 74-dik 
szakaszokban említett rendeletek és Ítéletek végre
hajtása és illetékek beszedése késedelmet ne szen
vedjen." U g y hiszem, hogy a képviselő úr, ki nem 
régen maga is nyilvánitotta, és nem is tehetek fel 
róla mást, hogy rendszeres pénzügyi igazgatást 
kíván : most oly intézkedésnek kihagyását a tör
vényből indokolni képes volna, mely semmi mást 
nem rendel, mint hogy a törvényhatóságoknak 
akkép kell intézkedni, nrszerint a törvénynek 
végrehajtása késedelmet ne szenvedjen. 

U g y vélem, még kevésbbé lenne képes a 7G-dik 
szakasz egyszerű kihagyását indokolni. Mert mit 
rendel a 76-dik szakasz? Egy átalános elvet mond 
ki, oly lényeges elvet, mely, nézetem ezerint, min

den rendezett viszonyokkal bíró államban fenáll, 
még pedig minden egyes magánosra nézve. Ki 

i fogja tagadhatni azt, hogy rendezett államban 
mindenkinek jogában áll védeni vagyonát bár 
honnét jött megtámadás ellen, s hogy az, ki meg-
kárositá, kártérítéssel tartozik ? Miután ezen joga 

; minden rendezett államban mindenkinek megvan, 
! mikép tudta volna képviselő úr indokolni ezen sza-
| kasznak kihagyását, mi annyit tenne, mint hogy 
! ezen jogot egyedül az állam ne gyakorolhassa? 

Egyébiránt, méltóztassék indítványozó kép-
: viselő úr nekem megengedni, hogy az általa tett 
: módositványra megjegyzem azt, miszerint rnódo-

sitványának valóságos horderejét nem csak abból 
I kell megítélni, a mi benne foglaltatik, hanem abból 
| is, a mit a törvényjavaslatból ki kíván hagyatni : 
í mert én ugy fogom fel módositványát, hogy a mit 
| a törvényjavaslatból átvet', azt akarja ő is ; a mi-
i nek pedig kihagyását követeli, azt nem kívánja, 
I azt nem akarja, sőt ellenzi. Ezen szempontból fo
gom én föl az általa tett módositványt. 

Méltóztassanak megengedni, hogy pár perczig 
a t. ház figyelmét igénybe vegyem annak kifej
tése végett, hogy valóságban mik foglaltatnak azon 

\ szakaszokban, melyeknek megtartását a tisztelt 
képviselő úr is kívánja. 

Ha fölveszszük az általa beadott módositványt, 
mely módositvány, ugy hiszem, öt szakaszból áll, 
s majdnem szóról szóra azt tartalmazza, mi az 
általam beterjesztett és a pénzügyi bizottság által 
elfogadott, a ház tanácskozása tárgyát képező 
törvényjavaslatban is ki van fejezve : az egyedüli 
különbség az, hogy midőn a törvényjavash t ér-

| telnie tzerint, a mint az itt jelenben tárgyaltatik, 
; nem csak a megyehatóságok, hanem egyszersmind 

annak minden tisztviselője utasittatik, hogy a tör
vénynek eleget tegyen; a beadott módositvány 
egyszerűen kihagyja a szerkezetből a tisztviselőket. 
mi által azon értelmet adja a törvénynek, hogy a 
törvény és az annak alapján kiadott rendeletek 
csak az esetben volnának végrehajtandók, ha a 
megyegyülés áital erre a tisztviselő egyenesen 

i utasittatik. Ez a különbség a két szerkezet között; 
i azonban, hogy megítélhessük azt, minő esetekben 
\ követeli az eredeti szerkezet a megyei tisztviselők-
i tői az engedelmességet, még pedig feltétlen enge-
í delmességet, melynél a megyegyülés egyenes uta

sítása be nem várandó : szabad legyen ezt, ámbár 
már tegnap történt e tekintetben részünkről felvi
lágosító i yilatkozat, röviden elmondanom. Két 

! részre osztható ezen teendő annak különböző ter
meszeié szerint. A 68-dik szakasz, melyet indítvá
nyozó úr is elfogadott, oly teendőket kíván a me
gyei tisztviselőktől, melyeket, nem csak a közrend 
és rendes közigazgatás menete követel, de egy
szersmind különösen és kiválóan olyanokat, me-
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lyek az egyes adózónak érdekeit védik és őrzik neta-
láni visszaélések ellen, miután ezen szaka-z azt ki-
vánja, hogy minden adó kivetésénél és behajtásá
nál ne c^ak a pénzügyi közegek, de a megyei 
tisztviselők is felügyeljenek, hogy a törvény ren
deletei mindenben pontosan megtartassanak. 

Lehet-e ily esetnél, midőn a törvény végre
hajtásáról, pontos és rendes végrehajtásáról van 
szó, szükség arra, hogy a tisztviselő előbb a me-
gyegyülés rendeletét kérje ki ? Atalában félszeg 
fogalomnak tartom azt, hogy bár mely létező tör
vény végrehajtásánál az illető tisztviselő csak akkor 
nyújthat segédkezet, ha arra a megyétől előbb 
utasítást nyer t : mert a törvény mindenek felett 
áll, annak mindenki feltétlenül engedelmeskedni 
köteles. [Elénk helyeslés a jobb oldalon.) 

Atöbbi szakaszban,a 69-től a 74-ig, amelyeket 
a tisztelt képviselő úr föntartani kivan, ismét mi 
kívántatik ? Ezekben csak azon esetek vannak elő-
számlá^a , melyekben az egyesek a kiucstárt 
akarva és tudva megkárositván, az illető tisztviselő 
segédkezet nyújtani köteles a kárositás megaka
dályozása és megtorlása végett. 

Tegnap Tóth Vilmos képviselő úr már igen 
helyesen megemlité, hogy ezen szakaszokban a 
megyei tisztviselőktől semmi más nem kívántatik, 
semmi több nem kivántatik, mint amit és a mennyit 
minden egyes magános felhívására, ki saját va
gyonában más által megkárosittatott, a megyei 
tisztviselőtől követelhet, s mit ez teljesíteni tartozik, 
a nélkül, hogy elébb a megye gyűléséhez fordulni 
kénytelenittetnék. Hogy ebbeli felhívásnak a tiszt
viselő azonnal megfelelni tartozik, ez minden ren
dezett államban oly átalánosan elfogadott elv, 
hogy azt kétségbe vonni >cnki sem bátorkodnék. 
Ha ezen elv áll, az államot hasonló esetekben ke
vesebb joggal felruházni akarni, elébb a megye 
közgyülésétőli engedélykérésre utasítani akarni : 
valójában természetellenes állapot lenne. Hiszen, 
tisztelt ház, ha ez ekképen állapíttatnék meg, mint 
az indítványozó úr kívánja, akkor azon különös 
állapotba jönnénk, hogy az államnak sokkal keve
sebb joga volna, mint bármely magánosnak. I ly 
természetellenes rendszer mellett miképen lenne 
képzelhető az államháztartásban rend és a jövedel
mek beszedésénél és biztosításánál eredmény ? azt én 
felfogni nem tudom. 

Ezekben röviden elemeztem azt, mi az a 
teendő, mit a pénzügyi bizottság javaslata szerint 
a törvény az illető megyéktől és tisztviselőktől 
megkíván. 

Én nagyon elhibázott rendszernek tartanám 
azt, ha egy alkotmányos felelős kormányzat mel
lett a közjövedelmek biztosítása, behajtása és kive
tésére nézve oly éles válaszfal vonatnék a pénzügyi 
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hatóságok, a megye közönsége és a megye tiszt
viselői közt. 

Méltóztassanak figyelembe venni, hogyha ily 
szoros elküiönzést kivánunk a minisztérium és a 
megyék közt tenni; ha a megyék jogosítva lenné
nek a közjövedelmek biztosítására a segédkezet 
egyszerűen megtagadni: miután az államnak min
denek felett saját föntartása végett bizonyos jöve
delmek! e elkerülhetlen szüksége van, ha a megyék 
vagy közönyösen, vagy talán ellentétesen visel
hetnék magokat a pénzügyi törvén) ek végrehaj
tásánál : ez által a megyében egy másik hatóság 
teremtetnék, a mely a megyéi öl minden érintke
zéstől elzárva, végre is erőhatalommal lenne kény
telen, a megye mellőzésével, a közterheket kezelni 
és behajtani; mit senki, ki az alkotmányos viszo
nyok megerősödését kívánja, nem óhajthat. (Ugy 
van !) 

Azon sokmegjegyzésre,illetőleg megjegyzések
re, melyek a törvényjavaslat ellen felhozattak, nem 
kívánok részletesen válaszolni, noha nem mulaszt
hatom el azon átalános megjegyzést tenni, misze
rint meglepett, hogy ilyen nagyon komoly és 
fontos tárgy vitatásánál oly kifejezéseket hallot
tunk használni, még pedig a másik oldal oly tag
jai részéről, kik eddigi nyilatkozataikban tanúsá
gát adák annak, hogy a magyar nyelvet teljesen 
értik, mi a komoly vitatással meg nem egyezik. 
Olyan kifejezések: finánezi törvények,talán csak 
azért használtatnak, hogy az egész pénzügyi intéz
mény népszerűtlenné tétessék. (Ugy van! jobb 
jelöl. Mozgás bal felölj 

Észrevételt bátorkodom különösen arra nézve 
is tenni, hogy a törvényjavaslat ellenében felhoza
tott az, miszerint a törvényjavaslat egyenesen sem
mivé teszi a megyék felírási jogát. Ezt taga
dom. Mi az értelme épen a 77-ik szakasznak? Az, 
hogy minden megyei gyűlésnek jogában áll, nem 
csak az eddigi felírási jogot gyakorolni az által, 
hogy netaláni észrevételeit a kormánynyal közöl
hesse s az intézkedések ellen felírhasson, sőt azon 
jogot is adja a 77-ik szakasz, hogy az illető megye 
közönsége, illetőleg annak többsége, még a 79-ik 
szakasz szerint kiadott rendeletet is felirás mellett 
felfüggesztheti, sőt annak teljesítését megtagad
hatja, azonban azon feltétel alatt, hogy azok, a 
kik az ily végzés hozatalát eszközölték, nem ugyan 
a törvény vagy a törvényes rendelet nem teljesí
téséért büntetés alá vonassanak, hanem irányuk
ban csak azon szelid mód alkalmaztassák, hogy 
akik az államot ezen eljárásuk folytán megkárosí
tották, kötelesek legyenek a kárt megtéríteni. (He
lyeslés a jobb oldalon.) 

Nincs tehát a mi javaslatunk szerint a felírási 
jog korlátozva, csak is a vele való visszaélésnek van 

16 
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gát vetve, még pedig a legszelídebb módon; ho
lott a képviselő úr módositványa kizárja a felírási 
jogot az által, hogy annak szerkezete szerint az uta
sítást a megyéknek egyenesen megrendeli. 

Még egy kifejezésre akarok észrevételt tenni. 
A módositványt tevő úr azt monda, hogy nem 
tartja a minisztert csalhatatlannak. Ezt igen helye
sen monda; én is helyeslem nézetét, miután senkit 
sem tartok csalhatatlannak ; de ha a miniszter nem 
csalhatatlan, akkor a megyei bizottság sem követel
het magának több jogot, a bizottság többsége sem 
csalhatatlan. (Helyeslés a jobb oldalon.)^ tekintetben 
pedig nagy különbség van a módositvány szerke
zetében, mert a szerint a tévedhető bizottság felett 
semmi biró sem határozhat ; holott a miniszter i 
felett, a ki szintén tévedhet, áll a törvény, a felett 
áll a törvényhozás, mely feleletre vonhatja. [Elénk 
helyeslés a jobb oldalon.) 

T. ház! Méltóztassanak megengedni, hogy 
ezek után , a miket átalánosságban elmondtam, 
elmondjam röviden azt, hogy nemcsak e javaslat
nál, hanem átalában a törvényhozási teendőknél 
minő álláspontot foglalok el, « röviden jellemezzem 
azt, mit akarunk mi, s mi az, mit elleneznünk kell. 
Annyival inkább szükségesnek tartom erre nézve 
nézeteimet elmondani, mert semmi sem oly fontos, 
mint a megyei kérdésnek czélszerü megoldása. 
Egy vita alkalmával sem keletkezhetnek oly fél
reértések, melyek gyakran a legtisztább szándok-
ból a kormány eljárását a megyék irányában 
egészen más szinben tüntetik fel. 

Mi akarjuk a felelős kormányzati rendszert, 
minden következményeivel, azon rendszeit, mely a 
szabadság és rend, az anyagi és szellemi felvirágzás 
és haladás legfőbb tényezőjéül bizonyult; mi akar
juk ezen kormányzati rendszer fentartását, megerő
sítését, (Ügy van!) következetes keresztülvitelét és 
minden intézménynek ehhez való alkalmazását.Sok-
kal drágább kincs ez,semhogy annak megállapításá
ra mindent elkövetni kötelesek ne volnánk, még ak
kor is, ha ez által régi megyei intézményünket gyö
keresen átalakítani szükséges volna. (Helyeslés.) 
Drága kincsnek mondom, és ezt határozottan ki
mondhatom : mert a tapasztalás azt bizonyította 
hogy a szabadságnak, közrendnek és haladásnak 
semmi sem lehet oly állandó valódi biztositéka, 
mint épen az alkotmányos felelős kormányrend
szer. Már kérdem, t. ház! hogy azon alkotmányos 
felelős kormányzati rendszer mellett, hol a koro
nás fejedelem minden rendeleteit csak a felelős 
miniszter ellenjegyzésével adhatja ki, azon kor
mányzati rendszernél, melynél fogva a miniszter 
felelős a törvényhozás előtt minden cselekedetei
ért: hogyan lehetne ezt következetesen keresztül 
vinni, ha épen a módositvány szelleme szerint 
ezen felelősség a megye határainál megszűnnék ? 

A módositvány véleménye szerint felelős igen is 
a megyei tisztviselő; de kinek ? Egyedül a megyé
nek. Ez nagyon helyes, és ezt továbbra is fentar-
tani szükséges. De azon megyei bizottmány, mely
től a megyei tisztviselő egj-edül vehet utasitáso-
kat és rendeleteket, a módositvány véleménye 
szerint még ott sem felelős, hol az államnak való
ságos kárt tesz. {Ügy van!) 

A másik, a mit akarnunk, kel l : hogy az alkot
mányosan hozott törvény szent legyen. Megval-

alkotmányosságot nem képzelek máskép, lom 

) t 

mint hogy, a miben a törvényhozás, a két ház és 
a fejedelem megegyezett, annak feltétlen végre
hajtására mindenki a minisztertől kezdve az utolsó 
falu birájáig köteles. {Helyeslése) Az indítványozó 
véleménye szerint ugy látszik, hogy a törvény 
végrehajtását egy megvei többség időközileg fel
függesztheti, időközileg máskép is magyarázhatja 
a nélkül, hogy az államnak kártérítéssel tar
toznék. 

Akarnunk kell, t . ház ! rendezett államháztar
tást. A ki viszonyainkat ismeri, a ki multunkra 
emlékszik, az tudni fogja, mennyi évtized múlt el, 
mely alatt az ország saját anyagi felvirágozására. 
saját belügyeinek rendezésére sikeresen közre nem 
működhetett; és ha tekintetbe veszi Európa elő
haladt nemzetei közt állásunkat: el fogja ismerni, 
hogy mindenek felett oda kell törekednünk, hogy 
nagy elmaradásunkat minél előbb pótolhassuk. 
A ki ezen nézetben van, annak helyeselni kell azon 
nézetet is, hogy nem szabad egy fél vagy egyévet 
elmúlni engedni haszon nélkül; s miután anyagi 
jóllétünk emelésének egyik fő feltétele a rendsze
res államháztartás mielébbi megállapítása : annak 
következetes keresztülvitele hazafiúi kötelessé
günk. (Elénk helyedét.) Már pedig, t. ház! oly 
pénzügyi rendszer minő értékkel bírhat, melynek 
kivitelénél, életbe léptetésénél és megerősítésénél, 
bármely közhatóság gyűlésének többsége kedve 
szerint, büntetlenül akadályokat tehet! (Hdyeslés) 

De mindenek felett akarnunk kell, hogy a 
megyei rendszer a kor igényeinek és a felelős 
kormányzati rendszernek megfJelőleg minél előbb 
egészséges és állandó alapokra helyeztessék; any-
nyival inkább kell pedig ezt kivánnunk, mert épen 
az eddigi tapasztalásból kiindulva tudjuk, hogy 
ezen százados intézmény az önkormányzatnak 
legbecsesb elemeit foglalja magában, miután tud
juk, hogy helyesen kifejtve és a felelős korinán}--
zati rendszerrel öszhangzásba hozva, peldányké-
peül szolgálhat egy czélszerü és kevéssé költséges 
közigazgatási rendszernek, melynél a megye leg
jobb fiai a megye saját érdekeinek előmozditására 
meghozandják a tőlök kívánt közreműködést. 
(Ugy van.') 

A mit Szlávy tisztelt barátom ezen tárgyról 
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előadott, azt nem kívánom ismételni. Ő jellemezte 
beszédében azt, hogy a jelenlegi magyar kormány 
egyes férfiaira nem illik azon vád, mintha ők a 
megyei rendszer fentartásának ellenei volnának. 
Ezen vád, ugy hiszem, hitelre nem talál. Ehhez 
csak azt teszem hozzá, hogy e tekintetben magam 
részéről is nem egy izben nyilatkoztam ezen irány
ban, s hivatkozom a t. házra, hogy midőn az 
államháztartás iránti törvényjavaslatot előterjesz
tettem , már akkor kiemeltem annak szükségét, 
hogy mihelyt a megyék rendeztetnek, a házi adó 
megszavazásának joga a megyéknek ismét vissza-
adassék; de kifejtettem azon nézetemet is, hogy a 
megyerendszer megállapítása után a közjövedel
mek kivetésénél és behajtásánál csak akkor fo
gunk czélszerü, a jelenleginél minden esetre olcsóbb 
kezelést elérhetni, ha egyszer a megyék igazságos, 
czélszerü, egészséges és valódi gyakorlati értékű 
természetes ^alapokon, ugy szólván újjá lesznek 
teremtve. (Élénk helyeslés a jobb oldalon és középen.) 

Megvallom, tisztelt ház, » tisztelt indítványo
zónak és azoknak, kik nézeteit pártolják, bátor 
vagyok azt különös figyelmökbe ajánlani, (Hall
juk !) hogy én azt hiszem, a megyei rendszer ál
landó fentartására nézve azok cselekesznek he
lyesen, ak ik ezen igen fontos intézményt öszhang-
zásba akarják hozni az összes felelős kormányzati 
rendszerrel, (Elénk helyeslés jobbról) és különösen 
már most előleg mind azt kerülni és kizárni 
kívánják, a mi alkalmat és okot szolgáltathatna 
arra, hogy a megye a felelős kormányrendszerrel 
összeütközésbejöhet. Ez, s nem más a czélja a je 'en 
törvénynek. (Elénk helyeslés.) 

Méltóztassanak azok, kik a megyei rendszer 
mindenek felett pártolóinak szeretik magokat tar
tani, tekintetbe venni azt is, hogy vannak bizo
nyos koreszmék, melyek hatalmasabbak minden
nél, s ha ezen eszmék irányának ellenállnak az 
által ., hogy ezen kor igényeinek megfelelőleg 
átidomítani nem akarják magó idejében az ősi 
intézményt, a nélkül, hogy magok akarnák, dol
goznak az intézmény megsemmisítésére : mert régi 
tapasztalás bizonyitá, hogy a mi a kor vezér- i 
irányának ellentállani törekszik, végre is ellenáll- I 
hatlan hatalma által elsepertetik. 

Méltóztassék visszaemlékezni saját hazánk i 
történetére, s be fogják vállain,hogy igazságom"van, 
mert a tapasztalás bizonyítja, hogy volt egy olykor
korszak— az 1848- és 1849-ki— midőn a felelős 
kormányrendszer zsenge korszakában volt, és az 
előszeretet iránta oly hatalmas volt, hogy ezen 
években a helyhatósági rendszer élete, el lehet 
mondani, valójában szünetelt. (Igaz!) 

S hogy állításomat igazoljam, engedje meg i 
nekem a t. ház, hogy hivatkozzam arra, miszerint 
1848-ban, tehát a felelős kormányrendszer első 

, évében, azon férfiún, ki akkor minden tekintetben 
I ugy a kormányzat, mint törvényhozás terén is az 

átalakulásnak leghatalmasabb tényezője volt, mi
lyen intézkedéseket kívánt a megyéket illetőleg 
s különösen a pénzügyi törvényekre nézve életbe 
léptetni. (Halljuk!) Július 18-án Kossuth Lajos, az 
akkori pénzügyminiszter, (Zajos éljenzés a szélső 
bal oldalon. Pisszegés a jobb oldalon. Tartós zaj) 
tehát Magyarországnak első alkotmányos felelős 
pénzügyminisztere 1848-ki július 18-án egy tör
vényjavaslatot nyújtott be a képviselőháznak az 
adótartozások és a földadó behajtásáról. Lássuk, 
mit mond a második szakaszban. (Halljuk!) El
mondván, hogy mik teendői a megyéknek, hozzá 
teszi, miszerint: „azoknak mulaszthatlan teljesíté
séért az emiitett tisztviselők akként felelősek, hogy 
nem teljesítés esetére a pénzügyminiszter által hiva
talaikból azonnal el fognak mozdittatni." (Zajos 
tetszés és nevetés a közében és jobb oldalon. Zaj a 
szélső bal oldalon.) Bocsánatot kérek, itt még nincs 
vége »z ilyen módú intézkedésnek. Az 5-ik sza
kasz igy kezdődik: „Bevégződvén az első sza
kaszban kitett határidő, az egyéni számvetés leg-
felebb egy hét alatt a pénzügyminiszterhez 
fölterjesztendő." A 2-ik szakaszban a felelősség 
azon esetre is kiterjesztetik; tehát ha ez nem ter
jesztetik be, akkor a miniszter egyszerűen ,jelbo-
csátja a megye tisztviselőjét." A 6-ik szakaszban 
ez mondatik : „A pénzügyminiszter a törvényha
tóságok észrevételeinek megbirálása mellett hala
déktalanul végzést hozand, s azt egyenesen a 
törvényhatóságok főnökeinek megküldi, kik azt 
minden további ellenvetés avagy gyűlés elé 
terjesztés nélkül végrehajtani hivatalból elmozdí
tás terhe alatt kötelesek." (Zajos éljenzés a jobb 
oldalon és középen. Mozgás és zaj a szélső bal ol
dalon.) 

E példát, t. ház , koránsem azért hoztam 
fel, hogy ezt lemásolva, egyszerűen a t. ház elé 
mint indítványt terjeszszem ; sőt ezzel ellenkező 
nézetem; s csak annak indokolására hoztam fel, a 
mit imént mondottam : hogy a megyei rendszer fön-
tartásának azok legőszintébb, lelbiztosabb barátai, a 
kik előre mindent gondosan kerülni kivannak, mi 
a megyei rendszert a parlamenti felelős kormány
rendszerrel összeütközésbe hozhatná. (Elénk he
lyeslés. Ugy van !) 

Ez, s nem más volt czélja a minisztérium
nak, midőn a tárgyalás alatt levő törvényjavas
latot beterjesztette; ez volt legfőbb oka annak, 
hogy azt a pénzügyi bizottság minden tagja elfo
gadta, s ugy hiszem, a többség is ezért pártolja 
a javaslatba hozott intézkedést. 

Engedjék meg végül, t. képviselők, hogy még 
egyet fölemlíthessek. (.Halljuk!) Tartozom a t. 
háznak azon őszinte nyilatkozattal, mit ezennel 

16* 
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ki is jelentek: hogy azon esetben, ha a pénzügyi tör
vények végrehajtására nézve, t. i. az adó kivetése, 
beszedése és kezelésére nézve nem méltóztatik a 
t. ház mindazon intézkedéseket helyben hagyni és 
törvény erejére emelni, melyek gondos megfon
tolás után a minisztérium által beterjesztettek és a 
pénzügyi bizottság által egyhangúlag elfogadtat
tak : akkor én az adók rendes befolyására és a 
pénzügyek rendes kezelésére nézve, a felelősséget 
nem vállalhatom el. (Zajos és hosszantartó élje azés.) 

Ivánka I m r e : T. ház ! A törvényjavaslat 
kérdéses pontjai felett és a módositványról annyi 
mindenféle volt már itt elmondva, és oly sok ol
dalról megvilágosítva , hogy e tekintetben hosszas 
fejtegetésekbe ereszkedni és a diseussió folyamát 
hosszabbítani nem szándékom. (Helyeslés.) Néhány 
észrevételt kell azonban tennem Tóth Vilmos igen 
t. képviselőtársam előadásának azon részére, melyre 
nézve még itt nem hallottam volt megjegyzést. 

Oazt monda, nem kívánja, hogy a megyerend
szer felett külön törvényben rendelkezzék a tör
vényhozás, hanem azt oly módon, mint péld. a tör
vények kihirdetéséről szóló t.cz.-ben a nemzetiségi 
kérdésre nézve mellékes intézkedés történt, szaka
szokban, részletekben kívánja megoldatni.Ezen nyi
latkozat, t. ház, valóban igen jellemző azon eljárásra 
nézve, melyet a t. többség részéről és annak ki
folyása, a kormány részéről tapasztalunk minden 
irányban. Keni látunk gyökeresen keresztül vitt 
reformot semmiben, hanem látunk mindig dara
bos intézkedéseket, melyeknek vége elmarad. Itt 
van péld. a quota kérdése. Meg méltóztattak ol
dani ; de elfeledték, hogy a uationalbanknál is van 
intézkedni való! hogy az államadósság kama
tainak kezelésére is fizetni kellene még valamit! 
hogy mi történik akkor, ha majd például az oszt
rák tartományokban reducálni fogják az állam
adósság kamatait! Erre nézve elmaradt az intéz
kedés, í gy van ez pl. a külügyre s a közös pénz-

jóbbről.) Ha az a magas kormány nézete, me
lyet ma t. Szlávy barátom kifejtett, ez esetben ő 
épen ellentétben áll azzal.amit Tóth Vilmos mon
dott : mert ő azt mondotta, hogy a megyéket mentül 
előbb kívánja rendezni, és ehhez részemről is hozzá 
járulok; de az oly mellékes elintézéstől, mint azt 
Tóth barátom kívánja, Isten mentsen meg! 

Átalában a tegnapi vitatkozásoknak igen 
sajátságos parlamentalis modoruk volt. Nem is 
akarom fölemlíteni, hogy egy tisztelt szónoka a 
jobb oldalnak nagy hangú szavakkal utasította 
rendre rhapsodicus előadását a bal oldal egyik szó
nokának ; hanem igen furcsának találtam azt, hogy 
hosszú lélekzetü frázisaiban Szász Károly tisztelt 
barátom azt mondotta, hogy a bal oldal szónokai
nak okoskodásai gyarlók 

SzáSZ K á r o l y : Csak némely szónokok 
okoskodásai. 

I v á n k a I m r e : Tehát némely szónokok 
okoskodásai . . . és nem vette észre, hogy az ő okos
kodása leggyarlóbb volt a tegnapi vitatkozásban. 
(Derültség. Hulljuk! Zaj. Elnök csenget.) Kiragad, 
magának egy szót egy szónok előadásából, ki vé
letlenül azt mondotta, hogy ő a végi megyéket 
kívánja, és felállítja oda popáncznak,neki ront,össze-
vissza vagdalja; pedig jól tudhatta, hogy aristokrati-
kus 48-as megyét, legalább itt köztünk, valóban 
senki sem kivan. (Helyeslés a hal oldalon. Zaj.) Tisz
telt barátom nagy nyelvész levén, és így a foko
zatoknak alkalmazását nagyon jól kelívén értenie: 
feltüat, és valóban jobboldali szónoktól kétszere
sen tűnt fel, hogy azt találta — talán véletlenül, 
vagy talán meggyőződésből — kijelenteni, hogy 
Simonyi Ernő a legszabadabb elvű párt vezérszó
noka. {Ellenmondás a jobb oldalon. l\em mondta!) 
Ha tehát a fokozatról van némi fogalmam, és t. bará
tom Simonyi a legszabadabb elvit párt vezér
szónoka volt: akkor a fokozatot csak ugy tehetem : 

, {A jobb oldalra mutatva) szabadelvű, (A balközépre 
ügyre nézve. Meg méltóztattak teremteni a közös ] mutatva) szabadabb elvű, [A szélső balra mutatva) le 
külügyért, a közös pénzügyért; de azi ránt elfe 
ledték a gondoskodást, hogy Magyarország állami
sága is notificáltassék Európában, hogy Magyaror
szág a külföldön képviselve legyen, bogy a kül
ügyeknél Magyarországnak befolyása legyen, 
s csak akkor jutottak az intézkedéshez, mikor már, a 
delegátiónak tárgyalása alkalmával, valami pro-
visorius intézkedést mulhatlan tenni kellett, s ak
kor imitt-amott utána baktatták egy pár tisztvi
selő vagy hivatalnok kinevezését. 

Nem tudom, a jelen kérdésben a kormány 
nézetét, illetőleg a többség nézetét ki fejtette ki 
hívebben : általam igen t. Szlávy képviselő úr-e ? 
vagy Tóth Vilmos barátom ? Mindketten egy 
minisztériumban vannak, és mindketten egészen 
mást mondanak. (Ugy van! balfelöl. Ellenmondás 

szabadabb elvű; mivel pedig nem tehetem fel a 
tisztelt jobb oldalról, hogy a megyéket aristokra-
tikus alapokon akarná helyreállítani, (Világért 
sem! jobbról) tehát hogy tehette fel épen miró-
lunk Szász Károly barátom, hogy mi, kik e foko
zatban magasabb sorban ülünk, mi akarjuk az 
aristokratikus megyét ? (Zaj. Halljuk!) 

Tegnap még egy sajátságos esetnek voltam 
fültanuja, midőn egy tisztelt képviselőtársunk, ki 
egyszersmind megyei főügyész, kinek tehát legin
kább a megyék jogát kellene védenie, (Felkiáltása i 
jobbról: Az országgyűlésen csak képviselő! Zaj. El
nök csenget) szinte rajongott a mellett, milyen szép 
rendben fognak behajtatni az adók az uj rendszer 
szerint, nem merem mondani, a fínáncz közegek, 
hanem a pénzügyi közegek által, (Derültség. Zaj) 
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kik természetesen azóta lettek magyarokká, mióta 
a Waffenrock helyett attilát kaptak: mert, én lega
lább, ha magyarul szólítottam meg az alárendelt 
fináncz orgánimokat, azt tapasztaltam, hogy bi
zony még nagyon kevés magyar ember van köz
tök. De -ez nem akar vád lenni, mert én magam 
is elismerem, hogy olyan organismust, milyent 
kénytelenek voltunk átvenni — csak igy fejezem ki 
magamat, hogy : kénytelenek voltunk — egy hamar 
átalakítani, újjá teremteni nem lehet; sőt azt hi
szem, mig ezen rendszer törvényesitve nincs, talán 
bizony nem is igen sok magyar ember menne 
belé. (Felkiáltás a jobb oldalon: Ne féljen attól!) 

Még mélyen t. pénzügyér urnák mai előadá
sára vagyok bátor pár igen rövid észrevételt tenni. 

Méltóztatott nem helyeselni, ha a pénzügyi 
közegek és a megyei tisztviselők közt válaszfal 
emeltetik. Valóban, ezt én sem helyeselhetném, sőt 
igen károsnak tartanám mindnyájunkra nézve; de 
azt még kevésbbé helyeselhetném, hogy a megye 
közönsége és a megyei tisztviselők között emeltes
sék válaszfal; s ezért sokkal helyesebbnek tartom 
azt, hogy a rendeletek a megye által adassanak ki 
a megyei közegeknek, nem pedig directe a mi
nisztérium által. 

Mivel pedig én ebben nem találkozom t. elot- j 
tem szólóval, de nem is vagyok bálványozója azon 
intézkedéseknek, melyek általa felhozattak és 
1848-ban történtek: mégis kell némi észrevételt e 
tekintetben is tennem: a . t t. i., hogy ha a nemzet 
majdan tapasztalja, hogy a rendelkező hatalom 
egészen nemzeti irányban és nagy erélylyel halad 
előre, akkor még némi kinövéseket,, némi kényel
metlenséget is kész lesz eltűrni. Méltóztassanak 
azon haladási zászlót kezökbe ragadni, méltóztas
sanak gyökeres reformokat indítványozni : és va
lóban nem fogjuk bánni, hogy ha némely alkalom
mal kissé sarkunkra hágnak. 

Ezeket elmondva, pártolom Tisza Kálmán 
indítványát. (Helyeslés a bal. zaj a jobb oldalon.) 

SZáSZ K á r o l y : Személyes kérdésben kérek 
szót! (Zaj, v.ozgás.) 

Elnök : Ha a t. képviselő úr a házsza
bályokra hivatkozik, a szót tőle meg nem tagad
hatom. 

Szász K á r o l y : T. ház! Azon szerencsés 
helyzetben vagyok, hogy a gyorsirói jegyzetek 
épen kezemben vannak s azokat t. barátom Iván
kának szolgálatára adhatom az iránti meggyőző
dés \ égett, hogy abban egyetlen betűt sem corri-
gáltam, s azokból meggyőződhetik, hogy Simonyi 
Ernő képviselő úrról mondott szavaimat nem helye
sen idézte. A gyorsirói jegyzetekben t. i. szóról szóra 
egyetlen betű javítása nélkül ez áll: „Simonyi 
Ernő képviselő dr, ki a magát legszabadabb elvű
nek nevező párt egyik vezérszónoka." (Helyeslés 

a jobb oldalon, zaj, ellenmondás a bal Maion, s felki
áltások : A gyorsirói jegyzet nem jó! Kicorrigálta,.') 

T. ház! Ivánka képviselő úr azt mondotta és 
bele vegyitette vitatkozásába és engem czáfolni 
szándékozó szavaiba, hogy nyelvész vagyok. Sza
bad legyen megjegj^eznem , hogy e teremben sem
mi egyéb nem vagvok, mint képviselő, és kérem 
az igen t. képviselő urat, hogy senkinek más mi
nőségeit itt szóba hozni ne méltóztassék: mert ha 
azt divatba hozza i t t , hogy az egyik képviselőt 
mint nyelvészt, a másikat szintén nem mint kép
viselőt, hanem mint megyei ügyészt tekinti: akkor 
hát az ellen sem lehetne Ivánka barátomnak ki
fogása, ha valaki azt mondaná, hogy ő meg itt a 
belga bank érdekében beszél. (Derültség jobb felöl. 
Zaj, ellenmondás bal felöl) 

Ivánka Imre: Hát aztán? Csak ennyi az 
egész ? 

Horváth D ö m e : T. ház! Epén azon oknál 
fogva, melynél fogva t. képviselőtársam Szász Ká
roly felszólalt, kérek magamnak is szót engedtetni. 
T. képviselőtársam Ivánka szives volt a szót rám 
játszani, s oda utalni, hogy én, mint Pest megye 
főügyésze, kinek kötelessége , feladata lett volna 
a megyei függetlenség mellett harczolni , nagyon 
meleg apostrophát tartottam épen a pénzügyi 
törvényjavaslat mellett. T. ház! méltóztatnak na
gyon jól tudni, hogy én nem mint Pest megye fő-
gyésze, de mint Kecskemét város országgyűlési kép
viselője szólok itt ; és méltóztassanak azt is feltenni 
rólam, hogy én hivatalos állásomra, akkor, mikor 
jobb meggyőződésem, mint képviselőnek, mást dié
tái, legkisebb figyelemmel sem vagyok ; és arról is 
biztosithatom Ivánka képviselőtársamat, hogy nincs 
az a hivatalos állás, nincs az a Pest vármegye, 
melyért jobb meggyőződésemet feladjam. (Elénk 
helyeslés a jobb oldalon. Zaj.) 

E l n ö k : Kérem a t. házat, méltóztassanak 
csendben lenni, mert az idő oly drága, hogy pa
zarolni valóban lelkiismeretes dolog. 

Zsedényi Ede : T. ház! Mindenekelőtt azon 
parlamentális mód ellen kell kifogást tennem, niely-
lyel Ivánka Imre képviselő úr, midőn az itten el
mondott szavakra felel, nem a képviselőnek, de a 
hivatalnoknak, vagy ügyésznek, vagy nj^elvész-
nek válaszol. Itt mint a souverain nép képviselői 

j jelenünk meg: tehát arra kérem , hogy itt ne a hi-
j vatalnok, hanem mindig csak a képviselő szavaira 

szíveskedjenek felelni. 
j Mint a pénzügyi bizottság tagja, hallgatással 

nem mellőzhetem azon ellenvetést, mintha a pénz
ügyi bizottság a megyei tisztviselőket a misztérium 
alá rendelte volna és illusoriussá tette volna a 
megye felírási jogát. Ezt annyival inkább tehetem, 
miután mindig azok sorába tartoztam, kik azt hi
szik , hogy ha helyhatósági rendszerünk, mint 
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viszonyaink természeténél fogva polikai letelünk 
talpköve, minden időben szorgos figyelmet és ápoló 
gondoskodást érdemelt a hazafi részéről, annyival 
inkább igényli ezt most, midőn parlamentalis kor
mányunk, természeténél fogva, központosításra tö
rekszik, és, mint minden hatalom , hatáskörét ter
jeszteni igyekezvén, nem csak az országos, de a 
helyhatósági tárgyakra is befolyást gyakorolni 
kivan. Ezen törekvés ellen erős gátat csak egy 
jól rendezett helyhatósági rendszer vethet, ugy 
mint Angliában, melyben parlamentalis kormány 
igen, de központosítás nem létezik, mert ez ellen az 
ott kifejlett községi autonómia gátat vet; és jaj 
Magyarországnak, ha azon sorsra ju tna , mint 
Lajos Fülöp alatt Francziaország, midőn kormány
rúd) át Guizot miniszter tartotta kezében, mely 
kormány bár támogattatott a szabadon választott 
parlament nagy többsége által, de mivel nem tá
mogattatott a helyhatósági jogaikból kivetkőzte
tett és a központi kormány által eltiport megyék 
és városok által, egy nap alatt lenni megszűnt. Azt 
hiszem, kevés centralista lesz itt a teremben, ki 
velem együtt ne hinné, hogy helyhatósági rend
szer nélkül saját házunkban magunk urai soha 
sem leszünk. Ezen meggyőződésemmel nem sza
vazhattam volna a pénzügyi bizottságban a kér
déses javaslatra, ha azt látnám, hogy az, mint kö
vettársunk Tisza Kálmán állítja, a törvényhatósági 
élet gyökerébe vág. 

Nem, uraim! a bizottság nem arra hatal
mazta fel a pénzügyminisztert, m'nt az 1848-diki 
országgyűlés, hogy azon engedelmeskedő megyei 
tisztviselőt hivatalától felfüggeszthesse; egyedül 
ugy, mint a váltótörvények közvetlen érintkezésbe 
hozták a megyei tisztviselőket a váltóbiróságok-
kal, igy hasonló felelősség terhe alatt a szolgabíró 
tartozik majd eljárni a pénzügyi közegek felállí
tása folytán a törvény által elhatározott adóügyek
ben ; azonban felelősségre csak saját törvényható
sága vonhatja, mely ugyanis a maga felelősségével 
fedezi tisztviselőit; de ezen felelősség iránt azt akar
tuk, hogy ne csak puszta szó. hanem valóság 
legyen. 

A pénzügyi bizottság ugyanis azon meggyő
ződés által vezéreltetett, hogy azon módra nézve, 
melylyel helyhatósági autonómiánkat a pénzügyek
ben kezelni kell, lényeges különbség forog fen a 
jelen és jövő idő feladatára nézve. 

Most mindenekelőtt meg kell szüntetni, bár 
ideiglenes törvény által, az összeütközések lehető
ségét a pénzügyminisztérium és a törvényhatósá
gok közt: mert leginkább ez azon tér, melyen 
össze van tévesztve a megyék és városoknak azon 
hivatása, hogy az adózókat törvénytelen adózások 
és zsarolások ellen megótalmazza , a közterhek, kü
lönösen a közvetett adóknak, bár országgyülésileg 

megszavazott terheknek népszerűtlenségével, ugy 
hogy, ha addig is, mig a törvényhatóságokat nem 
fogjuk végleg rendezhetni, törvény által nem 
támogatnók a pénzügyminisztérium eljárását, attól 
lehetne majd tartani, hogy az előre látható enge
detlenség és ellenállásban el fog veszni előbb-utóbb 
a magyar állam életereje. 

Lelkiismeretesen szólva és bátran hivatkozva 
azokra, kik nincsenek ugyan egy nézetben én ve
lem; de kik nem felületes szemmel kisérik az idő 
jeleit, nem lehet-e attól tartani, hogy a pénzügyi 
rendeletekből pártkérdéseket csinálnak ? a népsze
rűség és népszerűtlenség mezejére viszik és elné
mítanak minden ellenvetést az által , hogy 
ama rendeletet már előre depopularizálják ? Le
het-e, hogy a törvényhozás ily veszélyeknek te
gye ki az országot csak két hónapig is ? Nem kö
telessége-e azokra átruházni a teljes felelősség terhét, 
kik a pénzügyi rendeletek végrehajtását törvényes 
ok nélkül gátolják ? 

Nem tartok attól, hogy ez által a törvényha
tóságok végleges rendezésének praejudicálni fo
gunk : mert legbensőbb hitem szerint előbb-utóbb 
fel kell hagyni az adók kezelése iránt most fen-
álló és kényszerűségből ideiglen elfogadott osztrák 
rendszerrel; be kell hozni, mint Angliában, hol a 
községi adószedők által választott adóbizottságok 
vetik ki és szedik be az adót — az állam által ki
nevezett központi adóhivatalnokok ellenőrsége 
alatt — népszerűbb adórendszert. Ennek életbe 
léptetésére készen áll helyhatósági rendszerünk : 
az előtt is voltak választott házi és hadi pénztár
nokaink : és igy azt hiszem, hogy a jelen szabály 
csak is ideiglenes törvény, melyet a szükség ránk 
parancsolt, de melynek jótékony befolyása gyü
mölcsözni fog azon eszmék számára, melyeket ok
vetlen be kell helyhatósági intézményeinkbe il
leszteni, ha azoknak hasznát venni akarjuk. 

Illusoriusnak állítja Debreczen városa tisztelt 
képviselője a megyék feladási jogát; de miben és 
miért ? Azt hiszi-e, hogy ezen felelősség vissza 
fogja ijeszteni a bizottság tagjait, miszerint, bár 
benső meggyőződésök szerint törvényteleneknek 
tartanak egy vagy más pénzügyi rendeletet, ezen 
meggyőződésűket nyilvánítani nem fogják, mert a 
felelősségtől tartanak ? Hiszen tapasztalhatta ve
lünk együtt maga Debreczen városának érdemes 
képviselője, hogy nemzetünk Bach és Thun alatt, 
mikor sem szabad sajtónk, sem országgyűlésünk 
nem volt, és az ellenmondók azonnal be is zárattak, 
mégis ellen tudott állani a törvényteleneknek tartott 
rendeleteknek. Ellenkezőleg illusorius volt tán a 
felírási jog 1848 előtt, midőn, ismételt felírások da
czára, királyi biztos hajtotta végre a kibocsátott 
törvénytelen rendeleteket. Ennek most vége lesz: 
mert ha a megye el nem fogad valamely pénzügyi 
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rendeletet, akkor végre nem hajthatja, de biró 
előtt be kell bizonyítani a pénzügyminiszternek a 
rendelet törvényes voltát. 

Igazsága van abban Debreczen város köve
tének, hogy a mostani bíróságok, kiket az igazság
ügyminiszter úr is provisoriusoknak mondott, a 
vádlottaknak nem nyújtanak az államügyész elle
nében elég törvényes biztosítást; de egy részről 
az igazságügyminiszter nyilatkozata szerint ezen 
hiányokat rövid idő alatt pótolni fogja, rnás rész
ről itten ül az országgyűlés, mely azon pénzügy
minisztert veres bársony karszékéről azonnal elmoz
dítaná, ha közegeinek törvénytelen eljárását bí
róságok által törvényesíteni akarná. 

E tekintetben van bizonyos nemzeti öntudat; 
mely a teendőket félre nem ismerőleg kimutatja, 
van bizonyos i rány , mely kifejezése az élet 
szükségeinek; és ha azon irányt követjük, ha mi a 
törvényhatóságokat meg nem óvjuk a pénzügy
minisztériummal összeütközéstől: akkor a nemzetnél 
is meg fog csökkeni azon bizalom, melylyel eddig 
helyhatósági rendszerünk iránt viseltetik. 

Véleményem szerint nem kell feleslegesen 
neheziteni a pénzügyminiszternek úgyis nehéz 
állását, de könnyiteni, és nem Jegyezgetni a visz-
szaéléseket, hanem egyszer valahára tettleg behozni 
a helyhatóságok felelősségét. Azt hiszem, Debre
czen városa érdemes követe maga is látja, hogy 
ha végleg rendezni fogjuk a törvénjdiatóságokat, 
akkor bizonyosan a pénzügyek kezelésére nézve 
szigoruabb felelősséget állapitanduk meg, mint a 
törvényhatóságok politikai eljárása iránt. 

Pártolom a pénzügyi és központi bizottságok 
javaslatát. 

B o r l e a Zs igmond: T. ház! Tegnapi napon 
e házban az is állíttatott, hogy a folyó vitakérdése 
nem politikai kérdés ; szerintem azonban nagy 
horderejű politikai kérdés, miután itt egyik rész a 
municipiumok autonómiáját támadja meg, a másik 
rész védi: védi azon rész, mely meggyőződésem 
szerint a házban kisebbségben van ugyan, azonban 
az országban majoritásban levén, következőleg 
biztos támasza lesz a népképviselet alapján szerve
zendő municipiumokban ; megtámadja pedig a ház 
majoritása, mely ez által mintegy elismeri az or
szágban való kisebbségének létezését. {Nagy zaj) 

Én, t. ház, a vita alatt levő szakaszban foglalt 
intézkedéseket szintén nem találom összeeggyezhe-
töknek a megyei autonómiával, s ezek által a me
gye autonómia egyenes megsértését látom. 

Mert attól, hogy ha ily más ügyhöz tartozó 
törvényjavaslatokban a megyei autonómia meg
nyirbálására szolgáló szakaszokat oda csúsztatunk, 
midőn a megyék szervezésére fog kerülni a sor, 
azon veszszük észre magunkat , hogy biz már nin
csen mit rendezni, minthogy ily szakaszoknak 

becsusztatása által a muuipiciumok autonómiája 
szépen elpárolgott! Habár azok épségben megtar
tása mellett sok szép beszédeket tartottunk s tar
tunk; s habár nagyon hangsulyoztatott is a pénz
ügyi miniszterül' által a miniszteri felelősség: miu
tán a naponkinti tapasztalat megmutatá, hogy a mi
niszter csak is az országgyűlés majoritásának, tehát 
saját pártjának felelős ép ugy, mint a fiu az atyá
nak : én részemről több garantiát látok a nép
képviselet alapján szervezendő megyei bizottmá
nyokban, mint a miniszteri felelősségben.(Nagy zaj.) 

A pénzügyminiszter úr azon állításával azon
ban , hogy a felelős kormány drága kincs, tökéle
tesen egyetértek annyiban, hogy az adók feleme
lése is megmutatja , hogy csakugyan nagyon 
drága kincs, mert nagyon sokba kerül az or
szágnak. 

Ily mellékes becsusztatásokat annál is in
kább kikerülendőknek vélem: mert 1-ör az ily el
járás csak is a megyei autonómia sérelmével esz
közöltethetik; 2-or, mert megtörténhetik, mint való
ban már eddig is megtörtént, hogy az ily melléke
sen oda csúsztatott intézkedések ferdén értelmeztet-
nek a kormány által, s pedig mindig a megye 
autonómiája megsértése mellett. 

Mely állitásom bebizonyítására egy tagadhat -
lan tényt vagyok bátor előhozni. {Nagy zaj.Eláll! 
Az elnök csenget.) 

A t. ház múlt 1867. évben, midőn a megyei 
tisztviselők újból megválasztását végzésileg ki
mondotta, azon végzésében azért, hogy a közhitel 
még a tisztújítás rövid szakára se ingattathassék 
meg, azt határozta, hogy a meglevő s illetőleg 
létezett telekkönyvi tisztviselők állásukban meg
maradjanak s uj választás alá ne essenek. Ezen 
határozat, ugy hiszem, elég tiszta s elég világos , 
mely az 1867 évben volt telekkönyvi tisztvise
lőkre vonatkozik, annyira, hogy azok uj választás 
alá nem estek, s a legmerészebb képzelgő sem 
magyarázhatja magának abból azt, hogy jöven
dőre a telekkönyvi municipális tisztviselők kine
vezési joga a miniszteiiumot illeti. 

Mindamellett egy megyében— melyet megne
vezni azért nem látok szükségesnek, mert ugy is 
csak most történvén a dolog, alig néhány napja, a 
minisztériumnak úgyis fris emlékezetében lesz — 
a hol eddig rendes telekkönyv nem létezvén , s a 
hol a rendes telekkönyv s tisztviselői csak most 
szerveztelek, f. hó 7-én a megye bizottmánya 
gyűlést tartván, a megyei antonomia s a bizott
mány alkotmányos joguknál fogva a szervezett 
rendes telekekkönyv hivatalnokait megválasztani 
akarta; azonban — hallatlan, de igaz — az igazság-
ügyminiszterium épen a választási napon a megye 
közönségéhez egy rendeletet bocsát s a válasz
tást megtiltja , állítván ,hogy a telekkönyvi tiszt-
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viselők kinevezési joga őt illeti. {Helyesen tette! ! 
a jobb oldalon) 

Azon urak részére, kik ily eljárást helyesnek 
találnak , helyes lehet ugyan ez is; de az én néze
tem szerint bizony nagyon is helytelen eljárás , s 
itten valóban a bizottmány elkeseredésével a me
gye autonómiája s a bizottmány joga érzékenyen 
s törvényellenesen van megsértve , s hiszem, 
hogy a miniszter ur ily jogtalan megsértést csakis 
az általam fenthivatkozott végzésnek erőszakos és 
ferde magyarázásával tette, s tehetett ily törvény
telen lépést, mit egyébként szívesen vennék, ha a 
miniszter ur megczáfolna s állitásom alaptalansá
gáról meggyőzne. 

Ha tehát, tisztelt ház, ily közbe csúszó intéz
kedések által nem akarunk alkalmat adni ar ra , 
hogy praecedensek által a megyék autonómiáját 
gyökeresen tönkre juttassuk, akkor Tisza Kálmán 
indítványát kell elfogadnunk, mit én el is fogadok. 

Ezek után Tóth Vilmos képviselő urnák azon 
előadására, hogy ő nem kívánná a megyék ren
dezését még egy év múlva sem elintézni, s szava
zatát erre adni, azonban ily mellékesen becsúsz
tatva egyetmást előleg szeretné elintézni — szerin
tem természetesen a megyék autonómiája rovására, 
miután, mint monda, arra van már úgyis precedens, 
t. i. a törvények kihirdetésére vonatkozó törvény-

is a nemzetiségi kérdéshez tartozó ügyből egy 
szakasz mellékesen becsúsztatott s elintéztetett — 
azt kívánom megjegyezni, miként bármi ügy 
vagy dolog, mely csak ugy mellékesen félig-med
dig intéztetik, soha tökéletes nem szokott lenni, s 
tulajdonosának soha hasznára, hanem mindig 
kárára szolgál; az ily fészeg munkától tehát a 
törvények alkotásában óvakodnunk kell. A meny
nyiben netán ő a nemzetiségi ügyre történt hivat
kozása által arra czélzott volna, hogy részéről szí
vesen látná a nemzetiségi kérdést is csaK ugy mellé
kesen elintézve: erre csak azt mondom, hogy ezen 
szerencsétlen eszmétől az Isten mentsen meg ben
nünket, mert az nem az ország népei, sem hazánk 
boldogságát, hanem ép ellenkező boldogtalanságát 
s romlását vonná maga után. 

Pénzügyminiszter úr Kossuth rendeletéből, 
mint volt pénzügyminiszteréből olvasott fel egy 
tételt, mely szerint, a mennyiben a megye vala
mely hivatalnoka a pénzügyminiszter rendeleteit 
nem teljesítené, az rögtön elbocsátandó lenne. 
Ilyesmit tetszett a pénzügymjniszter urnák olvasni, 
mit nagy tetszéssel fogadott a jobb oldal. Erre 
vagyok bátor megjegyezni, hogy az akkori s a 
mostani időszak közt nagy különbség van: akkor 
forradalom s az ország ostromállapotban volt; 
most sem egyik, sem másik nincsen, s most az 
ország nyugodt, sőt, mint a jobb oldal állítja, boldog 
s megelégedett. (Közbeszólások : Nem volt forrada

lom!) Már hiszen az tagadhatatlan, hogy vol t ; 
de ha nem lett volna is, s habár mily nagy em
ber is valamely olyan intézkedést tett, mely a 
tapasztalásból károsnak s czélszerütlennek behi-
zonyult, abból az a tanúság, hogy azt kikerülni, s 
nem ismételni kell ; már pedig az 1848. s 1849 
évek intézkedései káros következéseiket megmutat
ták, s nem hiszem, hogy a t. ház azt óhajtaná, 
hogy a mostani országgyűlés intézkedéseinek ép 
azon káros következései legyenek. melyek az 
1848 s 1849. éveké voltak. (Szavazzunk!) 

Deák FerenCZ : T. ház! Midőn az általunk 
megállapított adók behajtásának módja felett ta
nácskozunk, elméleti tekintetben, ugy hiszem, va
lamennyien egy értelemben vagyunk: mert min
denik azt akarja, hogy a behajtásnak oly módja 
állapittassék meg, mely pontos és gyors legyen, 
az állam jövedelmeinek befolyását lehetőleg bizto
sítsa, a csalást, a hanyagságot lehetőségig kizárja, 
s azok irányában, kik fizetni nem képesek, kímé
letlen és tulszigoru ne legyen. De ezen elveknek 
alkalmazására, a megállapítandó módnak gyakor
lati részére nézve, ugy látszik, elágaznak a képvi
selők véleményei, s midőn az előterjesztett tör
vényjavaslat oly módot foglal magában, mely a 
minisztériumnak, a pénzügyi s a központi bizottsá
goknak és számos képviselőknek véleménye sze
rint leginkább megfelel az emiitett kellékeknek, 
más részről több képviselőnek azon aggodalma 
van, hogy ezen mód a gyakorlatban volt megyei 
önkormányzati jogot és hatáskört tetemesen korlá
tolja s magát a megyei intézményt veszélyezteti. 

Mielőtt e tárgy feletti véleményemet kimon
danám, engedje meg a t. ház, hogy az 1848. év 
előtti állapot és a jelen helyzet közt párhuzamot 
vonhassak. 

1848 előtt megajánlotta az országgyűlés a 
hadi és hadfogadói adót, mely összesen soha 4 és 
fél millió pengő forintra nem rúgott; a törvényha
tóságok pedig elkészítették évi költségvetéseiket, 
felterjesztették a helytartótanácshoz, s a meg
állapított összeget, mint házi adót, magok vetették 
ki. Midőn a hadi és hadfogadói adó az országgyű
lésen tanácskozás alatt volt, az alsóház mindig 
igyekezett azt alább szállítani, a fejedelem az 
alábbszállitásba bele nem egyezett, s így tettleg 
rendesen az előbbi országgyűlésen kivetett hadi 
és hadfogadói adó lett újra megállapitva. Ezen 
adót az országgyűlés osztotta fel porták szerint a 
törvényhatóságokra, s a jiorták megállapításának 
kulcsa volt az országos portalis összeírás, és pedig* 
hosszú évek során keresztül az 1728-dik, későb
ben az 1827-dik évi portalis összeírás. 

Vannak még a t. ház tagjai között többen, 
kik velem együtttanui valának 1827-ben az akkor 
véghez vitt összeírásnak. Pirulva emlékszem még 
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most is azon módra, melylyel az teljesíttetett. Áta- ! 
lános elv volt a megyékben eltitkolni, a mit csak j 

lehetett, nehogy a pontosabb összeírás a megyének 
portáit, s ez által adóját nevelje. Ezen elv szándé- j 
kosán terjesztetett a nép között is, s rendesen nagy 
sikerrel. Tudok megyét, melynek egyik járásában 
a 60 ezret haladó népesség között egy leány sem 
találtatott, kinek kora 18 évet meghaladott, mert j 
a 18 esztendős leány már az adó tárgyai közé volt 
felírandó. {Nagy derültség.) \ 

Miután az emiitett adó, porták szerint, or-
szággyülésileg a törvényhatóságokra kivettetett, a 
megye a reá esett mennyiség kivetésének eszkö-
zölhetése végett rovatos összeírást rendelt. 

Mily hanyagul, gondatlanul, sőt majdnem 
mondhatnám, szándékosan hűtlenül teljesíttettek 
ezen rovatos összeírások, sokan emlékeznek még a 
t. ház tagjai közöl. Komikumnak mondhatnám, ha 
szégyenitő nem volna, hogy egy népes mezővá
rosban a város vásári jogára eső adót pár éven 
keresztül az ottani gyógyszerész fizette, s maga 
sem tudta miért? A dolog pedig" ugy történt: még 
akkor a rovatos összeírások táblázatai latin nyel
ven voltak nyomatva, s az egyik rovat'fejezetében 
e szó helyett: „a nundinis'" sajtóhibából ezen szó , 
állott: „anudinis." A rovatos összeírást teljesítő i 
megyei esküdt, ki amúgy sem volt erős a latin ! 
nyelvben, nem tudta elgondolni, mit jelenthet az í 
„anudini" szó, s mint nagyon idegen hangzásút, a | 
gyógyszerészre rótta, ki fizette is mindaddig, mig \ 
a hiba felfedeztetvén, kiigazíttatott. (Derültség.) \ 
Csak például hoztam fel ezt az akkori adókezelés ! 
hiányos voltának felderítésére. I 

De mi volt ezen átalános gondatlanságnak, : 

hanyagságnak valóságos oka azon korban? Egy- \ 
szerűen az. hogy az adó magában véve csekély 
volt összegére nézve, ámbár a szegény népet néha 
súlyosan terhelte, mert néhány várost kivéve, leg
inkább a szegényebb osztály vállaira nehezedett; 
az országgyűlésnek, a mint megajánlotta az adót, 
arra többé semmi gondja nem volt, mert sem az 
adó összegéről, sem annak hová fordításáról az or
szágnak soha senki számot nem adott, senki nem 
kérdezte, hogy az, a mi a megajánlott adóból s 
egyéb jövedelmekből tettleg befolyt, elég-e az ál
lam szükségeinek fedezésére ; az ország többet nem 
ajánlott, s a költségek fedezéséről gondoskodni -a 
fejedelem dolga volt; s épen annálfogva, hogy 
nem volt nagy az adó összege, a hanyag, hiányos 
behajtásból származó adóhátralékok sem lehettek 
oly nagyok, hogy az állam gépezetét működésében 
gátolták volna. 

így folyt ez 1848-ig. 
Azon korban miben keresték őseink a szabad

ságnak, az alkotmánynak garantiáit ? Miután a 
kormány felelős nem volt, és a jövedelmekről sen-

KÉPV. H. NAPLÓ. 186%. IX. 

ki az országnak számot nem adott; a tisztviselők 
választásában és a negatióban vagyis a vis inertiae-
ben ; és így a vis inertiae elvével a hanyagság ösz-
hangzásban volt. Azonban, hogy mennyire elég
telenekvoltak e garantiák, annak bebizonyítására 
nem akarom felhozni azon sérelmek végtelen sorát, 
melyek törvényeinken és alkotmányunkon ejtettek. 

Elég legyen azt megemlítenem, hogy mi
dőn 1848-ban a vis inertiae helyett a parlamenti 
kormányt s ebből folyó felelősséget, és azon elvet, 
hogy magunk állapítjuk meg adónkat, magunk 
kezeljük pénzügyeinket s magunk rendelkezünk 
jövedelmeinkről, megállapítani sikerült: ezt az 
egész ország riadó örömmel üdvözölte, mint régi 
vágyainak teljesedését. (Igaz!) 

Alkotmányunknak 1 848-ki átalakulása ezen 
két fő elven alapszik: e lényeges változással soknak 
meg kell változni kormányzati rendszerünkben. 
Azon adónak, melyet mi állapítunk meg, melynek 
hová fordításáról mi rendelkezünk, melynek min
den garasáról kormányunk felelős, kivetését és be
hajtását nem lehet többé a régi gyakorlat szűk 
keretébe szorítani, nem tehetjük ki azt a régi vis 
inertiae-vel párosult hanyagság veszélyeinek : mert 
ha az adó hanyagul foly be, ha csalás által csor
bul az állam jövedelme, nem leszünk képesek költ
ségeinket fedezni, nekünk kell a hiányt pótolni, 
és nem mondhatjuk azt, a mit 1848 előtt mondot
tak, hogy a fedezetről gondoskodni ő felségének 
gondjai közé tartozik; egy szóval, saját legköze
lebbi érdekünkben fekszik, hogy a megállapított 
adó a lehetőségig behajtassák, nehogy a hiány 
igazságtalanul másokat nyomjon, vagy az állani 
gépezete megakadjon. 

Az állam jövedelmeinek csorbulása három 
okból származik: az adókötelezettek fizetési képte
lenségéből, hanyagságból vagy csalásból, Az első
ért seui a miniszter, sem bárki más feleletre nem 
vonja a tisztviselőt, és az állam ezen lehetőségre 
mindig számit; a hanyagságot és csalást pedig 
pártolni, vagy annak lehetőségét előmozdítani 
nem feladatunk. 

Magyarországnak összes hadi, hadfogadási és 
házi adója 1848 előtt körülbelül 8 milliót tett; 
most a direct adók 34 milliót haladnak meg: te
hát jelenleg a direct adók összege mintegy 26 
millióval meghaladja évenkint az akkorit. Magyar
országnak összes állam jövedelmei azon korban 
25 és 27 millió között ingadoztak; most 100 mil
lióra rúgnak, és alig elegendők az állam költsé
geinek fedezésére. 1848 előtt tehát évenkint direct 
adóban mintegy 26 millióval, indirect adókkal 
együtt pedig 60 vagy 70 millióval kevesebbet fi
zettek évenkint az ország polgárai, mint jelenleg 
fizetniök kell. Hová lett évenkint ezen tetemes ér
ték? Gyarapodott-e azzal az ipar, a forgalom, a 
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kereskedelem ? vagy talán közintézeteink emelked
tek ? növekedett-e a gazdaság virágzása, a földnek 
becse? Hiszen, ha e század kezdetétől 1848-ig le
folyt éveket, közel félszázadot számítunk, az éven-
kinti 26 millió mintegy 1200 milliót tesz, az indi-
reet adók hozzászámitásával pedig az évenkinti 70 
millió mintegy harmadfélezer millióra rug. Hol 
van ez iszonyú értéknek nyoma a köznek vagy 
egyes polgároknak vagyonában ? Elenyészett cse
kély kivétellel. És miért enyészett el ? Mert a vis 
inertiae s annak politikája, és azon körülmény, 
hogy nem adóztunk az ország fejlődésére, mert 
nem mi rendelkeztünk azon adók hovafordításáról, 
és a bevett pénzekről az országnak senki számot 
nem adott, zsibbasztólag hatott minden beruházási 
készségre: az állam nem segítette az ipar emelke
dését, a kereskedelem pangott, az ország nem fej
lődött, s csekély adója mellett is szegény mara
dott.' Azon fél század után 20 keserű évnek súlya 
nehézkedett reánk, oly nehéz idők, melyekben az 
absolut hatalom zaklatásait még az ínséges évek 
csapásai is súlyosították: s mégis azon másfél év 
alatt, mely alkotmányunk visszaállítása óta lefolyt, 
kiszabadulva egy részről az absolutismusnak, más 
részről az egykor védelmül liasznált, de minden 
fejlődési elölő inertia bilincséből, adózva közczé-
lokra. pénzügyeinkről magunk rendelkezve, na
gyobb lendületet adtunk iparnak, kereskedésnek, 
forgalomnak, felemeltük a föld értékét, s a teteme
sen növekedett adózási teher mellett is és annak 
daczára hazánk fejlődésében többre mentünk, mint 
ezen századnak az 1848-ki évet megelőzött közel 
fél százada alatt. (Hosszas élénk helyeslés a jobb ol
dalon.') Ismételve mondom, hogy a fejlődő ipar 
mozgalmait és emelkedését a régi lassú formák 
közé visszaszorítani a közigazgatás semmi ágában 
többé nem lehet. (Nagy helyeslés a jobb oldalon.) 

Emlékeztetem a t. házat, hogy midőn 1848-
ban az országgyűlés megalkotta a váltótörvénye
ket, melyek alkotása első lépés volt az ipar és ke
reskedelmi forgalom emelésére, szükségesnek tar
totta a régi megyei eljárást legalább annyiban 
megváltoztatni, hogy a felelősség eszméjét váltó
törvényszéki végrehajtásoknál határozottá,]! ki
mondotta, és igen rövid időt tűzött ki mind az al
ispánoknak, mind a végrehajtó megyei hivatal
nokoknak, mely alatt a reájok bízottakat teljesí
teni tartoztak, s a mulasztásból vagy halasztásból 
eredő károkért felelősökké tette őket. 

Azt mondják némelyek, hogy az 1848-ki 
törvény is meghagyta a megyéket előbbi jogaik
ban és hatáskörükben, azt tehát igy mellesleg 
változtatni most sem lehet. Meghagyta igen is, 
ideiglen, De mi volt ezen „ideiglenes" szónak ér
telme? Nem az, hogy az ideiglenesség még 25 év 
múlva egész kiterjedésében fenálljon, hanem az, 

hogy az ideiglenesség a legközelebbi országgyű
lésen, mely 3 hónap múlva volt összehívandó, vég
leges rendezéssel cseréltessék fel. E remény telje
sülését a viszontagságos események meggátol ták; 
de ha ezt meg nem gátolták volna, bizonyosan az 
adó kivetésére és behajtására nézve is még 1848-
ban lényegesen át lett volna alakítva a megyék
nek régi gyakorlata. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Pénzügyminiszter úr csak az imént hivatko
zott azon törvényjavaslatra, melyet 1848-ban az 
adó kivetésére és behajtására vonatkozólag az ak
kori pénzügyminiszter készített. Tekintse meg 
bárki annak tartalmát, látni fogja, hogy a felelős
ség elve mind a megyei tisztviselőkre, mind ma
gokra a megyékre határozottan ki van abban 
mondva. í gy szól a többek közt a 11-dik szakasz: 
„mely följelentésnek (a községi költségek feljelen
tésének) az előbbi szakaszban emiitett októberi 
közgyűlésből legfölebb október 3-dik hetében 
mulhatlanul meg kell történni; s valamint a tár
gyalásnak azon gyűlésben bevégzéseért a gyűlés 

j minden tagja egyenkint, ugy a tárgy előterjesz-
I tése s a pénzügyminiszterhez kellő időben felkül-
| dése iránt a gyűlés elnök, hivatalától elmozdítás 
, terhe alatt, felelős." (Elénk hosszas tetszés a jobb ol
dalon.) Ha már akkor, nyomban az 1848-ki törvé
nyek megalkotása után szükségesnek tartatott ily 
felelősség, most akarnánk-e ismét a régi adóbehaj
tási módra visszamenni ? (Zajos tetszés a jobb ol
dalon) 

Vannak, kik a miniszteri felelősség elvét fen 
akarják ugyan tartani, de azt a megyékre, mint 
autonóm testületekre kiterjeszteni nem kívánják. 

A parlamenti kormány és miniszteri felelősség 
alapelve az, hogy minden tisztviselő, ki a politikai 
közigazgatás bármely ágában eljár, hivatalos tet
teiért és mulasztásaiért felelősséggel tartozik. Első 
és legfőbb felelősség terheli azokat, kik a kormány 
élén állanak: a minisztereket; de hogy ők felel
hessenek, szükséges, hogy felelős legyen az is, ki 
az ő rendeleteiket teljesíteni köteles. A felelősség
nek ezen elve keresztül vonul a közigazgatás egész 
keretén, s azt sehol megszakasztani nem lehet. Ha 
lánczczal akarunk valamely terhet felemelni, vagy 
valamely tárgyat összeszorítani, hogy szét ne dől
jön, szükséges, hogy a lánez egészen s minden ré
szeiben ép legyen, mert bármely közbenső szeme 
hiányozzék vagy legyen megszakadva, a láncz 
rendeltetésének nem fog megfelelni. A parlamenti 
kormánynyal párosult miniszteri felelősség is, ha 
annak bármely gyűrűje hiányzik vagy niegsza-
kasztatik, nem valóság többé, csak puszta szó és 
játék. (Zajos helyeslés a jobb oldalon.) Miként vihető 
ki a felelősség elve, ha az felülről a megyékig fenáll, 
de ott megszakad ? (Elénk tetszés a jobb oldalon.) 
Ily parlamenti kormányt, ily felelősséget én csak-
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ugyan képzelni sem tudok. És, a jelen kérdésre 
vonatkozólag, ha nem teszszük a megyegyűlési is 
felelőssé arra nézve, mit hanyagságból vagy bármi 
okból elmulasztott, valóban az egész pénzügyi 
törvény és az adóbehajtás hajszálon függ és si
kere csak egyes hatóságok önkényétől függ. {Igaz! 
a jobboldalon.) 

Mi a megye most ? Több-kevesebb számú bi
zottsági tagok összege, kik közöl minden egyes 
esetben azok képviselik a megyét, kik a tanácsko
zásban épen jelen vannak. A tapasztalás pedig azt 
mutatja, hogy kivált közigazgatási tárgyaknál a 
tisztviselőkön kivül alig van 15—20 bizottsági tag 
a gyűlésen jelen, kivált a 3-dik és 4-dik napon. És 
ezen néhány ember többségétől függeszszük-e fel a 
legfontosabb pénzügyi törvény vagy kormányren
delet végrehajtását vagy elvettetését, kik még fe
lelősek se legyenek határozataikért vagy mu
lasztásaikért, habár ez által az államnak vagy 
egyeseknek tetemes kárt okoznak is? (Élénk helyes
lés a jobb oldalon.) És e károkat, melyek az ő hibá-
jokból, helytelen felfogásukból származnak, más ár
tatlanok viseljék ? (Igaz ! Ügy van !) Egy szóval, oly 
rendszer, melynek alapelvei a következők: a me
gyei tisztviselő csak a megyének felelős; hivatala 
választástól függ ; a megye senkinek nem felelős, 
sem azért, ha maga tett valamit helytelenül vagy 
mulasztott valamit, sem azért, ha tisztviselőjét 
nem szorította hivatalának teljesítésére ; de a mi
niszter felelős minden mulasztásáért: mondom, ily 
rendszert képtelenségnek tartok. (Helyeslés a jobb 
oldalon.) 

Vannak, kik elvben ugyan nem tagadják 
a megj7ék felelősségét, sőt azt ki is akarják mon
dani; de a megyei gyűlés tagjainak egyenkinti 
felelősségét nem akarják elfogadni, sőt a törvény
javaslatnak erre vonatkozó részét határozottan ki 
is akarják hagyatni. 

Ilyen módositvány fekszik a ház asztalán. 
Nézetem szerint az a felelősség, melyet tett

leg életbe léptetni nem lehet, annyi mint semmi 
felelősség. (Igaz! a jobb oldalon.) 

Én e részben a törvényjavaslat tartalmát 
czélszerübbnek s igazságosabbnak is tartom, mint 
az emiitett módositvány azon szakaszát, mely a 
törvényhatóságokra nézve csak szóval emliti meg 
a felelősséget, de mikénti eszközléséről semmit 
nem akar szólani. 

Már hn valamely törvényhatóság vagyis an
nak gyűlése követ el oly hibát vagy mulasztást. 
melyért a módositvány értelmében is felelősség
gel tartozik : kit kell azért tettleg felelősségre von
ni ? kit kell büntetni, kit a károk megtérítésében 
elmarasztalni? a megyét? a várost, vagy annak 
minden polgárait ? vagy a gyűlésnek mindazon 
tagjait, kik jelen voltak, még azokat is, kik az el

követett hibának, a helytelenül hozott végzésnek, 
a mulasztásnak okozói nem voltak. sőt talán az 
ellen felszólaltak, de kisebbségben maradtak? Ez 
csakugyan méltatlanság volna, mert büntettetnék 
az_ ártatlan a hibással együtt, sőt a hibás miatt. 
(Élénk tetszés a jobb oldalon.) A miniszteri és illető
leg a pénzügyi és központi bizottsági törvényja
vaslat szerint ellenben csak a vétkesek sújtat
nának. 

De nem akarok hosszas lenni. (Halljuk! Hall
juk !) Sokat szólottak a t. képviselők e fontos tárgy 
felett, az eszmék nem ujak. s meg vannak bőven 
vitatva. 

Csak egy vádra, melyet némelyek ellenünk 
emeltek,akarok egyszerű észrevételt tenni. (Halljuk!) 

A kik féltékenyen őrzik a megyei autonó
miának eddigelé gyakorlatban volt minden leg
kisebb részét, vádat emelnek ellenünk, hogy mi e 
jelen törvényczikkelylyel a megyei intézmény gyö
kerére tettük a fejszét és ki fogjuk irtani. Nem ál
lítom én, hogy e részben szándékossággal vádol
nak ; de legalább azt mondják, hogy az általunk 
pártolt törvény elfogadásának ez lenne követ
kezése. 

Ne vegyék rósz néven azon tisztelt képviselő 
urak, hogy én e vádat nem csak visszautasítom, 
hanem azt állitom, hogy a megyei intézvényt, 
melynek sok, a régi korból származott hiányai mel
lett sok becses oldala van, épen akkor koezkáz-
tatjuk, ha elmulasztjuk azt a fejlődő nemzeti élet 
szükségeihez és a kor igényeihez alkalmazni és 
alkotmányunk alapelveivel, a parlamentalis kor
mány alapelvéből származó felelősség eszméjével 
öszhangzásba hozni. (Zajos tetszés a középen.) 

Ugyanazon egy alkotmányos rendszerben 
két oly intézvény, mely merőben ellenkezik egy
mással, állandóan meg nem fér. Ha mindegyik in
tézvény fontos és becses, nem az egyiket vagy má
sikat kell eltöröl ni, hanem a merev ellenkezést kell 
köztök megszüntetni. 

Ne feledjük, hogy épen az ipar és forgalom 
fejlődése által élénk a mozgalom a népnek min
den osztályaiban. Naponkínt jobban kezdjük is
merni a pénznek és időnek becsét, s naponkint ne
hezebben fogják tűrni tudni a bori polgárai mind
azon gátakat, melyek a szabad mozgalmat hátrál
tatják ; mindinkább terjedni fog azon igen termé
szetes vágy, hogy kiki ott, hol, a törvény ótalmára, 
az állam segélyére, a tisztviselő és biró közbenjá
rására szorul, nem csak igazságos, hanem gyors és 
pontos eljárást találjon ; és ha e részben a megyék 
autonómiájának némely részletei szolgálnak aka
dályul, ha az által látják sokan és naponkint töb
ben koczkáztatva jogos érdekeiket: nem egyedül 
fi hibákat, hanem, ha azokat kiigazítani nem akar
juk, magát az intézvényt fogják megtámadni. Fe -
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jünk felett csap össze ezeknek törekvése s akkor 
lesz igazán lényegében fenyegetve a megyei in-
tézvény. (Hosszas zajos helyeslés és éljenzés a jobb 
oldalon.) 

Nekünk, kik ezen intézvényt lényegében meg 
akarjuk tartani, kezet kellene inkább fognunk, 
hogy azon hiányokat, melyek károsak, kiigazítani 
törekedjünk: mert ha mi annyit sem teszünk, a 
mennyit 1848-ban mind a minisztérium, mind az 
országgyűlés e részben bizonyosan tett volna, ha 
az események álta! meg nem gátoltatik, félek. 
hogy a megyei autonómia fentartása jövőben alig 
lesz lehető. (Nagyon igaz!) 

Nem mi veszélyeztetjük a megyék fönállá-
sát, hanem veszélyeztetik azok, kik még az auto
nómiának régi korból származott s a régi korba 
illő, de most már a nemzet fejlődését akadályozó 
egyes részleteit is változatlanul fön akarják tar
tani. (Élénk helyeslés a jobb'oldalon.) 

Nem szeretném, ha a parlamentáris kormány
nak s ezzel párosult felelősségnek elve egyenes és 
határozott összeütközésbe hozatnék a megyei in-
tézvénynyel. 

Minden korúak megvan saját kedvencz esz
méje. Nem szeszélyből származik, mint a divat 
változásai, hanem rendesen a nemzet életéből s a 
szükség érzetéből. 

Századokon keresztül elméleti és gyakorlati 
tudósok kerestek módokat, miként lehet az állam 
életében rendet és szabadságot ugy egyesiteni,hogy 
egyik a másikat ne veszélyeztesse. A különféle 
államformák között, melyek időnkint oly gyakran 
változtak, abban találtak némi megnyugvást, hogy 
legyen az államhatalom parlamenti kormány ke
zébe letéve felelősség mellett, melylyel azon kor
mány a fejedelemnek és népnek is tartozik. 

Ez jelenleg a kor eszméje, s a tapasztalás bi
zonyítja, hogy midőn a régibb kornak bármily 
becses intézvénye az ujabb kornak valamely 
nagyszerű eszméjével ütközik össze, ha az ellenté
tet kiegyeztetui nem lehet, az előbbi ama régibbet 
vagy magához simitja vagy elsodorja. 

Igyekezzünk elkerülni, hogy nálunk e két 
eszme összeütközésbe jöjjön, mert nagy veszteség
nek tartanám a megyei autonóm intézménynek el-
enyészését, mitől ily összeütközés esetében méltán 
félbetünk, ('Elénk helyeslés a, johbonjha, a két elvet 
a lehetőségig öszhangzásba nem hozzuk. 

Mindezek folytán egyszerűn kijelentem, hogy 
mivel én azon kellékeket, melyeket az adók behaj
tása elméletileg- és gyakorlatilag szükségesnek bizo
nyít, a minisztérium a pénzügyi és központi bizott
ságok által beadott törvényjavaslatban sokkal in
kább feltalálom, mint az eddig előterjesztett módo-
sitványokban : én e módositványokat nem foga
dom el. (Élénk hosszas éljenzés a jobb oldalún,) 

j Csiky Sándor : T. képviselőház! Azon kép-
| viselőtársaimnak, kik a tanácskozás allatt levő adó-
behajtási törvényeket a pénzügyi bizottság javal-

j lata szerint a 68-ik ponttól kezdve a 79-ig elfogad
ják részletes tárgyalás alapjául, azoknak két fő 

\ árvök van ezen véleményük támogatására. Az 
egyik abban pontosul, hogy azon esetben, ha a 
megyék felelőssége az adók be nem hajtására néz-

j ve a 68-ik szakasz értelmében megállapítva nem 
lenne, ebben az esetben az adóknak gyors és pon
tos beszolgáltatása az államkincstárba nem tör
ténnék, és ezen mulasztás esetében nem lehetne a 

| kormány azon helyzetben, hogy az állam érdekét 
kellően előmozdíthassa és szükségeit fedezhesse. 
A másik érvök az, hogy érintett törvényjavas-

I latok által nincs a megyéknek önkormányzati 
I autonóm joga megtámadva, ehhez képest tehát 
nincs semmi megállható alap azon aggodalomra 
nézve, hogy a megyék jogai ezen törvényczikkek 
által csonkittatnának. 

A mi az elsőt illeti ezen érvek közöl, én, t, 
ház, ugy vélekedem, hogy a kik azt óhajtják, 
hogy az adóknak gyors és pontos beszolgáltatása 
eszközöltessék és ehhez képest a kormányzatban 
fenakadás ne keletkezhessek, azoknak okvetlenül 
elfogadni hivatásuk azon módositványt. melyet 
Tisza Kálmán képviselőtársam a ház asztalára ez 
érdemben letett. És kérdés, t. ház! mi foglaltatik 
tehát ebben? Felelősségre vonatkozólag az, hogy 

| ezen felelősség minden megyei tisztviselőre nézve 
I különbség nélkül kiterjesztve legyen; e szerint tehát 
! a megye közönsége fogna intézkedni a felett, hogy 
j az adók mindenki által a legpontosabban és leg-
í gyorsabban beszolgáltassanak, és egyszersmind a 
I tisztviselők azok behajtását eszközöljék. 
| T . ház ! Ha ebben a módositványban ez in-
! tézkedések benfoodalvák. uefvan mi okból lehet 
i attól tartani, hogy ha a tárgyalás alatt levő pénz-
j ügyi bizottság törve oyczikkei. melyek a mellett, 
hogy a megye autonóm jogait tönkre tiporják, 
egyszersmind az adózóknak a hozott törvényczik
kek iránti rokonszenvét is ellankasztják, el nem 
fogadtatnak, ez esetben, a közvetett s közvetlen 
adók behajtása is hátramaradást szenvedne, és 
i g y a kormányzatnak rendes folyamát is megakasz-

| tana"? Hiszen ép ellenkezőleg azon esetben fog fen-
j akadást szenvedni a kormányzat, ha ezen törvény-
i javaslatban foglalt kérdéses czikkek elfogadtatnak : 
1 mert ugyan is méltóztassanak a másik véleményű 
| képviselőtársaim azt felvenni, hogy ha az adóbe
hajtást a pénzügyi őrökre, finánczokra — 
mert hiszen tulajdonkép nem is egyebek ezek, 

i mint fmánczok — hogy ha ezekre bizatik, mondom, 
í az adó behajtása és ezek kényök-kedvök szerint 
j fogn:ik rendelkezhetni, a mint ez a törvényjavaslat 
I egyik pontjában foglaltatik, az illető törvényhatósá-
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gok tisztviselőivel: ugyan nem fogja-e ez a gyű
löletnek, viszálynak, az egymás elleni torzsalko
dásnak magvát elhinteni? nem fog-e megtörténni 
az, t. ház, hogy azon tisztviselők, a kik a pénzügyi 
közegeknek alárendeltjeiként szolgálatot tenni 
méltóságukon alólinak találandják, irányukban 
ők is gyűlölettel fognak viseltetni, és velők viszály
ban lenni, és ezen viszály és gyűlöletet azokra is, 
a kikre hatáskörük kiterjed , kiterjeszteni 
törekedni ? mely eset beáltával mind az adóknak 
behajtása, mind a közigazgatás rendes folyama 
okvetlenül akadályokba fogna ütközni ? egyszers
mind pedig ez által a közösügyi törvények is, és 
azon irtózatos adók is, melyek az országban annyi 
ellenszenvedt költöttének, fognak-e népszerűvé té
tetni ? 

Ezen törvényjavaslatok által tehát sem a meg
hozott törvények rnegkedvéltetése, sem a megsza
vazott nagy adók behajthatása módja soha elő-
mozdittatni nem fog, hanem eszközöltetni fog az, 
hogy az adó behajtásával járó gyűlöletnél, viszály
nál és ellenszenvnél fogva a legnagyobb bonyo
dalmak és hátramaradások fognak létrejönni. 

E mellett, t. ház, méltóztassék még azt is kel
lő tekintetbe venni, hogy ugyanazon megyei tiszt
viselők, a kik ezen törvényjavaslat szerint a pénz
ügyi őrök egyszerű felszólítása folytán szolgála
tukra állani és mintegy viezefinánczokká aljasulni 
lesznek kénytelenek, ugyanazok a tisztviselők, 
mondom, mindamellett is lesznek-e hajlandók, 
mostani hivatalaikat tovább is megtartani ? és kö
zülök különösen azok, a kik önbecsületöket érezve 
a legnagyobb pontossággal viszik mostani tisztsé
geiket, vajon azok a tisztviselők, ismételve kérdem, 
meg fognak-e maradni továbbá is, ez idő szerinti 
hivatalaikban ilyen lealáztatás mellett? vajon nem 
fog-e újra bekövetkezni több megyékben az, a mit 
1861-ben az alkotmány felfüggesztése után tapasz
talni kénytelenek voltunk, jelesen, hogy több me
gyének összes tisztikara leköszönt ? a mi azon eset
ben, ha a pénzügyi őrök intézkedési jogai már 
még magára a megyei bizottmányokra is kiterjesz
tetnek, a mint a 71-dik szakaszban kiterjesztetni 
terveztetik, jelesen, hogy a megyei főispán vagy 
alispán, a ki az elnökséget viszi, mind azon bizott
mány! tagoknak indítványát és szavazásaik mi
nőségét jegyzőkönyvbe befoglalni köteleztetik, 
hogy ahhoz képest, ha valamelyik oly indítványt 
tenne, mely a pénzügyi őrök kívánságával ellen
tétben volna, vagy a kormány rendeleteivel nem 
lenné öszhangzásban, hogy ekkor s ez esetben a 
kincstári ügyész által azonnal bepereltethessék, és | 
még hozzá a kerületi tábláknál, mely kerületi táb- ! 
Iák törvényeink szerint nem is állhatnak fen és i 
így ma is provisorialis, törvényellemes helyzetben ! 

vannak, következve nem is tekintethetnek törvé
nyes bíráknak . . . (Elénk helyeslés a bal oldalon.) 

T. ház ! Az én vélekedésem szerint ezen tör
vényjavaslat elfogadásával a megyék életfájára 
rá lenne illesztve az enyészetet eszközlő fejsze : 
nem is lenne tehát többé Magyarországnak olyan 
megyéje, melyet ezen nevezet „megye" a törvények 
értelmében és alkotmányunk szellemében is meg
illetne. Ezután kérdés, t. ház, hogy ha ezen ered
mény fejlődnék ki a nélkül, hogy máskép gondos
kodott volna a kormány és nemzeti képviselők 
háza valami oly pótlékról, mely helyesen s kielé-
gitőleg tudná képviselni Magyarországon a me
gyéket , és ezen pótlék egyszersmind alkotmá
nyos öntetü is lenne: fog-e ezen erőszakos és 
rögtönös rázkódtatásból belbéke és nyugalom 
keletkezni? és egyszersmind fog-e megelégedés 
fejlődni ki azon részben, mely a megyéket máskép, 
mint azok a legrégibb időktől óta fenállanak, kép
zelni sem tudja, és mely már fogantatásával, szüle
tése idején is életben vala ? Ha ily módon akarja per 
tangentem egy adó behajtása módjáról tervezett 
törvényjavaslat közé belé igtatott czikkek utján 
eltörölni a t. háznak azon része, mely a jobb 
oldalon ül, az ősi megyei önkormányzattal biro 
intézvényt, mondhatom, ezen közmegháborodást 
előidéző intézkedésnek óhajtott eredménye soha 
nem lesz ! 

Hallottam még egynémely előadásokat az 
előttem szólott képviselőtársaimtól olyanokat, me
lyeket megjegyzés nélkül nem hagyhatok. 

Méltóztassanak megengedni, hogy a pénz
ügyminiszter urnák és Deák Ferencz képviselőtár
samnak azon egyöntetű nyilatkozatára tehessek 
észrevételt, mely szerint azt állították, miként az 
nem uj eszme, hogy a megyék az országos adók 
behajtása miatt tisztviselőikkel együtt felelősség 
alá vonatni rendeltessenek, mert ott áll az 1848. 
évben az akkori pénzügyminiszter által a ház 
asztalára letett törvényjavaslatban is. Legalább 
igy olvasták fel azt a pénzügyminiszter úr és 
Deák Ferencz képviselőtársamis, azaz olvastak az 
akkori költségvetési törvényjavaslatok tervezeté
ből néhány exeerpált sorokat, melyekben a me
gyének minden egyes bizottmányi tagja szintén 
ugy, mint azok tisztviselői is, feleletre vonatni ter
veztetnek, azon esetre, ha a kivetett és igy be is 
szedendő adókat egész pontossággal gyorsan be 
nem hajtják. De, t. ház, én azt vélem, miként a 
kérdéses törvényjavaslat a mostani kormányra, 
és a mostani körülmények között, egyátalán fog
va nem alkalmazható, nem pedig azért, mert 
1848-ban, tudjuk, hogy e hazában belháború volt, 
a polgárok kezében testvérgyilkoló fegyverek 
villogtak, és igy rendkívüli volt az állapot, rend
kívüli eszközöknek felhasználására is volt tehát 
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szükség, hogy a haza megmentessék, hogy a bei-
béke helyreállittassék. Már kérem, azon eszközö
ket , melyek akkor a rendkívüli körülmények 
miatt elkerülhetetlenül szükségesek valának, most 
rendes , békés időszakunkban utánozni akarni 
csak oly módon lehetne helyesen, ha az akkori 
harczi dühöngés újra feléledettnek lenne tekint
hető; de a jelenlegi nyugodt és békés korszakban 
épen nem. 

Hozzájárul ehhez az. hogy említett néhány 
sorokat, az egész költségvetési nagy műből, te
kintve ezt kisérő törvényjavaslatokból , mind 
jsénzügyminiszter xir, mind Deák Ferencz képvi
selőtársam, csak kiszakítva olvasák a ház előtt 
fel. a nélkül, hogy az egész szöveget, melyből a 
törvényjavaslat szelleme és indokai megérthetők 
lettek volna, terjesztették volna elő: a mire rá kell 
mondanom, hogy az ily csonka argumentum meg
állható érvet nem tartalmaz, (Ellenmond ísoh jobb
ról. Zaj) nem is nyom tehát ez semmit a latban. 
(Helyeslés a szélső bal oldalon.) 

Tessék a pénzügyminiszter urnák és Deák 
Ferencz képviselőtársunknak is elfogadni tehát az 
1848-ki pénzügyminiszternek a ház asztalára le
tett minden munkálatát, tessék az országgyűlés 
elé terjesztett költségvetést, tessék az összes adó
törvényjavaslatokat megtekinteni, láthatók-e azok
ban a közvetett és közvetlen adóknak oly tarka 
czifra nemei felmerülni, minők a mostani pénz-
ügyéri törvényjavaslatokba beszőve vannak ? 
Láthatjuk azokban a közvetlen országos adóknak 
öt és a mellékes adóknak is öt nemeit befoglalva 
lenni; ámde azok mind olyanok valának. melyek 
a ház asztalára letétetvén, azokat az akkori időben 
is, midőn pedig rendkívüli szükség merült fel a 
harcz, háború miatt, a ház bizonyosan beható ! 

figyelemmel és méltánylattal kisérte volna, és j 
azok legnagyobb részét, az egész ország közmeg- j 
elégedésével, bizonyára el is fogadta volna, ha az | 
idő zivataros körülményei megengedték vala; 
valamint talán hasonló érzelem kíséretében el is 
fogadná ma is szívesen, ha a közösügyes adó
törvényjavaslatok helyett azokat terjesztené a 
pénzügyéi- úr egész terjedelmükben a ház elé, hogy 
azt a rendkívüli körülményekhez képest tárgyal
hassa ; azonban tudjuk, hogy nem tárgyalhatta, s 
e tekintetben határozat nem keletkezett, nem is 
keletkezhetett. 

Tehát, mint mondám, pénzügyminiszter úr 
és Deák Ferencz idézetét, csak igy egyes sorokban 
kiszaggatva, auctoritásnak el nem fogadhatom. 
{Helyeslés a szélső bal oldalon.) 

Hallottam továbbá azt is megemliteni Deák 
Ferencz képviselőtársam részéről, hogy a mostani 
körülmények közt a felelős parlamentális kor
mány és az átalános felelősség eszméje e hazában 

nem egyéb mint egy lánczolat, és hogy ebből egy 
szemet se lehet kiszakítani, mert különben az egész 
lánczolat felbomlanék , ez történnék pedig akkor, 
hogy ha a megyék s azok tisztviselői a felelősség 
alól az adók behajtására nézve kivételeztetnének. 
Jól van: én ezt is elfogadom, t. ház, hogy legyen 

| tehát a felelősség terhe átalánosságban minden
kire kiterjesztve, azonban oly módon, hogy e 
kiterjesztésnek modora előleg legyen megállapítva 

; egy rendszeresen kidolgozandó munkálatban, és 
j ha igy mindenkinek felelősnek kell lenni, legye-
j nek magok a képviselők is A-tól a Z-ig felelősek: 
| mert amaz emiitett lánczolatnak, Deák Ferencz 
! képviselőtársamnak állítása szerint, olyannak kell 
! lenni, hogy abból egy szemet sem lehet kiszaki-
| tani ; a kiszakitás pedig megtörténnék, ha a kép-
í viselők kivételesen felelősek nem lennének : mert 
| ellenkező esetben Deák Ferencz képviselőtársam

nak javaslata teljesedésbe nem menne. [Helyeslés a 
szélső bal oldalon.) Legyen tehát a képviselő is 
felelős. {Közbeszólás: Kinek ?) Az országnak , a 
nemzetnek, mint országos nemzeti képviselőnek 
lenni kell, és ha valamelyik közülök a nemzet 
többségének akaratát, kívánságát nem teljesiti, ha 
valamelyik azzal, a mit ígért, ellenkezőleg cselek
szik és adott szava ellenére az ország alkotmá
nyának feladására szavaz, és igy azt csakugyan 
tettleg fel is adja, az ily képviselőt a nemzet von
hassa felelősségre ugy, miként pénzügyminiszter 
úr felelősségre kívánja vonni a megyei bizottmá
nyokat, ispánokat, szolgabirákat azon esetben, ha 
a pénzügyéi* felhívására az illető ellen a leletet 
azonnal fel nem veszik, nem kobozzák el a dohá-
nyát.mert ez is benfoglaltatik a törvényjavaslatban 
az adók sorában. (Zaj. Halljuk! Elég lesz már!) 

Tegnap hallottam, t. ház! megemliteni egyik 
képviselőtársamtól azt. hogy abban az esetben, ha 
a megyék nem teljesitik a kormány által kiadott 
rendeleteket, hatalmában áll a kormánynak kor
mánybiztost, vagy a mi talán igen közel áll hozzá, 
királyi biztost is kiküldeni a megyékbe. Én ezen 
állításra nézve egészben eltérő véleményben va
gyok : mert én ezen hatalmat a kormánynak tör-
vényhozásilag megadni egyátalán fogva nem aka
rom , azért, mert azon engedély minden esetre 
miniszteri omnipotentiát hordana méhében, ennek 
a hatalomnak megadását tehát én egyátalában 
ellenzem. Ugyan is a kormány adhat ki tör
vényellenes rendeleteket is, s ha a megyék ezen 
törvényellenes rendeletekre azt mondják, hogy: 
„Nem teljesíthetjük azért, mert a törvény erről más
ként szól, mi ennek ellenére hogyan teljesítsük azt, 
a mire bennünket a törvény nem kötelez ? de sőt 
ez tehetségünkben sem áll, ha mindjárt a kor
mány iránti hajlamunknál fogva hajlandók vol
nánk is teljesíteni ezen rendeleteket;" és ha ezen 
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hazafias kijelentéseket tartalmazó felirás miatt a 
megyéket kormány- avagy királyi biztosok által 
hatalma lenne a kormánynak törvényellenes cse
lekvésekre kényszeríteni, és erre neki még a ház 
adna jogot: ez esetben haszontalan lenne minden 
törvényeknek alkotása. 

Ehhez képest tehát én a kormánybiztosoknak 
a megyékbe történendő küldetését sem hasznos
nak , sem alkotmányosnak nem tekinthetvén, 
ezt a javaslatot magamévá soha nem teszem. Mert 
hiszen tudja a t. ház, minő szokott lenni a hatalom 
teljességével ellátott királyi és kormánybiztosok-
aak eljárása: ezek a törvényt szem előtt nem 
tartják , teljhatalmuk érzetében önkény szerint 
tesznek mindent, mit a kényuralomra törekvő ha
talom nekik saját érdekében utasításul ád. í g y 
tett 1823-ban b. Eötvös József Bars és Nyitra 
megyékben ; tudjuk, Zemplénben mit tett Lónyay 
Gábor; tudjuk, miként járt el Nógrádban Wenck-
heim József, mint akkoron teljhatalmú királyi 
biztosok; (Zaj. Ellenmondások) és tudjuk , hogy 
1825-ben mit mondott a nemzetgyűlés: emiitett 
királyi biztosoknak ezen törvényellenes és önké
nyes eljárása miatt fejvesztést, s minden vagyo
nuk elkobzását kérte; tudjuk, hogy a királyi biz
tos a mostani kormány alatt, Rajner Pál Heves 
megyében miként működött: egy vármegyét sem
misített meg ; egy megyét megsemmisíteni s törvé
nyes működésében megakadályozni pedig annyi, 
mint egy egész országot se mmisiteni meg: (Derült
ség) mert ha az országnak 52-ik részét élettelenné 
teheti a királyi biztos, teheti ugyanazon erővel és 
hatalommal a többi 51-et is, és minthogy ezekből 
áll az összes állam, így az egész országot is meg
semmisítheti : és ha ez történhetnék, hol lehetne 
található garantiája az alkotmányos létnek, azon 
esetben, ha a kormánynak ily hatalom adatnék ? 

Azt mondják, hogy a mostani kormánytól e 
részben nem lehet félni: mert a mostani kormány 
tagjai magok is alkotmányos emberek voltak régi 
idő óta : egyik ilyen magas, alkotmányos hivatalt 
viselt, a másik maga is tekintélyes ellenzéki tag 
volt ; és igy, mint Várady Grábor képviselőtársam 
tegnap emiitette, a mostani kormánytól e részben 
nem fél semmit: mert ennek tagjai magok is al
kotmányos érzelmű egyének levén, nem fogják az 
alkotmányt sérteni akarni. Már tisztelet, becsület, 
nem akarok senkit sérteni ; de határozottan ki 
kell mondanom, mint országos képviselőnek, azt, 
hogy én egyes embernek akaratában, akár ki volt, 
vagy legyen bár az, kellő garantiát nem találok. 
Nekem törvény kell, határozott és semmi önkényt 
és szeszélyt meg nem engedő: mert ha még a le
hető legjobbat is akar nekem önkényes hajlamából, 
de az én előleges tudtom és beleegyezésem nélkül, 
valaki tenni, és azt saját tetszéséből, melyet holnap 
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mást gondolva ismét megváltoztathat, cselekszi 
pedig ezt nem törvény és szabály szerint, mint 
kötelességet, hanem, mint egyszerű kegyelmet: 
még az ily jó tettet sem fogadom szívesen, hanem 
legfelebb kényszerűségből, el. Törvény kell tehát 
nekem, mely biztositja a jogot és alkotmányt, 
azért, mert egyes egyénekbeni bizalom igen sokszor 
rá szedte már az embereket, azaz hogy a korlát
lan bizodalom gyakran megcsalja az emberek re
ményeit. 

Ehhez képest én is a kormánybiztos kikülde
tési jogát a kormánynak semmi szin alatt sem en
gedném által, és igy nem is ismerem el soha, hogy 
joga és hatalma legyen a kormánynak törvény 
szerint érintett királyi biztosok kiküldésére. 

Ezek azok körülbelül, t. ház, miket ezen fon
tos tárgyra nézve részemről felhozni szükségesnek 
véltem, bár tegnap Besze János képviselőtársam 
azt mondta, hogy ezen törvényjavaslat bizony 
semmi fontossággal nem bir, mert ez csak egy kis 
adóbehajtási rendes ut követésének módját szabá
lyozza. Én azonban vele ellenkezőleg ezen tör
vényjavaslatot igen fontosnak találom, és azt hi
szem, ezen kérdésnek mikénti eldöntése fogja 
országunk népének s nemzetének jövendőbeli 
sorsát s jövőjét nagy részben feltételezni. A mint 
tehát a fenforgó törvényjavaslat el fog döntetni, 
ennek következményét érezni fogja az egyetemes 
nemzet: megnyugvása szerint-e vagy nem ? én 
látnoki tehetséggel nem birok, azért jövedőlni sem 
bátorkodom. 

Ehhez képest én, tisztelt ház, Tisza Kál
mán képviselőtársamnak módositványát a részletes 
tárgyalás alapjául elfogadom; de nem minden 
pontjában, mert vau benne egy-két pont, melyhez 
még a részletes tárgyalás alkalmával szólni kívá
nok. [Helyeslés a szélső bal oldalon.) 

P a t a y I s t v á n : Kérem az elnökséget, csen
gesse be a képviselőket, mert üres házban beszélni 
furcsa dolog. 

Elnök: A szólók mindkét oldalról elvégezvén 
előadásaikat, ha csak még valaki szólani nem kí
ván, a módositványt benyújtott képviselő úron 
van a sor. 

Tisza K á l m á n : Legelőször azon kérdést 
vagyok bátor intézni a t. házhoz, hogy miután az 
idő már meglehetősen későre haladt, és nekem is 
meglehetősen hosszú előadásom lesz, azon kívül, 
gondolom, még a központi bizottság előadója is fog 
szólni: nem méltóztatnék-e talán holnapra halasz
tani a tanácskozás folytatását ? (Felkiáltások: Ma l 
Holnap! Zaj.) 

Elnök (csenget) : Méltóztassanak ez iránt 
nyilatkozni, mert fontos és figyelemre méltó azon 
körülmény, melyet képviselő úr felhozott. (Felkiál
tások : Ma ! Holnap! Zaj) 
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P a t a y I s t v á n : Szót kérek! (Nagyzaj. Matt
juk!) Méltóztassanakdiscretióval lenni. {Nagy zaj.) 
Hijába zugnak, mert én estig is itt állok, és be
szélni fogok, punetum ! {Nevetés. Nagy zaj) 

E l n ö k {csenget): A kérdéshez kivan szólani. 
(Itt nincs kérdés ! Szűnni nem akaró zaj.) 

P a t a y I s t v á n : Legyenek szivesek le nem 
zúgni, mert én nem tűröm. Ismétlem: legyenek 
egy kis discretióval. Elég indiscretió az, hogy 
midőn a hideg hónapok voltak, nem dolgoztunk 
semmit; mit akarnak hát most velünk 28 foknyi 
meleg mellett 10 órától minden nap 2-ig? (Zaj) 
Engedelmet kérek, a pontosságot és hivatalbeli 
buzgóságot senkitől sem tagadom meg; sőt elvá
rom minden képviselő'től; de 28 foknyi melegben, 
midőn inditványozó úr azt mondja, hogy hosszas 
lesz, azután a központi bizottság előadója is fog 
még szólni: engem senki sem kényszeríthet, hogy 
itt maradjak, és én nem is maradok. (Eltávozik ne
vetés és taps között. Hosszas zaj. Elnök csenget.) 

Madarász József: T. ház! A ház többsége 
határozni fog minden esetre. Kérem a t. házat, 
megnyugvása tekintetéből csak pár perczig le
gyen szives kihallgatni. Remélem, az egész adóügy 
tárgyalása alatt megmutattam, hogy habár az 
némi, vagy igen is sok tekintetben ellenkezik is 
véleményemmel: épen azért, mert tudom, hogy 
egyetlenegy állam sem lehet el adó nélkül . . . (Fel
kiáltások: A dologra! Zaj. Elnök csenget.) A dologra 
van : mert már megmutattuk sokszor, és megmu
tattam én, hogy a ház tanácskozását készakarva 
nem kívánom máskorra halasztani; s ha most ezt 
kívánom, ezt nem a melegség miatt teszem, mert 
e tekintetben magam is azt mondom, hogy a ha
záért, a haza iránti kötelesség teljesítéséért izzadni 
is kell. (Derültség) Vannak parlamentáris, politikai 
tekintetek, midőn, nem mondom, kettőig, hanem 
3 — 4-ig kényszerítve van a ház tanácskozásait 
folytatni; most azonban méltóztassék azon tekin
tetet figyelembe venni, hogy midőn a tanácskozás 
majdnem az elején vagy közepén van, ha oly 
indiscretiót óhajtana egyikünk a ház ellenében, 
hogy mindig és mindig jelen levő képviselők 
megszámolását kérnők, akkora ház tanácskozásait 
e hetekben lehetetlenné tennők. (Ellenmondás) 
Azokra appellálok hát, s épen e tekintetből kérem 
a t. házat, hogy e tanácskozások folytatását a ki
merültség folytán . . . (Nagy zaj) 

E l n ö k : Megvallom, t. képviselőház, hogy a 
szabályok értelmében kénytelen leszek felfüg
geszteni az ülést, ha a folytonos zúgás miatt a 
szólót hallani nem lehet. 

IS. (Jalius 16. 1868.) 

Madarász J ó z s e f : . . . mondom,a kimerültség 
folytán azon folyamában látom a tanácskozást, 
hogy belső meggyőződésem szerint a felvetett 
kérdésre vonatkozólag felkérem a t . házat, fogadja 
el azt, hogy a tanácskozást holnapra tegyük át, 
{Helyeslés bal, ellenmondás jobb felöl.) 

E l n ö k : Az eddigi szokás szerint az elnök az 
üléseket rendesen 10 órától 2-ig szokta tartani, s 
rendkívüli ok nélkül nincs is joga azokat koráb
ban szétoszlatni. A t. háztól függ, tekintetbe venni 
a fölhozott fontos okokat, és nekem meghagyni, 

[ hogy az ülést oszlassam el. (Zaj) 
Deák FerenCZ: T. ház! A tárgy kérdésen 

| kivül nagyon fontos, és az inditványozót kétségte-
| lenül megilleti az utolsó felszólalás joga. De indít

ványt tevő kettő van: az egyik, a mennyire tu
dom, Tisza Kálmán, a másik pedig Zichy Nándor 
képviselő úr ; azonkinül még az is megtörténhetik 
— mert hiszen csak húsz embertől függ — hogy 
név szerinti szavazás fog követeltetni. {Felkiáltás: 
Már be is van adva az indítvány.') Tehát már be is 
van adva. Itt ülünk ennyi óra óta — én ugyan 
nem ültem, de ültek sokan mások — ezen nem 
igen kellemes lankasztó hőségben : ne vonjuk meg, 
ha valamely képviselő kívánja s a szokott óra már 
úgyis megvan, hogy teljes éber figyelemmel 
szólhasson és hallgathasson másokat. Annyi dis
cretióval kötelesek vagyunk lenni, ennyit minde
nik várhat a másiktól. Ezzel az ügy nem veszt; 
azon idó't, melyet valamely fontos tárgy kifejtésére 
fordítunk, mindig nyereségnek tartom; csak azon 
időt tartom elveszettnek, ha holmi csekély kérdé
sek felett végtelenre terjed a tanácskozás. Tehát 
tegyük meg egymás iránt, sőt magunk iránti 
figyelemből is. és ne kívánjuk, hogy most így 
kifáradva, ellankadva ezen tárgy befejezése erő-
szakoltassék. Holnap elmondhatja kiki nézetét, és 
nem veszítünk evvel annyit, mint veszítenénk, ha 
elhamarkodjuk. (Elénk helyeslés balról. Felkiáltások 
jobbról: Folytassuk ma! Zaj) 

E l n ö k : A t. ház akaratát vélem kifejezni, ha 
most az ülést feloszlatom. {Nagy zaj. Felkiáltások: 
Folytassuk!) Nincsenek megelégedve némelyek a 
t. képviselők közöl: tehát szavazzunk a tárgyra, 
A kik óhajtják, hogy az ülés most oszlassák fel, 
méltóztassanak felállani. (Megtörténik) A képvise
lők többsége az eloszlatást kívánja. MOBÍ tehát az 
ülést feloszlatván, nehogy e fél óra is kárba men
jen, kérem a t. képviselő urakat, szíveskedjenek 
holnap tized félkor megjelenni. 

Az ülés végződik d. u. V[% órakor. 




