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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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Méltóztassék a t. ház mindezek tárgyalását napi
rendre tűzni. 

E l n ö k : Az újvidéki két kérvénynek tárgya
lása előzetesen hagyatott meg a kérvényi bizott
ságnak. Ez teljesítette kötelességét és beadta je
lentését. A t. háztól függ felvételéről intézkedni. 
Bátor vagyok javaslatba hozni a keddi napot, an
nál inkább, mert tudtomra akkor a belügyminisz
ter úr jelen lesz. 

Csiky Sándor : A konstantinápolyit is! 
E l n ö k : Ha méltóztatnának Csiky Sándor 

képviselő úr óhajtását is teljesíteni, ugyan akkor 
a Nagy Sándorné-féle kérvény is elővétethetik. {He
lyeslés) Tehát határozatilag kimondom, hogy e 
kérvények a keddi napra tűzetnek napirendre. 

MoCSOnyi Sándor: Talán jó lenne kinyo
matni a jelentést. 

Elnök: A kinyomtatás igen sok időt venne 
igénybe és eddig ezt nem szoktuk tenni. 

MoCSOnyi Sándor: Ha a ház méltóztatik a 
kinyomatást elrendelni, eltérhetünk az eddigi szo
kástól. Különben elállók kérésemtől. 

E l n ö k : A napirenden levő tárgy a közadók 
kivetése, befizetése stb, s a pénzügyi törvényszé
kekről szóló törvényjavaslat részletes tárgyalásá
nak folytatása. 

Mihályi Péter jegyző {pl vassá a törvényja
vaslat 97-dik szakaszát1). 

Z i c h y Anta l e l ő a d ó : Tisztelt ház! Tegnap 
volt szerencsém jelenteni, hogy a központi bizott
ságnak az egész törvényjavaslat hátralevő szaka
szaira semmi észrevétele sincs, s akkor méltóztat
tak időnyerés tekintetéből azt az eljárást elfogadni, 
hogy a szakazokat hallgatással mellőzzem: talán 
mára is méltóztatnak megengedni, hogy ne szól
jak minden egyes szakaszra? (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a 97-dík szakaszt elfo
gadni? {Elfogadjuk!) A t. ház elfogadta. 

Mihályi Péter jegyző {oh ássa a 98-dik 
szakaszt, mely ellen semmi kifogás nem tétetvén, el-
fogadtatik) 

Bujanovics Sándor jegyző {olvassa a 99-
dik szakaszt.) 

Mihályi Péter jegyző {oh ássa Somogyi 
László módositványát): „A 99-dik szakasz 3-dik és 
4-dik sorában e szavak helyett: „egyik ülnöke a 
pénzügyi, másik pedig" tétessék: „mindkét ül
nöke." 

S o m o g y i L á s z l ó : T. ház! Csak azzal aka
rom indokolni módositványomat, hogy az al
kotmányos jog fogalmával megegyeztethetőnek 
nem tartom azt, hogy a törvényszéki biró ne az 
igazságügyminiszter által neveztessék ki, de igenis 
szükségesnek tartom, hogy az igazságügyminiszter 

JKS. (Július 18. 1868.) 

által neveztessék ki. Ha már a törvényszék tagja, 
tehát biró, s ezt szerintem csak az igazságügymi
niszter nevezheti ki, annál is inkább, mert a 10-dik 
szakaszban már a főtörvényszók egyenesen az ő 
hatáskörébe tétetik: ennélfogva e szakasztugy kí
vánnám módositani, hogy mindkét biró az igaz
ságügyminiszter által neveztetik ki. {Helyeslés.) 

Tisza K á l m á n : Én magam részéről ugyan 
azon elvből indulok ki, melyet az előttem szólott 
képviselő úr felhozott, csak azon különbséggel, 
hogy én mindenekfelett nem tartom helyesnek 
azt, hogy ezen törvényszéknek elnöke a pénzügyi 
igazgató legyen. Nem tartom azt helyesnek egyéb 
okoknak mellőzésével azért sem, mert a 84-ik sza
kasz értelmében ezen törvényszékek némely oly 
ügyekben fognak épen határozni, a melyek feleb-
bezés utján a pénzügyi hivatalok eljárása ellen 
intéztetnek oda. Már hogy ezen ügyekben a pénz
ügyi igazgató legyen a törvényszék tagja, a kinek 
vagy az alatta álló hivatalnoknak eljárása ellen 
történik a fölfolyamodás a törvényszékhez, azt 
gondolom, hogy az igazságszolgáltatás igényeinek 
meg nem felel. Épen azért én a 99. szakaszt ugy 
óhajtanám szerkesztetni, hogy mondassák ki, hogy 
ezen három birói tagot és a netalán szükséges pótta
gokat az illető törvényhatóság törvényszékének tag
jai közül az igazságügyminiszter jelöli ki , és 
ugyancsak ő alkalmazza a jegyzőt és a kezelési 
személyzetet is. En azt gondolom, ez sokkal több 
biztosítékot nyújt az igazságkiszolgáltatásra nézve, 
és nem veszélyeztet semmit, mert hiszen a pénz
ügyi igazgatóság, mint a mely ezen esetben, szerin
tem legalább, biró nem lehet, hanem fél, képvisel
tetheti ott magát, és igényeit előadhatja. {Helyeslés 
b felöl.) 

E l n ö k : Tisza Kálmáa képviselő úr módo-
sitványa fel fog olvastatni. 

Bujanovics Sándor jegyző {olvassa Tisza 
Kálmán módositványát:) „Ezen szakasz második 
sorában az „áll" szótól kezdve így szerkeztessék: 
„ezen három birói tagot és a netalán szükséges pót
tagokat az illető törvényhatóság tagjai közül az 
igazságügyminiszter jeleli ki, s ugyancsak ő al
kalmazza a jegyzői és a kezelési személyzetet is ." 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : A mi So
mogyi képviselő úr módositványát illeti: az ellen 
nincs észrevételem. Én magam is hozzá járulok 
ahhoz, hogy két tagot a pénzügyi törvényszékhez 
az igazságügyminiszter nevezzen ki. 

Ellenben Tisza Kálmán képviselő úr módo
sitványát nem fogadhatom el, a mennyiben min
den oly tárgy, a mely a pénzügyi törvényszékek 
elé kerül, a pénzügyekre vonatkozó törvények, 
szabályok és fenálló rendeleteknek részletes isme
retét feltételezi. Ez azon indok, melynél fogva ré
szemről szükségesnek tartom, hogy ezen bíróság ' ) Lásd az Irományok 251-dik számának V. mellékletét. 
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•elnöke oly egyén legyen, a ki tökéletesen jártas 
minden a pénzügyekre vonatkozó eljárásokban, 
hogy így a tárgyalások vezetése szabályos és czél-
szerü legyen. 

Méltóztassanak figyelembe venni még azt, 
hogy azon esetek, a melyekben itélni fog, az illető 
fél által a legfőbb pénzügyi törvényszékhez min
dig felebbeztethetnek, melynek egész organismu-
sát az igazságügyminiszter fogja megállapítani, 
tagjait ő felségének kinevezés végett felterjesz
teni : tehát oly eset fel sem tételezhető, hogy valaki
nek az igazság nem egészen önálló férfiak által szol
gáltatik ki. 

Egyébiránt a mi illeti ezen egész tárgyat : 
azon megjegyzésem van, hogy mind a pénzügyi 
hatóságnak, mind a pénzügyminiszternek érdeké
ben van, hogy az igazság mindenkor részrehajlás 
nélkül szolgáltassák ; ki és nem szükséges ezen kér
dést oly szempontból tekinteni, hogy a pénz
ügyi igazgató a pénzügyi törvényszékekben csak 
a kincstár érdekében fog működni, mert ő ott mint 
bíró működik, mint olybiró, ki ismeri a pénzügyre 
vonatkozó minden szabályt, és kinek mint bírónak 
teljes részrehajlatlansággal kell eljárni. 

Én azt hiszem, az ügyek czélszerü vezetése 
tekintetéből el lehetne azt fogadni, hogy e tör
vényszék elnöke a pénzügyigazgató legyen; azon 
módositványhoz azonban, hogy mindkét tagot az 
igazságügyminiszter nevezze ki, részemről is hozzá
járulok. 

Simonyi Lajos b.: A tisztelt pénzügymí-
miszter úr azzal indokolja a 99. szakasz elfogadá
sát, hogy okvetlenül szükséges, hogy a pénzügyi 
törvényszéknél alkalmazott birák a törvényeket 
ismerjék. Azt hiszem, azon birák csak is egyedül 
a törvények értelmében járhatnak el, s nem föl
tételezem, hogy az igazságügyminiszter űr által 
kinevezendő birák annyira tudatlanok lennének, 
hogy a létező törvényeket ne ismerjék; s épen 
ezért szükségesnek látom, hogy ugy mint minden 
más biró, az igazságügyminiszter úr által neveztes
sék ki az elnök, ugy szintén egyedül az igazság
ügyminiszter által neveztessék ki a két törvény
széki tag, és pedig annál inkább, mert itt a pénz
ügyi hatóság félnek tekinthető. Pártolom ennél
fogva Tisza Kálmán indítványát. 

Simonyi Ernő: É n sem találom elegendő
nek a pénzügyminiszter úr azon indokolását, hogy 
olyan bíróság alakittassék, mely tulajdonképen a 
saját maga ügyében volna hivatva ítéletet hozni. 
Mert híjába, ezen adó kérdésére nézve azt kell te
kinteni, hogy a pénzügyminiszter mindenkor, nem 
ugyan a maga részéről, hanem az állam nevében, 
felperes. Azt tehát nem találom helyesnek, hogy 
oly törvényszék alakittassék, melyben a felperes 
nevezi ki a birákat. Megengedem, szükséges, hogy 

a törvényeket ismerjék a birák; azt is megenge
dem, hogy erős dolog ezen törvényeket jól ismerni, 
kivált ha tekintetbe veszszük, hogy magában ezen 
törvényjavaslatban foglalt 110 szakaszon kivül még 
fenállanak azon hires szabályok, melyeket nem 
láttunk, s melyeket szintén ismerni kell a bírónak, 
hogy Igazságos és szakavatott Ítéletet hozhasson a 
dologban. De akár mily fontosságú legyen is ez, 
azt hiszem, a helyhatósági törvényszékeknél min
dig lesznek oly emberek, kik kisebb-nagyobb idő' 
múlva képesek lesznek ezen nehéz munkát is meg
bírni és betanulják ezen törvényczikkelyeket; de 
mint alkotmányos elvet azt, hogy a felperes 
maga, vagy az, ki tulajdonképen az állam nevében 
mint felperes lép fel, nevezze ki a birákat, elfogadni 
azt hiszem nem lehet. Mit mondana a t. ház, ha 
valaki oly törvényjavaslattal lépne elő, hogy a 
miniszteri felelősség ugy gyakoroltassák, hogy 
azon törvényszék elnöke legyen a miniszterelnök. 
a többi birát pedig a miniszterelnök nevezze ki V 
Epén ilyen az az előterjesztés, hogy a pénzügy
miniszter követelésének behajtására nézve az ő kö
zege ás az általa kinevezett birák legyenek azok, 
kik Ítéletet mondanak. Azt hiszem, alkotmányos 
szempontból ily bíróság felállítását elfogadni nem 
lehet, és ez okból pártolom Tisza Kálmán indít
ványát. 

MadaráSZ JÓZSef: T. ház! Kötelmemnek 
| tartom még egy indokot Tisza Kálmán képviselő
társam intditványa mellett önmagából t. pénz
ügyminiszter úr által előadott indokból hozni fel. 
O ugyan is a biróság elnökévé a pénzügyi igazga
tót kívánja, és elfogadja, hogy a másik két ülnö
köt az igazságügyminiszter nevezze ki. Ezen elfo
gadását is[örömmel jelezem meg ; hanem épen azért, 
mert elfogadja azon két ülnöknek az igazságügymi
niszter általi kineveztetését,mivel szerintem azon két 
ülnöknek épen ugy kell érteni azon szabályokat és 
azon törvényeket, melyek szerint itélniök kell, és ha 
nem értenék, akkor minden esetre három tagból 
állván, s ugy is a többség döutvén, a pénzügyi 
igazgatónak értelme, ha azok nem értenék, még 
sem fogna érvényre emelkedhetni : így én azt hi
szem, hogy miképen a pénzügyminiszter úr elfo
gadta, a mit örömmel jelezek, elfogadta a két ül
nöknek az ig-azságnigyminiszter altali kinevezteté-
sét, nem tekintve az alkotmányosság kérdését, én 
ugy hiszem, az ügy állása és az igazság érdeke 
követeli, hogy ezen egyénre nézve is elfogadja 
Én pártolom Tisza Kálmán indítványát. 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : Csak in
dokolni akarom, hogy ezen szakasz miért szerkesz
tetett ugy, a mint előttünk van. (Haltjuk!) 

Miután ezen pénzügyi bíróságok nem ülésez
nek mindig-, hanem csak akkor ülnek össze, mikor 
bizonyos esetek adják magokat elő: ezen szerke-
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zetet azért hoztam igy javaslatba, mert a költsé
get akartam az által kimélni, miután az elnök és 
egy biró, kik a pénzügyminisztertől rendeltettek 
volna, semmi különös dijt nem húznak, a javaslatom 
szerinti bíróság nem került volna sokba. Ha 16 
ily törvénynél rendeztetik mind külön fizetett 
birákból, ez tetemes összeget igényel. Ez volt az 
egyik indok, mely az eredeti szerkezet megállapí
tásánál vezérelt. 

A mi egyébiránt azon indítványt illeti, hogy 
ezen bíróság többsége oly birákból álljon, kiket 
az igazságügyminiszter nevez, mint már elébb 
mondám, az ellen nincs észrevételem. {Helyeslés.) 

Tisza K á l m á n : T. ház ! Egyesegyedül a 
költségkímélés szempontjából csak azt akarom 
megjegyezni, bögyén azt gondolom, ha azon pénz
ügyi igazgató, vagy akár a pénzügyminiszter ál
tal is kinevezett tagok is ilyen törvényszéki minő
ségben működnek, napi dijakat kapnak, és ha az 
igazságügyminiszter nevezi is ki a helyhatósági bí
róság tagjaiból, amit épen csak azért tettem oda, 
hogy a költségek kímélése eszközölhető legyen, 
semmivel sem fog több napi dij igénybe vétetni, 
mint ha a pénzügyminiszter nevezi ki. 

HaláSZ B o l d i z s á r : T. ház! (Be vanfjezve 
a tárgyalást) 

Elnök: Az indítványozó másodszor szólott, 
tehát feladatunk szavazni. A kérdés, gondolom, 
igen egyszerű lesz. Két módositvány van. Az egyik 
módositványban csak az egyik ülnök kinevezése 
vétetnék el a pénzügyminiszter hatásköre alól és 
tétetnek át az igazságügyminiszter teendői közé ; 
a másik módositvány szerint valamennyi tag ki
nevezése az iffazsáffüpfvimniszter által történnék 
azon hozzáadással, hogy a helyhatósági törvény
szék tagjai közül eszközölje a kinevezést. Szavaz
zunk tehát először a szerkezetre: ha az megáll, 
akkor elesik mindkét módositvány. Ha nem áll 
meg, akkor fogunk szavazni az első módositvány-
ra, mint a mely legközelebb áll a szerkezethez: ha 
az megáll, akkor elesik a második; ha nem fogad
tatnék el, következik a második. (Helyeslés.) Ké
rem tehát azon képviselő urakat, kik a szerkezetet 
ugy a mint van elfogadják, felállani. (Senki sem áll 
fel.) A ház a szerkezelet nem fogadja el. Most a 
módosítván)- következik. 

BujanOViCS Sándor (olvassa 'Somogyi László 
módositvány át.) 

Elnök: Kérem azon képviselő urakat, kik a 
felolvasott módositványt elfogadják, méltóztassa
nak felállani. (Megtörténik.) A többség elfogadja. 
(Ellenpróbát!) Kérem azokat felállani. kik el nem 
fogadják. (Megtörténik. Felkiáltások: Össze kell 
számítani!) Ennélfogva méltóztassanak azok, kik a 
módositványt elfogadják, még egyszer felállani, 
és mindaddig állva maradni, mig a jegyző urak 

összeszámítják. (Megtörténik.) Most, kérem, azok; 
álljanak fel, kik nem fogadják el. (Megtörténik.) 

Bujanovics Sándor jegyző: Á z eredmény 
következő: Somogyi képviselő ür módositványára 
szavazott 104, ellene szavazott 90 képviselő úr. 
(Felkiáltások: E szerint nem határozatképes a ház!) 

Elnök: A szavazás azt mutatja, mintha a ház 
nem volna határozatképes; azonban azt még előre 
kimondani nem merem: mert magam láttam több 
képviselőt, ki s-m egyik, sem másik szavazásra fel 
nem kelt. (Ugy van!) Ha meg nem nyugszik a ház, 
akkor az egész házat összeolvastatjuk. (Felkiáltá
sok: Nem szükséges!) A ház tehát a 99-dik szakaszt 
Somogyi László módosiíásával elfogadta. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 
módositvány szerint elfogadott 99-dik szakaszt.) 

V á l l y i J á n o s : Az elnök méltóztatott fel
hívni, hogy a ki nem volna megnyugodva, tegyen 
indítványt. E fölhivásnak hódolok, midőn figyel
meztetem a t. elnökséget, hogy a mennyiben az 
előbb véghez vitt szavazás után a többség határo 
zatát kimondotta, bárha a számba vett sza
vazatok szerint a jelen levő képviselők a hatá
rozathozatalra a szükséges összes számot nem 
ütötték meg, én ebből nem azon következtetést 
vonom, hogy az akkénti többség határozata erőre 
emeltessék ; hanem ha csakugyan azon föltevésnek 
helyet adhatunk, hogy a házba a szavazás közben 
tett csengetésre ismét több tag bejött., és igy a 
határozatképes szám valósággal létezik , nehogy 
legkisebb kételye is lehessen annak, mintha e sza
kasz nem határozatképes számú ház által hozatott 
volna, ismételt szavazás kisértessék meg. (FelHál
ta sok : Ezen már tál vagyunk!) 

E l n ö k : Bátor voltam megjegyezni, hogy ma
gam láttam, miszerint több képviselő úr, ki sem 
az egyik, sem a másik indítványra nem szavazott, 
ülve maradt. (Ugy van ! Menjünk tovább !) Ennélfogva 
a határozat ki levén mondva, következik a 100-ik 
szakasz. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa alOO-dik 
szakaszt.) 

Tisza K á l m á n : T. ház! Gondolom, lega
lább reménylem, hogy a mit most javaslandó le
szek, a t. pénzügyminiszter úr is el fogja fogadni, 
a mennyiben ennek czélja nem változtatás, hanem 
ezen szakasz értelmének tisztába tétele. Jelesen e 100. 
szakaszban körvonaloztatik a bíróságoknak teen
dője ; azonban egy teendő, t. i. a 84-ik szakaszban 
már elfogadott és meghatározott teendő itt ki van 
hagyva. A 84-ik szakasz szerint ugyan is ,,a 
pénzügyi hatóságok vagy hivatalok által az adó-
és illetékhátralékról hivatalos alakban kiadott 
számlák vagy kimutatások alapján a végrehajtás 
elrendelendő, mely folyamodási jogorvoslatnak a. 
pénzügyi bíróságokhoz csak birtokon kivül van he-
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lye.a Én tehát csak azt kérem, hogy e szakasz 
második sorában levő ezen szó után ,,kiterjed" 
tétessék : ,,a 84-ik szakasz értelmében felebbe-
zett ügyeken kivül," és azután maiad a szakasz 
szerkezete. (Helyeslés.) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Tisza 
Káhr. án n ódositi anyát.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a szakaszt Tisza Kál
mán úr módositványával elfogadni? (Elfogadjuk!) 

L ó n y a y Menyhért p é n z í i g y é r : Bátor va
gyok a századik és százegyedik szakasz közé 
egy szakaszt indítványba hozni. A pénzügyi tör
vényszékek eljárása és illetőleg a bíróságok kimé
rése szüksége s azért, hogy biztosittassék a közjöve
delmek behajtása és rendes kezelése. Azonban le
hetnek oly esetek, hol a törvénynek értelme sze
rint a birságnak alkalmazása, illetőleg a büntetés 
kirovása törvényszerű ugyan, de enyhítő körül
ményeknél fogva, az államkincstár érdeke veszé
lyeztetése nélkül, a vizsgálat és bíráskodás elenged
hető; fel szeretném tehát tartani az illető megfenyí
tendő részére azon eló'nyt, hogy az enyhítő körül
mények elősorolása mellett a vizsgálat megszünte
tésit kérhesse azon feltétel alatt, ha a dijat, melyet 
fizetni tartozik, leteszi. Számos esetek fogják mago
kat előadni, a hol az általam előadott mód szerint 
a szigorú eljárás mellőzhető. U g y hiszem, a bün
tetések és bírságoknál átalában nem szükség to
vább menni, mint az állam érdéke kívánja. Óhajta
nék tehát egy szakaszt a szerkezetbe beio-tatni, 
mely az ilyenféle esetekre vonatkoznék és az el
járó pénzügyi közegeknek irányul szolgálna. En
nélfogva a következő szerkezetű szakaszt óhajtanám 
igtatni: ,,Ha a fél eleget tesz a szabályszerű feltéte
leknek, enyhítő körülmények felhozása mellett 
kélheti a pénzügyi igazgatóságnál a vizsgálat meg
szüntetését, melyet elrendelhet az igazgatóság. El
lenkező esetben az ügy további tárgyalás végett a 
I énzügyi törvényszékhez átteendő." Ugy hiszem, ez 
czéíszerünek fog mutatkozni, és sok ügyben, a mely
ben enyhitő körülmény mutatkozik vagy ahol a fél 
először követ el kihágást, a vizsgálat meg lesz szün
tethető, minek azon előnye is lesz, hogy az esetek 
számát kevesbiti, mi csak kedvező lehet a pénzügyi 
kormányzat vezetésére nézve is. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Mielőtt ezen szakaszt közbeszurnók, 
először Tisza Kálmán módositványa felett kell 
határoznunk. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Én azért 
szólaltam fel, mert ugy vettem észre, hogy a tiszt. 
ház elfogadja Tisza Kálmán képviselő úr niódo-
dositványát. 

E l n ö k : Elfogadja a t . ház Tisza Kálmán mó-
dositványát? (Elfogadjuk!) Tehát Tisza Kálmán 
módositványa elfogadtatott. 

B u j a n o v i c s Sándor j e g y z ő (olvassa a Ló
nyay Menyhért indítványozta uj szakaszt.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogadjuk!) 
Elfogadtatott. 

Kérem a pénzügyminiszter urat, méltóztas
sék az iránt nyilatkozni, vajon a módositványt 

I mint uj szakaszt méltóztatik-e inditványozni, vagy 
| pedig mint 3-dik bekezdést a századik szakasz

hoz ? 
L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : U g y vol

tam bátor beterjeszteni módositványomat, hogy 
az a 100-dik és 101-dik szakasz közé uj szakaszul 
lenne igtatandó: ez lenne tehát a 101-dik szakasz, 
a 101 pedig a 102-dik. 

Elnök: E szerint a törvénviavaslat most 
J J 

következő lOl-dik szakasza 102-diknek fog je
löltetni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 101. 
szakaszt.) 

E l n ö k : E szakasz már most 102-dik lett. 
G h y c z y I g n á c z : T. ház! Ezen szakaszra 

két észrevételem van. 
Az első szorosan véve inkább styláris és ezen 

szavakra vonatkozik : ..jogosítva lesznek a büntetést 
elengedni." Igénytelen véleményem szerint figyel
mezve a megelőző sorokra, e szavak nem jelent
hetnének mást, mint azt, hogy ily esetekben bün
tetés nem jár. Ámde ezen szavakból ki lehet azt 
is olvasni, hogy büntetés ugyan járna, de a bírák 
fel vannak jogositva azt elengedni; mivel azonban 
a bíróságoknak kötelessége és föladata a törvé
nyek alapján azok szerint Ítélni: azokat — csekély 
nézetem szerint —- feljogosítani arra, hogy a 
törvényektől dispensálhassanak, nem lehet; és ugy 
hiszem, hogy maga a törvényjavaslat szerkesztője 
sem akart mást kifejezni, mint ezt. Ennélfogva 
bátor vagyok ajánlani, hogy azon szavak helyet t : 
,,jogositva lesznek a büntetést elengedni, hatá
rozatukat azonban oly hozzáadással adják k i " stb. 
tétessenek ezek : ,,büntetésnek helye nemiévén, ha
tározatukat olv hozzáadással" sat. (Helyedéi b-.l 

\ felöl.) 
Második észrevételem vonatkozik azon határ

időre, mely alatt a megitélt illetékek befizetendők. 
A szövegben e végre megszabott 15 napot — 
megvallom — keveslem : mert oly esetekről van 
itt szó, melyekben már a birói eljárást megelőzőleg 
a röviditési szándék még csak vélelmezhető sem 
volt, tehát feltenni nem lehet, hogy azok akkor me 

! rüljenek fel, mikor a bíró az ítéletet már kimondotta, 
és igy az elmarasztott a mulasztás következmé
nyeit ismeri: de igen is eredhet is, ered is leg
gyakrabban a mulasztás más esetleges okokból, 
mint p . o. betegség, elemi csapások, pénzetlenség 

I stb. és ily esetekben enyhébb eljárást vélnék min-
! den esetre czéíszerünek és ajánlandónak. Annál-
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fogva kérem a t. házat, méltóztassék a 15 nap he
lyett, a befizetési határidőt 30 napra kiterjeszteni. 
fHelyeslés bal felöl.) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Ghy-
czy Ignácz módositványát.) 

Horváth LajOS: T. ház! Ghyczy Ignácz 
képviselőtársam módositványát részemről bizonyos 
tekintetben, nevezetesen első módositványát elfo
gadom. A másodikat is lényegében elfogadom, ha
nem más alakban, t. i, én szintén tulszigorunak 
v a g y igazságtalannak tartom azt, hogy ha a fél 15 
nap alatt ki nem fizeti az egyszeres illetéket, ak
kor az vélelmeztetik róla, hogy a kincstárt meg
rövidíteni szándékozott. De e tekintetben engem 
ki nem elégit a 30 napi határidő sem, mert lehet, 
hogy 30 nap alatt sem lesz képes a fél az egysze
res illetéket megfizetni. Annálfogva bátorkodom 
egy módositványt benyújtani, mely következőleg 
hangzanék. A szakasz végéhez jönne : „A pénz
ügyi törvényszék, a félnek indokolt kérelmére, a 
15 napi határidőt kivételesen meghosszabbíthatja.'1 

Én ezt azért óhajtanám ily alakban kimondatni, 
mert meglehet, hogy a fél 30 nap alatt sem lesz ké
pes az egyszeres illetéket vagyoni állássánál fogva 
megfizetni, de talán mégis képes lesz más határidő 
alatt: ennélfogva nem akarnám a törvény jótékony
ságától elütni. (Helyeslés.) 

Ennyit a szakasz érdemére nézve. 
Van még egy styláris észrevételem, t.i. e sza

vakra : „az illető fél az egyszeresen megjáró illeté
ket." Ez nincs magyarul mondva, és e helyett azt 
kellene tenni: „hogy ha az illető fél az egyszeres 
illetéket." (HelyeMs.) 

Bujanov ics Sándor j e g y z ő (olvassa Horváth 
Lajos módositványát.) 

Dapsy Vilmos: A tárgyalás alatti szakasz 
szerintem hiányos, a benne foglalt elv pedig nem 
igazságos. 

Hiányos azért, mert a felállítandó törvény
székeknek csak egy irányú működését hatá
rozza meg, t. i. azon esetben, mikor valaki a kincs
tár megrövidítésének nem bűnében lenne elma
rasztalandó ; azonban azon esetről nem intézkedik, 
hogy ha csakugyan b"nősnek találtatik valaki, 
lesz-e azon törvényszéknek valami teendője, és mi 
teendője ? Én e törvényszékeket nem akarom oly 
bíróságoknak tekinteni, melyek egyszerűen a pénz
ügyi közegek birságait registrárják; én több ha 
íáskört akarok nekik adni. Akarom azt, hogy 
azon törvényszék azon esetben, midőn a kincstár 
megrövidítésének bűne kimondatik, határozhas
son a büntetés mérvére nézve is. Mert az elfoga
dott 90-dik és 91-dik szakaszok oly nagy ürt 
hagytak az egy- és ötszáz forintnyi, mint egysze
res és négyszeres büntetés közt, hogy ezen nagy 

Í. (Július 18. 1868.) 

ür betöltését igazságosan csak e törvényszékekre 
kívánom bizni. 

E szakaszban kimondott elvet továbbá nem 
is tartom igazságosnak azért, mert, ha tekintem 
azt a jogi fogalmat, hogy ha egy emberre egy 
törvényes biró kimondja, hogy nem bűnös, akkor 
azt vélelmezi felőle, hogy a kincstárt nem akarta 
megrövidíteni, azon embert tehát egyszerűen csak 
fel kell oldani a rá kiszabott büntetés alól, s azt tar
tom, hogy ott semmiféle engedélyezésnek helye 
nincs; s e tekintetben engem se Ghyczy Ignácz, 
se Horváth Lajos képviselőtársam módositványa 
ki nem elégit. En azt kívánom, hogy a hol nem 
vélelmezhető, hogy valaki a kincstárt meg akarja 
rövidíteni, vagyis ott, hol valaki ártatlan, ne le
hessen csak egyszeres büntetést is venni, és, hogy 
ne hozzuk a törvényszéket azon kénytelen hely
zetbe, hogy feltételes határozatot hozzon, t. i. azt 
mondja, hogy havalaki 15 — 30 nap alatt megfizeti 
az egyszeres illetéket, nem károsította az állam
kincstárt. ellenben, ha 15—30 nap alatt meg nem 
fizeti, bűnös és károsítani akarta a kincstárt. 

Mindezek folytán következő módositványt 
terjesztek a ház elé: A szerkezet első és második 
szakaszában ama többes számban való megemlí
tés : „törvényszékek is határoznak", csak egyes 
számba tétessék, mert egyes törvényszék határoz 
s nem valamennyi törvényszék összesen. Továbbá 
e szavaknál: „czélzó rósz szándék'4 e szót „rósz" 
ki akarom hagyatni, mert az államkincstár meg-
röviditése minden esetre rósz szándék, következő
leg a „rósz" szó fölösleges. Később a szakaszt ez 
után: „ha az ilyen nem vélelmezhető" egész végig 
kihagyva, következő szerkezetet ajánlok : „Hatá
rozatában a panaszkodó félt a reá rótt bélyegbirság-
alól felmenti és az egyszeres illetéknek 15 nap 
alatti befizetésére végrehajtás súlya alatt kötelezi; 
ha pedig az állam megrövidítésének szándoka ki
tűnik, a törvénysértő feleket a körülmények sze 
rint megszabandó birságban elmarasztalja." 

BujanOViCS Sándor j e g y z ő (olvassa Dapsy 
Vilmos módositványát.) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
T. ház ! Többféle módosítvány adatott be. (Halljuk!) 

A mi illeti a szakasznak első pontját: erre 
nézve Dapsy képviselő úrnak van egy módositvá
nya, mely stiláris szempontból, ugy hiszem, czél-
szerü. Ennélfogva a kérdőjelig Dapsy képviselő úr 
módosítása szerint, melyhez én is hozzájárulok, 
következőleg lenne ezen szakasz szerkesztendő: 
„Az első folyamodást! törvényszék, minden egyes, 
esetben először is a felett határoz: van-e a fenfor-
gó kihágási ügyben az államkincstár megrövidíté
sét czélzó szándék." 

Ezen szó : „rosz" kihagyatnék : mert mihelyt 
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megröviditési szándék van, az már magában véve 
rósz; tehát külön megjegyezni fölösleges. 

A mi illeti a második, t. i. a kérdőjel utáni 
pontot: én szívesen hozzájárulok Ghyczy Ignácz 
képviselő úr azon módosításához, miszerint ki akar
ja hagyatni e szavakat: „jogosítva lesznek" és e 
helyett határozottabb kiíejezést kivan. Ennélfogva 
tehát ezen szavak: „jogosítva lesznek", ki lenné
nek hagyandók. 

Az elengedést azonban mégis czélszerü lesz 
meghagyni, miután átalánosságban a törvény azt 
mondja, hogy midőn a kincstár megkárosítása 
történt, az maga oly tény, melyre a törvényben 
meg van szabva a két-háromszoros büntetés; de a 
törvény ezen rendelését nem kell alkalmazni azok
r a , kik, mint fenébb mondva volt, az államkincs
tárt megröviditeni nem szándékoztak. 

Ennélfogva, hogy elég tétessék ezen méltá
nyos kívánatnak is, melyet Ghyczy Ignácz kép
viselő úr előadott, azt tartom, igy lenne czélszerü 
a pontot szerkeszteni: „Ha ilyen nem vélelmez
hető, a büntetés elengedtetik." 

A mi illeti továbbá ezen szakasz harmadik 
pontját: erre nézve megjegyzem, hogy azon indo, 
kolás, mely itt foglaltatik, felesleges. Nem tudom 
melyik képviselő úr kívánta a röviditési szándék 
felemlitését mellőztetni. Én is azt tartom, hogy ezt 
nem szükség kifejezni: mert akkor, midőn már az 
illető félnek a pénzügyi bíróság meghagyása ke
zébe került, melyben meg van szabva az illeték és 
azon idő; mely alatt az illetéket befizetni tartozik, 
és nem fizet.- minden esetre jelét adta annak, hogy 
ezen fizetés alól ki akarja magát vonni. 

Tehát azt tartom, ki lehetne hagyni a szakasz 
végéről a 3-dik sorban e szavakat; „röviditési 
szándék vélelmeztetik," és egyszerűen azon tény 
miatt, hogy a fizetést 15 nap alatt nem teljesítette, 
fizesse a felemelt illetéket. Miután az neki tudtól 
adatik, méltán lehet rá szabni a törvényes na
gyobb illetéket. 

Azonban megengedem, hogy lehetnek rendkí
vüli esetek, melyeknél fogva az illető fél a fizetést 
15 nap alatt teljesíteni a legjobb szándék mellett 
sem volna képes; azért hozzájárulok azon pótlás
hoz, a ^melyet t. képviselő Horváth Lajos úr elő
adott. Ö t . i. azt kívánja a törvényben kifejeztetni, 
hogy a szakasz végére tétessék, miszerint „a fél 
„kérvényezheti a határidőnek meghosszabbítását;" 
azonban egy szót mégis óhajtanék hozzátenni, t. 
i. „a késedelmi kamatoknak megtérítése mellett" : 
másként mindenki fogja a meghosszabbítást kérel
mezni ; igy pedig csak abban az esetben kérel-
meztetik, ha az illető fél 15 nap alatt a fizetést tel
jesíteni nem képes. 

Ily modorban, azt hiszem, leginkább megfelel 
e czikk annak a czélnak, a mely szándékoltatik 
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eléretni, s a melyet a pénzügyi bizottság is kívánt, 
(Helyeslés.) 

Ha méltóztatik az általam most megemlített né
zeteket helyeseim, annak értelme szerint lehetne 
ezen szakaszt összeállítani, s ha a szerkezet elké
szült, kérném azt felolvastatni. 

H a l á s z B o l d i z s á r : T. ház! Én Ghyczy 
Ignácz képviselő úr módositványát sokkal szaba-
tosabbnak tartom, mint a melyet a t. pénzügymi
niszter úr most méltóztatott ajánlani. A miniszter 
úr t. i. azt a kifejezést kívánja használni, hogy „a 
büntetés elengedtetik." A büntetést, a mely bíróilag 
ki nincs mondva, elengedni nem lehet, a kimon
dott fizetést igen. Igy tehát sokkal szabatosabb 
nem azt mondani, hogy a biró jogosítva van el 
nem marasztalni, hanem hogy kötelessége el nem 
marasztalni. Tehát sokkal szabatosabb kifejezés 
nem használni a büntetés-elengedés kifejezést, 
mert ez amnestia, és ennek csak akkor van he
lye, ha ki van mondva bíróilag. Egyébiránt elfo
gadom Horváth Lajos képviselő úr indítványát, 
azon szabadelvű értelemben, hogy még a 30 nap 
után is lehet halasztást engedni, ha az indokolva 
van. 

Elnök: A többféle módositványokat össze
egyeztetve, fel fogja olvasni a jegyző úr : talán ki-
elégitő lesz. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa az össze
egyeztetett módositványokat:) „Az első folyamodásu 
törvényszék minden egyes esetben először is a fö
lött határoz, van-e a fönforgó kihágási ügyben az 
államkincstár megrövidítését czélzó szándék ? Ha 
ilyen nem vélelmezhető, jogosítva lesz a büntetést 
elengedni; ezen határozatát azonban oly hozzáa
dással adja ki, hogy azon esetre, ha az illető fél az 
egyszeres illetéket a kézbesítéstől számítandó 15 
nap alatt az államkincstár számára le nem fizetné, 
a kiszabott büntetésre nézve is végrehajtás eszkö
zöltetik. A pénzügyi törvényszék, a fél indokolt ké
relmére , a késedelmi kamat fizetésének feltétele 
alatt, a 15 napi határidőt meghosszabbíthatja." 

BÓniS S á m u e l : T. ház! A többire nézve 
észrevételem nincs; hanem ott, hol azon esetet 
említi meg a törvényjavaslat, midőn az állam 
megkárosításának szándéka ki nem sül, azon ki
tételt, hogy a „büntetést elengedi", nem tartom he
lyesnek ; jobbnak látnám helyette ezt tenni : ,,a 
büntetés alól bíróilag felmenti." (Helyeslés. Elfő* 
gadjuk!) 

E l n ö k : Ha a t. ház Bónis Sámuel képviselő 
úr módosítását is elfogadja, e szakasz szerkezete a 
tett módosításokkal még egyszer felfog olvastatni, 

Csengery I m r e j e g y z ő : A szerkezet tehát 
ekkép lenne: „Az első folyamodási törvényszék 
minden egyes esetben először is a felett határoz, 
van-e a fen forgó kihágási ügyben az álllamkincs-

22 
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tárt megröviditeni czélzó szándék. Ha ilyen nem 
vélelmezhető, a felet a büntetés alól felmenti; ha
tározatát azonban oly hozzátétellel adja ki, hogy 
azon esetre, ha az illető fél az egyszerű illetéket a 
kézbesítéstől számítandó 15 nap alatt az állam
kincstár számára le nem fizetné, a kiszabott fize
tésre nézve is végrehajtás eszközöltetik. A pénz
ügyi törvényszék, a fél indokolt kérelmére, a ké
sedelmi kamat fizetésének feltétele alatt, a 15 napi 
határidőt meghosszabbíthatja. (Felkiáltások : 30 
napot!) 

E l n ö k : Méltóztatnak e módosítást elfogad
ni? (Elfogadjuk!) 

HalmOSy Endre : E g y megjegyzést akar
nék tenni. Tegnap a 90-dik és 91-dik szakasz tár
gyalásánál kitűnt, hogy vannak kihágások, me
lyeknél megrövidítés! szándék kívántatik, s van
nak olyanok is, melyeknél röviditési szándék nem 
kívántatik. A 101-ik szakasz nézetem szerint azon 
esetekre vonatkozik, melyekben a röviditési szán
dék megkívántatik, és ha ez nem győzetik be, a 
biró köteles őket felmenteni. Ha mi ezt a 91-dík 
szakaszból nem veszszük ki, akkor egyátalában a 
91-ik szakasz alkalmazható nem lesz. Ez világosan 
mondja: „Kisebb áthágások (megröviditési szán
dék nem forogván fen) 1 frt — 50 írttal bünte
tendők." A 92-ik szakasz pedig megengedi, hogy a 
pénzügyi törvényszékhez felfolyamodási adassék 
be. A pénzügyi bíróság tehát a 101. szakasz szerint 
mindig fel fogja menteni. Azért is azt vélem, hogy a 
101-ik szakaszban tegyük ki határozottan, hogy 
mindazon kihágási esetekben röviditési szándék 
kívántatik. 

Csengery Iliire j e g y z ő (még egyszer föl
olvassa a szakasz módosított szerkezetét.) 

G h y c z y IgnáCZ *. Tisztelt ház ! Én részem
ről tökéletesen hozzájárulok a szerkezethez, ugy 
mint felolvastatott, azon egy kivétellel, hogy 15 
nap helyett 30 nap volna teendő: mert azon érve
ket, melyeket előbb felhoztam, hogy t. i. nem csak 
megröviditési szándék, hanem más elemi vagy 
bármiféle csapások gátolhatják a fizetést, még ed
dig czáfolva nem láttam. 

Elnök: Ugy látszik, a különbség csak a 15 
és 30 nap körül forog. 

Lónyay Menyhért pénzügyér -. Ha olyan 
körülmények fordulnak elő, hogy hosszabb halasz
tás is indokolható volna, az ujabb szerkezet szerint 
meg van adva az alkalom, hogy a bíróság ily 
hosszabb halasztást is adhasson. De azt hiszem, 
ritkán fog nagyobb összegről szó lenni, s ezekre 
nézve a 15 napi határidő tökéletesen elég : bátor 
vagyok tehát kérni, méltóztassanak a 15 napot 
annál inkább meghagyni, miután úgyis módjában 
van a törvényszéknek a Horváth képviselő úr | 

CLES. (Július 17. 1868.) * 

, már elfogadott módosítása szerint ezen határidőt 
! meghosszabitni. 

Deáky LajOS : T. ház ! Én ellentétben lá
tom azon határozatot, mely azt mondja, hogy a 
büntetés alól felmenti a törvényszék az ártatlant, 
azon határozattal, mely mégis a büntetésre nézve 
azt határozta, hogy az végrehajtás terhe alatt eszkö
zöltessék. Ha nincs büntetés, ha csak az illetéket 
köteles a fél fizetni, akkor „büntetési" végrehajtás
nak sem lehet helye, s ez a sző „büntetés" a 101. 
szakaszban „illeték" szóval fölcserélendő. 

Horváth LajOS: Nincs ellentét. Az ellentét 
csak látszólagos: mert midőn az ügy a pénzügyi 
törvényszékhez kerül, akkor már ki van szabva a 
büntetés, és az képezi az eljárás tárgyát , vajon e 
büntetés elengedtessék-e vagy ne? 

Hoffmann P á l : Tisztelt ház! É n a ielol
vasott szerkezetet elfogadom; de bátor vagyok 
egy kérést tenni a kitételre nézve: méltóz atnának 
a 101. szakaszban a helyett „nem vélelmezhető44 

ezt így tenni „ha ilyen be nem bizonyítható' ', 
Megmondom az okát. Rendesen azt kell vélel
mezni a jogi elvek szerint, hogy a bün nem szán
dékos ; a vélelem tehát a jogtan szerint mindig 
az, hogy nem szándékos a vétség. Én tehát azt 
kívánnám, hogy csak akkor szabassék ki a bünte
tés, ha be van bizonyitva, hogy ilyen szándék 
fenforgott. Kérném tehát, hogy méltóztatnék 
igy elfogadni , s tétetnék e helyett „ilyen vélel
mezhető,4 ' ez: „ha ilyen bebizonyítható-44 

S i m o n y i Ernő : Tisztelt képviselőház ! 
Én megvallom, nem lehetek egy véleményben 
előttem szólott Horváth Lajos képviselőtársam
mal. Már akár 15 nap, akár 30 nap, soha sem teszi 
a rósz szándékot valóvá . ha fizetési akadály van ; 
s ha egyszer a biró kimondotta, hogy rósz szán
dék nem volt a nem fizetésben, nem lehet az ille
tőt büntetésben elmarasztalni; s e részben tökéle
tesen indokolt volt Dapsy képviselő úr nézete. 
Ennélfogva, ha ragaszkodnak ezen büntetés ben
ne maradásához, t. i. a megrövidítésre czélzó véle
lemhez, méltóztassanak hozzátenni, hogy akár 
15, akár 30 nap, „hogy ha a fizetés lehetetlensé
gét gátoló okok elő nem adatnának.44 (Maradjon!) 

E l n ö k : A kérdés az , méltóztatnak-e elfo
gadni a módositványt, ugy a mint felolvastatott? 
(Elfogadjuk!) A módositvány elfogadtatik. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 
102"dik szakaszt, azután Somogyi Lászlónak módo' 
sitváwát:) Ezen szavak u tán: „birtokon belül ,4" 
beigtatandó: „az ítélet kézbesítésétől számitandó 
15 nap alatt.44 

S o m o g y i LáSZló : Azzal indokolom , t. 
ház, ezen módositványomat. hogy a törvényszé
kek érdemileg csak ítéletet mondhatnak; s ha 
ha van valami felfolyamodási j og , annak mindig 
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bizonyos határidőhöz kell szabva lenni: mert a 
106 .szakaszban már emlitve van, hogy a felfoly amo-
dás ugyancsak a 105. szakaszra vonatkozik, me
lyet a 102. szakaszra is ki akarok terjeszteni, hogy 
az első folyamodás! törvényszéknél benyújtandó 
a felebbezési folyamodás. A törvényszék tartozik 
a folyamodást hivatalból viszautasitani, ha a be
nyújtás határideje már lejárt; tehát itt az első folya-
modási bíróságnál okvetlenül az ítélet kézbesítésé
től számítva kell a határidőt kitűzni. 

D e á k y LajOS: Nekem ezen 102. szakaszra 
csak azon rövid észrevételem van , hogy „pana
szos fél" helyett „panaszló fél" tétessék. (Elfo
gadjuk!) 

Vadnay LajOS: T. ház! Nekem a stylisti-
kára nézve annyi észrevételem volna, hogy hálát
lan munkának tartanám minden hibát elősorolni; 
de a mi mégis eímulaszthatatlan, bátor vagyok 
arra figyelmeztetni a házat, méltóztassék kiigazi-
tani : mert nem csak nyomdai hiba, mint az elnük 
úr méltóztatott mondani, mert mind a 98, mind a 
99, mind a 101, 102. és tovább a többi szakaszok
ban is mindenütt előfordul az, hogy „első folya-
niodásu törvényszék." Nem a törvényszék folya
modik hozzá , hanem a törvényszékhez folyamod
nak : ennélfogva kérem , tétessék mindenütt „első 
folyamodási törvényszék." (Helyeslés.) 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Somogyi 
képviselő úr indítványában azt kívánja , bogy bi
zonyos határidő tétessék ki, mely alatt a felfolya
modásra idő engedtetik. Ezen czélt el lehet érni, 
ha ezen szakaszt igy szerkesztjük: „Mindaz ál
lamkincstár, mind a panaszló fél az első folya
modási törvényszék határozata ellen a kézbesítés
től számítandó 75 nap alatt birtokon belül " j 
(Helyeslés. Kifogadjuk!) 

E l n ö k : A 102. szakaszba e módositvány be- j 
ígtatása elíbgadtaván. következik a 103. szakasz, '. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a \ 
103. szakaszt, mely észrevétel nélkül elfogadtatik. 
Olvassa a 104-diket.) 

Dapsy Vilmos: Ezen kifejezés „joglépés" 
ismeretlen a magyar törvényben : annálfogva he
lyébe ezt kérem tétetni : „jogorvoslat." (He- \ 
lyeslés.) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassm a j 
módosított 104. szakaszt :) „A pénzügyi feltörvény- j 
szék határozata ellen további jogorvoslatnak nincs 
h e l y e . . . . " A szerkezet többi része marad. (Elfő- \ 
gadjuk!) \ 

E l n ö k : Következik a IGő. szakasz. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a; 

106, szakaszt. 
Bóll iS S á m u e l : T. ház ! Minél tovább ha- [ 

lad a képviselőház munkálkodásában, annál in
kább kitűnik az ür, melyet betölteni a törvényho

zásnak feladatához tartozik. Nincs törvénykezési 
1 rendszerünk, s ebben látom okát annak . ho^v 

ezen törvényjavaslat ugy terjesztetett a ház elé, a 
mint előterjesztetett. E törvényjavaslat előterjesz-

í tésénél ar'on czélt látom, hogy a szigorúan elma-
| rasztaltaknak némi könnyebbitést biztosítsunk. Ha 
• törvénykezési rendszerünk megvolna, ha a semmi

ségi és igazolási esetek határozottan ki volnának 
jelölve, akkor e törvény czikknek nem kellene 

| egyebet tennie, mint a jogorvosiatok eseteire rá-
j mutatnia; de miután ezt ezen ideiglenes tőrvény-
i be a miniszter úr nem tehette be, mondom, fölté-
j telezem , hogy könnyítési czélból igtatta be ezen 
\ szakaszt. Minthogy a törvény ideiglenes, nem 
| szándékom módositványt nyújtani be a ház elé, 
| annál kevésbbé, mivel megvallom, igen ritkán 
| számíthatunk módosításaink elfogadására, Egyet 
I azonban a háznak figyelmébe lehetetlen nem aján-
| lanom. Ebben a törvényczikkben olyan elv van 
| letéve, mely még az alkotmányos jog fogalmával 
i is homlokegyenest elleukezik. Sehol nem láttam 
í olyan törvénykönyvet, melyben bizonyos esetek-
| ben az államnak bármely tisztviselője is oly hata-
j lommal ruháztatnék fel, hogy a törvényes formák 
i megtartásával hozott birói itélet fölött kegyel

metgyakorolhasson. (lgaz!)~Ez egyenesen souverain 
jog, ezt egyes tisztviselő nem gyakorolhatja.Ennél
fogva, mondom,módositványt nem nyújtok ugyan 
be ; de ha a törvényben könnyíteni akar a t. kép
viselőház sz elmarasztaltakor!, e szakaszt mégis 
ugy óhajtanám módosittatni , hogy e souverain 
jogot gyakorolja a souverain, és ne az egyes hiva
talnok . (Helyeslés.') 

L ó n y a y M e n y h é r t p é n z ü g y é r ; Én is val
lom azon elvet, melyet tisztelt képviselőtársam ki
mondani méltóztatott. Az eddigi eljárás szerint a 
régibb időben nem is a minisztérium, hanem az 
illető pénzügyi igazgatóság volt megbízva, hogy 
az ily esetekben a törvény szigorú alkalmazásától 
eltérhessen, hogy ha enyhitő körülmények forog
tak fen. Azonban én is azt tartom, hogy min
denütt, a hol valamely bíróság büntetést szab 
ki, a már egyszer kiszabott büntetéstől a felmen
tés csak is ő felségét illetheti, és ezen értelemben 
ugy hiszem, van is már egy ujabb szerkezeti, mely 
indítványba fog tétetni. 

H o r v á t h LajOS : Azon nyilatkozat után, me
lyet t. képviselő Bónis Sámuel úr tett, fölmentve 
érzem magamat módositványomat bővebben indo
kolni. Azon indítványra néxve, melyet tenni szán
dékoztam, egyszerűen elmondom, mit óhajtanék e 
105-ik szakaszban módosítani. Én sem tartom sza
batosnak, hogy azon jogot, mely ő felsége jogai 
közé tartozik, a pénzügyi hatóság gyakorolja, és 
igy egyszerűen e szó helyett: „pénzügyminiszter
nél" e s zót óhajtom beletétetni: „ő felségénél." 

9 9 * 
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Ennek folytán igy módosulna az egész 105. sza
kasz. (Helyeslés.) 

A 107-dik szakaszra nézve teendő észrevéte
leimet annak idejében lesz szerencsém előadni, 

Dapsy VilmOS: Elfogadom azon módosit-
ványt, melyet Horváth képviseló'társam tett; de 
még tovább terjeszkedem: nem akarom azt teljes
séggel, hogy a biró tekintélye megrontassák az 
által, hogy a büntetést ő felsége egészen elengedje, 
(Elénk nyugtalanság) hanem azt óhajtom kifejeztetni, 
hogy mérsékelje ott, hol elengedés czélostatik. 
Azt tartom, ott, hol élet megtartásáról van szó, ott 
mulhatlanul jogában van ő felségének a büntetés 
elegendése; de nem szeretném ismét a polgári 
ügyekben oft, hol két biróság a büntetést kiszabja, 
hogy azt ö felsége egészen elengedhesse, hanem 
ezt csak mérsékelje. Ennek következtében indít
ványom az, hogy e helyett : „elengedtessék," e 
szó tétessék: „mérsékelje." 

Vadnay LajOS : T. képviselőház ! Sajnálom, 
de nem lehetek egy véleményen Dapsy Vilmos 
képviselőtársammal, a ki még a megkegyelmezési 
jogot is bizonyos korlátok közi akarja szorítani. 
Abban igazsága van tökéletesen, hogy polgári 
ügyekben tulajdonkép megkeg)Telmezési jognak 
nem volna helye, mert tudjuk, hogy a régi szerint 
valóságos nóvum cum gratiához kellett folyamodni 
ott; hanem egészen máskép áll a dolog itt, hol bir
ságról van szó: már pedig bírságolásnál, mint min
den fenyítő ügyekben, korlátlan joga van a feje
delemnek a megkegyelmezésre nézve, és azt semmi
féle szin alatt korlátozni nem lehet. (Helyeslés jobb 
felöl.) 

Madarász JÓZSef: T. képviselőház! Távol 
legyen tőlem, hogy én is, miként Bónis Sámuel 
tisztelt képviselőtársam előadá, módositványt vagy 
elleninditványt adjak a t. háznak e tárgyban : tá
vol legyen tőlem azonban elfogadni azt is, hogy 
épen akkor, midőn a törvényhozás és a törvények 
törvényhozás általi codificatiójára kerülend ugy 
is a sor, akkor nyilatkozzam a fejedelemnek meg
kegyelmezési jogáról, vajon kiterjed-e polgári 
ügyekre vagy nem ? (Nem polgári ügy ez, hanem 
Lirsági!) En tudom, bocsánatot kérek ; hiszen meg
lehet, hogy amit mondok, roszul mondom ki. (Ne
vetés jobbról. Ugy van !Igaz!) Legyen. De viszont — 
engedjen meg nekem azon tisztelt képviselő úr, 
a ki azt mondotta, hogy „ugy van!" — meg kell 
engednie akkor azt is, hogy az az „ugy van" ki
fejezés van roszul alkalmazva. Tehát távol legyen 
tőlem, hogy most ezen megkegyelmezési jogra 
akarjak nyilatkozni. Azonban kénytelen vagyok 
nyilvánítani, hogy legalább az én alkotmányos fel
fogásom szerint a kegyelmezásijogot, reménylem, 
polgári ügyekre akkor sem fogják kiterjeszteni 
{Nem polgári ügyek ezek!) a polgári ügyekben íté

let következésében; és én hiszem, hogy ezt a kép
viselőház nem fogja kiterjeszteni a fejedelmi meg-
kegyelmezés alá. Eu tehát részemről, ha kell va
lami elengedésnek történni: mivel én alkotmányos 
országban a fejedelem minden tettéért a felelős 
minisztert hiszem minden azon ágakban, melyek
ben történik, a fejedelemórt is felelősnek, és én, mi
dőn ezen alkotmányos elvet csakis részletben nem 
óhajtanám legkevésbbé is megtámadni, hajlandó 
volnék hozzászólni: akkor — bocsánatot kérek t. 
Bónis Sámuel képviselőtárí-auitól, hogy itt eltér 
nézetem az övétől — hajlandó volnék igenis mig 
ezen tárgy a törvénykezési ügyben nem rendezte
tik, inkább indemnityt adni a pénzügyminiszternek, 
a ki felelős, (Mozgás) igenis hajlandó volnék ehhez 
ragaszkodni, mint sem, hogy polgári ügyekben, 
habár pénzbírságra nézve kegyeimezéit is a nélkül, 
hogy ez tüzetesen ne tárgyaltatnék, fejedelmi jog
gá akarnám e törvény egyik szakaszban átadatni. 

HaláSZ B o l d i z s á r : T, ház! Azt tartom, 
nem árt, ha tisztába jövünk azon kérdés felett, 
hogy polgári ügyekről v<gy fegyelmi bűnügyek
ről illetőleg van itt szó ? Már ki kételkedik azon, 
hogy büntetésről van szó ! Ha erről van szó, az 
előttem szóló t. képviselő űr azon jogot, t. i. a ke
gyelmezási jogot, mely kizárólag a fejedelmi jo
gok közé tartozik, a minisztériumra akarná ruház
ni. A felett szó sem lehet itt, hogy e fejedelmi 
jogot korlátozzuk vagy bővebbre terjeszszük. Itt 
egyedül csak az forog szóban, hogy ha már elen
gedés történik, ki gyakorolja ezen kegyelmi jo
got? Természetesen a koronás király. A mi ezen 
indítványt illeti, én azt annál inkább pártolom, 
mert semmiségi panaszról nincs említés. Ezt már 
előbb szóba akartam hozni; hanem nem akarom 
az időt ezzel is vesztegetni; ez okaimat nem hozom 
elő, miután a perrendtartás ugy is közelebb elő 
fog kerülni. Egyedül csak azt hozom fel indokul, 
hogy pártolom, mert semmiségi panaszról itt szó 
nincs. 

Hoffmann P á l : T. ház! Azon esetre, ha a 
t. ház e módositvány értelmében a fejedelemre kí
vánná ruházni a büntetés elengedését, bátor va
gyok a t. házat figyelmeztetni, hogy akkor ezen 
elengedés ideje ne legyen 45 napra szorítva, mert 
a fejedelemnek kegyelmi jogát bizonyos határidő
re szorítani nem lehet. {Ellenmondás.) 

Horváth D ö m e : Ha csak arról volna szó, 
i ü o g y — mikép az osztrák korszakban eddig tör-
, tént a pénzügyi eljárásoknál — a pénzügyi igaz-
I gatóság csak igazgatási utón egyszerűen megálla

pítja a bírságot és mint sérelmei-t az iránt té
tetik felebbfolyamodás: tudnám érteni, hogy a 
pénzügyminiszterhez tétessék lépés és az tegye az el
engedést. De midőn arról van szó, hogy rendes 
törvényszék Ítélete iránt tétessék intézkedés, ha 
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*csak a fogalmat, mely Európaszerte minden al
kotmányos államban divatozik, össze nem akarjuk 
zavarni: nem értem, hogy más, mint a fejedelem, a 
koronázott k ;rály adhassa a megkegyelmezést az 
i ly bírságolásnál is. Én tehát egyszerűen párto
lom a módositványt. 

S o m o g y i LásZlÓ: T. ház! Méltóztassanak 
megengedni, ha figyelmét felkérem a 108-dik sza
kaszra, mely megmondja, hogy mi ezen büntetés ? 
A büntetés pénz lesz. Mi czélra? Azt mondja a 
108-dik szakasz, a biróságok költségeire, azután a 
pénzügyőrök özvegyei és árvái javára fog fordít
tatni. De kérem, ha a kegyeímezési tényt ő felsé
ge jogai közé soroljuk — a mint ez eddig ugy is 
volt — ezen büntetés tekintetében minden esetre ő 
felsége az illető minisztériumnál fog kérdést tenni, 
ha lehet-e azt elengedni ? (Ellenmondások.) Talán 
nem jól fejeztem ki magamat. Tehát itt maga a 
miniszter bírálhatja meg, hogy elengedhető-e? Azt 
hiszem, hogy nem kegyeímezési tény ez, hanem 
inkább föloldás. {Zaj. Ellenmondás.) 

Tisza K á l m á n : T. ház! A dolog lényegére 
nézve egyetértek azon elvrokonaimmal, kik előt
tem szóltak, Bónis Sámuel és Halász Boldizsár 
képviselőtársaimmal. Azonban a most előttem szóló 
képviselő át méltóztatott menni a 108-dik szakasz
ra és beszélt a büntetés czéljáról. Én azt gondo
lom, hogy a büntetésnek czélja más nem lehet, 
mint hogy a bün megfenyíttessék, és soha sem 
lehet a büntetésnek czélja az, hogy a kincstárnak 
haszna legyen. A másik, a mit mondott, az, hogy 
ha a fejedelemnek adatik is azon jog, hogy meg
kegyelmezzen vagy is a büntetést elengedje, ugy 
hiszem, hogy miután alkotmányos kormányunk 
és felelőd minisztériumunk van. hogy azt a fejede
lem az illető miniszter meghallgatása nélkül nem 
fogja tenni, hanem annak meghallgatásával, és az 
azt tanácsló és ellenjegyző miniszter felelősségé
vel. Ez a másik. Harmadik és utolsó észrevételem 
az. hogy egy t. képviselő úr aat mondta, és ebben 
tökéletesen igaza volt, hogy a fejedelem kegyeí
mezési jogát határidőhöz szorítani nem szabad; 
csak azon egyben méltóztatott ismét tévedni, hogy 
e szakasz nem a kegyeímezési jog, hanem a folya
modás idejéről szól. (Helyeslés) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? {Elfogad
juk!) Következik a 106-dik szakasz. 

Bujanovics Sándor jegyző olvassa a 106-
ifc szakaszt. 

S o m o g y i L á s z l ó : Itt csak a 102-ik szakaszt 
akartam a 108-ik elé (enni, hogy összefüggés le-
.gyen. (Marad!) 

E l n ö k : Marad tehát a szerkezet. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 

.107-ik, szakaszt. 
H o r v á t h Lajos : Azon módositvány folytán, 

melyet a 105-ik szakasznál elfogadott a t. ház, e 
szakaszt következőleg vélem szerkesztendőnek, 
mely ennek folytán megszűnnék önálló szakasz lenni 
s csatoltatnék a 106-ik szakasz végéhez : „ellenben 
az idejében beadott folyamodványt indokolt véle
mény kiseretében a pénzügyminiszterhez, a pénz
ügyminiszter pedig végelhatározás végett ő felsé
géhez felterjeszti. (Helyes! Elfogadjuk!) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Hor
váth Lajos ir,ditványáf.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogadjuk!) 
Akkor a 107-ik szakasz kimarad és ezen szerkezet 
csatoltatik a 106-hoz. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 108-
dik szakaszt.) 

SzaplOnCzay József: Én ezen 108-ik sza
kasznak egyszerűen kihagyását indítványozom. 
Már fenébb a 60-ik szakasz módosításánál el
mondattak azon elvek és érvek, melyek szerint a 
pénzügyi törvények közé azok keretébe más tár
gyakat bevonni nem lehet. Épen ugy találom én 
itt a 108-ik szakasznál, hogy a pénzügyi törvénybe 
nem illő szakasz •ronatik a törvénybe akkor, mi
dőn itt rendelkezés történik és alapítvány tétetik. 
De megvallom, másrészt vannak az országnak más 
özvegyei és árvái is; ezen özvegyek- és árvákról 
törvényhozásilag intézkedni csak közelebb egy 
éve mellőzni kivánta a t. ház ; megvallom, nem 
látom ezzel összeférhetőnek ez intézkedést, sőt az 
ország- nagyobb számú lakosságánál indigna-
tiót gerjesztenénk akkor, midőn épen azok özvegyei 
és árváról gondoskodunk törvényhozási utón, kik a 
legközelebbi 18 év alatt legnagyobb gyűlölséget 
idézték elő. (Ellenmondás jobbról) Idő kívántatik, 
míg ezen institutio meg fog kedveltetni, vagy he
lyesebben mondva türetni az országban. 

Madarász József: Soha sem fog. 
Szap lOnczay József : És igy nem látom 

helyén, hogy legelső alkalommal a törvényhozás 
ezekre terjeszsze ki jótéteményét: hanem kivá-
nom, hogy ezen szakasz egészen hagyassék ki ; a 
pénztárba befolyt bírságokra nézve pedig ne korlá-
toltassék a pénzügyminiszter, hanem tetszése szerint 
fordíthassa ezen összegeket az ország javára. 
(Helyeslés) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Nekem ez ellen nincs észrevételem : mert ezt csak 
az eddigi rendszabályok tartalmazták azért, ne
hogy az látszassék,mintha ezen bírságokból az állam 
bizonyos jövedelmet akarna húzni. Ha tehát ugy 
méltóztatnak kívánni, nekem nincs ellenvetésem, 
hogy ezen szakasz kimaradjon. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva a 108-ik szakasz ki
marad. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 
törvényjavaslat 109-dik szakaszát.) 
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Tisza K á l m á n : T. ház! Nekem ezen sza
kaszra nézve van módositványom. 

Midőn átalában ezen tárgyról beszéltünk, már 
megjegyeztem volt részemről, hogy én ezen kü
lön bíróságok felállítását elvi tekintetből nem he
lyeslem, s csak ideiglenesnek akarom tekinteni; 
s ha bár akkor a t. többség nem méltóztatott is 
elfogadni azt, hogy most mindjárt, több akkor 
felhozott indokokból ez iránt is intézkedés történ
jék: mégis ugy vettem észre, mintha maga a t . ház 
is azt csak ideiglenesnek óhajtaná tekinteni. 

Azonban ezen 109-dik szakasz nyilván arra 
Játszik mutatni, mintha állandósítani kívántatnék 
ezen intézmény, a mennyiben az mondatik, hogy 
1869 évi decz. 31-éig a pénzügyi bíróságoknál is 
fen fog tartatni, eljárásuk végleges szabályozása 
czéljából pedig törvényjavaslat fog előterjesztetni. 

Tehát itt arról van szó, hogy az eljárás végle
ges szabályozása iránt törvényjavaslat terjesztes
sék elő, mi másrészt azt teszi, hogy ezen törvény
székek ily módon végleg fentartatni szándékoltat
nak. 

Nem fogom ismételni mindazon érveket, me
lyeket egyszer-másszor már elmondottam a ház
ban oly kivételes törvényszékek felállítása elle
nében ; hanem kiindulva azon elvből, hogy egy-
átalán nem tartom részemről helyesnek ily speci
ális, kivételes törvényszékek felállítását, ha már 
ezen jelen évre, midőn már máskép intézkedni nem 
lehet , azok életben tartását természetszerűnek 
találom is : még is azt óhajtanám, hogy ezen sza
kasz ne oly intézkedést foglaljon magában, mely 
ezen törvényszékek megörökítését jelenthetné, 
hanem ellenkezőleg olyant, mely azt jelentse, hogy 
ha ideiglen meghagyatnak is, máskép fog intézke
dés tétetni. 

Ennélfogva óhajtanám, hogy a két első sor 
meghagyassék, a szakasz többi része helyett pe
dig ez tétessék: „1868 évi decz. 31-éig a pénz
ügyi bíróságoknál is í'entartani (t. i. az eddigi sza
bályokat), és egyúttal oda utasíttatnak, hogy az 
adók tárgyában fölmerülő kérdések elintézésének 
és a netán elkövetett kihágások megbüntetésének 
a rendes törvényszékek utján eszközlése iránt idő 
közben törvényjavaslatot terjeszszenek elő/ ' {He
lyeslés hal felöl.) 

Bujanovics Sándor jegyző (okatsa Tisza 
Kálmán módosítását.) 

Lónyay Menyhért pénzügyér: T. ház! A 
mi illeti ezen módosítást, bátor vagyok egy pár szó
val megérinteni,hogy midőn a magyar minisztérium 
megalakult, s én átvettem a pénzügyi vezetést, 
azon annomáliát találtam hazánkban, hogy mind 
azon esetben, melyben ezen javaslat értelme szerint 
a pénzügyi bíróságok fognak itélni, a pénzügyi 
közegek magok határoztak, és valóban azon eset 

\ adfa magát elő', hogy a vádló egyszersmind biró-
| is volt. így találtam ezen ügyet a pénzügy átvé-
i tele alkalmával. Első kötelességemnek ismertem 
j tehát, mintán minden egyes tárgyra nézve a tör-
! vényhozásnak számos teendői között a törvényho-
i zási intézkedést bevárni nem lehetett, az igazság
ügy miniszterrel egyetértőleg a pénzügyi törvény
székeket, illetőleg a jövedéki bíróságot felállítani, 
s a körülmények szerint ismét az igazságügymi
niszterrel egyetértőleg a kezelési, eljárási szabá-

! lyokat is kiadni. 
Bizonyára, ha a t. ház előtt tárgyalás alatt 

, oly nagyfontosságú tárgyak nem volnának, egy-
| szersmind kötelessége lett volna a minisztériumnak, 
| illetőleg a pénzügyminiszternek, egyetértve az 
i igazságügyminiszterrel, mindazon szabályokra 
; nézve törvényjavaslatot terjeszteni a törvényhozás 
; elé, hogy határozzon felette; de miután e felett 
, határozni az idő rövidsége nem engedi, nem ma-
! rad más hátra, mint hogy azon szabályok, a melyek 

már kiadattak, ideiglenesen fenmaradjanak mind-
j addig, niig a törvényhozás ez iránt tüzetesebben, 

intézkedni fog. 
Ez van kifejezve ezen szakaszban, 
Én azt hiszem, ezt másként kifejezni nem 

| szükséges; ugy hiszem, hogy be fog következni azon 
• időpont, midőn a magyar törvényhozás ezen tör
vényszékekkel és törvénykezési eljárással tüzete
sebben fog foglalkozhatni: akkor módjában lesz 

| azokat czélszerüen véglegesen megállapítani s 
! ott a törvényszerű eljárást is, mely eddig mi-
| niszteri rendeleten alapszik, meghatározni. Azt 
hiszem, az ilyen ideiglenes törvénykezési szabá
lyokat csak addig kell fentartani, a meddig a 

\ kénytelenség parancsolja, azaz addig, mig fonto-
| sabb teendők nem gátolják a törvényhozást ilyen 

kevésbbé fontos tárgyakra kiterjeszteni figyelmét. 
Ennélfogva igen czélszerünek találom azt is, 

| hogy ezen szakaszban ki van fejezve a miniszté
riumnak azon kötelezettsége, miszerint ez iránt 
törvényjavaslatot terjeszszen a törvényhozás elé. 

I Indokolván ekkép ezen szakaszt, azt hiszem, 
hogy czélszerü lesz, ha azt a t. ház megtartani 

', méltóztatik. (Helyes! Maradjon!) 
Halász B o l d i z s á r : T. ház! Tisza Kálmán 

! módositvanyában egy nagy elv van letéve, azon elv 
t. i. hogy a pénzügyőrség megszüntettessék, vagy is 

j elvben ne örökittessék.. Olyan ez, mint mikor a 
[ pozsonyi országgyűlés elvben kimondottál 848-ban, 
hogy az ősiség eltöröltetik. Ez van letéve a t. kép
viselő úr indítványában, (Ellenmondás) s azt le
hetetlen nem pártolni. 

En nem hiszem, hogy maga a pénzügymi-
| niszter úr is meg ne volna győződve, hogy pénz-
i ügy őrök nélkül is ne tudná behajtani az adót. Mél-
i tóztassanak meggyőződni, hogy — a mint Szap-
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lonczay képviselő úr is mondotta — gyűlöletesebb 
rendszer nincs, mint a pénzügyőri rendszer, és 
nem csak gyűlöletes, hanem nagyon is költséges. 

Nálamnál fiatalabb emberek emlékezhetnek 
arra, hogy miből állott 1848 előtt a1; adóbehajtás, 
illetőleg executio. A vármegyének egyik hajdúja 
a falu végén egyet lőtt, és ebből az következett, 
hogy itt az executio, és 3—4 nap alatt befizették az 
adót , mert tudták, hogy ennek meg kell történni. 

Ez az elv van letéve Tisza Kálmán indítvá
nyában; (Nincs abban egy szó sem arról!) hogy a 
pénzügyőrség, mely drága és gyűlöletes is, meg 
ne örökittessék. 

A mi egyébiráut a törvényszékeket illeti, 
kérdem, vajon a megyei bíróságok nem tudná
nak-e a felett ítélni, a mint már érintettem ? Ne 
méltóztassék bizalmatlansággal viseltetni sem áta-
lában a megyék hazafiusága, sem a törvény iránti 
tiszteletűk s azok igazságszeretete iránt, hogy azt, 
a mi az ország érdekében igazságos, megítélik. Bi
zony megitélik épen ugy, mint a pénzügyőrök és 
a pénzügyi törvényszékek, kikre nézve a múltban 
még holmi praemiumok voltak kilátásba he
lyezve. 

Ez az ok, a miért én Tisza Kálmán indítvá
nyát teljes mértékben pártolom. (Nevetés a jobb 
oldalon. Hiszen nem erről van szó!) 

Tisza K á l m á n : Igen sajnálom, hogy sem 
az igen t. miniszter úr, a ki nem fogadja el módo-
sitványomat, sem az én t. képviselőtársaim , a kik 
azt elfogadják, nem értelmezték ugy, a mint én 
értelmezni kívántam. (Derültség.) 

A mi az elsőt illeti, igen jól tudom, sőt nem 
csak tudom, hanem igen nagy elismeréssel fogad
tam már annak idejében a t.pénzügyminiszter urnák 
intézkedését a jövedéki bíróságokra nézve, mint 
olyant.mely az akkor fenálló rendszabályoknál jobb 
volt. és a melynél akkor ideiglenesen többet várni 
nem lehetett. Azonban azt gondolom, abból, hogy 
ez akkor bizonyos javítás volt, egyátalában nem 
következik, hogy jövendőre is fentartassék; és én 
épen azért nem azon szempontból támadtam meg 
ezen szakasz kimondását, hogy ezen törvényszé
kek eljárásának végleges szervezése czéljából tör
vényjavaslat fog előterjesztetni, mintha nem tar
tanám helyesnek, hogy ezen szabályok előterjesz
tessenek ; hanem azért nem tartottam és tartom 
czélszerünek, mert az által, ha kimondatik, hogy 
ezen a javaslatban foglalt törvényszékek szabályo
zásánál fognak végleges szabályok alkottatni, ez 
arra mutat, hogy ezen törvényszékek jelenlegi 
alakjokban fentartatni szándékoltatnak. Ez az, a 
mit én részemről nem kívánok; és mert módosit-
ványomnak czélja épen és egyedül az volt, hogy 
mondassák ki, hogy ezen törvényszékek mint spe

ciális és kivételes törvényszékek, melyeket én leg

alább semmi viszonyok közt nem tartok helyesek
nek, ne tartassanak fen tovább, mint a mennyire 
az okvetlen szükség igazolja, azaz azon időig, a 
nieddig ezen dolog elintézéséről máskép intézkedni 
lehet: én ezen szakaszra nézve, valamint keveseb
bet, ugy többet sem akartam mondani: mert pénz
ügyőrségről, adóbehajtási executióról szólani nem 
kívántam, hanem egyesegyedül a törvényszékekről 
kívántam ismét szólani; és óhajtásom most is, hogy 
méltóztassanak azt elfogadni: mert ha kénytelen 
vagyok is belátni azt, hogy most egy napról más. 
napra át nem lehet tenni ezen ügyek kezelését a 
rendestörvényszékekhez; de nemcsak óhajtan
dónak, hanem lehetségesnek is tartom, hogy meg
történjenek azon törvényhozási intézkedések, me
lyek folytán ezen ügyek is a rendes törvényszé
kekhez mehessenek. 

Azért módositványomat ajánlom a tisztelt ház 
figyelmébe. 

Lónyay Menyhárt pénzügyér: Ha ezen 
I törvényszékek bármikor, még az 1869. év előtt 
I czélszerütleneknek fognának mutatkozni, bizo-
| nyara a törvény és a jövő képviselőtestület min
dig intézkedhetik a jövőre nézve. Ha tehát ily 
hiba fog tapasztaltatni, a törvényhozás mindig, fog 
tudni azon segíteni, s azért czélszerünek tartom, 
hogy az meghagyassák. 

E l n ö k : Méltóztatnak megtartani a szakaszt? 
i (Szavazzunk!) Akkor jelt adok, hogy a képviselő 
| urak jőjenek be. (Becsengeti a kün levő Jcépviselö-
| kei.) A régi szerkezet szerint a 109-dik, az ujabb 
szerint pedig a 108-dik szakasz, (Ellenmondás) te
hát tulajdonképen a 109-ik szakasz és Tisza Kál
mán módositványa képezi a szavazás tárgyát. 

| Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 
! 109-dik szakaszt, és azután Tisza Kálmán módosít-
I ványát.) 

E l n ö k : Méltóztassanak azok, kik a szerke
zetet mint előttünk fekszik és felolvastatott, pár
tolják, felkelni, (Megtörténik.) A többség elfogadja 
a szerkezetet. 

Nyáry P á l : T. ház ! A képviselőház azon 
meggyőződésének, hogy az általa némi javítások
kal ideiglenesen elfogadott adórendszert alapjá
ban, s ugy elveiben mint alkalmazásban is hibás
nak tartja, alig adhatott praegnansabb kifejezést, 
mint az által, hogy a minisztériumot utasította, 
hogy egy állandó rendszernek törvényhozás utján 
megszavazása tekintetéből mielőbb törvényjavasla
tot terjeszszen elő, az adó kivetésének és kezelésének 
módjára nézve, a fenálló rendszabályok haszná
latára csak az 1870-ik évi deczember 31-ig hatal
mazván fel a minisztériumot. Azon adórendszer 
fogja majdan kimutatni, vajon lesz, e szükség 
vagy nem, vagy ha lesz szükség, ezen alakban 
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lesz-e szükség a pénzügyi törvényszékek fölállítá
sára vagy sem? Azt gondolom, t. ház, hogy miután 
ezen törvényczikk első szakaszában is ki van jelent
ve, hogy ez csak ideiglenes törvény, önmagából a 
dolog természetéből foly, hogy határozzuk meg azt 
is, hogy legfelebb meddig álljon érvényben e 
törvény. 

Ennélfogva bátor vagyok indítványozni, hogy 
ezen törvényczikk egy rövid szakaszszal toldassák 
meg, s azon szakasz igy szóljon: ,,Ezen törvényczikk 
csak az 1870-ik évi deczember 31-ig érvényes." 

T. ház! Alig szükséges hosszasan indokolni 
ezen indítványt; de némi megjegyzésem van, s 
mér az előbbi szakaszra is lett volna, mert én egy-
átalában adó- vagy pénzügyi törvényszékek fel
állítását nem látom szükségesnek, és elnézhetőnek 
nálunk csak azért tartom, mert uj büntetőtörvény
könyvünk még nincs az országgyűlés eléterjeszt-
va, és megállapítva az eljárás a polgárnak minden
nemű viszonyára nézve, a hol az törvényt szeghet. 
Ha egyszer ily törvénykönyv a ház által tör
vény erejére lesz emelve, azt gondolom, nem lesz 
szükséges külön pénzügyi törvényszékeket állítani 
fel, mert már azon törvénykönyv mindazon ese
tekre ki fog terjeszkedni, melyekben a polgár tör
vényt szeg akár az adófizetés, akár egyéb kötele
zettsége körében is. 

Ezért tartom tehát szükségesnek, hogy hatá
rozza meg a t. ház, hogy ez 1870-ik évi deczem-
ber 31-ig érvényes csak, mivel reménylem, hogy 
addig nemcsak az adókihágás esetében való eljárás 
útját és módját, hanem magát a büntetőtörvény-
könyvet is életbe léptethetjük. 

Ajánlom indítványomat elfogadás végett. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a Nyá-

ry Pál indítvány ózta uj szakaszt.) 
Lónyay Menyhért pénzügyér: T. ház! 

Azt hiszem, a törvényhozásnak bármikor, még az 
1869. év vége előtt is, ha ezen törvényszékek ezél-
szerütleneknek mutatkoznának, jogában álland ez 
iránt ujabb törvényhozási intézkedések utján hatá
rozni, s bizonyára a jövő évben eszközlendő vá
lasztás alapján választott képviselőház az addig 
netalán felmerülő hiányokat mellőzni, s ujabb in
tézkedéseket fog életbe léptetni: ennélfogva feles
legesnek látom, hogy magában ezen törvényczikk-
ben történjék intézkedés aziránt, hogy az meddig 
maradjon érvényben. 

Egyébiránt, a mint a t. képviselő úr előadá
sából kivehettem, az abban használt indokok több
nyire arra hivatkoztak, hogy miután ezen törvény
czikk 4-ik fejezetének 97-ik szakaszában ki van 
mondva az, hogy a pénzügyi törvényszékek ideig-
len hagyatnak meg, szerinte szükséges a törvény vé
gén ezen határidőt kijelölni; az általa beadott mó
dositvány azonban ennél minden esetre többet je

lent : mert az nem csak a pénzügyi törvényszékek
re vonatkozó törvényes intézkedéseket, hanem-
mind azt, a mi az adók kivetése-, behajtása- és biz
tosítására nézve, rendeltetik, egészen ideiglenes
nek és bizonyos záros határidő múlva megszünte
tendőnek kívánja tekinteni. Részemről erre ellen
vetést nem tennék, ha ezen módositvány csupán 
csak a pénzügyi törvényszékekre vonatkoznék, 
noha bizonyos tekintetben feleslegesnek tartom, 
mert ugy is a jövő esztendőben más választású 
ház fog itt ülni, s a tapasztalásból meggyőződvén 
egy vagy más intézkedésnek helytelenségéről, az 
fog akkor erről gondoskodni; azonban e tekintet
ben tovább megy a módositvány, mint czélszerü 
lenne. 

A mi a másik indokot illeti, a melyet t. kép
viselő úr előhozott, t. i. miután a földadóról szóló 
törvényben ki van mondva, hogy a minisztérium 
az adórendszerre nézve ujabb törvényt terjeszszen 
elő, ez által kimondotta annak szükségét is, hogy 
az adók mérve és rendszere iránt szükséges vég
legesen határozni, s ennélfogva csak czélszerü volt 
azon intézkedése, midőn a minisztériumnak köte
lességévé tette, hogy az összes pénzügyi rendszer
re nézve czélszerübb törvényjavaslatot terjesz
szen a ház elé, mely valószínűleg a jövő esz
tendőben fogna a törvényhozás által tárgyaltatni. 
De bár miképen állapittassék is meg az adónak 
mérve és a pénzügyi rendszer: az adó kivetésére, 
beszedésére és biztosítására nézve minden esetre 
kell valamely megállapított törvényes eljárásnak 
fenállani, mely mindaddig fentartadó. mig a tör
vényhozás ezen eljárás egyik vagy másik részé
nek helytelenségéről meg nem győződik és helyé
be más eljárást nem léptet életbe. 

Ez tehát ismét azt bizonyítja, hogy az általa 
tett módositvány tovább megy, mint szükséges: 
mert nem hinném, hogy czélszerü lenne, hogy ezen 
törvényhozás a jövő évben ülésező törvényhozás
nak intézkedési szabadságát e tekintetben megkös
se annak kimondása által, hogy a mostan megál
lapított törvényes eljárás az 1870-ik évig minden 

| esetre fenmaradjon : mert meglehet, hogy a gya
korlat azt fogja mutatni , hogy annak egyik 
vagy másik része nem egészen czélszerü, és mert 

] a törvényhozásnak mindig van azon joga, hogy 
j valamely törvényes intézkedést idő közben is meg

változtathat. 
Méltóztassanak azonban tekinteti e venni, 

hogy ezen átmeneti időszakban, a hol a törvény
hozásnak annyi fontos teendője van, nem volna 
czélszerü a jövő évi törvényhozás teendőjét ismét 
megterhelni azzal, hogy ezen hosszas tárgyalást 

• igénylő ügyben újra intézkedjék. 
Én tehát azon meggyőződésben vagyok, hogy 

miután ezen törvényjavaslat nem az adó mérvéről.. 
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arányáról és a pénzügyi rendszerről szól, hanem 
csak az adó kivetését, beszedését és biztositását 
szabályozza: előbb bizonyos időnek kell lefolyni, 
mielőtt ezen törvénynek czéíszerüségéről biztos 
ismeretünk lehet; de ha a pénzügyminiszter, idő 
közben is, azon határidő előtt, melyet t. barátom 
Nyáry Pál kitűzni kivánt, meggyőződnék arról, 
hogy ideiglen is szükséges ezen törvényen javi-
tani és ujabb intézkedéseket életbe léptetni: bizo
nyára kötelességének fogja ismerni ez iránt javas
latát a képviselőházhoz beterjeszteni. 

Ez ismét bizonyitja, hogy a t. képviselő úr 
indítványa tovább megy, mint szükséges. En
nélfogva oly rövid határidőt, mint egy és fél 
évet kivánt, [Felkiáltás: Két év!) nem kivánnék a 
törvényben kimondatni. Ha pedig a módositvány 
ezen határidőt két évre kívánja kiterjeszteni, ugy 
azt szintén nem tartom czélszerünek, mert meglehet. 
hogy ha nem is az egész törvényt, de annak azon 
részét, mely talán hiányos, idő közben módosítani 
szükséges. 

Mindezen okokból kérem a t. házat, méltóz
tassék az eredeti szerkezetet megtartani. (Helyes
lés, Maradjon!) 

TiSZa K á l m á n : T. ház ! (Maradjon! jobbról) 
Nincs kétségem felette, hogy marad ; hanem enged
jék meg legalább, hogy igy is, mielőtt marad, egy 
pár szót szóljak. Ezen pár szó vonatkozik az igen 
í. pénzügyminiszter indokolására. Igen sokszor 
hallottam már, sőt minduntalan, azon elvet, hogy 
nem szabad meghatároznunk egy törvény tarta
ma idejét, mert nem szabad a jövő országgyűlés 
kezét megkötni- I^en különös, hogy midőn ré
szünkről valamely határidő kitűzése javasoltatik, 
rendesen ezt halljak; de igen .sok esetben elfoga
dott a ház ily határidő kitűzését midőn, a minisz
térium indítványozta; pedig én azt gondolom, 
hogy e tekintetben, mi a jövő törvényhozás kezét 
megköti vagy nem köti, tökéletesesen mindegy, 
honnan jön az indítvány. Egyébiránt azt tartom, 
a jövő törvényhozás kezét az rí Ital nem fogjuk 
megkötni, mert habár oda utasitjuk a minisztéri
umot, hogy mit tegyen, mégis ha a minisztérium ál
tal fel fog világosittatni a törvényhozás, és mást 
lát czélszerünek, másképen intézkedhetik. (Felkiál
tás jobbról: Epén azért fölösleges határidőt tűzni!) 
Azt is méltóztatott mondani a pénzügyminiszter úr, 
hogy a határidő kitűzése által kár volna kimon
dani p.zt, hogy azon törvény addig minden esetre 
érvényben marad, Azt gondolom, ezen határidő 
kitűzése által soha sem mondjuk ki ezt, hanem 
csupán csak azt, hogy azontúl, ha csak ujonan 
nem intézkedik a törvényhozás, nem érvényes az, 
(Felkiál.ás jobbról: Hit mire való a határidő?) ha
nem ha törvényhozás addig máskép intézkedik, 
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igen természetes, meg fog változni. Én ezen indo
kolásra felelni akarva?!, különben pártolom Nyáry 
barátom indítványát. (Helyeslés.) 

N y á r y P á l : T. ház! Igen keveset szólok 
indítványomnak igazolására, annyival kevesebbet, 
mivel most is megvagyok győződve arról — nem 
mint t. barátom Tisza Kálmán — hogy ez indít
ványt el fogja fogadni a ház. (Dehogy! jobbról.) 
Mi volt legfőbb oka indítványomnak ? Elmon
dom őszintén. Mi a kényszerűségnek súlya alatt 
oly lépéseket követtünk el az adók tárgyában ho
zott végzéseinkben, hogy valóban, ha az idő rö
vidsége, és azon körülmények, melyeket megne
vezni nem akarok, nem mentenének, nem tudnók 
mint törvényhozók megmagyarázni, hogy intéz
kedhettünk ily módon az adóügyben. Mi, t ház! 
minden korlátot áthágtunk, belevágtunk Ma
gyarország legérdekesebb közügyi, közjogi kér
déseibe, s csak ugy mellesleg, csakhogy czélt ér
jünk, ketté vágtuk, nem oldottuk meg, hanem 
ketté vágtuk azokat. A helyett, hogy az adókihá
gás iránti eljárásban utaltunk volna a létező bün
tető törvénykönyvre, mi uj codexet csináltunk, 
uj büntető törvényeket alkottunk; most pedig egy 
sehol a világon sem létező törvényszéket állítot
tunk fel. Ha ez menthető, t. ház, a mint azon ok
nál fogva, hogy az idő rövid, az államnak élni kell, 
mi élni akarunk, menthető : de, t. ház, a mentség 
csak az által lesz indokolva, ha kijelentjük, hogy 
meddig akarjuk életben hagyni ezen nem termé
szetes utón létrejött törvényeket. 

Ez azon fő ok, mely engen arról győz meg, 
hogy a t, ház indítványomat el fogja fogadni. 
(Dehogy! jobbról.) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 
Ngáry Fái Leadta uj szakaszt.) 

Elnök: Ennek ellenében nem áll más sza
kasz : arra kell tehát szavazni, hogy ez beigtattas-
sék-e vagy ne? Kérem azon képviselő urakat, 
kik a beigtatandó uj szöveget elfogadják, méltóz
tassanak felállani. (Megtörténik) Most kérem azo • 
kat, kik nem fogadják el, méltóztassanak felállani. 
(Megtörténik) A többség el nem fogadja. 

Bujanovlcs S ándor jegyző (olvassa a no-
dik szakaszt) 

E l n ö k : Elfogadja a tisztelt ház? (Elfogad
juk!) El van fogadva. 

E szerint a részletes tárgyalás bevégeztetvén, 
e törvény vég megszavazására és harmadszori fel
olvasására a hétfői nap tűzetik ki. 

A napirenden levő másik tárgy az illeték- és 
bélyegről szóló törvényjavaslat változtatása iránt 
a központi bizottság által tett jelentést. 

D a p s y VilmOS e lőadó (<Jvassa a központi 
23 
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bizottság jelentését, az illeték- és bélyegtörvénynek le
endő változtatása iránt1). 

E l n ö k : Méltóztatnak hozzászólani? (Elfo
gadjuk !) Tehát most pontonkint fel fog olvastatni. 
A 6-dik szakasz után jőne a következő 7-dik 
szakasz. 

Dapsy V i l m o s e lőadó (olvassa a beigtatandó 
7 dík szakaszt.) Tisztelt ház ! A mennyiben az 5-dik 
szakasz is bizonyos módositvány alá jöt t , talán 
szükséges volna az egész 5-dik szakaszt a módosí
tás szerint felolvasni. 

Bujanovics Sándor jegyző(e>7vassaaz 5-dik 
szakaszt.) 

Dapsy VilmOS e lőadó : Ide ezen szavak te
endők: „jelesen a földértékre nézve, a földadó alap
ján a földadóról szóló törvényczikkben rendelt 
módon, a lakliáz becsértékére nézve pedig a ház
adóról szóló törvényczikk 8.. illetőleg 9-dik sza
kaszában rendelt módon meghatározandó." A 
többi maradna. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni az 5-ik sza
kaszt a felolvasott módosítással? (Elfogadjuk!) 
Ennélfogva a 5-ik szakasz e szerint lesz kiigazí
tandó. 

Dapsy Vi lmos e lőadó (olvassa a még be
igtatandó 8-ik szakaszt, a mely észrevétel nélkül elfogad-
ta'ik. Aztán olvassa a szintén beigtatandó 9-diket.) 

Csengery I m r e : Tisztelt ház! Nekem csu
pán egy szóra van észrevételem, (Halljuk!) azon 
szóra t . i . „adó mérve." E szó roszul van itt hasz
nálva, mert mérv tért, dímensiót jelent; itt pedig 
mennyiségről van szó ; tehát e helyett „adó mér
ve" ezt kellene tenni: „adó mennyisége. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 9-ik szakaszt ily 
módosítással ? (Elfogadjuk!) Tehát az 5-ik szakasz 
módosítása elfogadtatik s a 6-ik szakasz után há
rom uj soroltatik, a következendő szakaszok uj 
számokat kapván. 

Nincs ugyan napirendre kitűzve, de a meny
nyiben itt formadolog van, bátor vagyok felhozni, 
hogy a mélt. főrendeknek tegnapi napon átküldött 
módositványa levén kiosztva, azt talán utasitanók 
a központi bizottsághoz, hogy azt figyelembe ve-
vén, véleményt adjon ? (Helyeslés) Ezt tehát hatá-
tozatilag kimondom. 

A mai napra kitűzött tárgyak ki levén merít
ve , egyedül a kérvényi bizottság részéről lehetne 
jelentést tenni. (Közbeszólások : Nincs napirendre 
kitűzve!) Ha nem méltóztatnak kívánni, akkor 
kedden fogjuk a kérvényi bizottság jelentését na
pirendre venni. 

Délután több rendbeli bizottsági ülések lesz
nek : nevezetesen a központi bizottság méltóztas
sék 5 órakor összejőni ezen most általam kijelen
tett tárgyban való tanácskozás végett; s a pénz
ügyi bizottság t. tagjait szintén kérem, méltóztas
sanak d. u. 6 órakor összejőni. 

Hétfőn 10 órakor lesz a legközelebbi ülés. 
(Közbeszólások: Mi lesz napirenden?) Napirenden 
többféle határozatok lesznek, nevezetesen: Deák 
Ferencz képviselő urnák határozata, és ha tetszik, 
a kérvényi bizottság véleményes jelentése, és ta
lán még a pénzügyminiszter úr által behozandó 
javaslatok, melyeket kinyomatni és napirendre 
kell kitűzni. 

' ) Lásd az Irományok 286-dik számát. Az ülés végződik d, u. 1 órakor. 




