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CCLXV. ORSZÁGOS ÜLÉ 
1868. július 17-dikén 

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

Tárgyai : Kérvények bemutatása. Hacelláriu Illés a május 15-dikén Balázs-falván történt kiáltvány aláírói ellen intézőit 
kereset iránt interpellálja a kormányt, mely azonnal válaszol is. A főrendek üzenik, hogy a toldadó iránti törvényjav.-slatba uj szakaszt 
igtatiak. A Tisza Kálmán által a közadók kivetése, befizetése stb. iránti törvényjavaslatra beadott m.'jdosifvány név szerinti szavazással 
elvettetvén, a nevezett törvényjavaslat részletes tárgyalása tovább foly. 

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

Az ülés kezdődik d. e. 9 % órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzökönyvét Bujanovics Sándor jegyző úr fogja 
vezetni; a szólani kívánok neveit pedig- Paiss An
dor jegyző úr jegyzi. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 

! 
f i . 

Paíss Andor jegyző ilvai ssa a jlilir.S 16-
án tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Véber Erzsébet 1849-ikévről, széna-
szállításból származó 315 frt o. é. követelésének 
kifizettetését kéri eszközöltetni. 

Macel lar iu I l l é s : T. ház ! Magam és több 
társam nevében egy, a t. összes minisztériumhoz, 
a magyar kormányhoz intézendő interpellatio vé
gett valék bátor szót kérni ; azonban mielőtt ezt 
tenném, szabad legyen egy szerény észrevételt elő-
rebocsátanom. 

T. ház! Meg akarom kisérteni magyarul szó
lani, ha mindjárt, természetesen a t. ház kegyes 
jóváhagyásával, ezen papiros segítségével. Igenis, 
magyarul fogok szólani: (Halljuk!) részint azért. 
hogy ugy ne járjak, mint múlt évi márezius hó 7-én, 
midőn a legalkotmányosabb utón hozott s legfelső 
helyen megerősített törvények alapján legtermé
szetesebb, t. i, anyai nyelvem használatával akar
tam élni , (EMenmondások) de sajnos, elnémittattam 
a t. ház ál tal ; (Zaj. A dologra !) másrészt pedig 
azért is, mert csakugyan elismerem, hogy azon 
jogot jelenleg nem élvezhetem, nem élvezhetem 
pedig azért, mert azon törvény, mely akkor biz
tosítékul szolgált, tavaly június 28-án kelt hatá
rozatnál fogva, ha nem is alkotmányos, mégis leg
felső rendeleti utón hatályon kivül tétetett és el
töröltetett. Igenis, eltöröltetett a papíron; de a ro-
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mán nemzet szivéből soha sem! (Zaj.) Azonban 
midőn magyar nyelven szólalok fel, meg kell j 
gyeznem, t. ház, hogy ebből semmiképen nem 
következtethető, mintha én ez által örökre le akar
nék mondani akár hazám függetlensége, akár anya
nyelvem használatáról: (Zaj) nem, mert nincs a 

j világon oly hatalom, mely engem azon erős rneg-
| győződéstől megfoszthatna, hogy nemzetemnek 
I jogai nincsenek örökre elveszve és hogy azok 
I most vagy utóbb érvényt fognak nyerni. (Nagy 
| zaj.) 

Elnök (csenget): Kérnem kell a t. képviselő 
; urat, hogy a szólás öt itt csupán az interpellatióra 
| nézve illeti; tessék azt előadni és a dologra térni. 
I (Elénk helyeslés.) 

MacellariU I l l é S : Bocsánatot kérek, tisztelt 
ház : midőn egyszer bátor valék szót emelni, ak
kor is elnémittattam a t. ház által. (Elénk ellenmon
dás.) Nagyon sajnálom, hogy ez most is megtör
tént, kivált miután nem birom a magyar nyelvet. 
(Dehogy nem!) 

Áttérek tehát azon tárgyra, melyért szándé
kom a t. minisztériumot — de ez csak parlamentalis 
szólásmód levén, használom a helyesebbet — t . i . t. 
követtársaimat, a magam és követtársaim nevében, 
interpellálni. (Zaj. Halljukí) 

T. ház! Biztos értesülésem van Erdélyből, 
hogy a Brassóban román nyelven megjelenő >,Ga-
zetta Transilvaniei0 politikai lap szerkesztője 
s egyszersmind az ottani román katholikus gyúrna-
sium igazgatója, Mureseanu Jakab ellen indított 
sajtóper folytán annak lakása megmotoztatott, 
(Nagyon jól, helyesen történt!) és hogy valamint ő, 
ugy több balázsfalvi érseki kanonok és tanárok a 
marosszéki törvényszék elé hivattak, (Helyesen 
történt!) és hogy ennek következtében a román 
nemzet több jeles és köztiszteletben álló férfiai szá
mára, magának a román nemzetnek legmélyebb 
fájdalmára és sérelmére, a felelős magyar kormány 

ÍR 
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közegei által és annak rendeletéből kísérlet tétetik 
a börtön felé vezető utat megnyitni. Ezen sem po-
sitiv törvény s annál kevésbbé józan politikai 
szempontból igazolható eljárás indoka, a mint 
mondatik, az ismeretes balázsfalvi pronunciamen-
tum, melyet a balázsfalvi értelmiség f. évi május 
15-én tartott majális alkalmával tett. 

T. ház! Szolgáltam több éven keresztül tör
vényszéknél . . . [Tudjuk! Bach alatt!) Kérem, ne ki-
gye senki, hogy ha előhozok oly tárgyat, mely 
felett a törvényszéknek kell határozni, hogy én 
ez által talán a törvényszék Ítéletét akarnám prae-
oceupálni és a birói függetlenséget alterálni. Nem, 
uraim! Magam is elismerem, hogy törvényes igaz
ságszolgáltatásról csak ott lehet sző . a hol a birói 
eljárás függetlensége és szabadsága biztositva van; 
hanem előhoztam azért, rnert a kérdésnek legne
vezetesebb oldala az. melynek van egy nagy. igen 
nagy horderejű politikai következése, melyet, ugy 
látszik . a t. kormány vagy nem ismer, vagy ha 
ismer, nem ugy ismer, a mint az valóban van. 

T. ház ! Nem akarok a balázsfalvi pronuncia-
mentum tüzetes részletezésébe ereszkedni. (Jól te
szi!) mert, ugy hiszen.., ismeretes az mindnyájunk 
előtt; azt azonban merem állítani, hogy felette 
nagy tévedés volna azt hinni, hogy azon három 
postulatum, melyet tartalmaz, nem mind egyfor
mán igazságos, hogy csak az izgatott kedélyek 
szüleménye és hogy nem fejezi ki az egész román 
nemzetnek kívánalmait. Mondom, az egész nemze
tét: mert a más véleményüek száma oly parányi, 
oly csekély, hogy ha azokat valaki ujjain akarná 
megszámlálni, alig volna szüksége mindkét kezé
re. Es azonkívül szomorú, igen szomorú lenne, 
ha alkotmányos államban nem volna szabad 
oly kívánalmakat sem kifejezni, melyek magáról 
a legfelső trónról igazságosaknak és törvényesek
nek ismertettek el annyi meg annyi legfelső leirat 
által; és pedig annál inkább szomorú, mivel azon pro-
nunciamentumban egyetlen egyszóval sem monda
tik, hogy az abban kifejezett kívánalmak érvényesí
tése a törvényes utón kívül kisértessék meg, hanem 
épen ellenkezőleg a fejedelem iránti rendithetlen hű
ség és a törvény, és az együtt lakó többi nemzetek 
iránti testvéri szeretet kifejezése mellett, fogalmaz
tattak és intéztettek a kormányhoz. Az igaz, ezt 
elismerem magam is, hogy a kérdéses pronuncia-
mento az 1848-ki egyesülésnek törvényességét 
kétségbe vonja. De ha ez bűn, s ha ez az egész 
bün, mely a fennevezett bünvizsgálat alá vétetett, 
akkor nem csak. a kik aláirtak, vagy magokévá 
tették ezen pronunciamentumot, hanem a hány 
román van Erdélyben s Magyarországban, sőt 
egy nagy és erélyes része a szász nemzetnek is, 
ezen bűnbe esett. 

T. ház! Nem akarom én ezen incidensből az 

1848.1. törvény czikknek azon lényeges hiányait elő
sorolni, a mely hiányoknál fogva, tekintettel az er
délyi államjogra s morális szempontból itélve, mint 
törvényes erővel biró justa (Nagy zaj) és honesta 
törvénynek nem mutatkozik : hanem ezen jogom
nak fentartásával, (Zaj) drága hazám iránti kö
telességemnek tartom nyíl tan és azon őszinteség
gel, a meljdyel tartozik minden hü hazafi, kimon
dani, ha nem is a román nemzet nevében, meri: 
erre nincs jogom, de mint annak hű fia : hogy a 
román nemzet nem barátja az 1848. elhamarko
dott egyesülésnek, ezt nem is tekinti törvényesnek, 
(Roppant zaj. Rendre! Dologra!) és az erdélyi 
románokra nézve az 1848-ki unió nem egyéb, mint 
az erőszak kifolyása. (Zaj. Felkiáltásolt: Ezt nem le
het tűrni! Elnök utasítsa rendre!) 

E l n ö k : A képviselő urat kénytelen vagyok 
emlékeztetni, hogy mi a törvények paizsa alatt 
gyűltünk össze, azoknak re ideletei szerint tanács
kozunk, azoknak engedelmeskedni, hódolni köte
lesek vagyunk; képviselő ur kitételei pedig a törvény 
iránti tisztelettel ellenkeznek. Figyelmeztetve ké
rem a képviselő urat. hogy előadásában válaszsza 
meg a szavakat; különben kénytelen lennék a 
ház szabályai által nekem tulajdonított kötelesség 
szerint megkérni a t. házat, hogy öntői a ÖZót el
vegye. (Elénk helyeslés.) Tessék folytatni. 

Macellariu I l l é s : Legyen szabad, t. ház, 
egyet fölemlítenem, mit elhallgatni természetelle
nes. Emlékeznek, uraim, mit felelt a magyar 
nemzet 1849-ben, midőn a hatalom az élő és önálló 
nemzetek sorából kitörölte a magyar nemzetet. 

E g y SZÓ: Micsoda, beszéd! Ki törölte ki'? 
Macellariu I l l é s : Nemde azt telelte: Én 

élni akarok, és inkább megszüntetem azon hatal
mat, mely el akarja venni éltemet ? Most pedig, 
midőn ugyanazon nemzet, mely akkor oly elszánt
sággal utasitotta vissza ama halálitéleteket, most 
egy alig 5 millióból álló nemzet intézi a 11 mil
lióból álló többi nemzetekhez ugyanezen szava
kat! (Naqy zaj. Fölkiáltások: Rendre! Töhb képviselő 
föláll: Rendre!) 

Elnök : A képviselő urat egyszer már rendre 
utasítottam ; másodszor figyelmeztetem, hog-y ha 
kifejezéseiben törvényszerüleg nyilatkozni nem 
tud. meg fogom a házat kérni, hogy tőle a szót 
elvehessem. (Vegye el az elnök!) Ezennel még 
egyszer figyelmeztetem, különben fogom a háztól 
ama felhatalmazást kérni. (Vonja csak el! Elénk 
helyeslés.) 

Macelláriu Illés : Ha ugy terjeszteném 
interpellatiómat elő, nem volna senki sem képes 
tudni , miért terjesztem elő; tehát legyen szabad 
azt indokolnom, (Zaj. Ez nem indokolási) 

E l n ö k : Abban senki sem gátolja a képvi-
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selő urat; de kifejezései legyenek olyanok, melye
ket e teremben íörvényszerüleg használni szabad. 

Macellariu Illés : A mit mondok, az nem 
ütközik a törvénybe. (Elénk ellenmondás. Rendre!) 

Meg keli még említenem, hogy nem csak a 
románok mondják, hogy az egyesülési törvény-
czikk elhamarkodott, íNagy zaj.) 

Elnök (csenget) : Méltóztassanak csendben 
lenni, hogy halljuk, mit mond. 

M a c e l l a r i u I l l éS : De sőt még 1848-ban is 
csak in principio mondatott ki Erdélynek egyesü
lése Magyarországgal, s így merem mondani, 
hogy épen a t. kormány oka, hogy Erdély füg
getlensége felett még létezik külön vélemény. Miért 
nem terjesztette elő mai napig sem az egyesülés 
keresztül vitele iránti törvényt? 

Makray L á s z l ó : Megtörtént ezer évvel ez 
előtt! 

Macel lar iu I l l é s : A románok nem ugy 
fogják fel. (Többen- pe van külön vélemény! Ott 
van Hosszú József! Éljenzés.) Én is azt mondom, 
hogy éljen : hadd győződjék meg a csalódás kese
rűségéről. (Nagy zaj.) 

Nem kenj^érkeresetbó'l jöttünk ide, mint azt 
magasabb körökben hiszik, de egyenesen ő felsége 
iránti engedelmességből, és hogy a testvér nemze
teknek tanúságot adjunk arról, hogy a békés 
egyetértésre egyetlen egy alkalmat sem akartunk 
elmulasztani, távol azonban minden gondolattól, 
hogy ezen megszorított jogunk gyakorlatánál 
Erdély függetlenségét csonkítsuk. 

Bocsánatot kérek. (Vizet iszik.) 
Azonban bátran biztosithatom a t. házat, 

hoerv az 1848-ki unió iránti ellenszenv sem 
valami illoyalis törekvésnek, sem a magyar nem
zet iránti ellenszenvnek nem tulajdonitható. (Zaj) 
Ismétlen, hogy nem ; sőt mondom, hogy a román 
nemzet sajnálja, hogy a mostani kormány, ugy a 
pesti, mint a bécsi, a helyett, hogy felismerné saját 
valóságos érdekeit és törekednék a nem magyar, 
illetőleg nem német népek kielégítése által azok
nak hajlamát, mint minden kormány erejét ké
pező hajlamot, megnyerni, mondom, a helyett, 
hogy a nem magyar és nem német nemzetek iránt 
igazságos lenne, (Nagy zaj) inkább pártolja azon 
szerencsétlen lengyel aristokratikus és uralomra 
vágyó politikát, (Nagy zaj, heves ellenmondás) 
mondom, inkább ezt pártolja, mely polit ika, 
mintsem hogy elismerje és kielégítse a ruthén és 
orosz testvéreket, csak az idegen nemzetek elnyo
másában keresi függetlenségét. Vég eredménye 
ennek. hogy a magyarok itt, és Bécsben viszont 
a németek, nyomják a többi nemzeteket. Én azon
ban nem hiszem, hogy ezélt érhetnek máskép, 
mint az összes nemzetek igazságos kielégítése által 

mit én tiszta szivemből kívánok. (Beadja áz inter-
pellatiót.) 

BujanOViCS Sándor j egyző (olvassa a Macel
lariu Illés, Tinku Ahrahkm, Pap Máté és Tulbás János 
által aláirt interpellatiót:) „"Foly6 évi májushó 15-én 
Balázsfalván majális tartatván, az ottan egybe
gyűlt román értelmiség egy pronuneiamentumot 
készített és irt alá. 

„Miután ezen pronunciamentum semmi 
olyast nem foglal magában, mi nem csak Erdély, 
de minden a Sz, István koronájához tartozó orszá
gok, sőt az összes ausztriai monarchia sarkalatos 
törvényeibe ütköznék, vagy hogy akár melyikének 
állami lételét koczkáztatná; miután a szabad gyű
lés és szabad véleménynyilvánítás, mint a szabad
ság legfőbb feltételei, semmi törvény által korlá
tozva nincsenek, és e szerint a kérdés alatti pro
nunciamentum sem tekinthető egyébnek, mint sza
bad politikai vallásnak , melyet az egész román 
nemzet magáénak vall és vallott mindig 1848-tól 
fogva: 

„miután mindezek daczára Erdélyben, biz
tos tudomásunk szerint, azok, kik ama pronun
eiamentumot vagy csak aláírták, vagy azt mago
kévá tették, magának a román nemzet legmélyebb 
fájdalmára és sérelmére a magyar felelős kormány 
közegei által üldöztetnek: 

„mindezeknél fogva feljogosítva érezzük ma
gunkat , az összes minisztérium, mint magyar fele
lős kormányhoz a következő interpellatiót intézni: 

„I. Van-e a t. minisztériumnak tudomása 
I arról, hogy Erdélyben azon egyének, kik folyó évi 

májushó 15-én Balázsfalván tartott majális alkal
makor készített pronuneiamentumot v&gy aláír
ták, vagy azt magokévá tették, hivatalos közegek 

[ által üldöztettek ? Ha igen : 
„II. szándékozik-e akként intézkedni, hogy 

! mindezen üldöztetések mielőbb megszüntett-es-
senek ?" 

Horvát Boldizsár igazságügyér: Ha 
| megengedi a t. ház, ezen interpellatióra azonnal 
i megadom a választ. (Halljuk!) 

Ez előtt néhány héttel, t. ház! hivatalos je
lentés történt a kormánynál arról, hogy májusnak 
nem tudom 14-dik vagy 15-dik napján Balázsfal
ván majális ürügye alatt politikai gyülekezetet 
tartottak és ezen gyülekezetnek határozatait egy 
pronunciamento — kiáltvány — alakjában ki
adták. 

E kiáltványnak, melynek egy példánya a 
kormányhoz beküldetett, tartalma az, hogy abban 
a hazának államegysége ellen tiltakoznak, tilta-

j koznak az 1848-ki törvények, különösen pedig az 
| unió ellen, és árulással vádolják azon román kép

viselőket, kik e házban ülnek és kik — szerintök 
! — a román nemzeti függetlenséget feladták. 

1 8* 
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A kormány távol volt ezen jelentésnek teljes 
hitelt tulajdonítani, s feltette, hogy a pronuncia-
mentónak legalább ezen lényeges részei apo-
kryphok. 

Mielőtt tehát a kormány ez ügyben határozott 
volna, szükségesnek találta a kiáltványt az erdélyi 
közügyek igazgatójához előleges vizsgálat eszköz
lése végett átküldeni. 

A vizsgálatról szóló jelentés épen a mai pos
tával érkezvén be. az oly nagy terjedelmit, hogy 
nem voltam képes eddig végig tanulmányozni, és 
igy nem vagyok azon helyzetben, hogy annak 
részleteiről a tiszt, háznak még ma fölvilágosítást 
adhassak. 

Elég az hozzá, hogy a kormány nem tett 
semmi torló lépést előleges vizsgálat nélkül. 

Ellenben, ha a vizsgálatból ki fogna tűnni az, 
hogy a pronunciamentónak azon kifejezései valók. 
akkor igonis, a kormány ugy hiszi, hogy mulasz
tást követne el az ország jogai és a haza biztos
sága ellen, ha ama gyülekezet és kiáltván]^ fő té
nyezőit a törvény sorompói elé nem állítaná. 
(Hosszas élénk helyeslés.) 

Egyébiránt engem nem annyira ezen pro
nunciamentónak kitételei lepnek meg. mint inkább 
a t, interpelláló urnák azon kifejezései, melyeket e 
teremben hallatott. 

Áz állam egysége oly szent előttünk, hogy azt 
senkinek . annál kevésbbé szabad képviselőnek 
megtámadni. [Elénk hosszas helyeslés.) 

Az interpelláló úr ö felsége iránti tisztelet, 
hódolat köpenye alá bujt. nem gondolva meg, 
hogy ő felsége ellen nem lehet nagyobb sértést 
elkövetni, mint feltenni azt, hogy azon törvénye
ket, a melyeknek megtartására Isten szabad ege 
alatt megesküdött , megtartani nem akarná. 
[Zajos, hosszas lielyeslés, éljenzés.) 

Figyelmeztetem a t. képviselő urat. hogy az 
unió szent és sérthetetlen. ('Elénk helyeslés.) Az 
1848-ki törvény fenhagyta az unió részleteinek 
elintézését; igen, de csak ez vau hátra, s ezen 
kötelességünknek meg fogunk felelni. 

A kormányt nem vezette gyűlölet a többi 
nemzetiség irányában. 

A kormány, békülékenységének nem adhatta 
világosabb tanúságát, mint midőn a kormányszék 
s a királyi tábla tagjai között Erdélyben oly egyé
neket tür, tűrt legalább eddig-, a kik a magyar 
állam egysége ellen ilyen hangon mernek e te
remben nyilatkozni. (Zajoslielyeslés, hosszas éljenzés.) 

A kormány ezentúl sem fogja magát elsodor
tatni engedni a szenvedély sugalmai által; hanem 
kijelenti, hogy mind azt, a ki az állam egységét 
megtámadni merészli, szintoly ellenségnek tekinti, 
mint azt, a ki fegyveres erővel az ország terü-

JSS. (Juliua 17. 1868.) 

| leti épségét támadja meg. (Hosszas viharos taps 
l és éljenzés.) 

Macel lariu I l l é s : A miniszter úr feleletére 
I fen tartom magamnak válaszolni. 

E l n ö k : Az adott válaszhoz kivan Mocsonyi 
| Sándor képviselő úr szólni. 

Mocsonyi Sándor: T. ház! Én nem az 
\ interpellatióhoz, nem is a t. igazságügyminiszter 

úr érdemleges válaszához akarok szólni; azonban 
egy nyilatkozatára van észrevételem. (Nagy zaj.) 

E l n ö k : Méltóztattak már elhatározni , 
hogy interpellatio következtében, mint már sok
szor történt, némi conversatio folyhasson. (HaU-

j juk !) 
MoCSOnyi S á n d o r : Ismétlem tehát, hogy 

nem az interpellatióhoz, nem is az igen t. igazság
ügyminiszter érdemleges válaszához akarok szó-

J lani ; azonban egy nyilatkozatára van észrevé-
| telem. 

Azt tetszett mondani, hogy a kormány békü-
lékenységének jelét már az által is adá, hogy, nem 
tudom, miféle egyéneket tür meg a hivatalnokok 
között. (Igaz!) T. ház! En azon feltevést, mintha 
a nemzetiségi küzdelem nem állana másban, mint 
abban, hogy bizonyos egyének hivatalban ma
radjanak, nem fogadhatom el. (Nem azt mondotta !) 
Én, t. ház. igen fogok örülni, ha a kormány meg
mutatja békülékenvségét és igazságszeretetét a 
többi nemzetiségek irányában; de ezt esak akkor 
fogom látni, ha a nem magyar ajkú Magyaror
szágban lakó népek elévülhetetlen jogai törvény 
által biztosítva lesznek. Egyénekről, ugy hiszem, 
itt szó nem lehet. 

E l n ö k : A felső háztól üzenet érkezett. 
Nyáry Gyula b. főrendi jegyző (az elnöki 

szók elé áll): Méltóságos elnök úr! t. képviselő 
ház! A felső ház a földadóról szóló törvényjavaslat 
11. és 12. szakaszai közé uj szakaszt igtatott. E 
végből kéri a t. háznak szives hozzájárulását. Én 
pedig bátor vagyok az erre vonatkozó jegyző
könyvi kivonatot tisztelettel átnyújtani. 

' Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az át
nyújtott jegyzőkönyvi kivonatot.) 

Elnök: Ki fog nyomatni ') és a képviselő 
urak közt szétosztatni. 

A tegnap napirenden volt törvényjavaslatra 
beadott módosítván}' feletti vitatás be levén fe
jezve, joga van a módositványt benyújtó képviselő 
uraknak és a központi bizottság előadójának szólni. 

Tisza K á l m á n : T. képviselőház! Midőn 
indítványomat indokoltam, kimondottam volt azt, 
hogy én a kincstár érdekeinek megóvásáról teljes 
mértékben gondoskodni akarok, bár u^y, hogy 
azért a törvényhatóságok jogköre ne esorbittassék. 

') Lásd az Irományok -288-dik számát. 
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Miután ezt nem csak beszédemben kifejtettem, de 
indítványomban is oly intézkedéseket tettem, hogy 
mindenütt, a hol az időhaladék kárt okozhatna a 
kincstárnak, a rendeletek és törvények azonnal 
végrehajtassanak: valóban meglepett, hogy a t. 
jobboldali képviselő urak közöl legtöbben azzal 
támadták meg módositványomat, hogy annak 
folytán alkalom nyilik arra, hogy a dugáruk és a 
kincstár biztosítására szolgáló vagyon elsikkasztas-
sanak. Valóban azt feltennem szabad sem levén, 
de különben is távol levén tőlem a gondolat, hogy 
miiek okát abban hihetném rejlőnek, hogy a t. 
képviselő urak azért tevék ezt, mert így könnyebb 
volt megtámadni módositványomat : azt kell hin
nem és sajnálnom, hogy nem méltóztattak indít
ványomat elolvasni: mert a ki abban a 77-ik 
szakaszt olvasta , melynek értelme szerint én 
előlegesen utasíttatni akarom a — törvényhatósá
gok által, az igaz — tisztviselőiket arra, hogy nem 
esak egyes kijelölt esetben, hanem átalánosság-
ban, mindenkor és minden körülmények között, 
mind azt, a mi a dugáruk lefoglalására s a kincs
tár érdekei biztosítására szolgál, saját személyes és 
kártérítési kötelezettséggel összekötött felelősségűk 
mellett teljesítsék ; mondom, a kik ezt olvasták, 
azoknak valóban lehetetlen lett volna épen azon 
okból támadni meg módositványomat. 

Módositványom szerint megeshetik talán az. 
hogy a kincstár követelésének végleges behajtása 
némi késedelmet szenved, bár. ha tekintetbe ve
szem a törvényjavaslatnak már elfogadott szaka
szait, ez is csak igen ritka esetben fog megtör
ténni : és még akkor is az államkincstár érdekei 
veszélyeztetve nem csak nem lesznek. de az 
államkincstár károsodni sem fog: mert a törvény
javaslat 32-ik szakasza megmondja, hogy a me
gyei tisztviselőnek a hely színén meg nem jelenése 
folytán az eljárás nem gátoltatik: ha tehát vala
mely törvényhatóság elmulasztaná utasítani tiszt
viselőjét, vagy talán épen oda utasítaná, hogy a 
végrehajtásnál részt ne vegyen, azért a fenálló 
adóhivatal utján szintúgy be fogna az adó haj
tatni ; azon rendkívüli esetben pedig, mely elő 
állana a szakasz értelmében akkor, midőn ingat
lan vagyon végrehajtásáról van szó. a kincstár 
károsodni nem fog, mert hiszen a hátralékban 
levők késedelmi kamatot tartoznak fizetni. Azt 
mondotta erre nézve egyik képviselőtársam, Szász 
Károly, hogy nem lenne igazságos, hogy azért. 
ha egyes törvényhatóság megtagadja törvényes 
kötelessége teljesítését s megtagadja a törvényes 
adóbehajtását, hogy e miatt az egyes adózók bün
tettessenek a késedelmi kamatok által. De ugyan 
kérem, hiszik-e — s talán a t. képviselő úr sem 
hiszi — hogy a 77-ik, 78-ik. 79-ik szakaszok azon 

«esefcre akarnak a törvénybe igtattatni, midőn egy 

törvényhatóság átalánosan megtagadja, hogy tör-
j vény szabta kötelességének eleget tegyen, s átalá-
| ban megtagadja a törvényes adó behajtását? Én 
! legalább részemről azt gondolom, hogy ily eset-
| ben. ily törvényhatóság ellen, mely lázadásban 
i állana szemben a törvény nyel, a kormány blzo-
! nyara nem ezen kártérítési biztositáshoz, hanem 
: kötelessége szerint ennél sokkal hathatósabb esz

közhöz fog nyúlni. Ezen kártérítésnek hitem 
szerint gyakorlati eredménye, mely máskor sem 
igen nagy, i ly esetben egyátalábansemmi i s : mert 
ha meggondoljuk, a mit tegnap igen tisztelt képvi
selőtársam Deák Ferencz mondott, s a mit ha oly 
átalánosságban el nem ismerek is, de a mi gyak
ran mégis megtörténik, hogy 10—15 tagból áll 
egy bizottmányi ülés, ha meggondoljuk, hogy ily 
esetben mindig módjok volna a vagyonosabbak
nak hátra húzódniuk: ugyan szeretném látni, hogy 
ezen kártérítési utón minő kártérítést nyerne a 
kincstár egy nagy város, egy nagy megye adói
nak kimaradásaért ? 

Vadnay Lajos: Bezáratja! 
T i s z a K á l m á n : Kérem, én kihallgatom: 

méltóztassék föállani, azután majd folytatom. 
Ezen szakaszok bizonynyal nem ily rendkí

vüli esetről szólanak, hanem szólnak igen is arról, 
midőn egy törvényhatóság az adók behajtása iránt 
vagy azok biztosítására vonatkozólag- kiadott ren
deletet czélszerütlenuek. károsnak vagy talán épen 
a törvénybe ütközőnek találja. Én megvallom, 
igen csodálkozom azon. hogy a tisztelt képviselő 

| urak legnagyobb része nem erről, hanem a tör-
i vénynek való ellenszegülésről , arról beszél

tek, hogy nem szabad senkinek alkalmat adni 
i arra, hogy az állam iránti kötelezettségeinek telje-
j sitése alól magát kihúzhassa, nem szabad senki-
| nek alkalmat adni arra. hogy a törvényt megszeg

hesse : mintha bizony indítványom, vagy indoko
lásom , vagy bárkinek felszólalása, is azt akarta 
volna. 

Azon ragaszkodás, melylyel a t. képviselő urak 
ezen a téren maradtak, majdnem azon gondolatra 
bírná az embert, hogy ők, kik a törvényhatóságok-

| ró! feltesznek minden roszat. azon gondolatban 
! vannak, hogy a pénzügyminiszter, vagy a pénz

ügyi közegek sem most, sem jövendőben, sem 
czéltalan, sem törvénytelen rendeletet nem fognak 
kiadhatni. Valóban ezen feltevéshez , hogy egyéb 
szót ne használjak, igen nagy optimismus volna 
szükséges : mert hiszen ha széttekintünk ma helyze
tünkben — természetesen kivéve a pénzügyminisz
ter urat. és azon keveseket, kik vele egy helyzetben 
vannak — a pénzügyi hivatalnokok legnagyobb 
részint ugyanazokból állanak, kik egészen a leg
utóbbi időkig hűséges szolgái voltak azon rendszer
nek, mely minden magyar törvényt, mely a ma-
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gyár kincstárt még az emlékezetből is ki akarta 
törölni, {Helyeslés halról) és kiket tehát csak a 
most nem rég felöltött magyar ruha vagy a reájok 
ruházott magyar királyi czim tehetett volna cso
daképen a törvénynek i l y hü tisztelőivé, oly hü 
őreivé, hogy rólok még feltenni sem volna szabad, 
hogy ők valami törvényellenest elkövethessenek. 
(Helyeslés halról.) Valóban, t. ház, igen szomorú 
dolog az , hogy ugy látszik, sokan már oda 
jutottak, hogy azokat tekintik a magyar törvény 
és a magyar kincstár ellenségeinek, kik érte 
küzdötted, tűrtek és szenvedtek, s azokat tekin
tik barátainak és védőinek. kik ellene min- j 
den lehetőt elkövettek. (Elénk helyeslés halról. Zaj. j 
Halljuk!) 

T. ház! Nem időzöm ezen kellemetlen tárgy- : 

nál tovább; hanem e helyett áttérek azon észre- . 
vételekre, s azoknak is természetesen csak egyné- [ 
melyikére, a melyek indítványom ellen tétettek. 

Hogy azután egészen a t. jobb oldalnak szén- ! 
telhessem figyelmemet, legelőször Simonyi Ernő 
t. képviselőtársam egy megjegyzésére felelek. 

Azt mondotta ő. hogy átalánosságban elfo
gadja ugyan módositványomat, de annak 71-ik j 
szakaszát nem teheti magáévá, mert abban benne | 
van. hogy a törvényhatóság a törvényeket, felelős
ség mellett tartozik végrehajtani; sőt azt is mon
dotta, hogy ha a felelősségnek benne kell a tör
vényben hagyatni, jobban szereti a központi bi- > 
zottság szövegezését, mert ott határozottan meg-
mondatik, hogy ki legyen felelős. Én ebben a t. ; 
képviselő úrral egyet nem értek : mert én azt, hogy j 
ki legyen mondva a felelősség a törvények végre- ; 
hajtására nézve a megyékel illetőleg, szükségesnek 
tartom, s nem is látom azt teljesen illusoriusnak, i 
mert hiszen a törvény végrehajtásáért felelősek 
voltak a törvényhatóságok mindig, és ha e fele- , 
lősség nem elég gyakorlati jelen alakjában, majd < 
ha a törvényhatóságok rendeztetnek, a felelősséget 
a törvényhozás szabályozni fogja, felelősek lesznek , 
azontúl azon szabályok szerint, melyeketa későbbi 
törvény alkot.A felelősséget tehát benhagyatni óhaj- ' 
tom ; míg ellenben azt, hogy a kincstár érdekei czi- ' 
mén. kellő körülírás és szükség nélkül, most ily • 
fontos változtatás csempésztessék be törvényható- ' 
sági intézményünkbe, azt részemről el nem fo
gadhatom. | 

A jobb oldalról Justh képviselő úr volt. ki az , 
első támadást intézte indítványom ellen : neki j 
szándékozom tehát legelsőben felelni, annyival 
inkább, mert több t. szónok ugyanazon eszméket 
fejtegette, a melyeket ő ; midőn tehát neki felelek, 
alkalmam nyílik azoknak is felelni. 

Megbocsásson a t. képviselő úr és megbo- j 
csássanak azok, kik ugyan azt álliták, midőn hal- ! 

LÉS. (Július 17. 1 868.) 

lottam fejtegettetni általok, mennyire szeretik, 
mennyire tisztelik a megyei intézményt, és hal
lottam másfelől, minő intézkedéssel, miképen akar
nak azzal elbánni: azon állat jutott eszembe, mely 
annyira szereti fiait, hogy agyonszorítja; {Felkiál
tás jobbról: A hasonlatosság nem talál!) Midőn pedig 
azt méltóztatott vitatni, hogy mi, kik a törvény
hatóságok jogait fen akarjuk tartani, nem vagyunk 
azoknak igazi barátai, mert mi fogjuk azokat ve
szélyeztetni, mert a törvényhatóságok visszaélve 
jogaikkal, károsítani fogják az államkincstárt, s 
azon meggyőződésre fognak vezetni, hogy az 
egész intézmény rósz , s ennek folytán el fog tö
röltetni : akkor ismét, nem ugyan hasonlatosság, 
de analógia folytán eszembe jutott azon egyszeri 
csizmadia, ki midőn vízre küldte inasát, előre meg
verte, nehogy a korsót eltörje. (Helyeslés halról.) 
Az igen t. képviselő úr fejtegette azt, hogy mi 
mindenre lesz szükségünk, ha azt akarjuk, hogy 
a kormány felelős lehessen; kimondotta többek 
közt azt, hogy szükséges, hogy e tekintetben a 
törvényhatóságok is felelősek legyenek. Perczel 
Béla képviselő úr pedig annyire ment. hogy azt 
monda, miszerint ha akarjuk, hogy a kormány 
felelős lehessen, meg kell adni annak a hatalmat 
arra is, hogy mindazt, a mit akar. megtehesse. 
{Felkiáltások: Azt nem, mondta! Csak a törvény kor
látai közt!) 

Percze l Mór: Nem ugy mondta! 
Tisza Kálmán: Értelme az volt. 
Percze l Mór : Nem ugy van ! Ráfogás ! 
T i sza K á l m á n : Hiszen erről majd beszé

lünk ülés után. 
P e r c z e l Mór : Én csak itt beszélek! (Zaj. 

Elnök cseneet.) 
T i s z a K á l m á n : Én, t, ház. ezt átalában 

semmi esetre sem akarom : mert a kormány telj
hatalmának soha és semmi esetben barátja nem 
lehetek, {Helyeslés hal felöl. Felkiáltás jobbról: Be 
mi sem vagyunk ám!) annak barátja soha semmi 
szín alatt, mondom, nem leszek: mert az utólagos 
felelősség ha valóban érvényre emeltetik, a politi
kai jogokat birja talán biztosítani, de az ily vi
szonyok közt a személyes és politikai szabadság 
mindig áldozatul esett és áldozatul fog esni. Nem 
akarom azért sem, mert sokkal helyesebbnek, mind 
a kormányzottakra, mind az összes hazára, mind 
magára a kormányra nézve sokkal jobbnak tar
tom, ha a törvénytelenségek végrehajtását békés 
alkotmányos utón meg lehet gátolni, mint ha 
csak megtorolhatjuk. {Helyeslés hal felöl.) 

A mi különben azt illeti, hogy ha a megye 
nem felelős, a kormány sem lehet felelős, azt — 
őszintén megvallom — tévesztett fogalomnak tartom. 
{Halljuk !) 

A megyéknek és a kormánynak jogköre kor-
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látozza egymást terjedelemre nézve, a mennyiben 
minél nagyobb jog adatik az egyiknek, annál 
kisebb hagyatik fön a másiknak; de hogy a kisebb 
jogkörben, vagy a nagyobban ne lehessen a kor
mány egyaránt felelős, és felelős, akár felelős a 
törvényhatóság, akár nem, nem azért, mit a me
gye tesz, mert ezt senki sem fogja tőle követeim , 
hanem a mit a kormány tesz: részemről átlátni 
nem vagyok képes. (Ellenmondás jobbról. Tetszés 
balról.) Egyébiránt, t, ház. nehogy félreértessem, 
ime ezennel ujolag nyilvánítom, hogy —nem ugyan 
azért, hogv a kormány felelős lehessen, hanem a 
kormányzat érdekében és a visszaélések meggát-
lása szempontjából — én is akarom azt, hogy a 
törvényhatóságok is felelősek legyenek, és midőn 
a hatóságok rendezéséről lesz szó. ez irányban j 
kész vagyok megtenni mindent; csak arra nem I 
leszek kész soha sem, hogy ugy történjék a fele- i 
lősség behozatala, hogy ne a visszaéléseket tegye 
lehetetlenekké, hanem magát a joggyakorlatot 
akadályozza meg. Ez történik pedig a jelen szer- j 
kezet által : mert ha elfogadom is, hogy teljesen ; 
kétségbe vonhatlan is az a jelen szerkezet sze- ; 

r int , a mit Tóth Vilmos képviselő úr a tegnap- | 
előtti napon mondani méltóztatott, hogy hiszen, ; 
ha törvénytelen volt a rendelet, fölírhat minden i 
aggodalom nélkül a törvényhatósági bizottmány, j 
mert senki feleletre nem fogja vonhatni, és ha a < 
törvénytelen rendeleteket végre nem fogja hajtani, í 
a törvényszékek föl fogják menteni: azt hiszem, j 
mindnyájan tudjuk, hogy a törvényhatóságnak 
fölirási joga nem esak arra terjed ki ós nem is , 
ott leghasznosabb, hol a törvénytelen rendeletek
ről van szó, mert a nemzeti és felelős kormány 
mellett ugy is remélnünk kell, hogy törvénytelen 
rendeletek esak igen kivételesen fognak kiadatni ; 
de ott van a fölirási jognak fő haszna, hol egy j 
rendelet törvényes ugyan, de hol a helyi viszo
nyokat jobban ismerő törvényhatóságok nézete 
szerint káros az, vagy legalább káros annak azon 
időpontban való végrehajtása: már pedig, t. ház, | 
ily feliratot intézni a törvényhatóságoknak a 77, 
78, 79-ik szakaszok szerint, ha ezeket elfogadnék, 
nem lehet. Mert vegyünk például egy esetet a 
pénzügyi kezelés köréből. Ha a pénzügyminiszter 
vagy valamely pénzügyi hatóság, az adóknak be
szedése végett, valamely törvényhatósághoz a 
végrehajtás iránt kiad egy rendeletet, meglehet, 
mondom, hogy az teljesen és tökéletesen törvényes; 
de a törvényhatóság látja, hogy ha azon rendelet 
akkor hajtatik végre, kettős kár fog okoztatni az 
adózóknak, s talán meg fog támadtatni maga az adó 
alapja, de a törvényhatóságnak felírni nem lehet, 
mert a rendelet törvényes volt, és a törvényszék
nek nem csak joga, de kötelessége is lenne a tör- j 
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vény hatóságot elitélni. (Helyeslés balról, ellenmon
dás jobbról.) 

Justh József igen tisztelt képviselő úr azt is 
méltóztatott mondani, hogy nem szeretné az 1840. 
évben behozott példát kiterjeszteni ide, a hol a 
közigazgatásról is van szó, mert akkor a megyei 
tisztviselő megszűnnék egyedül a megyétől függni. 
Én abból, hogy ő ezt monda az 1840-ki példáról, 
mely szerint pedig az alispán utján történtek a 
rendelkezések, azt következtetem, hogy a mint 
mind azok, fi kik egyátalában nem akarják látni, 
hogy ezen törvényjavaslat által a megyei tisztvi
selő másnak, mint a megyének rendeltetik alá, 
nem nézték és nem olvasták meg ezen törvényja
vaslat szakaszait, mert ezen törvényjavaslat szaka
szaiban nyilván és határozottan benne van, hogy 
még az alispánnak is elkerülésével rendelkezik az 
egyes adóhivatalnok, egyes adófelügyelőség az 
egyes megyei tisztviselő idejével, végzendőivel, 
és határnapot tűz ki számára. 

En azt hiszem, t. ház, hogy ezen viszony nem 
azonos azzal, amit Tóth Vilmos t. képviselőtársam 
mondott, és melyet a pénzügyiminiszter is megerő
sített, midőn magános ember folyamodik a tiszt
viselőhöz ügyeinek elintézése végett: mert hogy 
a magánoy ember megrendelhetné, hogy mit le
gyen a tisztviselő teendő, hogy határnapot tűzhes
sen ki az eljárásra, azt soha sem hallottam. 

Szintúgy nem áll azon analógia sem, a melyet 
Justh képviselő úr mondott, hogy olyan ezen eset, 
mint midőn egyik törvényhatóság a másik törvény
hatóságot megkeresi valaminek végrehajtása tár
gyában. Mert ugyan, kérdezem, mit mondana a 
képviselő úr, ha egykor Nyitra megye bizottságá
ban jelentené egyik szolgabíró, hogy nem járha
tott el abban, a mivel a bizottmány vagy az alis
pán megbízta, mert Trencsén vármegye esküdt
jének rendeleteit kellett végrehajtania? Az eset 
pedig tökéletesen hasonló. (Nem áll! jobbról. He
lyedé* balról.) 

Tóth Vilmos képviselőtársunkkal nem érthe
tek egyet abban, hogy ő a törvényhatóságokat 
egyátalában tüzetesen szerveztetni és rendeztetni 
nem akarja; azonban egyet értek vele abban, hogy 
én is azt, hogy a rendezés közvetlenül a jelen 
időben történjék, nem kivánom, nem kívánom pe
dig azért, mert én is, nem vádként, mondom azt, 
de a vitatkozásból merített szomorú meggyőződé
semből , hogy a rendezés ma a megsemmisí
téssel volna egyértelmű. (Élénk helyeslés "a szélső 
balon, ellenmondás jobbról.) Azonban azon eljárást 
mégkevésbbé fogadhatom el. a melyet t. képviselő 
úr ajánl: mert az , hogy ha nem rendeztet
nek most egyszerre és tüzetesen a törvényhatóságok, 
de oly módon, a mint az most történik az egyes 
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kérdéseknél, módosittatnék ezen intézmény, ha-
sonlitna azon eljáráshoz. melyet a hajdankor-
ban a halálra Ítéllek ellen alkalmaztak, nem ölték 
egyszerre, de időnkint lemetszették egy-egy tag-
jokat, mig végre kinjokban kimúltak. 

Szász Károly képviselő úr is hozott fel olyan 
érvet, melyre, ugy hiszem, ő, de többen is. miután 
többen emlegették, nagy súlyt fektetnek. Ezen 
érv az, hogy jobb azon törvény, a mely szerint 
szükségtelenné válik a kormánybiztosok küldé
se, mely szerint az be nem következhetik, mint 
az, mely szerint az olykor-olykor be, fog következni. 
Erre nézve elsőben azt jegyzem meg, hogy nem 
hiszem, még a pénzügyekre nézve is, hogy ezen 
törvény elfogadása által lehetetlenné lenne téve 
azon eset, hogy kormánybiztosok küldethessenek : 
mert, azt hiszem, hogy azon nem várt és nem re
mélt esetben, ha valamely megye a törvénynek 
eleget tenni uem akarna, bizonynyal a t. kormány 
nem fogna megelégedni a kártérítés követelésével, 
hanem intézkednék, hogy a rendelet végrehajtas
sák ; és továbbá, ha ez által akarnók megítélni azt, 
hogy melyik törvény a legczélszerübb . akkor ok
vetlenül -— a mit. tudom, senki közülünk, sem ő, sem 
más nem akar — az absolutismusnak kellene pálmát 
nyújtani: mert az absolutismus mellett csakugyan 
nem lehet arra eset, hogy valamely törvényható
ság, mely jogával vagy szabadságával visszaél, 
kormánybiztos küldésére nyújtson alkalmat. (He
lyeslés bal felöl.) 

A túlsó oldalról egy másik képviselő űr által 
még furcsa észrevétel tétetett, vagy helyesebben 
szólva furcsa váddal is illettettem, melyre egyedül 
csak furcsaságánál fogva felelek. (Halljuk!) 

Az mondatott ugyauis, hogy én a megyei 
tisztviselőket finánczokká akarom tenni. Nem 
tudom, mit értett az alatt a t. képviselő úr. ki ezt 
mondotta. Mert ha azt értette, hogy én azt óhajtom. 
hogy a törvényes adókat a megyei tisztviselők 
hajtsák be : akkor igazsága volt, mert én a törvé
nyesen megszavazott adóknak behajtását sem meg
gyalázó, sem bűnös ténynek, hanem hazafiúi kö
telességnek tartom. (Helyeslés bal felöl.) Azonban, 
ha valami mást, valami megrovandót méltóztatott 
ezalatt érteni: akkor azt jegyzem meg, hogy az 
ő értelmezése szerint és ínég azon esetben is min
den esetre jobban akarok én bánni a megyei tiszt
viselővel, a kit szerinte finánczczá akarok tenni, 
mintázok, kik a javaslatot elfogadva a fináncz szol
gájává akarják tenni. (Zajos helyeslés hal felöl, ellen
mondás jobbról.) 

Az általam igen tisztelt pénzügyminiszter úr 
a tegnapi napon méltóztatott mondani, hogy a 
házszabál) ok szerint ezen egész vitának most 
helye nem lehetne és csodálkozni méltóztatott a 
felett, hogy én. ki a házszabályoknak máskor 

még szavaihoz is ragaszkodom, épen én adtam 
alkalmat erre. E részben kénytelen vagyok meg
jegyezni , hogy én házszabályaink közt olyat, 
mely azt, hogy több, természetszerűleg összetar
tozó szakaszok együtt tárgy altassanak, tiltaná, nem 
ismerek, és parlamentális gyakorlatunkban is nem 
egy. hanem számtalan eset volt már arra; azt pe
dig, hogy olv szakaszoknál, melyek nagy elvi kér
déseket foglalnak magokban, elvi vitatkozásába 
bocsátkozni ne lehetne, azt sem nem mondják a 
házszabályok, sem meggyőződésem szerint nem 
mondhatják. 

Egyébiránt emlékeztetem a t. pénzügymi
niszter urat és egyúttal az egész t. házat arra, 
hogy 1866-ban a magyar parlamenti beszédek 
egjnk legremekebbjét épen a részletes vitánál 
egy nagyfontosságú elvi kérdésben , ha jól emlék
szem, két vagy három összekapcsolt szakasz fe
letti vita alkalmával hallottuk Deák Ferencz 
t. képviselőtársunk által elmondatni. (Éljenzés 
jobbról.) 

E szerint tehát sem a szabályokkal, sem a 
szokással, a mit én óhajtottam, egyátalában nem 
ellenkezik; és én igen kérem a pénzügyminiszter 
urat. nyugodjék meg abban, hogy nekem semmi 
mellékes szándékom sem volt akkor, midőn azt 
kívántam, hanem csak azért kivántam. mivel e 
szakaszok együvé tartoznak. Hiszen kölcsön fejé
ben én is megnyugszom abban, hogy a t. pénz
ügyminiszter urat itt egyes egyedül » kincstár 
iránti jó szándék ée nem talán a törvényhatósá
gok iránti ellenszenv vezette. (Tetszés a hal oldalon.) 

A mi különben pénzügyminiszter urnák ezáfo 
latát illeti, (Halljuk!) ugy találom, 'hogy azok, a 
miket ő mondott, az én feladatomat véghetetlenül 
megkönnyítik: (Halljuk !) megkönuyitik , mert 
egyik állításával szíves volt előttem megoldani a 
másikat. Azt mondotta ugyanis a t. pénzügyminisz
ter úr beszédének elején, hogy azon 5 dikszakasz. 
melyet én módositványként beadtam, majdnem 
szóról szóra azt tartalmazza, melyek az eredeti ja
vaslat azon szakaszaiban foglaltatnak, melyek e 
tárgyakról szólanak, csak azon különbséggel, hogy 
én a megye által kívánom utasítani a megye tiszt
viselőit, tehát én azt akarom, hogy a megye ítéljen 
a felett, hogy végrehajtassék-e a törvény? és igy a 
megyét a törvényt fölé akarom helyezni; holott a 
törvénynek kell mindenek felett állani. Később 
czáfolat közben azt méltóztatott mondani, hogy a 
felirati jogot az én javaslatom jobban korlátozza, 
mint az eredeti szerkezet, mert én előre ki akarom 
mondani, hogy a törvényt végre kell hajtani, mig 
az eredeti szerkezet az iránt felirást enged* 
Ha én előre kimondom, hogy a törvényt végre 
kell hajtani, akkor rnikép lehet az, hogy épen én 
a törvény fülé helyezném a megyéket? Egyéb-
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iránt azt gondolom, tisztelt ház, hogy valamint 
nem áll az, hogy én a megyét azért, mert azt aka
rom, hogy a törvényhatóságok iránt is tartassék 
meg azon fokozat, mely mindenütt meg szokott a 
polgári és katonai intézményeknél tartatni, hogy , 
mondom, valamint nem áll az, hogy azért, mert 
ezt akarom, a megyét a törvény fölé helyeztem 
volna: épen ugy nem áll, hogy a felírási jogot én 
jobban meg akarnám szorítani, mint az eredeti 
szerkezet: mert, habár a t. miniszter úr. hihetőleg 
szóhibából, azt méltóztatott is mondani, hogy ő a 
törvények és azok végrehajtása ellen, a törvénynek 
felfüggesztésére ad a megyének hatalmat, én azt 
hiszem, hogy mindnyájan itt e házban, úgymint ó' 
maga is, a felirati jogot nem ugy értettünk, ha
nem értettük ugy, hogy szabad legyen a kiadott 
rendeletek végrehajtását felfüggeszteni és azok el
len felirni ; már pedig ezt az én szerkezetem nem 
korlátolja, mig, a mint kimutattam, az eredeti szer
kezet, midőn czélszerütlenség és károsítás szem
pontjából kellene felirni, avt teljesen és tökéletesen 
illusoriussá teszi. 

Azt is felhozta miniszter úr igazolásául annak, 
hogy midőn felelős parlamenti kormány van , 
akkor a megyei jogkörnek meg kell szoríttatnia, 
hogy ime 1848-ban, 1849-ben, midőn a parlamenti 
kormány újság volt előttünk. a törvényhatósági 
élet majdnem egészen szünetelt. Én azt hiszem, t. 
ház, hogy e példa nehezen indíthat bennünket arra, 
hogy a törvényhatóságok jogait megszorítsuk, 
sőt még inkább arra ösztönözhet, hogy midőn a 
közel múltban is meggyőződtünk arról , hogy 
midőn ezen törvényhatóságok a jogok gyakorlatát, 
haahaza javaúgy kívánja, szünteteltetni és tudják, 
ne féljünk tölök, hanem hagyjuk meg őket azon 
jogokban. (Elénk helyeslés bal felöl.) 

Felolvasta a tisztelt pénzügyminiszter úr az 
1848-dik évi pénzügyminiszternek Kossuth La
josnak pénzügyi javaslatát. Én azt gondolom, 
hogy ez nem csak engem — ki tisztelem ugyan 
Kossuth Lajos nagy tehetségeit, ki elisme
rem a múltban szerzett nagy érdemeit, de nevére, 
valamint senkiére, nem esküszöm és nem esküd
tem soha — de azokat is, ha ugyan vannak olya
nok , kik még m 1 is megtennék azt, mit ő ezelőtt 
20 évvel egészen más körülmények közt mondott, 
egyátalában nem kötelezheti. (Elénk mozgás.) 
Legalább is csodálkoznom kell pedig azon, (Hall
juk!) hogy azon részről, hol a türelmetlenségnek 
bizonyos jele vehető észre még e név hallatára is, 
mégis megkísértetik mindig fegyvert faragni az 
ő evek előtt tett nyilatkozataiból. (Igaz! Ugy van! 
taps a szélső bal oldalon.) Egyébiránt, t. ház, ért
hetőbb ez a pénzügyminiszter urnái , mint bárki 
másnál, érthetőbb annálfogva , mert bizonynyal 
méltóztatnak tudni , hogy ő 1848-ban azon pénz-

KÉPV. n. NAPLÓ. 1865/8- ix. 

ügvi politikához, és — nem tudom, de meglehet — a 
felolvasott szerkezethez is mint pénzügyminiszteri 
tanácsos közel állott 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Nem álltam! 
Tisza K á l m á n : . . . és csak azt sajnálom teljes 

szivemből, hogy ha nem is egészen, de részben lega-
lább.mint maga mondá,helyesneklátta azon törvény
javaslatból azt, mi a törvényhatóságok jogkörének 
megszorítását czélozza, átvenni. Miért nem méltózta
tott, habár csak részben is — mert hiszen egészben ki 
kívánhatná? — átvenni azon politikának azon tö
rekvéseiből is némelyeket, a mik a magyar pénz
ügy függetlenné tételét czélozzák? (Helyeslés a 
bal oldalon.) 

Azonban, t, ház! egyátalán nem akarok az 
akkori és a mostani idők közt párvonalt húzni. 

Most e helyen csak két rövid megjegyzé
sem van. 

Az egyik az, hogy a helyzet akkor, ha a 
pénzügyek kezelését befelé értjük is, egészen más 
volt: akkor az összes adók behajtása a törvény
hatóságok tisztviselőinek volt a kezébe letéve , és 
minden mulasztás vagy épen ellenszegülés köz
vetlenül érzékeny kárt okozott volna a kincstár
nak ; mig most, minő kimutatni szerencsém volt, 
ezen eset elő sem fordulhat, mert hiszen a pénz
ügyi közegek foglalkoznak rendszerint az adók 

I behajtásával. Továbbá akkor, mint azon törvény
javaslatból kitűnik , melyet pénzügyminiszter úr 
felolvasni méltóztatott, a megyei törvényhatóságok 
tisztviselői magának a pénzügyminiszternek, 
nem pedig alárendelt közegeknek szándékoltattak 
alárendeltetni. 

Második megjegyzésem az , hogy én nem tar
tom azt sem a jelen politika, sem annak vezetői érde
kében lenni, kik bizonynyal — ha más nem, önma
gam tennék iránta tanúságot — lelkök tiszta meg
győződése szerint jónak látják más utón haladni, 
mondom, nem tartom helyesnek az ő saját érde-
kökben, hogy ők magok idézik szemünk elé az 
1848-diki dolgokat: mert olymódon ők magok tünte
tik ki ezen nagyszerű törekvések mellett a jelen poli
tikának , a jelen helyzetnek — meglehet, én nem 
tudom — igazolt, de minden esetre kicsinyes voltát. 

j (Ugy van! a baloldalon : Ellenmondás jobbról.) 
Madarász József: Törpe! törpe ! 
Tisza K á l m á n : Deák Ferencz t. képviselő-

I társunk (Halljuk!) a múltból hozott fel példát 
I arra nézve , hogy a megyék mennyi kihágásokat 
1 követtek el az adó kivetésénél ezelőtt mintegy 40 
I évvd. É n , t. ház! őszintén meg keli vallanom , 

sajnálom, hogy ily módon a megyei intézmény 
pellengérre állittatik. (FelkiáltÁsok jobbról: De ha 
igazat mondott!) Sajnálom, mert az igazságot meg 
lehet ugyan mondani, de az okos ember nem min
dig mondja ki. (Helyeslés a bal oldalon) Sajnálom, 

19 
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mertegyfelől nem hiszem, hogy erre szükség lett 
volna, miután mindnyájan tudjuk, hogy történ
hetnek s történtek is visszaélések a megyék, a tör
vényhatóságok által is , mint minden intézmények 
által; s mert tudtuk és tudjuk, hogy a visszaélé
sek ellen intézkedni okvetlenül szükséges ; örömet 
pedig nem meríthetnek s nem meritnek ebből má
sok — mert a t. képviselő úr. is hazafiúi fájdalom
mal adta elő' — mondom, nem meríthetnek mások , 
mint azok, kik e házon s talán a hon határain 
kívül is örömmel üdvözölnek mindent, a mi által 
intézményeinken nevetség tárgyává tehetik. 

A megtörténtet, t. ház, nem történtté tenni azt, a 
mi igaz, megtagadni nem lehet, s nem is kisértem 
meg ; de engedje meg a t. ház — nem azért, hogy a 
t. házat felvilágosítsam, mert erre, azt hiszem, 
nincs szükség , hanem azért, hogy elrontsam azok 
kedvét, kik a mi kárunkon szeretnek nevetni — 
engedjék meg, hogy egy rövid példát hozzak fel 
azon időből, midőn a megyék nem kontárkodtak 
az adó behajtásánál, midőn egy tökéletesen cent
ralizált civilisátor sereg vetette azt ki s hajtotta 
be. (Csak tessék! Hozhat fel ilyen példát egy milliót!) 
A dolog igy történt. Aradon egy jó barátommal 
történt, a kitől tudom, s a ki most a Deák-párt
nak ott egyik kitűnő tagja. 0 rá vetették vala
mely elhagyatott szőlő után az adót, a melylyel soha 
sem bir t ; végig ment minden fokozaton, de nem 
birta magáról leíratni, s utoljára, mert még azon 
a melyektől sajnált boldog korban éltünk, midőn 
nem késedelmi kamat, hanem katonai executio 
volt , ráment az executio. 0 elment az adóhi
vatalhoz ; de végre is azt mondották neki , fizes
sen , mert a kincstár nem károsodkatik. Ekkor 
egy eszme támadt benne, s azt mondotta: „Én 
herczehurczálom az urakat éveken által, elmegyek 
Bécsbe, de nem fizetek attól, a mi nem az enyim, [ 
s önöknek sok bajuk lesz, nekem is ; azonban j 
ajánlok az uraknak valamit: ime itt van egy gaz
dag szeszgyáros , ennek ez az adó úgyis csekély 
összeg, snem szeret az urakkal torzsalkodni: írják 
Ő reá, ő megfizeti." S ugy történt, reá í r ták, és az 
megfizette. (Derültség.) 

Deák Ferencz igen t. képviselő úr kiszámí
totta, mily roppant összegek maradtak meg a 
nemzet kezénél 1848 előtt, már csak annálfogva 
i s , hogy az adó oly nagy összeggel kevesebb 
volt ; azután kimutatta , hogy mindezen roppant 
összeg majdnem nyom nélkül enyészett el; s vé
gül azt mondotta, hogy enn^k okozója volt hibás 
megyei intézmény, okozója volt a vis inertiae , s 
hogy most az utóbbi másfél év alatt több emel
kedés történt , mint azelőtt 50 év alatt. (Igaz! 
Ugy van!) 

Én, tisztelt ház. először azt gondolom, hogy a 
t. képviselő úr kiszámítása nehezen lehetett telje

sen alapos, mert oly nagyra tenni az akkor keve
sebb adó által megtakarított összeget, mint a minő 
nagy összeg az ma, ha meggondoljuk, hogy az 
összes forgalmi tőke akkor annyi alig lehetett, 
nem lehetséges. De ezt csak mellékesen megérint
ve, vajon lehet-e, helyes-e, méltányos-e, kizárólag, 
vagy ha nem is kizárólag, de legfőképen s első 
sorban a törvényhatósági intézményt s a vis 
inertiae-t vádolni azzal ? Én azt gondolom, sokkal 
inkább okozták ezt a még akkor mindenütt fen-
álló privilégiumok; okozta a közlekedési eszközök 
tökéletes hiánya; okozta az ősiség, és okozta egy 
elszegényitésünkre, kereskedelmünk és iparunk 
megölésére számított kereskedelmi ós vámpolitika. 
Hogy mind ezek oly sokáig életben maradtak, 
azoknak egynémelyikére nézve megengedem; hogy 
hibásak lehettek a törvényhatóságok is, de igen 
nagy részökre nézve bizonynyal teljesen ártatla
nok voltak, miként ezt mindnyájan tudjuk. És én 
igen kérem, hogy ne is akarjuk ily terhesen és 
nem méltányosan sújtani akár a törvényhatóságok 
intézményét, a mely annyi szolgálatot tett már a 
haza, a szabadság ügyének, akár azon vis inertiae-t, 
a mely, igaz, a népeknek virágzókká és hatalma
sakká tételére magában nem elég, de a mely ne
héz időkben mily nagy eredményeket tud kivívni, 
azt épen az igen t. képviselő úr útmutatása sze
rint most legközelebb tapasztalta a nemzet. 

A mi az előmenetel nagyságát illeti mind 
azokra nézve legalább, a miket a t. képviselő úr 
mondott, nem áll, hogy ezen másfél év alatt több 
lett volna az emelkedés, mint 50 év alatt ezelőtt. 
Nem áll jelesen a föld értékére nézve, a melyre 
nem volna nehéz példákat hozni fel, hogy az 1848-at 
megelőzött nem 50 , hanem 30—40 év alatt 
sok helyen 25-szörös lett a földnek értéke, a mit 
valóban, azt gondolom, hogy ezen másfél év alatt 
mondani nem lehet. 

Nem tagadom, hogy nagy emelkedés történt 
mind iparunk, mind kereskedelmünk, mind a föld 
értékére nézve e másfél év alatt. Nem tagadom, 
sőt hiszem és vallom, hogy a szabad intézmények 
is voltak arra befolyással: mert tudom, hogy a 
szabad intézvények mellett fejlődhetik egy ország 
anyagilag is legjobban. De azt még is tagadnom 
kell, hogy ezek lettek volna, hogy a szabad intéz
mények, hogy a felelős parlamenti kormányforma 
lett volna e roppant emelkedésnek legfőbb ténye
zője. Tényezője volt ez emelkedésnek az, a mi 
tényezője volt a keleti háború alatt is : a jó termés 
és a magas gabonaár. Ezeket pedig sem politikai 
intézmények, sem politikai személyiségek érde
méül felróni nem lehet. Ezt csak a gondviselésnek 
köszönhetjük, mert sem kormányformánk, sem 
kormányunk bő termést itthon és szükséget kül-
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földön nem teremthet. (Elénk, hosszas helyeslés hal 
felöl.) 

Azonban, miként előbb is mondám , én a 
szabad intézmények befolyását az anyagi emelke
désre, az anyagi felvirágozásra elismerem ; csak
hogy azon részből, a mely ezen mostani emelke
désben a szabad intézményeket illetheti, nem lehet 
a törvényhatóságok fenállása ellen következtetni. 
nem csak fenállásuk ellen nem lehet, hanem arra 
sem következtetni, hogy jogkörüket meg kelljen 
szorítani, mert hiszen e másfél év alatt a törvény
hatóságok fenállottak. 

Azt mondta a t. képviselő úr, hogy a felelős
ség lánczszemét megszakitani nem szabad. Töké
letesen egyetértek vele; de kifejtettem már, hogy 
megszakitani én sem akarom, jeleztem nézeteimet 
ezen felelősségre nézve, s fentartom magamnak azo-
kat részletesen kifejteni majd akkor , midőn a 
törvényhatóságok rendezéséről fogunk tanácskozni; 
most pedig csak ahhoz szólok még egy pár szót, 
hogy ki az, vagy is melyik pártnak nézete az, 
mely a törvényhatóságok lenállását veszélyez
teti. 

Az igen t. képviselő úr azt monda — nem 
vádképen , de meggyőződéséből kifolyólag — 
hogy a kik a törvényhatóságokat veszélyeztetik, mi 
vagyunk : mert ha jogaikban megakarjuk tartani , 
éles ellentétbe teszszük azokat a kor uralkodó 
eszméivel és irányával, a mely felkarolta a felelős 
parlamenti kormányrendszert, s mely a hozzá nem 
simulókat kíméletlenül elsodorja. 

Engedje meg, t. ház, hogy én is, nem vádké
pen, hanem mint meggyőződésemet mondhassam, 
hogy én pedig azt hiszem, hogy azon ut az, me
lyen önök haladnak, mely akaratuk ellenére is 
nem sokára a törvényhatóságok sirjához fogja önö
ket vezetni. (Ellenmondás a jobb oldalon.) Mert ha 
attól való félelmükben, hogy a törvényhatóság 
összeütközésbejöhetne a kor uralkodó eszméjével, 
magunk fosztjuk meg azt azon jogaitól, melyek 
élete feltételét képezik, akkor magoktól is el fognak 
enyészni. 

Egyébiránt, t. ház, tökéletesen igaz az és szív
ből örülök rajta, hogy a kor uralkodó eszméje s 
uralkodó irányzata ma a felelős parlamenti kor-
mányformához vezet. Ezt én is akarom, arra én is 
igyekszem, hogy ezen kormányformát teljes töké
letességében szervezzük meg, és a mennyiben bír
juk, őrizzük meg; de nem tartom helyes felfogásnak 
azt — s ez teszi köztünk, gondolom, a legnagyobb 
különbséget — hogy a törvényhatóságok megha
gyatván jogkörükben, csak szabályozva az eljárást 
s kiirtva a visszaéléseket, ellentétben állanának a 
felelős parlamenti kormánynyal. Én azt tartom, a 
nélkül, hogy ezzel ellentétbe jönnének, mind azon 
jogokat megtarthatják, melyekkel bírnak. 

Volt, t. ház, ezen század múlt évtizedében ezen 
parlamentalis kormányformának egy élősdi nö
vénye, mely rá kapaszkodott és melynek hazánk
ban is akadtak igen jeles kertészei. Ezen élősdi 
növény volt a centralisatio : ezen centrálisadéval 
igen is éles és halálos ellentétben áll az önkor
mányzati intézmény ; csak hogy hála Istennek ezen 

' élősdi növényt a kor szelleme már elvetette magá
tól, és még ott is, a hol a legjobban ki volt fej
lődve, még ott is, mondom, a szabadság igaz bará
tai hátat fordítanak neki. 

Ne féljünk tehát mi se, ne lássunk előre sötét 
képzelmünkben egy, a felelős parlamenti kormány 
és a törvényhatósági intézmény közt kitörendő 
harezot: mert meg vagyok győződve, nem fog e 
küzdelem kitörni; hanem védjük meg intézmé
nyeinket a központosítástól egyfelől, másfelől ne 
féltsük tőle annyira, hogy magunk csonkítsuk 
meg; és kivált, ha az igen tisztelt képviselő úr e 
törekvésben nekünk kezet nyújt, meg vagyok róla 
győződve, hogy mind a parlamentalis felelős kor
mányt, mind a jogok élvezetében meghagyott tör
vényhatóságot, mint a rend és szabadság biztosítá
sának legjobb eszközeit fogjuk utódainknak át
adni. 

És, tisztelt ház — mert utoljára nincs olyan 
hosszú, a melynek vége ne lenne — most elértem 
beszédem végét és igen röviden arra kérem a t. 
házat, méltóztassék figyelembe venni, hogy módo-
sitványom a kincstár érdekekeiről épen oly jól 
gondoskodik, mint az eredeti szerkezet, a nélkül, 
hogy, mint emez, a törvényhatóságok jogkörét 
csonkítaná , s méltóztassék azt elfogadni. (Hosszan, 
tartó élénk helyeslés a bal oldalon.) 

E l n ö k : Még egy módositvány van beadva: 
az azt beadó Zichy Nándor gróf fogja indokolni. 

Zichy Nándor gr . : Midőn azon jogommal 
élek, melylyel a módositványt beadók - átalában 
élni szoktak, nem teszem azt azon hiedelemben, 
miszerint a ház elragadó szónoklatom által meg
győzetve módositványomat el fogja fogadni. Ugyan 
e meggyőződés képesít arra is, hogy igen rövid 
szavakba foglaljam mindazt, a mit mondanom 
kell. Hogy azonban szólok: annak oka az, hogy 
lehetnek a háznak egyik vagy másik oldalán, kik 
igen keveset törődnek azzal, miképen értelmeztet-
nek szavaik, mert vannak hátuk mögött, kik kiej
tésüknek megfelelő interpretatiót biztosítanak j 
vannak egyének és lapok. Előadásomnak helyes 
értelmezése fölött magamnak kell őrködnöm; s 
folyamodnom csak magának a háznak pártra haj-
latlan jó akaratához lehet. 

T. ház! Két különböző elvet látok én az 
előttünk forgó szakaszokban lefektetve. 

Az egyik az, miszerint a törvényhatóságok
nak és azok közegeinek a törvényt kell-e feltétle-

19* 
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nül végrehajtaniok vagy sem? azaz vajon ezen 
végrehajtás a megye külön meghagyásától le
gyen-e föltételezendő vagy sem ? Erre nézve ne
kem, t. ház, az a fölfogásom, miszerint a törvény
nek mindenki a hazában, mihelyt az kellőleg köz
hírré van téve, engedelmeskedni tartozik. Hogy 
ha e részben talán jelenlegi praxisunk, talán a fel
fogás némi kételyeknek ad helyet — a m i annál in
kább lehetséges, mivel a törvénynek végrehajtását 
az administratio teendőitől mindenkor hajszálnyira 
megkülönböztetni nem lehet --- a törvényhozásnak 
és az életnek feladata a törvényes gyakorlat e 
részbe i kételyeit eligazítani. Én tehát azon fel
fogást, mely a baloldali módosítványban rejlik, 
mely szerint a törvényhatóságoknak különösen 
meg volna hagyandó, hogy a törvény közhírré té
telével meghagyják közegeiknek, hogy azt telje
síteni tartoznak, nem helyeselhetem, nem tartom 
szükségesnek, és ezért nem is pártolom, {Helyeslés 
jo'ib felöl) 

Második elve a törvényjavaslatnak az, hogy 
a megyék tétessenek felelősekké egészen más érte
lemben, mint sem a hatóságok felelősségét felfogni 
képes volnék. Én a törvény előtti felelősséget nem 
látom kártérítési keresetek szűk korlátai közé szo-
ritottnak. és nem hiszem, hogy e felelősségnek 
ily ii-ányban kiékezése, ily irányban kifejtése 
megfelelne azon felfogásnak, mely a törvény iránti 
engedelmesség kötelezettsége tiszteletre méltó fo
galmának kellőleg megfelelne ; hanem azt inkább 
pénzügyi természetűnek látom, és már ezen szem
pontból sem helyeselhetem, hogy ama nemesebb 
felelősség helyébe emeltessék. 

Különben azon szakaszok, melyek a felelős
séget ily szempontból tárgyalják, a megyéknek 
szerintem sokkal tágabb jogot adnak a törvény
nyel szemben, mintsem a melylyel azokat felruház
tatni szeretném: és pedig azért, mert némileg, ha
bár talán szándéktalanul is, azon szint viselik, 
mintha megengedhető volna, hogy a törvény 
végre ne hajtassék, ha csak az abból eredhető kár 
megtéríttetik. 

Hogy a jelen körülmények között talán az 
adó behajtására rendkívüli eszközök szükségeltet
nének, előttem ugyan kellőleg igazolva nincs: mert 
részemről azon örvendetes meggyőződést vélem 
az előttem tudva lévő korlátolt körű adatokból 
leszármaztathatni, hogy remény felett —• a mi 
épen a magyar alkotmányos gyakorlatnak és a 
magyar nemzet alkotmányos érzületének dicsőségé
re válik — sem a közigazgatás, sem az adóbehajtás 
terén rendkívüli fenakadásoknak helye nem volt, 
holott rendkivüli átalakuláson mentünk át. De ha 
mégis rendkivüli intézkedés szüksége forogna fen, 
ha azon körülmény forogna fen, és a pénzügymi
niszter ilyeneket kívánna, hogy addig, mig 

i rendes körülmények közt törvény és gya
korlat a nehézségeket elhárítja, bizonyos évek 
során át a megyéknek a pénzügyi intézkedések 
irányában a felfüggesztések hatálya, és ezeknek 
csak extra domínium lehessen felterjesztést tenni : 
nem haboznám ezen hatalom meg-adásában. 

Azon elvnek letételében azonban akkor is 
fenakadnék: miszerint a megye és a megyei bi
zottságnak egyes tagjai felelősekké tétessenek 
nem a törvény elleni eljárás és izgatásért, nem a 
törvény iránti engedelmesség érdekében , hanem 
hogy valamely intézkedés czélszerüsége vagy 
czélszerütlen volta feletti vitatkozásban, a pénz
ügyre ebből eredhető kár iránt, és pedig kárpót
lási kereset utján. Fenakadnék pedig ebben épen 
azért, mert a megyét nem régi feudális helyzeté
ben, hanem azon helyzetében fogtam fel, melyben 
jelenleg van. Az nem egyesek, nem a megye kö
zönségének közvetlen képviselete, hanem a bizott
ság a megye közönségéből származott delegatio: 
ezen delegatióban mint mandatarius foglalok he
lyet, mint mások választottja, mint mások jogai
nak választott őre, képviselője. I ly minőségben 
egyéni vagyonommal nem lehetek oly módon sza-
vatos, mint a törvényben szándékoltatik. 

Rendkivüli súlyt fektetek arra, t. ház, hogy 
a közigazgatás és a kormány teendője, valamint a 
municipium valódi tevékenységi köre, a maga tiszta
ságában fentartassék, és hogy attól távol tartassanak 
az elvek, melyek attól elidegenitenének, a melyek 
az azokban való joggyakoilatot kétessé tennék, és 
a melyek azok geniussával össze nem egyezhetők. 
Ha a felelősség elvére nézve még mások tettek 
megjegyzést módositványomban, az azért történt , 
mert ha a megye köteles a törvény iránti enge
delmességgel , akkor bizonyosan törvény szerint 
felelős is , és felelős, akár kimondjuk, akár nem, 
mert ez eddig is létezett. E felelősséget itt kiválókig 
kiemelni, akár csak az általam kihagyandónak 
javalt szakaszokra nézve való összefüggés miatt 
bir értelemmel, akár pedig bizonyos tényekre 
vonatkozólag. 

A mennyiben tehát az a kártérítési kereset
tel összefoglalható, részemről azt nem pártolhatom, 
és kihagyandónak vélem. 

A többiekben pedig a községi elöljárók, a 
megyei birák, a megyei törvényszékek eljárása 
iránt tétetik a megye felelőssé. 

Én a községeket nem tekintem a megye gyám
sága és a megye felelősségének paizsa alatt levők
nek. Ezen felügyelet és felelősség elvét nem sze
retném törvényben kimondatni; sőt szeretném a 
községeket oly autonomszerü fejlődés elé ve
zettetni , mely szerint a község eljárásáért ön
maga felelős. Ezt én nem tekintem feudális felfogás
nak, hanem olyannak, a milyennek a szabad köz-
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ségek a szabad államban megfelelnek. A.mitovábbáhogy okok ellen okokkal feleljüak, több mint 
bíróságunkat illeti, akár a szolgabíró, akár a tör
vényszék , mihelyt az a megye által megválaszta
tott , mihelyt az mandátumát bírja és gyakorolja, 
a bíróság eljárása, a magyar joggyakorlat értel
mében, oly önálló, hogy a törvény iránti enge
delmességben a megye semmi végzés által nem 
gátolhatja. U g y hiszem, szükségtelen a megyét 
felelőssé tenni azon eljárás iránt , hol tisztjei mint 
bírósági személyek , vagy mint törvényszék , önál-
lólag cselekszenek. A megyének ezekben befolyá
sa nem lehet. A megye controlja alá ez nem ve
hető. Felelős ő magáért, és, ugy hiszem, felelőssé 
tehető is. T. ház! Minő gyakorlati értéke van a 
megyei felelősségnek, ha a megyének magának 
se domesticája, se más vagyona nincs, a melyből 
az anyagi felelősséget érvényesíteni lehetne? (Köz
beszólás: Egyéni!) Igenis, ezt nem mondom arra 
nézve, hogy a megye nem felelős a szó átalános, 
a szó törvényes értelmében, de ezen szakaszok 
értelmében kártérítési felelősség alá szerintem nem 
vonható ez eljárásokra nézve. 

Másrészt a kártérítési felelősségnek itt letett 
elvét az államra nézve nem tartom hasznosnak , 
nem tartom gyakorlatilag kivihetőnek, és attól 
tartok, hogy az ily esetek a megye termét ki fog
ják üresiteni; ha pedig nem fogják kiüresíteni, 
akkor attól tartok, hogy épen azon összeütközé
sek , melyeket ezen eljárás által mellőzni és szelí
díteni akarunk, csak még még élesebb színben 
fognak feltűnni. 

Ezen. épen csak egyéni tiszta meggyőződé
semből eredő nézetek bírtak arra, hogy külön mó-
dositványban foglaljam össze eltérő vélemé
nyemet. 

Nem untattam volna a tisztelt házat bővebb 
ind ikolással, ha attól nem kellett volna tarta
nom , hogy módositványom más irányban fog 
értelmeztetni, mintsem a miként azt értelmezendő-
nek vélem. Minthogy módositványom a pénzügyi 
bizottság véleményének alapjára van téve, fentartva 
magamnak azt, hogy a kártérítésre vonatkozó sza
kaszok kihagyására nézve annak helyén külön in
dítványt tehessek: mint a tárgyalás alapját elfo
gadom a pénzügyi bizottság javaslatát. 

ElnÖk : Méltóztassanak most meghallgatni a 
központi bizottság előadójának utolsó szavát. 

Zichy A n t a l e l ő a d ó : Engem, mint a köz
ponti bizottság ezen tárgyban előadójának helyet
tesitőjét, illet azon megtisztelő feladat, hogy a 
szőnyegen levő törvényjavaslat ellen tett ellenve
téseket lehetőleg röviden összefoglalva, a már ki
merített ügyet mintegy a t. ház bölcs Ítélete alá 
bocsássam. 

Én ugy hiszem, hogy t. tagtársaink Simo-
nyi Ernő és Berznczey László azon kivanatának, 

kellő mértékben elég volt téve, és azon aggodal
mok és bárki aggodalma ezen házon kivül is , 
hogy ezen nagyfontosságú kérdésben talán in
kább csak a szám, mint az okok súlya fogna dön
teni, ugy hiszem , teljesen el van osztva. (Igaz!) 

Nekem kötelességem volt vigyázni, kiváló 
figyelemmel kisérni minden mondottakat és külö
nösen azokra figyelni, a mik a szőnyegen levő tör
vényjavaslat ellen felhozattak. 

Nem fogom azonban egyenkint fölemlíteni 
midezeket ; legyen szabad csak röviden azokat 
érintenem , a melyek vagy magasabb államférfiúi 
tekintetekkel függnek egybe, vagy pedig a köz
ponti bizottság álláspontjának megítélésére cse
kély felfogásom szerint lényegesek. 

A külön indítvány t. előterjesztője meglepe
tését fejezte ki azon ellenvetések egy része felett, 
a melyekkel itt találkozott. Legyen szabad vi
szont nekem is meglepetésemet fejeznem ki azon 
érvek némelyike felett, melyekkel nézetét támogat
ni szükségesnek vélte. 

Különösen megvallom, meglepett, midőn ő a 
felelősség azon neme ellen, melyet mi indítvány
ba hozunk, azt veti ellen, hogy azt ő kivihetet
lennek tartja. Meglepett ez engem annyiból, mert 
méltóztassék visszaemlékezni régi alkotmányos 
küzdelmeinkre, a mikor mi — én magam csekély 
joggal sorozom magamat hozzájok, mert akkor 
csak tanítványa voltam azon nálamnál érdemesebb 
hazafiaknak, kik e téren mint kezdeményezők 
szerepeltek — évtizedek előtt már indítványba hoz
tuk és hozták, és sürgették a felelősséget. 

Mi volt a legfontosabb ellenvetés, mit ez ellen 
a hajdani ó conservativoktól oly gyakran hallot
tunk ? Szép az a felelősség, mondák mindig, de ki 
nem vihető. 

Tudjuk mi azt jól, t. ház, hogy egy miniszter 
gyakran milliókra menő kárt tehet az országnak, 
mely kárnak megtérítésére az ő vagyona soha se 
lenne elégséges; mindamellett ki kell mondanunk 
az elvet. Oly Strafford-féle executiók mindinkább 
ritkábbá válnak a mai civilizált államokban, és 
a felelősség nagy ereje épen abban fekszik, hogy a 
visszaélést megelőzze és mintegy lehetetlenné tegye. 
[Élénk helyeslése) 

I)e még inkább meglepett engem azon érvet, 
hogy a felelősség ezen neme kivihetetlen volna, 
épen annak a szájából hallanom, a ki a felelősség
nek épen ezen általunk most ajánlott nemét a me
gye rendezéséről irt jeles értekezésében igen sza
bályosan formulázta. Ha megengedi a t. ház, fel
olvasom annak néhány igen jellemző sorát. Azt 
mondja t. i., hogy azon esetben, midőn a megye 
és kormány közt valamely összeütközés történnék, 
és a megyének aggodalmai volnának a kormány 
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rendeleteinek végrehajtása iránt, tehát akkor (Ol
vassa:) „a bizottmányokban egyenkinti nyilvános 
szavazat utján kell eldöntenie, minden egyes tag, 
ki az ellenszegülésre szavazott, személyes felelős
séggel tartozván mind az államnak, mind a ne
talán trdekökben szenvedett egyeseknek eljárá
sáért." (Elénk he'yesUs a jobb oldalon.) Nem hiszem, 
hogy a mi 1865-ben nyomatott és kivihetőnek 
találtatott, az most, szemben a már azóta létrejött 
felelős kormánynyal, kivihetienné vált volna. Ter
mészetes, hogy a külön vélemény t. indítványo
zója e röpiratában maga szabályozta ily módon a 
felelősséget. 

Már ha egyszer felelősség van — és ebben 
tökéletesen igazat adok Simonyi Ernő képviselő
társunknak — akkor legyen igazi felelősség. En 
tökéletesen következetesnek tartom azon múltkori 
nyilt kijelentését, hogy semmi felelősséget sem akar; 
de ha már felelőssé teszszük a municipiumokat, az 
ne legyen tréfa, hanem komoly valóság. Tisztelt I 
tagtársam a mit akar, nem félig akarja : fogad
ja ezért elismerésem kifejezését, 

Mi minden roszat felteszünk —• ugy méltóz
tatott mondani — a törvényhatóságokról. Ne tes
sék ezt rólunk hinni. Mi minden jót felteszünk a 
törvényhatóságokról, valamint mindenkiről; de 
itt ez nem a bizalom vagy bizalmatlanság kérdése, 
hanem csekély felfogásom szerint az alkotmányos 
létnek egyik lényeges kelléke az, hogy minden 
visszaélés lehetőleg megeló'ztessék, és ha mégis 
történik visszaélés, meglegyen a kellő correctivu-
ma. Mi nem azt teszszük, a mit Ráday László 
oly fájdalmasan megjegyzett, hogy az már mégis 
szomorú dolog, hogy a fináncznak többet hiszünk, 
mint a megyei bizottmánynak. Nem hiszünk mi 
többet; hanem ha a íinánczőr hibázott, ott a cor-
rectivuma, a felelős pénzügyminiszter, a ki őt kér
dőre vonja ; ha pedig magát vele azonosítja, s a 
helytelen tettet ő is elköveti, ott van acorrectivum, 
az országgyűlés , a mely országgyűlés, mint tudjuk, 
nem többé 3 évről 3 évre gyűl össze, és nem is a 
Rákos mezején lóháton, mint Madarász képviselő
társam óhajtaná és oly fájdalmasan visszasohajtott 
utána! hanem a mely országgyűlés a mai kor kö
vetelményei és igényeihez képest ugy szólván 
permanens, és mely a gravameneket ennélfogva 
majd lehetetlenné teszi. 

Megmondana, mi correctivuma annak, hogy 
ha a pénzügyi hatóság részéről követtetik el va
lamely visszaélés; hanem hát ha ellenkezőleg az 
a megyei hatóság téved — mert csalhatatlanoknak 
csakugyan a municipiumoknak legnagyobb bámu-
mulója sem fogja Őket mondhatni — akkor e hibá
nak semminemű correctivuma se legyen V Csak az 
lenne a correctivum, mit ismét valóban csodás 
következetességgel sürgetni méltóztatnak: hogy t. i. 

ott van a királyi biztos, tegye fel kalpagját és ka-
czagányosan jelenjen meg a megyegyűlésen? stb. 
(Kormánybiztos!) Mindegy : királyi vagy kormány
biztos : mihelyt egyszer felelős kormány van, ar
ról a királyi biztosról szintoly felelős a belügy
miniszter, mint a kormánybiztosról. (Helyeslés.) 
Részemről azt hiszem, hogy sokkal helyesebb cor
rectivuma a megyék netaláni túlkapásainak, neta-
láni tévedéseinek, mert hisz azok is emberek : a 
felelősség elve! 

Igen t. Justh barátom fölemiitette, minő nagy 
különbség van a mostani és a régi megye közt. 
Való, mert a mostani megye már nem az ere
deti megye, hanem választottja és mint gr. Zichy 
barátom megjegyezte, mintegy delegatiója a me
gye közönségének. 

Annál nagyobb a felelősség, mely reá, vá
lasztói irányában is nehezül. Még előbb lehetne 
mondani, hogy a megye egész közönsége azt teszi, 
a mit akar; de nem lehet azt a bizottmányról mon
dani azéit, mert ez csak mintegy delegatiója 
a megyének. Hanem legyen ez akármi, én ré
szemről nem arra fektetem a súlyt, hogy a megye 
most nem az, mi régen volt, hanem fektetem arra, 
hogy a vele szemben álló kormány nem az, mi ré
gen volt. (Élénk tetszés.) Igen is, midőn a kormány 
nem alkotmányos téren mozgott, midőn minden 
lépten-nyomon attól kellett tartanunk, hogy vagy 
a régi beolvasztási kísérletekkel állanak elő, 
vagy a régi ismert absolut hajlamnak engednek, 
akkor résen kellett lenni, és akkor igen is helyén 
volt t. Missics képviselőtársam azon gyönyörű re-
thorikai phrasisa, melylyel tegnap beköszöntött 
hozzánk, a midőn azon bizonyos hadvezérről vont 
hasonlatot, ki az ostromló ellenfélnek azt mondta: 
tőled tanultam védeni a várat! Igenis, de változott 
a helyzet, és épen arra fektetem a súlyt, hogy 
most más kormánynyal állunk szemben, melynek 
ellenében a vis inertiae igen sokat vészit fontossá
gából. 

S ha valaha azon válság állana elő, melyet 
Besze t. barátom felhozott, hogy mi, mint egy 
Herkules a váluton állanánk és választani lennénk 
kénytelenek felelős kormány vagy municipium 
közt, mely esetben ö azt mondja, hogy habozás 
nélkül oda vetné a felelős kormányt és elfogadná 
inkább a municipiumot: nem óhajtom, hogy vala
ha ezen válság bekövetkezzék; de ugy hiszem, 
nagyon szomorú választás volna az, és azon mu-
nicipiumnak, melyhez ily esetben t. barátom in
kább ragaszkodik, fájdalom, mint az egész lefolyt 
szomorú alkotmánytalan időszak bizonyitotta, vaj
mi kevés hasznát vehetnők. (Élénk helyeslés.) 

Midőn 1840-ben a váltótörvény behozatott, 
mely ellen országszerte, főleg a nem örömest fizető 
magyar nép részéről — a Verbőczy populusát értem 
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— igen sok ellenvetést lehetett hallani az országban: 
mivel motiválták a törvény behozatalát és annak 
szigorú rendeleteit? nemde a magánosok hitelé
vel ? Azt mondták : hitelt kell teremteni minden 
áron. Azt hirdette dicső emlékű Széchenyi István, 
és végre felkarolták az eszmét hazánk jelesei, s meg
hozták a hiteltörvényeket. Kik hozták meg ? nem
de a megyék követei, még pedig utasítással ellá
tott követei? És senkinek sem jutott eszébe, hogy 
azokat azon váddal sújtsa, hogy a rnunicipiumok-
hoz hűtlenek lettek, hogy az ősi alkotmány ezen 
védbástyáit lerontották. {Helyeslés jobb felöl) 

De ha fontos volt hitelt teremteni Magyaror
szágon : ugyan kérdem a t. képviselő urakat: nem 
százszorta fontosabb dolog-e országunk hitelét, mely 
nemzeti becsületünkkel ugyanazonos , megmen
teni és megállapítani? (Élénk helyeslés.) Most ves
sük meg sziládul alapját hitelünknek, és orszá
gunk szebb jövő elé néz; most ingassuk meg a 
bizalmat hitelünkbe, és elláthatlan kárt okozunk 
az országnak. (Zajos helyeslés.) 

És azért megfogható, hogy a pénzügyminisz
ter úr csak büszkeséggel tárhat keblet azon nyíl
nak, mely ellene elpattant azon szemrehányás 
alakjában, hogy őt csak a kincstár iránti túlzott 
előszeretet bírhatta rá, hogy ily törvényjavaslat
tal lépjen a ház elé. Ugyan ki ezen kincstár? Hi
szen édes mindnyájunk azon kincstár. Azért én 
nem csak szemrehányást nem látok abban, hanem 
valóságos hazafiúi büszkeséggel ugyanazonositom 
magamat a nemzet közvagyonával és a nemzet 
közvagyonának érdekével. (Elénk tetszés.) 

Egyébiránt, minthogy „verba volánt,a a his
tóriai hűség kedveért talán szabad lesz egy kis 
helyreigazítást közbe szúrnom. Az igen t. pénz
ügyminiszter úr nem volt 1848-ban osztálytaná
csosa az első magyar pénzügyminiszternek. 

Madarász József: 1849:ben! 
Zichy A n t a l e l ő a d ó : Ő akkor, a mint em

lékeznek azok, kik az eseményekben akkor is 
részt vettek, a pénzügyekben a központi bizott
ságnak volt többnyire előadója, és ezen helyet 
foglalta el, melyet én most igen méltatlanul, az ő 
saruinak nyomdokát követve, itten elfoglalok. Te
hát — csak ez a dolog lényege, a többi mellékes 
— midőn azon törvényjavaslat előterjesztetett : 
akkor ő nem volt a pénzügyminisztérium tagja és 
az nem az ő műve volt. Hanem 1849-ben igen is 
tagja volt a pénzügyminisztériumnak ; de nem hi
szem, hogy ezen oldalról (A szélső bal oldalra mu
tatva) ez iránt neki legkisebb szemrehányás tétes
sék. (Zajos tetszés, taps.) 

Azt méltóztattak mondani, hogy ezen törvény 
nem is szükséges. És valóban ez igen fontos el
lenvetés : mert politikában a mi nem szükséges, 
igen sokszor káros is szokott lenni. 

Azt méltóztattak mondani, hogy Magyaror
szágban és különösen a vármegyékben igen nagy 
a törvény iránti tisztelet, és mi abban teljesen 
megnyughatunk, hogy a törvények, még ha er
szényünket illetik is, igen szigorúan és pontosan 
végre lesznek hajtva minden kényszerítő eszközök 
nélkül, tehát nincs is szükség kényszerítő törvé
nyekre. 

Egy részben megfelelt erre Horváth Döme t. 
barátom, a ki érdekes, ránk nézve nemigen örven
detes adatokat hozott elő, hogy minő nagy a kész
ség a törvényhatóságoknál az adó behajtása dol
gában. 

Különben épen Bihar megye érdemes tagjai 
nálamnál jobban fogják tudni, hogy hajdan — 
hajdan volt, nem ugyan akkor, mikor a Rákoson 
tartottunk országgyűlést, hanem mikor azok az 
alkotmányunk védbástyái teljes erejökben s büsz
keségükben fenállottak — tehát az országgyűlés 
törvényt hozott s azt mondotta, hogy a jobbágy
telki nemeseknek szintúgy, mint más jobbágyte
lek birtokosának adót kell fizetni: és Biharban ezt 
a törvényt soká végre nem hajtották, mert azt 
mondották — én nem tudom közelebbről, ha hin
ni lehet a rósz nyelveknek — hogy az uralkodó 
párt kortesei véletlenül épen úrbéri telkesnemesek 
voltak, s Beöthy egész energiájára volt szükség, 
hogy e törvény végre legyen hajtva. S Beöthy 
ellen az ismeretes kortesfogások, melyeknek egy 
igen lángeszű ecsetelője szemben ül velem, Ke
mény Zsigmond b . , azonnal mozgásba tétettek, s 
nem minden siker nélkül használtattak. 

Megvallom , fájdalmasan hatott rám azon 
majdnem invectiva vagy legalább animositas, 
melylyel tegnap szólott nagyérdemű tagtársunk 
némely kijelentései ellen méltóztattak mintegy ro
hanást intézni. Pelengérre állította volna ő hazánk 
múltját, melyben.neki a hazafiság legszebb babér
jai termettek ? 0 tette volna-e ezt, a kit akkor is 
méltán hazánk bölcsének neveztünk ? a kit akkor 
is már hazánk egyik oszlopa gyanánt tiszteltünk ? 
(Viharos éljenzés.) 

Nem állította c pelengérre a multat; hanem 
ne feledjük, hogy már Cicero kimondotta : (Hall
juk!) história est magistra vitae. Ne legyen ránk 
nézve elveszett a történelem tanulsága, s főleg pe
dig ne igazoljuk azt, a mit már a régi magyar 
közmondás mond, hogy a magyar csak a maga 
kárán tud tanulni; ha fájdalom, csak azon is, leg
alább tanul rajta, s vegyünk tanulságot a multak
ban elkövetett hibánkról, tévedéseinkői, melyeket 
a ki elleplezgefc, az én tiszta meggyőződésem sze
rint hazánknak igen rósz szolgálatot tesz. Én nem 
akarom t. barátaimat a Bourbonokkal egy sorba 
helyezni, a kikről meg van irva, hogy nem feledtek 
semmit, s nem tanultak semmit. 
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Azon örvendetes lendületre, melyet nálunk a 
szabadság termékenyítő harmata előidézett, azt 
hallottam, hogy ne dicsekedjünk azzal, mert hi
szen az az Úristentől jött. Igaz, tőle függ min
den, hiszen megírta azt már egy német költő is , 
szabad talán idéznem, s nem vétek a purismus 
ellen, ha németül idézem szavait : 

Soll das Werk den Meister loben. 
Doch der Segen kommt von oben.-

Adjunk hálát az Úristennek, hogy jó termést 
adott, hogy betöltötte Kölcseynk Hymnuszának 
azon első két sorát, a mely így szól: 

Áldd meg Isten a magyart 
Jó kedvvel bőséggel! 

De mégis talán némi érdeme ebben a változó 
viszonyoknak is van : mert másszor is volt jó ter
més, a gabonaárak is pompásan állottak a keleti 
háború alatt; (Halljuk! Halljuk!) de tán még sem 
volt ezen idő alatt oly örvendetes föllendülés , a 
melyet, adja Isten, hogy csak kezdetnek tekint
hessünk , a mint én a szabadságban vetett rendit-
hetlen bizalmamnál fogva hiszem és reménylem 
is, hogy oly kezdet ez , a melyet a mi feladatunk 
és/ boldogabb utódainké lesz tovább fejleszteni. 
(Elénk helyeslés.) 

Én meg vagyok győződve, hogy nem oly el
lentétes fogalom ez a mi municipialis rendszerünk 
és a felelős kormányzat. Meg vagyok arról győ
ződve, hogy a legjobb szolgálatot teszszük épen a 
municipiumoknak akkor , midőn minden lehető 
összeütközést előre eltávolituuk, midőn a koresz
méket az alkotmány sánczaiba lássa n-lassan befo
gadjuk, nem pedig abból kizárjuk. És meg va
gyok győződve, hogy — szavaimat egy általam 
igen tisztelt publicista idézésével fejezzem be — 
„a felelősség, csak törvényes legyen, nem veszélyez
teti az alkotmányos függetlenséget, sőt azt kiegé-
sziti: mert függetlenség törvényes felelősség nél
kül önkény, valamint a felelősség törvényes füg
getlenség nélkül szolgaság.'*' (Zajos helyeslés. 
Hosszas éljenzés és taps. Fölkiáltások: Szavazzunk! 
Szavazzunk!) 

Elnök : T . ház! Az előttünk fekvő törvényja
vaslat 68-dik czikkénél a részletes tárgyalás meg
akadt , mert Tisza Kálmán képviselő úr a 68-
dik szakasztól egész a 79-ik szakaszban foglalt 
eszmék ellen módositványt adott be. és ezen mó-
dositványnak, valamintatörvényjavaslat ezen sza
kaszaiban foglalt eszméknek vitatása indult meg 
és most fejeztetett be. Kérdés tehát az én nézetem 
szerint, kívánja-e a t. ház a már egyszer részletes 
tárgyalás alapjául elfogadott törvényjavaslat 68-
dik szakaszát folytatva, a részletes tárgyalást ezen
túl is foglalatni, vagy pedig ezt megakasztván, el-1 
fogadja Tisza Kálmán módositványát ? (Helyeslés.) • 

| Erre lehet igennel és nemmel szavazni. A kik Ti-
I sza Kálmán módositványát akarják pontonkint 

felvenni , nemmel szavaznak*; a kik azt elvetik 
és a részletes tárgyalást folytatni kivánják, igen
nel szavaznak. Helyesen van feltéve a kérdés ? 
(Helyesen !) Tehát még egyszer megmagyarázom: 
a kik a pénzügyi és a központi bizottság által elő
terjesztett törvényjavaslat részletes tárgyalását a 
68-ik szakasztól kezdve folytatni kivánják, szavaz
zanak igennel; a kik eztnem akarják, hanem Tisza 
Kálmán képviselő úr inditványát fogadják el, 
szavazzunak nemmel. 

SomoSSy IgnáCZ : De hát akkor Zichy 
Nándor képviselő indítványa elesik. 

E l n ö k : Zichy Nándor "módositványát visz-
szavette és a törvényjavaslatot részletes tárgya
lása alapjául elfogadta. 

BóniS S á m u e l : A kérdést szeretném még 
egyszer feltétetni. 

E l n ö k : Kivánja-e a t. ház az előttünk fekvő 
törvényjavaslat részletes tárgyalását a 68-ik 
szakasztól kezdve folytatni vagy nem ? 

Tisza K á l m á n : Én a kérdést változtatni 
óhajtanám, mert azt hiszem, a tárgyalást mind
nyájan akarjuk: méltóztassék tehát hozzáadni, 
hogy az eredeti szerkezet szerint kívánják-e foly
tatni. 

Elnök: Akkor a t. képviselő úr engem nem 
értett. Azt moudtam, hogy a pénzügyi és központi 
bizottság által bemutatott törvényjavaslat részle
tes tárgyalását kivánják-e folytatni ? 

Tisza K á l m á n : A tárgyalást folytatni 
mindnyájan akarjuk, s akarjuk a többi részre 
nézve mindnyájan a szerkezet szerint: tehát mél
tóztassék a kérdést igy feltenni: kivánják-e a köz
ponti bizottság által beterjesztett szerkezet alapján 
a részletes tárgyalást a 68-ik szakasztól az 
79-ikig folytatni? (Felkiáltás: így volt feltéve a 
kérdés !) 

E l n ö k : Név szerinti szavazás kívántatván, a 
jegyző úr fel fogja olvasni az illetők neveit. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa -.) 
Név szerinti szavazást kivannak : Grhyczy Ignáez, 
Kiss Lajos, Dezső Szaniszló, Beliczey István, Bá
rányi Ágoston, Tisza László, Beniczky Gyula, 
Várady Gábor,Majthényi Dezső, Szaplonczay Jó
zsef, Luzsénszky Pál b., Gubody Sándor, Gaál 
Péter, Missics János , Makray László, Olgyay La
jos, Lükő Géza, Lukynics Mihály, Nánásy Ignáez, 
Somossy Ignáez, Farkas Elek. Pevczel István. (Föl 
kiáltások a jobb oldalon: Mindnyájan akarjuk J) 

E l n ö k : A neveket Bnjanovics jegyző úr 
fogja olvasni, az igennel szavazókat Paiss Andor, 
a nemmel szavazókat Dimitrievics Milos jegyző 
urak fogják jegyezni. 
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Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a kép-
mselök névsorát, mely alkalommal: 

Igennel szavaznak: Almássy György gr., Antalfy 
Károly, Armbruszt Péter, Ányos István, Bay György, 
Bartal János, Bánfy Albert b., Bánó József, Bánó 
Miklós, Bencsik György, Berde Mózes, Berényi Fe
rencz gr., Bernáth Lajos, Berzeviczy Tivadar, Besze 
János, Betegh Kelemen, Bethlen Farkas gr., Bethlen 
János gr., Bezerédj László, Binder Lajos, Binder 
Mihály, Bittó István, Boér János, Borcsányi János, 
Boros Bálint, Botka Tivadar, Bömches Frigyes, Bu
janovics Sándor, Buócz Kálmán, Cebrián László gr., 
Császár József, Csengery Antal, Cséry Lajos, Csik 
András, Csiky István, Csörghe László, Czorda Bódog, 
Dapsy Vilmos, Dani Ferencz, Dániel János, Dániel 
Pál, Deák Ferencz, Dellimanics István, Dimitrievics 
Milos, Doboczky Ignácz, Domokos László, Eitel Fri
gyes, Eötvös József b., Erős Lajos, Édes Albert, Fa
ragó Ferencz, Fábián Gábor, Fejér János, Fehden
feld Frigyes, Földváry Miklós, Freyseysen Gyula, 
Frideczky Timót, Gajzágó Salamon, Gál János, 
Gecző János, Geduly Lajos, Glatz Antal, Gorove Ist
ván, Görgey Géza, Gránzenstein Gusztáv, Halmosig 
Endre, Hedry Ernő, Hertelendy Kálmán, Horváth 
Antal, Horvát Boldizsár, Horváth Döme, Horváth 
Károly, Horváth Lajos, Hosszú József, Hrabovszky 
Zsigmond, Hunfalvy Pál, Hihszár István, Huszár 
Károly b., Hffmann Pál, Ihász Rezső, Inkey József, 
Ivánka Zsigmond, Jankovics Antal, Jendrassik Mik
sa, Joannovics György, Justh József, Kandó Kál
mán, Kardos Kálmán, Kautz Gyula, Kazinczy Ist
ván, Kálnoky Pál gr., Kemény Gábor b., Kemény 
István b., Kemény Zsigmond b., Királyi Pál, Kossuth 
Pál, Kovách László, Kurcz György, Kvassay László, 
Kapp Gusztáv, Láng Gusztáv, Lator Gábor, Lázár 
Kálmán gr., Lónyay Menyhért, Madocsányi Pád, 
Majthényi József b., Maniu Aurél, Mátyás József, 
Melas Vilmos, Mihályi Péter, Mikó Imre gr., Miske 
Imre b., Molnár József, Molnár Pád, Morscher Ká
roly, Nagy Károly, Németh Károly, Nagy Péter, 
Ormos Sándor, Paczolay János, Paiss Andor, Pap 
Máté, Pap Zsigmond, Perczel Béla, Pethe András, 
Plachy Lajos, Prugberger József, Pulszky Ferencz, 
Rannicher Jakab, Ráth Péter, Rónay Jáczint, Ró
nay Lajos, Roser Miklós, Rudnyánszky Flórián, Se
bestyén László, Siklósy Károly, Sipos Ferencz, Somo
gyi László, Somssich Imre gr., Stefanidesz Henrik, 
Stojacskovics Sándor, Stoll Károly, Szabó Imre (pá
pai), Szabó Imre, Szabó Miklós, Szakál Lajos, Szász 
Károly, Szelestey László, Szemző István, Szemző Má
tyás, Szentiványi Adolf, Széchenyi Béla gr., Székács 
József, Széles Dénes, Szilágyi István, Szitányi Ber
nát, Szlávy József, Szolga Miklós, Szontagh 1 ál (gö
möri), Széll Kálmán, Tanárky Gedeon, id. Teleki 
Domokos gr., Tolnay Gábor, Tóth Lörincz, Tóth Vil
mos, Török Dániel, Török Sándor (gömöri), Török 
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Sándor (nógrádi), Trauschenfels Emil, Trefort Ágos
ton, Tulbás János, Thury Sámuel, Urbanovszky 
Ernő, Urházy György, Vadász Manó, Vadnay Lajos, 
Vay Béla b., Was: Sámuel gr., Várady János, Ve
csey-Oláh Károly, Wesselényi József b., Vladár Ta
más, Wlád Alajos, Wodianer Albert br., Vojnics 
Barnabás, Vojnics Lukács, Zeyk József, Zeyk Ká
roly, Zichy Antal, Zichy Jenő gr., id. Zichy József 
gr., ifj. Zichy József gr., Zmeskál Mór, Zsarnay 
Imre, Zsedényi Ede. 

Nemmel szavaznak: Almásy Sándor, Ács Ká
roly, Baranyi Ágoston, Beliczey István, Beniczky 
Gyula. Beniczky Ödön, Bobory Károly, Boczkó Dá
niel, Bónis Sámuel, Borlea Zsigmond, Berzenczey 
László, Csanády Sándor, Cseh Sándor, Csengery 
Imre, Csernatony Lajos, Csiky Sándor, Deáky La
jos, Dessewffy Ottó, Dobrzanszky Adolf, Domahidy 
Ferencz, Drágfy Sándor, Dezső Szaniszló, Eöry Sán
dor, Eszterházy István gr., Farkas Elek, Fejér Mik
lós, Fisser István, Gábriel István, Gál Péter, Ghyczy 
Ignácz, Ghyczy Kálmán, Gubody Sándor, Halász 
Boldizsár, Ivánka Imre, Jámbor Pál, Jókai Mór, 
Kende Kanut, Kiss Lajos, Koller Antal, Lónyay Gá
bor, Lukynich Mihály, Lidisics Bódog, Luzsénszky 
Pál b., Lükő Géza, Madarassy Mór. Madarász Jó
zsef, Majthényi Dezső, Makray László, Medán Endre, 
Miletics Szvetozár, Mocsonyi Antal, Mocsonyi Sándor, 
Molnár Endre, Missics János, Nagy Ignácz, Nánássy 
Ignácz, Noszlopi Antal, Nyáry' Pál, Odescalchi 
Gyula herczeg, Olgyay Lajos, Pap Lajos, Pap Si
mon, Patay István, Perczel István, Pethes József. 
Pétery Károly, Podmaniczky Frigyes b, Popovics 
Zsigmond, Péchy Tamás, Ráday László gr., Román 
Sándor, Salamon Lajos, Simonyi Lajos b., Sipos 
Orbán, Somossy Ignácz, Szaplonczay József, Szent
kereszthy Zsigmond b., Széky Péter, Szilády Áron, 
Szluha Benedek, Simonyi Ernő, Thalabér Lajos. 
Tinku Ábrahám, Tisza Kálmán, Tisza László, Tóth 
Kálmán, Thury Gergely, Tokody Ágoston, Vállyi Já
nos, Várady Gábor, Vidacs János, Zámory Kálmán, 
Zsitvay József. 

Nincsenek jelen: ifj. Ambrózy Lajos b., And
rássy Gyula gr., Andreánszky Boldizsár, Babes Vin
cze, Balomiri János, Balomiri Simon, Barinyai Jó
zsef, Bartal György, Bernáth Zsigmond, ifj. Bethlen 
Gábor gr., Békássy Lajos, Bogyó Sándor, Boheczel 
Sándor, Boros Pál, Botka Mihály, Böszörményi László, 
Branovacsky István, Conrád Móricz, Csernovics Péter, 
Damaszkin János, Decáni Károly, Dedinszky József 
Detrich Zsigmond, Degenfeld Gusztáv gr., Draskóczy 
Gyida, Drottleff Tamás Vilmos, Fabritius Károly, Fest 
Imre, Fülep Lipót, Gál Miklós, Gidl József,Hevessy Ber
talan, Hódosiu József \Hollán Ernő, Horváth Elek, Ib
rányi Lajos, Ivacskovics György, Justh Kálmán, Kacs
kovics Ignácz, Kalauz Pál, Karácsonyi Ferencz, Kará
csony János, Károlyi Ede gr., Keglevich Béla gr., 
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Kerkapoly Károly, Kethelyi József, Klapka György, 
Kuba János, Kupricz Imre, László Imre, Lázár Dé
nes, Lázár Sándor, Lehoczky Egyed, Lovassy Ferencz, 
Macellariu Illés, Manojlovics Emil, Markos István, 
Maróthy János, Máday Lajos, Mednyánszky Dénes 
b., Milkovics Zsigmond, Miskolczy Lajos, Mocsonyi 
András, Mocsonyi György, Moldován János, Móricz 
Pál, Nicolics Sándor, Oláh Miklós, Ónossy Mátyás, 
Opicz Sándor, Orczy Béla b., Pap Mór, Pap Pál, 
Papfalvy Konstantin, Perényi Zsigmond b., Petkó 
Lázár, Pillér Gedeon, Popovics-Desseanu János, 
Prónay József, Paskariu János, Radics Ákos, Rónay 
Mihály, ifj. Radics József báró, Ruttkay István, 
Semsey Albert, Sigray Fülöp gr., Simay Gergely, Si
mon Pál, Soldos Imre, Sümeghy Ferencz, Svastics 
Gábor, Szentiványi Károly, Székely Gergely, Szon
tagh Pál (nógrádi), Sztratimirovics György, Teutsch 
György, Tollnay Károly, Trifunácz Pál, Ujfalussy 
Lajos, Vuy Sándor b., Varga Antal, Varró Sámuel, 
Véghső teliért, Vitolay József, Vuchetich István, Zi
chy-Ferraris Viktor gr., Zichy Nándor gr., Zsám
bokréthy József. 

Nem szavaznak: Kiss Jakab, Perczel Mór és az 
elnök.) 

Elnök: A szavazás eredményét jegyző úr 
lel fogja olvasni. 

Bujanovics Sándor jegyző: 403 igazolt 
képviselő közöl távol van 109; nem szavazott 3 ; 
igennel szavazott 197, nemmel 94. 

E l n ö k : E szerint a ház többsége a részletes 
tárgyalást azon szerkezet szerint, melyet a pénz
ügyi bizottság a ház asztalára letett, folytatni kí
vánja. 

Kis Jakab a szavazás befejezése után jővén 
be, szavazata számításba nem vétetik ; ezt azonban 
csak annyiban kivántam felemliteni, hogy consta-
táljam, miszerint ő nincs távol. 

Következik a 68-dik szakasz. 
B u j a n o v i c s Sándor j e g y z ő {olvassa a tör

vényjavaslat 68-dik szakaszát1). 
Zichy Antal előadó: A központi bizottság 

e szakasz első sorában az „illetőleg" szót kiha
gyatni, s a második sorban a „tisztviselők" után 
hozzáadandónak véli e szót: „által." 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Tehát a 68-dik szakasz ekként fog kijavít
tatni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 69-
dik szakaszt.) 

Z i c h y Anta l e l ő a d ó : E szakasz első sorá
ban „első" csúszott be „előző" helyett. Ez kija
vítandó. (Helyeslés.) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 70— 
') Litd az Irományok 251-dik számának V. mellékletét. 

16-dik szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogad
tatnak. Oltassa a 77-diket.) 

Zichy A n t a l e l ő a d ó : E szakasz negyedik 
sorában a központi bizottság a „68-dik szakasz* 
után a 73-dik szakaszt is idéztetni kívánja. 

Zichy S á n d o r g r . : Tisztelt ház! Erre és a 
következő két szakaszra módositványt adtam be, 
mely e szakaszokat egészen kihagyandónak s a 
következő szakaszok számait kijavitandónak 
ajánlja. 

Pais s A n d o r j e g y z ő (olvassa Zichy Nándor 
gr. módositványát[). 

E l n ö k : Méltóztatnak e szakaszt megtartani 
vagy kihagyni? (Fölkiáltások: Maradjon!) Követ
kezik a 78-dik szakasz. 

Madarász József: Én a tárgy érdemleges 
vitatásához nem akarok szólani; de azon véle
ményben vagyok, hogy a mint módosítás adatik be, 
pártoltassék az bárcsak néhány tag által, és bár ha 
nem szól ahhoz senki, az szavazás alá bocsáttassák. 
Most nem akarok mindazokra felelni, a mik itt elő
adattak 5 lesz még alkalmam a Rákos mezejére is 
nyilatkoznom; most csak arra kérem a t. házat, 
hogy erre nézve szavazást méltóztassék elrendelni. 

E l n ö k : Nagyon sajnálom; de miután senki 
sem pártolta a módositványt, nem tartottam szük
ségesnek azt szavazás alá bocsátani, (Helyeslés.) 

P a i s s Andor j e g y z ő (olvassa a 78. és 79-dik 
szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. 
Olvassa a 80-dikat.) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Zichy 
1 Nándor gr. módositványát): „A 80. szakaszból e szó: 

„törvényhatóságok" kihagyandó. 
Zichy Nándor gr . : Nem tudok esetet, mely

ben törvényhatóság tárgyalt volna ilyest, hanem 
ezt egyedül a hivatalnok kezelte. Erre nézve tehát 
gyakorlatilag a törvényhatóságot felelősségre von
ni nem lehet. 

E l n ö k : Méltóztatnak az eredeti szerkezetet 
elfogadni? (Maradjon!) Ennélfogva e szakasz ere
deti szerkezetében elfogadtatik. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 8J. szakaszt.) 
Zichy Antal előadó: A központi bizottság 

csak styláris észrevételt tesz e szakaszra. E kifeje
zés helyett: „a pénzügyminiszteri közegek" ezt 
kivánja tétetni: „a pénzügyi kiküldött közegek." 

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

S o m o s s y I g n á c z : Bátorkodom e szakaszhoz 
én is hozzászólani. A közelebbi három nap alatt 
lefolyt viták alkalmával ugy tapasztaltam, hogy 
nem csak a bal, hanem a jobb oldalról is a megyék 
fönálló jogai védelmére nyilatkozatok történtek, s 
azt hiszem, ezen szakaszban is nem az a czél, hogy a 

} Lásd az Irományok 287-dik számát. 
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megye jogai csonkittassanak, hanem hogy a me
gyéknek jelenlegi állása a felelős kormányzattal 
öszhangzásba hozassák. Ha azonban ezen szakasz 
így maradna, a mint van, épen az ellenkező tör
ténnék. Eddig a megyéknek teljes joguk és köte
lességük is volt saját tisztviselőik fölött felügyelni; 
•e jogból pedig szerintem jövőre sem zárhatók ki. 
E szakaszban azonban az ellenőrzési jog csak a 
pénzügyi közegeknek volna átadva. Ennélfogva 
bátor vagyok indítványozni, méltóztassanak erre 
vonatkozólag következő szerkezetet elfogadni: „a 
pénzügyi közegek" helyett lenne teendő : „a pénz
ügyminiszter által kiküldött biztos a törvényható
ság küldöttével együtt." (Helyeslés.) 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Én ré
szemről e módosítást elfogadom, annál inkább, 
mert a gyakorlat szerint másként nem is lehet, 
mint hogy a pénzügyminiszter megbízottja jelenti 
magát az illető alispánnál és az ez által kiküldött 
valamelyik tisztviselővel együtt a vizsgálatot vég
rehajtja. Miután pedig ezen eljárásnak a módosit-
vány határozottabb kifejezést ád, ezt elfogadom. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Somossy 
Jgnácz módositványát.) 

Elnök : Méltóztatnak ezt elfogadni ? (Elfo
gadjuk!) Tehát a szerkezet igy lesz : „A pénzügy
miniszter által kiküldött biztos a törvényhatóság 
küldöttével együtt." 

Pai s s Andor j e g y z ő (olvassa a 82-dik sza
kaszt.) 

Halász Bo ld iz sár : Ezen szakaszt is az 
előbbi szakasz szerint kell módosítani. 

Elnök : Tehát „szemlét tartó közeg" helyett 
lenne : „a szemlét tartók," (Helyeslés.) 

Zichy Ál l ta i e lőadó : Miután a törvényha
tóság küldötte is jelen van, tán nem lehet azt oda 
kiterjeszteni, hogy a pénzügyi kiküldött a tör
vényhatóság küldöttjével együtt tegye a jelentést, 
hanem ugy volna teendő, hogy a szemlét tartó 
pénzügyi küldött teszi a jelentést. 

Lónyay Menyhért pénzügyér Az eljárás 
az, hogy a kiküldöttek jegyzőkönyvet vesznek fel. 
ha hol bélyegcsonkitást találnak. Ezt teljesitik tör
vény értelme szerint a pénzügyminiszter által ki
küldött biztos és a hatóság részéről oda rendelt 
tisztviselő. Ezek együtt működnek, s ezen tekin
tetben közös közegek. Tehát a szerkezet maradhat. 

E l n ö k : Lesz tehát: „a szemlét tartók által." 
(Helyeslés.) 

PaíSS Andor j e g y z ő (olvassa a 83. és 84-dik 
szakaszt, mely mindkettő észrevétel nélkül elfogadta-
tik. Olvassa a 85-diket.) 

Zichy Anta l e l ő a d ó : A központi bizottság
nak e szakaszra azon szeliditő észrevétele van, 
hogy 3 év helyett csak két év veendő föl. 

JendraSSik Miksa : T. ház! Nekem ezen 

szakaszra jogi szempontból több észrevételem van, 
a mennyiben ezen szakaszban foglalt intézkedések 
rendszeres törvényekkel ütköznek össze. 

Ezen szakasz a 87-dik szakaszszal. mely 
utóbbiban hivatkozás történik a 85-dikre. össze
függésben van : szabad legyen tehát mind a két 
szakasz tartalmát egyszerre részleteznem. 

Először eltérnek ezen szakasz szabályai az 
1840-dik évi XXI. és XXII-dik törvénycikkektől , 
eltérnek a telekkönyvi rendelettől, eltérnek az 
1861-diki ideiglenes törvénykezési szabályoktól. A 
t. háznak bölcsesége fogja elhatározni, ha vajon 
ezen pénzügyi törvénybe felvétethetnek-e oly eljá
rások, a melyekkel az illető codexek egyenesen 
ellenkeznek. 

Azon szempontból indulva ki,hogy afiscusesak 
azon jogokkal élhet, csak azon jogoknak és törvé
ny éknek ótalmaalatt áll.mintminden más honpolgár, 
ezen jogi axiómát véve irányadóul,melynek érvényét 
még az osztrák polgári perrendtartás is elismeri, a 
melynek gépezetét nem szeretem,de melynek e pont
ját igen helyesnek tartom, s a melyet a magyar igaz
ságügyminiszter által beterjesztett polgári perrend
tartásban, őszintén megvallva, sajnosán nélkülözök: 
először is az tűnik fel, hogy midőn a magyar tör
vény szerint csak az utolsó egy évi közadóhátralék 
bir elsőbbséggel a betáblázott követelések felett, a 
pénzügyi bizottság ez időt három évre, a központi 
bizottság pedig 2 évre véli kíterjesztendőnek, E 
szakasz továbbá azt is javasolja, miszerint afiscus-
nak azon esetre is, hogy ha az adó s illetékek hát
ralékai be sem volnának keblezve, vagy ha be-
keblezve vannak is, mindamellett mindkét esetben 
soron kivül s valamennyi egyéb törvény szerinti 
praeferentialis természetű követelések, s illetőleg ná
la elébb betáblázott követelések előtt nyerjenek 
kielégítést. Elvégre pedig még az is rejlik a tör
vényjavaslatban, hogy minden rendű adó- s illeték
hátralékok előlegesen elégíttessenek ki valamely 
birtoknak vételárából. 

Mindezektől különbözik a magyar csődtör
vény, sőt még a betáblázási törvény rendelete is. 
Tudva van, hogy a magyar törvény átalános be-
táblázást engedett ugyan ; de ez most, miután 
telekköm'vek léteznek, s miután telekkönyvi ren
deletek és az ideiglenes törvényszabályok ez iránt 
czélszerüen rendelkeznek, most már egészen más 
szint kapott. 

Tapasztalásból mondhatom, miszerint fordul
tak elő oly esetek, hogy valamely birtok eladat
ván, mikor a vételárnak felosztása került elő : 
akkor a pénzügyi hatóságok bejelentettek minden
nemű követeléseket, melyek egészen másnemű 
vagyonból keletkeztek és egészen másnemű bir
tokból kerültek ki. Ezen cumulatio oly sérelmet 
okozott volna a betáblázott követeléseken, hogy 
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a kinek követelése be volt keblezve, okvetlenül kár
ban maradott volna, ha a bíróság a csupán túlbuz
góságból indult kivánatát a pénzügyi hivatalnak 
teljesiti; most azonban, a mit akkor csak a pénz
ügyi hivatalnok túlbuzgóságból tett, azt a tör
vényhozás nem szentesitheti a nélkül, hogy má
sok törvényesen szerzett s biztosított jogait ne 
sértse. Üdvözlöm a jjénzíigyminiszter saját eredeti 
javaslata 7-dik szakaszában lefektetett azon elvét 
mely egyenesen s czélszerüen és szakavatottal! azt 
fejezi ki, hogy a telek-, azaz a földadó és a házadó 
az illető birtokot terhelvén, az annak árából sze
dessék be. Tehát ebben azon elv van letéve, hogy 
mindegyik közadóhátralék csak azon birtokot ter
helheti és csak azon birtoknak vételárából kielé
gíthető, melyen az fekszik. Tehát ha én valamely 
birtokosnak egyik falubeli birtoka elárvereztetését 
kieszközöltem mint hitelezője, és az ár felosztásá
nál a pénzügyi adóhivatalnok a hátralékosnak va
lamely városi birtokán levő több évi adót insinu-
álna és ezen vételárból annak kifizetését szorgal
mazná, az utóbbit a miniszteri javaslat szerint az 
alapból ki nem kaphatná. Ellenkezőleg a pénzügyi 
bizottság javaslata szerint városban levő birtokot 
terhelő adóhátralék is ki fogna fizettetni az eladott 
falu-birtok árából. Mondom, t. ház! tapasztalásból 
tudom, miszerint ily esetekben oly veszélyeknek 
volt kitéve az illető hitelező, hogy csak a bírónak 
törvényjártassága háritá el a betáblázott hitelező
től követelése veszélyét. 

Ennélfogva mindenekelőtt azt kivánom, mi
szerint a törvényben fejeztessék ki, hogy valamely 
birtoknak árából csakis az ugyanazon birtokot 
terhelő közadók szedethessenek be. 

Tovább menve, azt tartja azon javasolt sza
kasz, hogy befáblázásnélkül is megelőzzön a köz
adó minden egyéb követeléseket. Ebből azt kell 
következtetni, mintha a betáblázott adóhátralékot 
annál inkább illetné a concurrens követelések elle
nében az els ibbség, minthogy az adóhátraléknak 
lett betábláztatása esetében is ennek, habár később 
íábláztatott volna- be , mégis praeferentiája le
gyen a nála elébb bekeblczett egyéb követelések 
előtt. Mindez ellentétben áll a fenáiló szerves be-
keblezési s csődi törvényeinkkel, melyek az idő 
közben 1855-ben keletkezett telekkönyvi intéz
ményre való tekintettel 18 tíl-ben az akkori ország
bírói értekezlet által állapított ideiglenes törvény
kezési szabályokkal lőnek bővítve, E mostan 
javallott változtatás szembeszökő eltérést foglal 
magában. Én ugy tudom, hogy a magyar csőd
törvény szerint az adó, még pedig az utolsó egyévi 
adó csak a 7-dik sorba van osztályozva, ellenben 
a jelen javaslat szerint legelső fogna lenni, ugy 
hogy még a birtok- s a tömegkezelési költségek és 
az utolsó évi cselédbér is utána tétetnék; miután 

pedig én valamely systematikus törvényt, mely a 
magán jogügyleteket rendezi, amúgy per tangentem 
megváltoztatva látni nem szeretném, mert ez által 
a jogbiztosság könnyeden veszélyeztetnék , holott 
kívánatos, hogy mindenki, még az is, ki a jogtéren 
rendesen nem forog, a törvényekben könnyeden 
eligazodjék, az illető rendszeres törvényt felütve 
abból kiolvashassa mit tudni kíván; s miután már 
az is eléggé bonyolodottá teszi a dolgot, hogy az 
1840-diks betáblázási s csődületi törvények részint 
már 1844-ben megváltoztattak, részint pedig az 
1855-dik évi telekkönyvi rendeletek által, majd 
aztán az 1861-dik évi ideiglenes törvénykezési 
határozatok által módosíttattak, s illetőleg bővítet
tek : annálfogva sem üdvösnek, sem czélszerünek 
nem találom a közadó miképeni soroztatása rendét 
e helyütt mellékesen megváltoztatni. Vajon kiván-
ható-e az, hogy bár ki a jogi ügyekben tüzete
sen nem jártas, s a ki nem is gyanithatja, hogy 
a szerves betáblázási s csődületi törvényektől eltérő 
egyes módosítások valamely pénzügyi törvényben 
elrejtve foglaltatnak, ez által kárt valljon, midőn ő 
csakis a szerves törvényt tartá szem előtt ? 

Még van egy észrevételem. 
A t. pénzügyminiszter úr igen bölcsen nem 

említette meg a maga eredeti adótörvényjavaslatá-
nak 7-dik szakaszában az illetékhátralék elsőbb
ségét, hanem csak az adóhátraléknak szánt 3 évi 
elsőbbséget; azonban a pénzügyi bizottság kiter
jesztette azt az illetékekre is. Megvallom, magam 
is azon honpolgárok sorába tartozónak tartom ma
gamat, kik a mai egyik szónok által idézett állítást 
egészen magokévá teszik, hogy t. i. a magyar 
kincstár édes mindnyájunké : annálfogva, minden 
erőmből mindenkor azon leszek, hogy lehetőleg 
semminemű röviditése ne legyen a kincstárnak : 
de midőn ezt mondom, nem tehetek arról, hogy 
szentnek kellvén lenni az igazságnak, senkinek 
szerzett jogait csorbittatni nem kivánom. 

A magyar telekkönyvi intézmény abból indul 
ki, hogy mindenben a telekkönyvi feljegyzések 
legyenek irányadók, akként, hogy ha én ma egy 
birtok vételével foglalkozom, nekem egyebet tenni 
ne kelljen, mint a telekkönyvet megszemlélnem, 
és meggyőződvén a telekkönyvben arról, hogy 
micsoda terhek feküsznek azon birtokon, mihez 
hozzávetvén a törvény által megállapított egy, két 
vagy három évi adót, azonnal tudni fogom, hánya
dán vagyok az eladó terheivel, s jelesen, mennyi 
adóhátralék fog reám szállani, s hogy az 1840-diki 
törvény értelmében, mennyi pénzt kell vissza
tartanom az örökárból a birtokot terhelő köve
telések fejében, s jelesen az adó fejében, niert az 
meghatározott, tudvalevő összeg, quantitas cognita, 
mely az adóhivatalban mindenkor megtudható. 
De nem ugy van az illetékhátralékkal, mert arról 
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az adóhivatalnak sincs mindig tudomása; a régibb 
hitelezők szerzett betáblázási jogaikat pedig illuso-
riussá tenné az ismeretlen illetékhátralékok szán
dékolt elsőbbségi joga; ez pedig nem csekélység! 
T . ház! Azon faluban, melyben magam is lakom, 
volt eset, hogy jövedékmegröviditési czirn alatt 
néhány ezer forinttal terheltetett valaki a pénzügyi 
hatóság ítélete vagy határozata által, mely bekeb-
lezve nem volt. Ha azon birtokot valaki megvette 
volna, a most javaslott törvényszakasz mellett, 
jóllehet a vevő a telekkönyvi intézmény megkí
vánta óvatossággal jár el, mindamellett oda jut
hatna, hogy a vissza nem tartott összegnek újból 
fizetésre szoríttatnék; a korábban betáblázott hi
telező pedig, ki pénzét a telekkönyv szerinti teher
mentes állapotban bizva, kikölcsönzé, a, ki tudja 
mennyivel később megszülemlett illetékhátralék 
elsőbbségénél fogva, a birtokosnak bukása esetében 
pénzét is elveszíthetné. 

S kérdem, szükséges-e az állam számára az 
ilyetén korlátlan elsőbbségi jog? meg, vajon van-e 
a pénzügyi administratiónak módjában magát biz
tosithatni csak ugy, mint minden más embernek ? 

Az imént a képviselőház által tárgyalt végre
hajtási szakaszokban egyenesen ki van mondva, 
hogy a ki a törvény által megszabott idő alatt 
adóját le nem rója, az végrehajtás alá esik; tehát 
módjában van a pénzügyi hatóságoknak s hivata
loknak akár executio utján, akár a hátralékok 
bekeblezése által jogaikat és követeléseiket bizto
sítani, nem pedig holmi elsőbbségi jogok által a 
hitelt csökkenteni: mert hogy ha ily ignota quan-
titással, tudva nem levő s bármikor előállható 
illetékekkel praeferenter terheltethetnék az ingatlan 
birtok a nélkül, hogy annak a telekkönyvben 
nyomára lehetne jönni, akkor, megvallom, nem 
tudom, melyik intézet fogna az lenni, a mely in
gatlan telekkönyvi zálogjog mellett pénzt kölcsö
nözne, annál kevésbbé pedig tenné azt valamely 
magán személy. (Zaj.) 

E g y kis türelmet kérek a t. háztól. 
Szeretném, hogy ne jussunk azon sorsra, 

melybe valaha jutottunk. Valaha nem olvastuk a 
törvényeket, és sok ember volt, a ki azt mondta, 
hogy dicsőségének tartja, hogy a német törvényt 
nem olvasta. Én megvallom, ezt nem tartottam 
akkor sem helyesnek, és akkor is olvastam e tör
vényeket és most is olvasom. (Zaj.) 

E l n ö k : Méltóztassanak a t. képviselő urat 
kihallgatni. (Halljuk! Helyre!) 

Jendrass ik Mik8a: Midőn az adótörvények 
meg lesznek szabva és majd többé rajtok változ
tatni nem lehet, akkor fognak történni feljajdulá-
sok, és fogják mondani: itt a baj, ott a baj. Én a 
kormányt az alól kívánom menteni, a mennyire 
csekély erőmtől kitelik, hogy szükségtelen s czél-

szerütlen intézkedések által az ország és a honpol
gárok hitele ne csorbittassék. 

Kérek tehát egy kis türelmet a t. háztól. 
Mindenekelőtt azt hiszem, nincs szükség arra, 

hogy a törvényeink szerinti utolsó egy évi adó
hátralékot illető elsőbbség kiterjesztessék akár há
rom évire, akár pedig a központi bizottság javas
lata szerint két évire. Én tehát első sorban a fen-
álló törvényeknek ezentúl is fentartását kívánom. 
De ha a t. ház az egy évi hátralék helyett a két 
évit elfogadná, az még hagyján, részemről én is 
belenyugodnám, hogy legyen két év ; hanem a töb
bire nézve, ez elsőbbségi jognak minemű követe
lésekre való alkalmazása, meg annak miképeni 
osztályozása s soroztatása iránt, van szerencséin a 
következő módosítást előterjeszteni, a mely magá
ban fogná foglalni a következő 87-dik szakaszban 
emiitett csődeljárást és a formális csődületi peren 

| kívüli úgynevezett bírói árvótelftdosztási eljárást 
: i s : mert mi tagadás benne, tudjuk, hogy a birtok 
[ bírói elárverése folytán a vételárnak felosztása 
! csakugyan azon szabályok és törvények szerint 
i történik, mint a formális csődben, mert kicsiben 
j véve az is csőd, 

Módositványom ekként hangzik : „Az utolsó 
| egy évi közadóhátralékok némely más követelések 

felett törvény szerinti elsőbbsége jövőre ugy a 
| magán birtokeladás, valamint a bírói árverés foly-
| tani vételár felosztása és a csődeljárás eseteiben is 

az ugyanazon birtokra kivetett utolsó két évi adó-
j hátralékra terjesztetik ki, a telekkönyvi rendele

tekben s csődtörvényekben megállapított osztá-
lyoztatás s soroztatás rendé ezentúl is fentar-
tatván." 

I L ó n y a y M e n y h é r t p é n z ü g y é r : A mi az év
számot illeti, az ellen, hogy a pénzügyi bizottság ál
tal ajánlott három év a központi bizottság szerkezete 

| szerint két évre szállitassék le, nincs semmi észre-
! vételem ; hanem átálában indokolni kívánom, mi-
: ért tartom ez intézkedést szükségesnek. 

Valamit kellett javaslatba hozni, mert az eddig 
létező szabályok szerint határozatlan időkig lehetett 
az adót azon, a ki a birtokot bírta, követelni. Ezen 
követelés folytán sokan, kik birtokot vettek, gyak
ran megkárosodtak. Nehogy ez többé előfordul
jon, bizonyos záros határidő kitűzését tartottam 
szükségesnek, melynek lefolyta után az állam az 
illető tartozást nem követelheti többé, melv után 
az elévült. Ez van kifejezve a 86-ik szakaszban. 

Megmondom az okot, miért szükséges 
azt kitűzni. Méltóztassanak felvenni, hogy ha 
ezen provisio nem volna, és az mondatnék ki, 
hogy a tartozás egy év múlva elévül: mi volna 
ennek következése ? Nehogy ily követelések meg
szűnjenek, minden adóhivatal azokat az illetők 
birtokaira bekebelezné. Méltóztassanak felvenni. 
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minő hatással lenne ez a telekkönyvezésre?Ugyszól-
ván alig lenne valaki, habár halasztást kapott is. 
kinek telekkönyve ne volna ily adótételekkel meg
terhelve. 

Miután ezen összegek a birtok értékéhez ké-
pest csekély összegek, nem hiszem, hogy a föld
birtok és a földhitel érdekében állana, hogy annak 
tartozása, ki halasztást eszközölt ki, vagy a ki a 
rendkívüli körülmények miatt nem fizetheti adó
ját, mindjárt telekkönyveztessék rá. 

Egyébiránt azon, a mit előhozni méltózta
tott, ugy hiszem, segitve van az által, hogy a 88 ik 
szakaszban határozottan benne van, hogy az adó 
hivatalok mindazoknak, kik birtokvásárlási alku
ban állanak vagy ingatlan birtokra hitelezni ki
vannak, ha az eladó vagy kölcsönvevő egyszerű 
bizonyítványát előmutatják, kötelesek haladék nél
kül az érdekelt birtokadó- és illetékhátralékot 
dij nélkül kimutatni. Tehát az óvatos vevőnek 
nem kell mást tenni, mint a szomszéd adóhivatal
ba menni és azt megtekinteni. 

Ennélfogva épen a rendes kezelés és sok irás 
elkerülése végett ajánlom a szerkezet elfogadását. 
Különben kénytelen volna a pénzügyminisztéri
um minden adóhivatalt oda utasitani, hogy egy év 
elmultával a tartozást bekeblezze, a mi költséggel 
járna és a czélnak sem felelne meg. Miután a 88-ik 
szakasz teljes provisiót nyújt, kérem a t. házat, 
hagyja meg a szerkezetet. (Maradjon!) 

H a l m o s y Endre : Miután a pénzügyminisz
ter úr mind elmondta azon okokat, melyeket én 
is a szerkezetet pártolólag fel akartam hozni, elál
lók a szótól. 

E l n ö k : Jendrassik képviselő úr módositvá-
nya fel fog olvastatni. 

Bwjanovics Sándor jegyző (olvassa Jend-
rassik Miksa módositványát.) 

Jendrass ik Miksa : A tisztelt pénzügyminisz
ter úr által felidézett 86. szakaszt nem ostromoltam, 
nincs is ellene észrevételem ; sőt megvallom, kí
vántam volna, hogy az állam adóköveteléseinek 
elévülésére hosszabb idő engedtetett volna ; ezt kí
vánta volna meg az állam érdeke. -Jelenleg arról 
van szó, adassék-e 3 vagy 2 évi adó s illetékek 
hátralékainak a mindenekfeletti elsőbbségi j og , 
vagy pedig maradjunk e az eddigi törvényes iu-
tézkedések mellett? továbbá arról van szó. vajon 
még a mások által korábban szerzett betáblázási jo
gok is háttérbe szorittassanak-e ilyes 3 évi adó- s 
illetékhátralékok elől, s egyenlő joggal birjon-e az 
adóhátralék és az illetékhátralék? Megvallom, én 
valamennyi javaslatból csak is a magán jogok ká
rosultát látom keletkezni. Hogy az adóhivatalok a 
felől fognak bizonyítványokat adni, ki mennyivel 
tartozik adó vagy illetékek fejében, az nem lesz uj 
intézkedés, az ekkoráig is létezett; a különbség 

csak abból áll. hogy eddig a bizonyítványra 1 
ÍVÍAS bélyeg kellett, most pedig bélyeg helyett irás-
dij fog fizettetni a bizonyítványért, mi alig ha 
szintén 1 frtra nem fog rúgni ; ez intézkedés átvé
tetett a régi szabályokból, pénzügyi rendeletekből. 
A mi illeti az adókkal s illetékekkel bátramaradot
tak elleni betáblázásnak elodáztatását, hogy az 
egyelőre kedvezmény az illető félre nézve, azt 
megengedem, amennyiben az ez által netalán a be-
keblezési költségek terhét kikerüli; de ha az ilyetén 
be nem keblezett államkövetelés mindamellett 
mások követelései, még a betáblá^-ottak előtt is el
sőbbséggel birna, e kedvezmény másrészt csök
kentené a birtokos bitelét: s ez az, mit én ki akarok 
kerülni az által, hogy hivatkozom a meglevő jé> 
törvényekre, és az eddigi törvény szerinti soroza
tot kívánom megtartatni. A mi pedig az illetéke
ketilleti, azt az adóhivatalban nem is tudják, nem is 
tudhatják mindig, mert nem ők határozzák meg 
mindig azokat, s jelesen meg nem szabják a bünte
tés fejébeli illetékeket; legcsekélyebbek azon illeté
kek, miket az adóhivatalok megszabnak, holmi 
egyszerű stempel meg átírási illetékek azok: te
szem azt, ha valami birtok adás-vevés alá került, 
hogy azon 3 / 2 % megfizettessék. Pontosabbak a 
tudva sem levő, nem is gyanítható egyéb illetékek, 
s ezek közt a nagyobbszerü bírságok; volt eset, 
hogy 4000 írtban marasztaltatott el egy pálinka
főző azon faluban, a hol én lakom. Azt szeretném 
tudni, vajon megférhet-e az igazsággal s mél
tányosággal, hogy ilyetén kincstári követelés, a 
4000 frt birság praejudicáljon a már telekkönyvi 
zálogjogot nyert jólelkű hitelezőnek, kinek a tár
gyalás alatt levő szakaszok értelme szerint akár a 
csődön kívüli bírói eljárásnál, akár csődület eseté
ben a birság elől hátrább kellene állnia, s ha az 
adós vagyona nem elégséges, kárt is vallania? 

Csengery I m r e : Hogy minden kétség el-
kerültessék és a szerkezet világosabb legyen, azt 

I hiszem, hogy e szó után, mint a központi bizott
ság ajánlja : „két évig" következő szavak tétetnek : 
„ugy azon birtokot terhelő." (Elfogadjuk!) 

Elnök: Méltóztatnak a központi bizottság 
véleményét ezen néhány szó betételével elfogad
ni ? (Elfogadjuk t) 

H o r v á t h LajOS: T. ház! Ezen szerkezet, 
mint én felfogom, nem egészen világos : nevezete
sen azon kitételt, hogy : ,,két évi közadó mellett," 
érthetem, hogy a múlt két évi, és érthetem, hogy 
a folyó és a múlt évi. Azt szeretném tehát kifejez
tetni, vajon a folyó vagy a múlt évre vétetett-e? 
(Az utolsó évre!) 

Elnök: Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogad
juk!) Következik a 86. szakasz. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 86-ik szakaszt.) 
SomOSSy Ignácz : T. ház! Ezen szakasz 
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Bem felel meg tökéletesen azon czélnak, meiy ed
dig folyvást ki volt tűzve : hogy az állam, a kincs
tár érdekei megóvassanak. Igen természetesnek 
találom, ha az adózóra nézve ez kimondatik ; de 
annyival kevésbbé tartom természetesnek, hogy 
azok, kik a szorgalmazást és a biztosítást elmulasz
tották, ezen felelősség alól felmentessenek. Ugyan
azért bátor vagyok ezen szakasznak ekkénti pót
lását indítványozni : „A mely adótartozás behaj
tása három éven át nem volt szorgalmazva, vagy 
biztosítva" ide tétessék : „az adózóra nézve 
elévültnek tekintendő." Utána pedig: „s e részben 
kárpótlása az államnak a szorgalmazást és biztosí
tást elmulasztó adóhivatalra háramlik." (Elfo
gadjuk !) 

Elnök ; A módositvány még egyszer fel fog 
olvastatni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa Somogy 
ígnácz módositvány át.) 

Lónyay Menyhért pénzügyér : Én azon 
átalánoskifejezést jobbnak tartanám : „akin múlt": 
mert meglehet, nem épen az adóhivatal, hanem 
más oka a mulasztásnak. (Helyeslés. Felkiáltások : 
A ki a mulasztást okoztál) 

E l n ö k : Méltóztassanak talán a jegyzőknek 
meghagyni, hogy a szerkezetet a javasolt módosí
tás szerint holnapig fogalmazzák és eló'terjeszszék, 
(Helyedés.) 

Pai s s Andor j e g y z ő (olvassa a 87-dik sza
kaszt.) 

Zichy Antal előadó : A központi bizottság 
itt is három év helyett két évet óhajt tétetni, és e 
lapon az utolsó sorban „tömeggondnok" helyett a 
„csődtömeget" véli ezélszerübbnek. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk'.) Tehát a 87-dik szakasz a központi bizottság 
módosításával elfogadtatik. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 88-dik sza
kaszt, mely észrevétel nélkül elfogadtatik. Olvassa a 
89-diket.) 

Zichy A n t a l e lőadó : Ezen szakasz helyett 
más szerkezetet ajánl a központi bizottság, mely 
igy szólna : „Bekeblezett adó- és illeték-követelé
sek kifizetése után, a kikeblezést a kincstár hiva
talból eszközlendi." (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogad
juk !) Ezen szakasz tehát a központi bizottság szer
kezete szerint fogadtatik el. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 90-dik sza
kaszt.) 

Zichy A n t a l e lőadó : Méltóztassanak tudo
másul venni, hogy a hátralevő' szakaszok egyikére 
sem tett észrevételt a központi bizottság. Talán 
gyorsítja a tárgyalást, ha ezt most jelentem ki, és 
nem minden egyes szakasznál. 

E l n ö k : Méltóztatnak a 90-dik szakaszt elfo
gadni ? (Elfogadjuk /) 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 91-dik sza
kaszt.) 

HaláSZ Bo ld iz sár : T . ház! Az igen külö
nösen hangzik, hogy a hol nincs rósz szándék, 
mégis büntetés véleményeztetik. Jó lenne talán e 
szakaszt egészen kihagyni. 

Zichy Anta l e lőadó : Egészen kihagyni 
nem lehet, mert a rósz szándékon kivül hanyagság 
is lehet. 

JendraSSik Miksa *. T. ház! Valamint egy 
részről igen óhajtom, hogy egyetlenegy krajczár 
se vonassák el a kincstártól, mely azt jogosan 
illeti, ugy másrészt, kivált a mostani viszonyok 
között, a pénzügyi rendeletek tömkelegében nem 
lehet nem óhajtanom, hogy a pénzügyi administra-
tio mind igazságos a méltányos kímélettel viseltes
sék a publikum irányában, kivált a jelenleg még 
fenálló labyrinthusos viszonyok között. Alig lesz a 
t. háznak egy tagja is, a ki az 1850-ik évi augusz
tus 2-áról való bélyeg és illetékek pátensének fen-
állása óta ne jutott volna azon helyzetbe, hogy 
azon bélyegtörvényáthágási váddal különféle 
fokozat szerint ne terheltetett volna a nélkül, hogy 
az állítólagos megrövidítésnek állitása alapos lett 
volna, s illetőleg a nélkül, hogy a különfélekép 
magyarázható s értelmezhető szabályokat szándé
kosan akarta volna áthágni, kivált akkor, midőn 
az illető okmányok s jogügyletek akár a bírósá
gok , akár az adóhivataloknak be voltak mutatva. 
Néha sikerült kimenekülni a birságok utólagos el
engedésének felszólamlás utjáni kieszközlése által, 
de igen gyakran nem; s azt látom, hogy még most 
is ugyan ugy vagy unk vele: épen most van ke
zemben egy ilyen irat , lesz szerencsém azt a t. 
pénzügyminiszter urnák felmutatni. U g y hiszem, 
hogy hasonló esetek elő fognak állni ezentúl is, 
míg a régi pátensek és számtalan rendeletek s sza
bályok érvényesek maradnak. Már, kérem alásan, 
mihelyt egy törvény azt elismeri , hogy meg-
röviditési szándék nélkül is megeshetik vala
mely illetékszabály helytelen alkalmazása, le
hetetlen, hogy egyúttal még az ilyen szándék nél
küli tévedést büntethesse : teszem azt, ha valaki 
azt hívé, hogy az államnak megadta az illető bé
lyeget, akár azt együtt egy lapra, akár külön-külön 
mindegyik lapra vagy a mellékletekre ragasz
totta. En megvallom, hogy nem tudom megegyez
tetni lelkiismeretemmel, hogy ilyen büntetés meg
állapításához hozzájáruljak csupán azért, mert a 
számtalan complicált rendeletek özönében véletle
nül valaki nem tudta, vagy abban tévedett, hogy 
minő bélyeg vagy mennyi illeték jár az iljető jog
cselekvényért, hogy mit kelljen tennie. Én tehát 
inditványozom, maradjon ki az egész 91-dik sza-
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kasz, annjdval inkább, mert az állam ez által nem 
fog károsulni, ugy hivén, hogy a bölcs kormány 
sem akarhatja az államkincstárnak a jólelkű hon
polgár világos károsulásával járó gazdagulását. 

Lónyay Menyhért pénzügyér. Én ugy 
hiszem, czélszerübi> lesz ezen szakaszt, ugy a mint 
szerkesztve van, meghagyni: mert vannak és le
hetnek olyan kisebb kihágások, melyek minden 
megröviditési szándék nélkül, ha ilyenek gyako
riak lennének, némely adókra nézve a kezelést 
majdnem lehetetlenné tennék. Hogy e tekintetben 
példát említsek, azon esetet hozom fel, midőn a jö
vedelmi adó kiszabása végett az illető félnek a 
bevallási ivek bizonyos határidő kitűzése mellett 
kézbesittetnek: ha az illető fél akár hanyagság, 
akár mulasztás vagy nem akarás folytán ezen ha
táridő alatt a bevallási ivet be nem terjeszti: szánt
szándékos rövidítést, károsítást vagy eltitkolást 
nem követett el, és mégis a törvény rendeletének 
értelmében tőle kívánt cselekvést mulasztottt e l ; 
tehát valóban kihágásnak esete áll elő, melynek 
következtében czélszerü, ha van a törvényben 
olyan intézkedés, hogy a jövedelmi adó kivetésé
vel megbízott egyének egy határidőt bizonyos 
büntetési birság megszabása mellett 1 űzhessenek 
ki. Ha ezen szakasz kihagyatnék, akkor annyiszor 
a mennyiszer ilyen eset magát előadná, az illető 
törvényben külön bírságot kellene meghatározni. 
Sokkal egyszerűbb tehát, ha ezen szakasz megtar-
tatik. Egyébiránt a büntetés nem is oly nagy, és 
kezelése a legszelídebb módon alkalmazandó. Ké
rem tehát a t. házat, méltóztassék az eredeti szer
kezetet elfogadni. {Helyeslés.) 

Halász B o l d i z s á r : T. képviselőház ! Bocsá
natot kérek a tisztelt miniszter úrtól; de én azt tar
tom, hogy ezen szakasz magában véve még ért
hetetlen is, mert azt mondja: „kisebb kihágások." 
Már most ha ez etymologice summára vonatkozik, 
miután ezen szakaszban felhozott büntetés 50 fo
rintig terjed, ez valóban nem csekély összeg. 
Egyébiránt az adókra nézve a késedelmi kamatot 
méltóztattak megállapítani; már most azért, mert 
valaki érthetetlenségből vagy más okból mulasztja 
el befizetni a százalékot, ezt 50 forinttal igazsá
gosan nem lehet büntetni, midőn supponálva van, 
hogy nem rósz szándékból tette. Én tehát ismé
telve kérem a t. hazát, méltóztassék e szakaszt ki
hagyni, mert az sem méltányos, sem igazságos, 
hogy, a kire nézve maga a törvény felteszi, hogy 
nem rósz szándékból teszi a mulasztást, az több
szörösen rovassák meg. {Szavazzunk !) 

E l n ö k : Méltóztassanak azok, kik a szerkeze
tet elfogadják, felállani. {Megtörténik. Ellenpróbát!) 
Méltóztassanak tehát azok, kik a szerkezetet kiha
gy atni kívánják, felállani. (Megtörténik.) A többséget 
nem vagyok képes kivenni. {Eközben több képviselő jö 

a terembe!) T . ház! a 91-ik szakasz megtartásáról 
vagy kihagyásáról van szó. E szakasz igy szól : 
„Kisebb áthágások — megröviditési szándék nem 
forogván fön —egytől egész 50 forintig bünteten
dők." lnditvány tétetett, hogy ezen szakasz kiha-
gyassék. Méltóztassanak tehát azok, kik e szakaszt 
megtartani kívánják, felállani. {Megtörténik.) Mél
tóztassanak most azok, kik e szakaszt kihagyatni 
kívánják, felállani. (Megtörténik) A többség az ere
deti szerkezetet meg kívánja tartani. 

Csanády Sándor: Bocsánatot kérek, t ház ; 
de tiltakoznom kell ily eljárás ellen. Tiltakoznom 
kell azért, mert a t. elnök úr méltóztatott felolvas
ni maffát a szerkezetet; de nem méltóztatott elmon-
dani, hogy a szerkezet ellen milyen módositvány 
ajánltatott. {Fökiáltások: Miért nem figyelt! Az el
nök kimondotta. hogy kihagyatását indítványozták !) 
Megjegyzem, hogy a kihagyatás iudokolásánál 
nem voltak jelen azon t. képviselő urak, a kik ké
sőbben jöttek be. Miután azonban a szavazás meg
történt, már most nem lehet ujabb szavazókat be
hívni. Felkérem az elnök urat. méltóztassék ily el
járástól tartózkodni. (Nagy zaj.) 

E l n ö k : U g y hiszem, t. ház, a képviselő úr 
az elnökséget gáncsolja. A szavazás alkalmával 
az elnöknek szem előtt kell tartani a képviselők 
számát, és azért azon uraknak, a kik a tornáczon 
vannak, jelt szoktam adni. Az egész szakasz két 
sor. U g y hiszem, eléggé megértettem a képviselő 
urakkal a kérdést; és ez, azt gondolom, elegendő. 
(Fdkiáltások: Teljesen elegendő!) 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 92-dik 
szakaszt) 

Halász B o l d i z s á r : 14 nap helyett itt is 
15 nap teendő. {Helyeslés) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? {Elfogadjuk!) 
PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 93-dik 

szakaszt) 
Gábriel I s t v á n : T. képviselőház ! Én ezen 

szakasz s a bélyeg- és illetékekre vonatkozó 27-ik 
szakasz közt némi összeütközést látok. Az az idé
zett 27. szakasz t. i. igy szól. (Olvassa:),,A 25.26. 
szakaszban meghatározott terhes következmények 
elhárítása tekintetéből mindazoknak, kik illetékkö-
telezettségöket eddig teljesíteni elmulasztották, je
len törvény hatályba léptétől számítandó hat heti 
határidő szabatik meg, mely alatt az egyszeres il
letéket minden fokozás nélkül befizethetik." Itt 
pedig a 93 . szakaszban, a múltra nézve, kijelölő 
elévülési határvonal említve sincs. Ezen szakasz
ban továbbá az mondatik : „Azon áthágás, me
lyért az illető a vétkes cselekvény vagy mulasztás 
napjától számítandó 3 év alatt kérdőre nem vona
tott, büntetés tárgya többé nem lehet." Azt tartom, 
tisztelt ház, itt valóságos kétértelműség van, me
lyet következő módositással kívánok elenyésztetni. 
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A 93. szakasz végére e szavak jönnének: ,,és 
arra többé a bélyeg- és illetékekről szóló törvény 
27. szakaszában meghatározott fizetési kötelezettség 
sem terjedhet ki." 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa Gábriel Ist
ván módositványát.) 

E l n ö k : A kik a szerkezetet meg kívánják 
tartani, méltóztassanak felkelni. (Megtörténik.) El
fogadtatott. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 94-dik 
szakaszt.) 

BÓniS S á m u e l : T. ház! Ezen 94-ik szakasz 
szól azon esetről, ha valaki a pénzügyi közegeknek 
hivatalos rendes eljárásukban ellenszegül; szól azon 
esetekről, ha valaki őket tettleg bántalmazza. Az 
egyikben megmondja a fél évi büntetést, a másik
ban kiszabja az egy évi büntetést. Hanem tökéle
tesen nem különbözteti meg az utat, egyik eset
ben micsoda utón, a másik esetben melyik utón 
büntetendő a vétkező. (Közkereseti utón!) 

A 95. szakasz szól azon esetről, ha hivatalos el
járásában a rendes utat nem követi az illető tisztvi
selő; szól arról az esetről, ha az ilyen helytelen utón 
valaki erőszakot használ ; szól azon esetről, mi
dőn rendes utón a maga védelmén kivül valakit 
bántalmaz. 

Megvallom, ezen szakaszban elősorolt esemé
nyeket nem látom ugy megkülönböztetve, a mint 
meo-különböztetni szeretném; nem látom az utat, 
melyen az büntetés szorgalmazandó, ugy megha
tározva, mint a hogy azt meg kell határozni. 

A mi pedig a bűnvádi eljárás esését illeti, nem 
tartom szükségesnek, hogy mint ott, a büntetés ma
ximuma ki legyen mondva, addig, mig büntető 
törvénykezésünk rendezve nem lesz, mert megtör
ténhetnék igen könnyen, hogy sokkal súlyosabb 
bün kevésbbé büntettetnék, mint más esetekben 
ugyan olynemü bün büntettetik. 

Ennélfogva ezen két szakaszt óhajtanám egybe
vonni, és a különböző esetekre mért különböző el
járást meghatározván, a büntetés különböző nemeit 
praecisirozni , ilyen formán : A 94. és 95. szaka
szok helyett tétessék a következő szöveg : 

.,94. §. A ki a pénzügyi hatóságok küldött
jeinek a törvényben kijelölt hivatalos eljárásuk
ban tettleg ellenszegül, fegyelmi utón fél év. a 
ki pedig azokat tettleg bántalmazza , rendes bűn
vádi eljárás utján a vétség fokozatához mért bün
tetéssel lesz sújtandó. Viszont a pém.ügyi közegek 
szabályellenes eljárásukért a minisztérium által 
feleletre vonandók: ha azon szabályellenes eljá
rásukban erőszakot használnának, fegyelmi utón 
fél évi , ha pedig bár szabályszerű eljárásnál 
önvédelem esetén kivül testi bántalmazást követ
nek el, bűnvádi eljárás utján a vétség fokozatához 
mért büntetés alá esnek. Mindkét esetben a hiva-
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talos eljárásnál elkövetett vétség a birói beszámí
tásnál terhelő körülmény gyanánt vétetik." 

Csengery Imre jegyző (olvassa Bónis Sa
ru uel módositvántiút.) 

Bezerédj L á s z l ó : Nekem máskép nem len
ne ész: evételem a beadott módositvány ellen ; de 
azon ..fegyelmi1' szónak nagy a latitudója, és kü
lönben a büntetést is nagyon súlyosnak tartom, 
hogy félévre lehessen valakit ítélni fegyelmi utón. 
Mint tudni méltóztatik, a fegyelmi eljárásnál a ren
des védelemnek nincs helyo ; a védelem kizárását 
pedig nem tartom helyesnek akkor, ha fél évi bünte
tés forog fen ; azért a fegyelmi eljárást ki kivánnám 
hagyatni, mert nem látom át, miért ne lehesssen 
reá dictálni a fél évet közkereseti utón. 

Bónis Sámuel: Bátor vagyok inditványom 
mellett még egyszer felszólalni. Én azon megkü-
különböztetést azért tettem, hogy az oly kihágá
soknál, hol semmi bűntett nem követtetik el, ha
nem csak ellenszegülés van , elégnek tartom, ha 
politikai utón, közkereset utján, fegyelmi utón bün
tettetik meg; meglehet ugyan, hogy a büntetés 
néme teknek —• a minthogy határozottan van ki
mondva, fél évig — soknak, nagynak tetszik, hanem 
azt lehetne ugy változtatni, hogy: fél évig terjed
hető. Ha azonban mindenben a rendes utat akarja 
a ház elfogadni, én megnyugszom abban is. 

Csík Endre*. A 93-dik szakaszt meglehetősen 
szabatositva látom ; csak azt kivánnám, ha a ma
ximumot kiteszszük, hogy fél évre terjed, említsük 
meg a minimumot is. (Felkiáltások: N^m. lehet! 
Nem szükséges !) 

Halász B o l d i z s á r : Nekem a ruódositvány-
nak azon részére, mely megkülönbözteti a közke
resetet a criminalis. illetőleg a bűnvádi eljárástól, 
észrevételem van. Minthogy mi nem írunk itt 
criminalis eodextt, nem határozhatjuk meg sem 
a minimumot, sem a maximumot; hanem marad
junk a mellett, a mit indítványozó Bónis Sámu
el a nagyobb vétségekre vonatkozólag indítvá
nya elején tett. Tehát hogy terhelő körülménynek 
tekintessék-e vagy ne , ebben a tekintetben 
a biróságmak utasítást nem adhatunk. Véleke-
désem szerint se fél év, se minimum, se maximura 
ne emlittes-ékmeg. 

H o r v á t h D ö m e : Tisztelt képviselőház! 
Én tisztelt követtárí-am Bónis Sámuelnek megkü
lönböztetését elvben helyeslem, de a büntető eljá
rás módját nem fogadhatom el. A fegyelmi bün
tetésnél egyes bírónak oly tág hatáskört adni se 
nem fér össze a szabadelvüséggel; de képtelensé
gekre is vezetne. Méltóztatnak tudni, nálunk 
semmi sincs abnormisabb helyzetben, mint a bün
tető eljárás : az nem is a törvényen, mert büntető 
codexünk nincs, de csak is a szokáson és birói jog
gyakorlaton épül. Méltóztatnak tudni , hogy ily 
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rendezetlen állapotban bíróságaink a bűnügyekben 
minő abnormis módon és büntetésmennyiségben 
ítélhetnek : a szolgabíró kisebb bűnügyekben 
15—30 napig terjedő büntetésre, s a rendezett ta
nácsú hatóság egy-két hónapra ítélhet, és azt 
rendes után eszközölhetik. Már, ha azon bírák, a 
kik a mostani joggyakorlat szerint bűnügyekben 
egy-két hónapra rendes utón Ítélnek: nem lenne-e 
viszás helyzet, ha fegyelmi utón ugyanazon szol
gabíró, ugyanazon városbíró fél évig ítélhetne? ha 
fegyelmi utón sokkal nagyobb bírói hatáskört gya
korolhatna? Vajon ez eljárás nem vezet-eképtelen-
st'gre?Eseieljárás mellett az egyes városbíró fegyel
mi utón nem fog-e nagyobb birói hatáskört gyakor-
lani. mint az összes rendezett tanács ? a mi ismét csak 
képtelenség. Eu mindaddig , míg rendes büntető 
codexünk nem lesz, az egyes birót fegyelmi utón 
nagyobb hatáskörrel felruházni, mint a rendes 
eljárásnál érvényesíthet, nem tartom czélszerünek. 
S az a szabadelvüséggel sem fér össze. Részemről 
tehát óhajtom, hogy az eredeti szöveg, ugy a mint 
van, hogy a büntető eljárás közkereset és büntető 
eljárás utján ejtessék meg, egyszerűen elfogadtas
sak, és én azt megtartandónak véleményezem. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: T. ház! 
Én azon nézetben vagyok, hogy a dolog lénye
gére nézve mindegy, akár két, akár egy szakasz
ban fejeztetik ki az, a mi a törvényjavaslatban 
foglaltatik: ennélfogva a módositvány formájára 
nézve észrevételem nincs. 

A mi azonban magát a módositványt illeti: 
e tekintetben két körülményre vagyok bátor a t. 
házat figyelmeztetni. (Halljuk !) 

A törvényjavaslat értelmében, midőn valaki 
a törvényes szabályok értelme szerint eljáró hiva
talnoknak ellenszegül: az közkereset utján fenyí
tendő meg ; holott a képviselő úr módositváuya 
ezen esetben fegyelmi eljárást kivan alkalmaz
tatni , ámbár az ilyen ellenszegülés nem fegyelmi, 
hanem valóban közkereseti eljárás tárgyát képe-' 
zi; mint viszont, ha valamely tisztviselő nem jár
na el a törvények értelme szerint és oly tényt kö
vetne el, a melyre a 95. szakaszban emlitett eset 
alkalmazandó: ezen cselekménye hasonlóképen 
komolyabb, közkereseti eljárást igényelne. 

A mi a büntetésnek tételeit illeti: Csík kép
viselő úr azt mondotta, hogy a törvényjavaslat
ban foglalt büntetések súlyosak. Erre megjegyzem, 
hogy a törvényjavalatban meghatározott bünteté
sek a maximumok. Miután a törvényjavaslatban 
az foglaltatik , hogy „büntethető ,a tehát a legna
gyobb büntetés, a mely az illetőt érheti, fél esz
tendőre terjed , míg kisebb vétség esetében az egy 
napra terjedő fogságot is lehet megszabni. Ugy 
hiszem, czélszerübb, ha a törvényhozás ugy intézke
dik, miszerint a büntetésekre nézve a büntetésnek 

maximumát határozza meg, és sokkal kímélete
sebb, mint ha a különböző esetekre különböző bün
tetéseket szab meg. 

A tett módositványra van még egy másik 
észrevételem is. 

Ugyan is a törvényjavaslatban az áll. 
hogy : „a ki a pénzügyi hatóság küldötteinek sza
bályszerű hivatalos eljárásaikban tettleg ellensze
gül ; " ellenben a módositványban ez foglalta
tik: „a ki e törvény végrehajtásával megbizott hi
vatalnoknak ellenszegül." Ezen kifejezést czélsze
rünek nem találhatom, miután ezen törvényen kí
vül már iss több szentesitett törvények vannak és 
ezután is hozathatnak törvények , melyek a pénz
ügyi eljárásra vonatkoznak. Továbbá mint mél
tóztatnak emlékezni, több rendbeli pénzügyi tör
vényben fordul elő azon kifejezés, miszerint a 
pénzügyminiszter a jelenben létező szabályokat, 
melyekben épen ezen eljárás van meghatározva , 
a törvényhozás további rendelkezéséig fentart-
hatja; ha már most a módositvány szerkezete fo
gadtatnék el, mindenki fel volna jogosítva a pénz
ügyi küldötteknek mind azon eljárásokban ellen
szegülni, melyek nem egyenesen ezen törvényben 
vannak meghatározva. 

Ennélfogva ezen szűkebbre szabott értelme
zést részemről el nem fogadhatom, és legczélsze-
rübbnek tartom, ha a törvényjavaslatot a központi 
bizottság módositása szerint méltóztatik elfogadni. 
(Elfogadjuk !) 

Elnök: Méltóztassanak azok, kik a szer
kezetet elfogadják, felállani. (Megtörléuik.) Méltóz
tassanak most az ellenpróbát megtenni. (Meglör-
ténik.)\Jgy látszik , a szerkezet elfogadása mellett 
egy-kettővel többen álltak fel. Tehát a szerkezet 
elfogadtatott. 

PaiSS Andor j e g y z ő {"hassa a 96-dik 
szakaszt.) 

S o m o s s y Ig l lácz : Itt egy szónak más sze
lídebb szóval felcserélését hajtanám. Helyesnek 
találom , hogy a pénzügyőröknek nagyobb hite
lesség adatik, mint egyes embereknek, azok elle
nében, a kik puszta tagadással élnek; a kik azon
ban talán nem teljes próbát, de csak fél próbát 
állítanak elő vagy talán pótesküt ajánlanak fel: 
még ezek ellenében is a puszta pénzügyőri állitás 
elegenedő, és ez valóban a birói bizonyítást kí
vánja. Ennélfogva én a vég sor helyett: „míg az 
ellenkező be nem bizonyittatik" (t. i. a puszta ál
litás ellen) csak annyit kívánok tétetni: „míg a 
tett vallomás hitelessége ellenadatokkal meg nem 
ingattatik." (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak ezen szakaszt Somossy 
képviselő úr módositványával elfogadni? (Elfo
gadjuk !) Elfogadtatott. 
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A 86-ik szakaszra készen van a formulatio. I E l n ö k : Ezzel az ülést bezárom. A legköze-
Fel &g olvastatni. | lebbi ülés holnap 10 órakor esz. 

Csengery Imre jegyző (ohassa a n.ódo- I 
sitott 86-ik szakaszt. EJj ogadjujc!) ' Az ülés végződik cl u. 2t/l órakor. 

CCLXVI. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. július 18-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 . 

Tárgyai: Kérvények bemutatása. Soldos Imre betegnek jelentetik. Lónyay Gábor szabadságot kap. A kérvónyi bizottság 
jelentése napireudre tűzetik. A közadók kivetése, befizetése stb. iránti törvényjavaslat részletes tárgyalása tovább foly s bevégződik. A 
bélyegtörvénybe igtatandó Uj szakaszok elfogadtatnak. A főrendek módositványa a földadó iránti törvényjavaslatra nézve a központi 
bizottsághoz utasittatik. 

A kormány részéről jelen vannak: Gorove István, 
Lónyay Menyhért, Mikó Imre gr, • később Eötvös Jó-
zspfb. 

Az illés kezdődik d. e. lO1/^ órakor. 
E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 

jegyzökönyvét Bujanovics Sándor jegyző úr fogja 
vezetni; a szólani kivánók neveit pedig Mihályi 
Péter jegyző úr jegyzi. 

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

17-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : Nincs észrevétel a felolvasott jegyző

könyvre? (Szünet.) A jegyzőkönyv hitelesítve van. 
Csanád meg}'e közönsége az ó-hitü magyarok 

részére külön püspökség felállítását és a magyar 
nyelvnek szertartási nyelvvé emeltetését tárgyazó 
felterjesztését Hajdu-Dorog városának pártoltatni 
kéri. 

Mosony megye közönsége az öreg Duna szabá
lyozása iránt a pozsonyinegyei gazdasági egyletnek 
Pozsony megye közönsége által is támogatott felter
jesztését figyelembe vétetni s a Duna szabálvozá-
sát a mosonyi Dunaágra is kiterjesztetni kéri. 

Ugyancsak Mosony megye közönsége valódi 
szükségletéhez mért saját közigazgatási költségve
tését, a miniszteri előterjesztéstől eltérőleg, az or
szágos költségvetés megszavazása alkalmával a 
kimutatott 77,188 frtban megállapittatni kéri. 

A szepesi XVI város kerületi közönsége a 
köztörvényhatóságok önkormányzati jogkörének 
a felelős miniszteri rendszerrel öszhangzásba ho
zatalát, saját felterjesztésének figyelembe vétele ál
tal, törvényhozás utján mielőbb eszközöltetni kérik. 

Nagybánya szab. kir. bányaváros közönsége 
Temesvár város közönségének az állami ut- és hid-
vámoknak hazánk alvidékén és a közös Erdély

ben is leendő mielőbbi eltöröltetése és a vámso
rompóknak megszüntetése tárgyában tett feliratát 
pártolva, annak törvényre emeltetését kéri. 

Pexa Alajos budai lakos, Jankovics László 
Somogy megye főispánjának a törvényesség pa
lástja alatt folytatott visszaélései megvizsgáltatását 
s ennek alapján elégtételt kér. 

Soldos Imre képviselő betegeskedése miatt 
szabadságidőt kér. 

Lónyay Gábor képviselő 6 heti szabadsá
got kér. 

A bemutatott kérvények a kérvényi bizott
sághoz utasíttatnak ; Soldos Imre helyben levén, 
betegsége tudomásul vétetik; Lónyay Gábornak 
pedig a kért szabadsági idő megadatik. 

Justh Józsefképviselő úr kivan szólani. (Halljuk!) 
Justh Józse f : T. ház! A július 10-én tar

tott ülés alkalmával a kérvényi bizottsághoz mél
tóztattak utasítani Újvidék szab. kir. városának 
kérvényét is, és pedig előleges tárgyalás végett; 
de mivel július 2-án szintén Újvidék városa által 
beadott kérvény az előbbivel bizonyos kapcsolat
ban áll. s az szintén a kérvényi bizottsághoz uta
síttatott : van szerencsém jelenteni, hogy mind a 
két kérvény a kérvényező bizottság által felvéte
tett és elintéztetett. Nem különben a Gsiky Sándor 
képviselő úr által beadott, Szatmári Nagy Sándor-
nénak a konstantinápolyi ismert eseményekről 
szóló és szintén e bizottsághoz előleges tárgyalás 
végett utasított kérvényét mint befejezettet van 
szerencsém a háznak bemutatni. Végre van sze
rencsémjelenteni, hogy még több kérvény szintén 
elintéztetett a bizottság által, melyek között fog
laltatnak a Madarász képviselő úr által beadott 
számtalan kérvények is, melyek itt az asztalon 
fekvő lajstromba be levén vezetve, megtekinthetők. 
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