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itotrunkozassal értesült a megye közönsége arról, hogy a magyar királyi helytartótanács, mely alakulásának törvényellenességét, 
a magára válalt kibékités előlegezett reményéért, feledtetni ohajtá: maga feledkezik el nemes hivatásáról, mert a helyett, hogy az 
alkotmányellenes intézkedések hatását, befolyásának súlyával akadályozná, német hatalom önkény uralmának lett hírnöke, midőn az 
országgyűlés beleegyezése nélkül kivetett törvénytelen adók behajtását, körözteti.

A  mi a törvénytelen adók megrendelt behajtását illeti:
Miután a megye, nem csak akkcY, midőn a megnyiUott törvényes tért elfoglald, hanem azóta alkalommal kimon

dotta azon elvet, hogy Magyarországban, minden bár mi névvel nevezendő adót, csak az országgyűlés vethet ki, s azoknak behajtását 
is egyedül az országgyűlés határozhatja e l: ennek következtében, azon adókat, melyeket az országgyűlés beleegyezésén kívül, idegen 
hatalom önkénye rótt a haza népére, törvénytelennek tekinti, annak behajtását nem csak el nem rendeli, de sőt a végrehajtástól, úgy 
saját tisztviselőit, mint a városok és községek elöljáróit eltiltva, ellene az 1471: X L , 1504: I ., 1791: X IX ., 1802: I . ,  1827: III. és IV . 
törvényezikkek alapján, az ország s az összes czivilizált világ előtt ünnepélyes óvással tiltakozik.

Továbbá : rendületlenül ragaszkodva elveihez, határozza mint következik :
1. Mindazon tisztviselő, vagy város és község elöljárója, és mindazok, kik az országgyűlés határozat ellenére, kivetett bármelly 

törvénytelen adóbehajtását, bár legcsekélyebb részben is eszközölik, az 1504: I. t. ez. értelmében, hazaárulónak nyilváníttatnak.
2. Minthogy a megyének nem szabad akaratától és tetszésétől függ, hogy ezen törvénytelen adónemek behajtását megengedje 

vagy eltiltsa, hanem a Béesben uralkodó hatalom, nemzetünk megkérdezése nélkül, s az erőszak szuronyaira támaszkodva rendelte an
nak behajtását; annálfogva a megye törvényszabta kötelessége szerint, jelenleg egyebet nem tehet, mint azt, hogy a szegény adófize
tők zaklatásához segítséget nem ád, s annak akadályozására mindent elkövet.

3. Minden oly beszállásolás, mely nem a megyei törvényes hatóság utján eszközöltetik, csak erőszakos betörésnek és zsarolásnak 
tekintetvén, meghagyatik minden város és községelőljáróinak: hogy a törvénytelen adók behajtására megjelenő pénzügyi biztosok, csend
őrök, katonák vagy pénzügyőrök elszállásolásában részt ne vegyenek; ha pedig a beszállásolást önhatalmilag eszközölnék, azon esetre 
az illy beszállásolásnak erőszakkal ne szegüljenek ugyan ellene, hanem azt az illető megyei tisztviselőnek azonnal bejelentsék, s a végre
hajtást vezénylő egyének megnevezése mellett, minden költséget és okozott kárt pontosan följegyezve, a szolgabiró utján a megyének föl- 
terjeszszenek; mert a megye minden ilyen erőszakoskodásból eredett kárait, az egyeseknek utólagosan megtéritendi.

4. Értesülvén e megye közönsége arról, hogy az adóbehajtásra kiküldött hivatalnokok, megbízatásuk körén túlterjeszkedve, a né
pet törvényellenes érzelmek- és cselekvényekre bujtogatni merészük: meghagyatik a községek elöljáróinak, hogy az ilyen tényeket eset
ről esetre s azonnal a megyei tisztviselőnek bejelentsék, kik a lázitókat azonnal befogatván, a megye székhelyére kísértessék.

5. Az adóbehajtási bizottmány által előmutatandó semminemű kézbesítést, senki el ne fogadjon, elismervényt, vagy jegyzőköny
vet alá ne írjon, se semminemű ígéretet és fogadást, a község vagy lakosság nevében ne tegyen.

6. Az adóbehajtó bizottmány, törvénytelen rendeletéből, vagy felhívásából, semmit doboltatás, hirdetés, falragaszok, vagy bár
mely utón közhírré tenni nem szabad.

7. Semminemű adófőkönyvet, jegyzőkönyvet, vagy iratot, mely az adóbehajtás alapjául szolgálhatna, senki, az erre törvényesen 
nem jogosított zsarolóknak, kezébe ne szolgáltasson, sem semmi közpénzt, vagy magánosok tulajdonát, adóba be ne szolgáltasson.

8. Felelőség terhe alatt meghagyatik, a megye minden lakosának, hogy azon esetre, ha minden segítség nélkül is, önhatalmilag 
megkísértenék az adó behajtását, ily erőszakos eljárások ellenében, a városok és községek elöljárói vagy lakosai által erőszak ne használ
tassák, hanem minden törvénytelen eljárásról, tisztviselői utón, a megyei bizottmány értesítendő.

9. A  megyei bizottmány mindazoknak neveit, kik ily törvénytelen és hazaáruló eljárásban segédekül és eszközökül szolgálnak 
jegyzőkönyvileg a jövő büntetésé alá bejegyzendő

Ezen rendelet nyomtatásban, a megye minden városai- és községeiben kihirdetés és kiragasztás utján közététetni, nemkülönben a 
testvérhatóságoknak megküldetni rendeltetett.

Hogy pedig a megyei határozat tartalmáról, a megye románajku lakosai is értesüljenek: előadó helyettes főjegyző a lefordítás,
eszkozlesevel megbizatik.

843.
A  magyar királyi helytartótanács, April 24-ról 19,193. sz. a. értesíti a megye közönségét: hogy császári legmagasabb elhatározás 

következtében, az adó kivetése és behajtása, melyrenézve a törvényhatóságok közremüködésöket megtagadták, közvetlenül a cs. k. kerü
leti pénzügyi igazgatóságokra, ruliáztatott át, melyek azt, a nekik legfelsőbb helyről kiadott utasítás értelmében önállóan, és szükség 
esetében katonai hatalom közbejövetele mellett is, eszközlendik

Egyúttal meghagyja a megye közönségének : hogy ezen kivételes intézkedést, a községek elöljáróival, és adófizető lakossaival tudassa.
844.

, .. A  debreczeni cs. kir. pénzügyiigazgatóság május 3-ról tudatja: miszerint a megye alispánja által történt átirat, a budai cs. kir.
pénzügyi igazgatósághoz föl terjesztetvén, azon válasz érkezett, hogy felsőbb helyről nyert rendelet alapján, az adóbehajtásra fölállított 
bizottmányok működése el nem halasztható ugyan, de a katonaság általi megszállás és végrehajtás május közepéig elnapoltatik.

845.
, A  nagyváradi cs. kir. pénzügyigazgatóság, május 10-ről ugyanazon alaponi átirat következtében, tudatja: miszerint a cs. kir. 

pénzügyi elnökség által, folyó lió közepéig engedményezett elnapol tatás, a cs. k. pénzügyi ministerium által jóvá nem hagyatott, s a 
katonai megszállás azonnali és szigorú alkalmazása elrendeltetett.

..................  846.
Vasmegye közönsége, május 6-ról 1248. sz. a. a törvénytelen adók erőszakos behajtása tárgyában, szerkesztett feliratát bizal

masan közli.
847.

Komárommegye közönsége április 30-ról 425. sz. a. ugyanezen tárgyban keletkezett tiltakozó végzését, pártolás végett megküldi.
-, , 848.

Esztergom város közönsége, április 29-ről 729. sz. a. hasonló szellemben és czélból alkotott határozatát, tudomásul átteszi.




