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Lap. 
C C X L I ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. június 17-én. (Draskóczy Gyula és Teutsch György szabad

ságot kapnak. Kérvények bemutatása. Az oraviczai választásról szóló vizsgálati 
jelentés beadatik. Nicolics Sándor a Béga-csatorna s bégaparti erdőségek bérbe 
adása iránt interpellálja a kormányt, mely azonnal felel is. A szabadságosok és be
tegek nevei felolvastatnak. A közvetett adókra vonatkozó törvényjavaslatok átaíá
nos tárgyalása tovább foly s bevégződik; a sójövedékre vonatkozó törvényjavaslat 
tárgyalása megkezdődik) . , 3 

C C X L I I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. június 18-án. (Széli Kálmán megbízó levele bemutattatik. 
Perényi Zsigmond b. szabadságot kap. Kérvények bemutatása. A sójövedékről 
szóló törvényjavaslat részletes tárgyalása tovább foly. A főrendek üzenik, hogy az 
alföld-fiumei vasútra vonatkozó törvényjavaslatban történt módosításokhoz hozzá
járultak) 28 

C C X L I I I . ORSZÁGOS ÜLÉS 18C8. június 19-én,(Kérvények s a pénzügyi bizottságnak a pesti 
lovasva sut-társulat kérésére vonatkozó jelentése bemutattatnak. Hodosiu és társai a 
nemzetiségi, Bobory Károly sóügyben interpellálják a kormányt, mely az utóbbi 
ügyben azonnal felel is. A sójövedéki törvényjavaslat részletes tárgyalása to
vább foly) 46 

CCXLiV. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. június 20-án. (Bemutattatnak: kérvények; a pénzügyi bi
zottság jelentése az egyenes adókra vonatkozó törvényjavaslatokról: Bobory Ká
roly határozati javaslata a sónak külföldre szállítása iránt. A pénzügyi bizottság 
az eddigi adószedés meghosszabbítására vonatkozó törvényjavaslat szerkesztésével 
bizatik meg. A sójövedéki törvényjavaslat részletes tárgyalása tovább foly s bevég
ződik. A dohány jövedéki törvényjavaslat átaíános tárgyalása megkezdődik) . . 70 

CCXLT. ORSZÁGOS ÜLÉS I868. jumus 22. (Kérvények bemutatása. Az alföld-fiumei vasút 
nagyvárad-eszéki részére vonatkozó törvény szentesittetvén, kihirdettetik. A köz
ponti bizottság beadja jelentését az angol hajózási, valamint a Jungholz községére 
vonatkozó szerződések, úgyszintén a sójövedéki törvényjavaslat még függőben ma
radt szakasza iránt. A dohányjövedéki törvényjavaslat átaíános tárgyalása tovább 
foly s név szerinti szavazással bevégződik. A pénzügyi bizottság beadja a törvény
javaslatot az eddigi adószedés meghosszabbítása iránt) 89 

CCXLVl . ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. június 23-án. (Kérvények bemutatása. A sójövedéki tör
vényjavaslat függőben maradt 9-dik szakasza megállapíttatik. A Nagy-Britanniával 
kötött hajózási s Bajorországgal Jungholz községre vonatkozólag kötött szerződé
sek tárgyaltatnak s megállapittatnak. A kormány felel Simonyi Lajos b. interpel-
latiójára az egyházak és iskolák segélyezése iránt, s beadja a népiskolai intézetekre 
vonatkozó törvényjavaslatot. A dohányjövedéki törvényjavaslat részletes tárgyalása 
megkezdődik) 116 
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C C X L V I I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. június24-én. (Missics Jánosmegbizólevele éskérvények 
\ bemutattatnak. A kormány felel Csanády Sándor interpellatiójára a vallásbeli jog

egyenlőség ügyében. Simonyi Ernő sajtóügyben miniszteri rendelet iránt interpel
lálja a kormányt. Gránzenstein Gusztáv végleg, Széli Kálmán feltétesen igazolta
tik. A költségvetés június havára megállapíttatik. A ház hivatalnokai s szolgái ál
landósítására vonatkozó javaslat bemutattatik. Az eddigi adószedés meghosszabbítása 
iránti törvényjavaslatról a központi bizottság beadja jelentését. A sójövedéki tör
vényjavaslat, továbbá a Nagy-Britanniával s Bajoroszággal kötött szerződések vég
leg megszavaztatnak. A dohányjövedéki törvényjavaslat részletes tárgyalása tovább 
foly s bevégződik. A szeszadóról szóló törvényjavaslat átalánosan és részletesen 
végig tárgyaltatik) . 13g 

CCXLV1I1 . ORSZÁGOS Ü L É S 1868. június 25-én. (A sajtóbiróságnakBöszörményi László ellen 
hozott elmarasztaló Ítélete s a hétszemélyes táblának ezen Ítéletet érvényében meg
hagyó határozata bemutattatván, tudomásul vétetik. Simonyi Ernő a Böszörményi 
Lászlóra szabott fogság végrehajtása iránt interpellálja a kormányt, mely erre, 
valamint Simonyi Ernő tegnapi interpellatiójái'a is, azonnal felel. Kérvények be
mutatása. A dohányjövedékről és szeszadóról szóló törvényjavaslatok végleg meg
szavaztatnak. Az eddigi adószedés meghosszabbítása, a lottójövedék, a seradó, a 
ezukoradó, végre az arany és ezüst áruk fémjelzése iránti törvényjavaslatok tár
gyaltatnak s elfogadtatnak) 154 

CCXL IX. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868.junius 26. (Kérvény ek bemutatása. Várady János és társai 
a hűbéri viszonyokból hátramaradt birtokviszonyok iránt interpellálják akormányt, 
mely azonnal válaszol. Csanády Sándor az 1848. t. ez. életbe léptetése iránt hatá
rozati javaslatot nyújt be. Az eddigi adózás meghosszabbításáról, a lottójövedékről, 
a seradóról, czukoradóról, végre az arany és ezüst árúk fémjelzéséről szóló törvényja
vaslatok végleg elfogadtatnak. A bor- és húsfogyasztásról szóló törvényjavaslat 
tárgyaltatván, elfogadtatik. A bélyeg, illetékek és dijak iránti törvényjavaslat áta-
lános tárgyalása megkezdődik. Név szerinti szavazás) 177 

( C L . ORSZÁGOS Ü L É S 1868. június 27-én. (Pillér Gedeon szabadságot kap. Kérvények 
bemutatása. A főrendek üzenik, hogy az eddigi adószedés meghosszabbításáról s a 
sójövedékró'l szóló törvényjavaslatokat, továbbá a Nagy-Britanniával kötött hajó
zási, valamint a Bajorországgal kötött, Jungholzra vonatkozó szerződést elfogadták. 
A bor- és husfogyasztási adó iránti törvényjavaslat végleg elfogadtatik. A védrend-
szerről, honvédségről, népfelkelésről s 1868. évi ujonczozásról szóló törvényjavas
latok bemutattatnak. A görög-keleti vallásuakról szóló törvényczikk szentesittet-
vén, kihirdettetik. A bélyeg, illetékek és dijak tárgyában beadott törvényjavaslat 
részletes tárgyalása íoly) 199 

C C H . ORSZÁGOS Ü L É S 1868. június 30-án. (Horváth Elek, Vitolay József és Brano-
vacsky István szabadságot kapnak. Hofmann Pál megbízólevele, a közoktatási mi
niszter felterjesztése a kezelése alatt álló vagy ónokról, és kérvények mutattatnak be. 
Missics János föltétesen igazoltatik. Az eddigi adószedés meghosszabbításáról, úgy
szintén a sójövedékről szóló törvények szentesittetvén, kihirdettetnek. A védelmi 
bizottság megválasztatik. A bélyeg, illetékek és dijak iránti törvényjavaslat rész
letes tárgyalása tovább foly s bevégződik. Csiky Sándor határozati javaslata a de
mokrata körök eloszlatása miatt, valamint Bobory Károlyé a külföldre szállitandó 
só tárgyában, mellőztetnek) 226 

CCLII . ORSZÁGOS Ü L É S 1868. július 1-én. (Ifj. Rudics József b. szabadságot kap. Kér
vények bemutatása. Stoll Károly a kereszthegyi bánya és hivatalos eljárások, Si
monyi Ernő a félegyházi események iránt interpellálják a kormányt, mely is mind 
a két ügyben azonnal válaszol. A központi bizottság beadja jelentését a föld- és 
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házadó iránti törvényjavaslatokról. A bélyeg, illetékek és dijak iránti törvényja
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fizetése, biztosítása, behajtása és pénzügyi törvényszékek felállítása, végre az 
1868-ban Horvát-Tótországban viselendő közterhek iránti törvényjavaslatokról. A 
7-dik osztály beadja külön véleményét az utolsó előtti törvényjavaslat egyik szaka
szára nézve. A földadóról szóló törvényjavaslat részletes tárgyalása megkezdődik) 294 

COLVI. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. július 7-én. (Átiratok és kérvények bemutatása. Aföld-
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adóról szóló törvényjavaslat tárgyalás alá vétetvén, átalánosságban elfogadtatik) 316 

CCLYII. ORSZÁGOS Ü L É S 1868. július 8-án. (Kérvények bemutatása. Csiky Sándor ha
tározati javaslatot nyújt be a Konstantinápolyba csalt erdélyi leányok ügyében. A 
házadóról szóló törvényjavaslat részletes tárgyalása megkezdődik) . . . . . 338 

CCLVIII. ORSZÁGOS Ü L É S 1868. július 9-én. (A kormány felel Hodosiu József és társai 
interpellatiójára a nemzetiségi kérdés ügyében. Kérvények mutattatnak be. A do
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PONTOSABB SAJTÓHIBÁK 
Lap Hns'íb &>r Hiba Igazítás 
44 2 5 - - 6 felülről azonosságával azonosságánál 
Ah 1 9 felülről eomitatus videlicet. eomitatus. videlicet 
45 2 8 felülről érhetett érhette 
46 2 3 alulról caestareo eaesareo 
52 2 13 alulról módon módról 
53 2 3 alulról Éz És 
56 2 10 felülről húzáson húszason 
68 2 5 alulról valóságot valóságos 
85 1 3 felülről nem nekem 

100 1 2 felülről nélkülözhetjék nélkülözhetjük 
104 2 9-- 1 0 felülről megszüntettessék megszüntethessék 
121 2 8 alulról legyen lesz 
128 2 13 -- 1 2 alulról megkértem megkérdeztem 
132 1 28 felülről kérelem sérelem 
132 1 29 felülről osohányából dohányából 
144 1 26 alulról Paczoíay József Paczoíay János 
195 1 17 alulról Quest Qu : est 
218 1 6 alulról fogathatom fogadhatom 
234 1 3—4 felülről szabály zatlan szabályzatban 
236 2 17 felülről támogadták támogatták 
260 (az ülés ezimében) cm CCL111 
274 2 12 alulról földadó földadót 
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CCXLI. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. június 17-dikén 

G a j z á g ó S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Draskóezy Gyula és Teutsch György szabadságot kapnak. Kérvények bemutatása. Az oraviczai választás
ról szóló vizsgálati jelentés beadatik. Nieolics Sándor a Béga-csatorna s bégaparti erdőségek bérbe adása iránt interpellálja a kor
mányt, mely azonnal felel is. A szabadságosok és betegek nevei felolvastatnak. A közvetett adókra vonatkozó törvényjavaslatok áta-
lános tárgyalása tovább foly s bevégződik ; a sójövedékre vonatkozó törvényjavaslat tárgyalása megkezdődik. 

A kormány részéről jelen vannak : Andrássy 
Gyula gr., Eötvös József b., Gorove István, Lónyay 
Menyhért, Mikó Imre gr., Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 1/i órakor, 

Az ülést megnyitom. A mai ülés jegyzőköny
vét Horváth Lajos jegyző úr fogja vezetni; a szó
lani kívánók neveit a tegnapi jegyző urak fogják 
vezetni. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Horváth Lajos jegyző (olvassa a junias 

16-kán tartott ülés jegyzökönyvét.) 
Halász B o l d i z s á r : T. ház! A jegyzőkönyv 

egyetlen egy szavára van észrevételem. A hol t. i. 
kifejeztetik, hogy a szerb nemzet irányában a 
képviselőház fájdalomrészvétét jelenti ki, a jegy
zőkönyvben ezen szó van alkalmazva: „a kép
viselőház megbízza, illetőleg megkéri a minisz
tériumot". Ez nem szabatos kifejezés, mert a kép
viselőház semmire sem kéri a minisztériumot; ha 
valamit akar általa eszközölni, meghagyja, meg
bízza. Ezen szót tehát kihagyatni kívánnám. (He
lyeslése) 

H o r v á t h Lajos j e g y z ő : A mint méltózta
tik parancsolni, a szerint fogom kiigazítani. Ezen 
kifejezés előfordul már az előbbi jegyzőkönyvek
ben is : jelesül midőn a ház a királyné ő felségének 
üdvözletét adatta át a minisztérium által, ezen 
szó használtatott: „felkéri a cultusminisztert". 

Halász B o l d i z s á r : Ez mutatja, t. ház, 
hogy midőn a jegyzőkönyv hiteLsittetik, nem igen 

lehet hallani. Ennélfogva észrevételeit nem is te
heti meg az ember. Ha e kifejezést akkor hallot
tam volna, szintén megtettem volna reá észrevéte
lemet. 

E l n ö k : A ház beleegyezésével tehát ezen 
szó „felkéri" kihagyatik. 

Csiky Sándor : Ha jól értettem a jegyző
könyv tartalmát, azon pontra vonatkozólag, hol 
a koronaügyésznek a házhoz intézett kérvényekhez 
mellékelt okmányok vagy hirlapi czikkek kinyo-
matása érdemében tegnap történt szavazásról van 
szó, nem értettem jól, ki vau-e fejezve, hogy most 
nyomassanak-e ki, vagy pedig a tárgyalás alkal
mával. (Felkiáltások: Jól van szerkesztve!) 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a jegyző
könyvnek azon részét, mely szerint az elnök áltól fel
tett kérdés igy szól: kivánja-e a t. ház most előzete
sen elrendelni, hogy a kérdéses czikkek kinyomassa
nak ? Helyeslés.) " 

Csiky Sándor.: Bocsánatot kérek. 
Elnök: A jegyzőkönyv hitelesíttetik. 
Draskóczy Gyula gömöri kövi kerületi kép

viselő két havi, Teutsch György képviselő szin
tén két hónapi szabadságot kér. A kért szabadság
idő megadatik. 

Abauj megye közönsége a tisza-ér-kőrösi csa
torna létesítését a Szamos folyónak a Tiszába 
beömlásén alul Jándnál eszközöltetni kérő Eereg1 

megye felterjesztését pártoltatni kéri. 
Somogy megyébe kebelezett Bize községnek, 

mint magokat nevezik, több lakosai és választói az 
18G7-dik állapot megváltoztatását s az 1848, 1327, 
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1790-diki törvényekkel is biztosított független ön-
állását a nemzetnek visszaszereztetni kérik. 

Marczali, szintén somogyi községnek , mint 
magokat nevezik, választói és lakosai ugyanazt 
kérik. 

Dr. Oppolczer János, mint a Bécsben tanuló 
ifjúság beteg-segélyző egyletének elöljárója, és dr. 
Jalics Ferdinánd, mint a bizottság elnöke, az iránt 
folyamodnak a képviselőházhoz, hogy a bécsi 
tanuló ifjúság beteg-segélyező egyletét évenkint 
országos segélyzésben részesíteni méltóztassék. 

Konstantinápolyban lakó több magyar, hi
vatkozással a képviselőházhoz még múlt évi no
vember 13-kán tartott ülésében beadott kérvé
nyük azon pontjára, melyben a panaszolt vissza
élések felderítésére vizsgáló bizottságot kért össze
állítani, miután a kormány ígérete daczára ez össze 
nem állíttatott, és a kérdéses leányok egy hon
leány nemesszivüségébó'l Pestre le is szállíttattak, 
ismét kéri azok kihallgattatását, hogy az igazság 
ekként bebizonyítható legyen. 

Gór Péter Eger város volt adóbehajtőja 14 
évi szolgálata következtében támadt szemelgyen
gülése miatt nyugdíjaztatását kéri kimondatni. 

Honecz Ede János volt honvéd lovas-kapi
tány ismételve postatiszti állomást kér adatni ma
gának. 

Mindezen kérvények véleményes jelentesté^ 
te! végett a kérvényi bizottságnak adatnak ki. 

Glatz Antal képviselő, mint az 1867-dik évben 
Oraviczán képviselővé választott Granzenstein 
Gusztáv megválasztatása ellen beadott panaszok 
megviz.sgáiáí.áia kiküldött biztos, eljárásáról jelem 
tését beadja. E jelentés az állandó igazoló bizott
sághoz tétetik át. 

Madarász Józ se f A házszabályokra hivat
kozva szót kérek. A t. háznak nem fárasztottam 
volna — igy is csak pár perezre — figyelmét, de ön
magam iránti kötelességem parancsolja, hogy most 
másodízben adatván már be a képviselőházhoz oly 
értesülés, mely az én vélelmem szerint a valóság
gal és igazsággal ellentétes, a képviselőháznak 
az irat felolvasásakori kedélyes hangulatát önma
gam igazolása végett kénytelen vagyok annyiban 
fölhasználni, mikép ígeu sajnálom, hogy bizo-
n)ros községek elöljárói, választói vngy lakosai, 
midőn valami ellenében a képviselőházhoz hivat
koznak, tisztelve a véleményszabadtíágot, egészben 
mégis nem olvassák meg, nem ügyelnek arra, va
jon alapos-e hivatkozásuk vagy nem. Én, uraim, 
soha sem mondottam sem június 4-kón, sem 13-kán, 
hogy én azon^ községeknek nevében adom bo a 
kérvényeket. En ezt mondottam és igy értettem. 
Ha félreértettem, bocsássanak meg. (D.rültség.) 
Igen, mondhataám, ha félreértettem, ügyeljenek, 
hegy ne értsék félre a jól mondott szavakat. Én 

azt mondottam, hogy azon községek nevei, me
lyekből kérvényeznek, a következők; és legyen 
bármely polgármester, bármely tanács, ki vagy 
mely nem helyesli azon kérvényeket: tisztelem 
véleményeket; de azt nem mondhatják és meg 
nem parancsolhatják, nem ellenezhetik, hogy azok 
nem azon községek lakóig kik engem megkerestek. 
Bocsánatot kérek, hogy ezeket kénytelen voltam 
előadni. (Jobbról fölkiáltások: Napirendre í) 

NiCOlics S á n d o r : T. ház! A t . ház enge
delmével interpellatiót kívánok a t. pénzügymi
niszter úrhoz intézni ; mielőtt azonban ezt felol
vasnám, bátor leszek röviden indokolni. 

Mária Terézia idejében országos munkával 
ásatott egy Krassó megyéből Temes megyén át Te
mesvárig vezető fausztató csatorna, melynek ket
tős feladata volt: először a kincstári erdők fáját 
oly vidékre szállítani, hol eladása lehetséges; má
sodszor azon vidékek és Temesvár városának 
módot adni, hogy faszükségleteiket fedezhessék. 
Ezen fausztató csatorna a kincstári erdőséggel 
együtt a mostani időkig mindig házilag kezelte
tett, és többféle haszonbér! ajánlat mindig vissza-
utasittatott, mely bár talán a kincstár némely 
előnyével jár t volna, de a vidékre műiden esetre 
káros hatást gyakorolt volna. 

Folyó évi april hóban azonban elterjedt azon 
meglepő hír, hogy a t. pénzügyminisztérium a 
fausztató csatornát, az ezen úsztatandó fával 
együtt, kéz alatt két bécsi kereskedőnek 10 
évre bérb-í adta, E hír valósult. Ezen csatorna 
a kincstári erdőség évi termesztményivel együtt, 
n nélkül, hogy az érdekeltek, megyék vagy 
Temesvár városa véleménye megkérdeztetett volna, 
a nélkül, hogy előleg kihirdettetett volna, a 
nélkül hogy árverés tartatott vojna, 10 évre 
haszonbérbe adatolt. Ezen szerződés szerint fön-
maradván a kincstárnak kötelezettsége a fát ölfára 
vágatni és a csatornáig szálittatni, 10 év lefolyása 
alatt az egyedüli nyereség, mi a kincstárt illeti, egy 
oí után 40 krt tesz, míg szabadságukban marad a 
vállalkozóknak a fa árát bármily magasra fel
csigázni. 

Átalános volt a megütközés Torontál és Te
mes megyében és Temesvár városban, mert e szer
ződés által Temesvár város és a nevezett megyék
nek nagy része a tüzelő fára nézve, mit primae 
necessitatis czikknek lehet mondani, két idegen 
nyerészkedő önkényének és egyedáruskodásá-
nak lett kitéve. Temesvár városa e tárgyban 
azonnal fölterjesztést intézett a t. pénzügyminisz
ter úrhoz, mely azonban sikertelen volt; később 

[ folyamodványával a minisztertanácshoz is fordult. 
j Temes és Torontál vármegyék szintén fölterjesz-
' test intéztek a minisztertanácshoz; ezen kívül 
! Torontál megye felkérte országos képviselőit, hogy 
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€ tekintetben interpellatiót intézzenek a pénzügy
miniszter úrhoz. 

Ezeket előre bocsátva, az interpellatió követ
kező. {Olvassa az interpellatiót:) „1 . I^az-e, hogy 
a temesmegyei kincstári fausztató csatorna az 
ezen szállítandó fával együtt két bécsi kereske
dőnek 10 évre visszavonhatlanul bérbe adatott? 

„2. Mi indította a pénzügyminisztériumot 
arra, hogy ezen fontos és messzeható szerződést 
minden előleges hirdetés és árverés nélkül meg
kösse ? 

jy3. Ha valóban visszavonhatlanul megköt
tetett e haszonbéri szerződés, mikép gondoskodott 
a pénzügyminisztérium, hogy Temesvár városá
nak, Temes és Torontál megyék nagy részének 
lakói nélküiözhetlen tűzi fájókra nézve a haszon
bérlők nyerészkedő egyedáruskodása ellen meg
óvassanak?" 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
T. ház! Miután Nicolics képviselő úr szives volt 
tegnap előre értesíteni, hogy mai nap interpellatiót 
íog hozzám intézni a béga parti kincstári erdősé
gek fája iránti eladási szerződés tárgyában: mó
domban volt az ezen ügyre vonatkozó iratokat 
magammal hozni; és ennébfogva a t. ház engedel
mével most mindjárt képes leszek az interpella-
tióra válaszolni; de kérem elébb a kérdő poatokat 
magamnak kiadatni. 

Horváth LajOS j e g y z ő (felolvassa az interpel
latiót.) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Örömmel ragadom meg az alkalmat, hogy a tett 
kérdésekre adandó válaszomban saját szempon
tomból, t. i. a magyar pénzügyminiszter szem
pontjából akkép válaszoljak, miszerint némely, 
ugy látszik, még irányadónak tekintett eszme 
iránt tisztába jőjünk. És mivel az eddigi gya
korlat szerint a képviselő úr az adott válasz után 
bizonyára élni fog azon jogával, miszerint kije
lenti, vajon meg van-e az általam adott válaszszal 
elégedve vagy nem ? engedje meg, hogy ezen 
esetnél használjam azon módot, mely a kér lések 
tisztába hozatalára gyakran a legjobb módnak 
mutatkozik, t. i. hogy én is állítsak fel egy pár 
kérdést, melyre ugyan saját nézetem szerint, a 
választ megadandom, de viszont a t. képviselő 
urat is felkérem, hogy a midőn meg vagy meg 
nem elégedését fogja nyilvánítani válaszomra, szí
veskedjék az általam feltett kérdéseket és a ma
gam által ezekre adott feleleteket is tekintetbe 
venni. (Halljuk!) 

Az első kérdés, melyet felteszek, a z : mit 
gondol képviselő úr, mi a pénzügyminiszternek 
mindenek feletti kötelessége az állam-va^voD 
kezelésénél ? 

Ugy hiszem,. nem tévedek, ha azon meggyő

ződésemet nyilvánítom, hogy erre a t. képviselő 
úr sem adhatja máskép a választ, mint : hogy 
mindenek felett kötelessége a gondjaira bizott 
állam-vagyont a lehető legnagyobb lelkiismere
tességgel és pontos szigorúsággal oly módon ke
zelni, hogy az állam-vagyon ne csak megőriz
tessék, hanem hogy abból a lehető legnagyobb 
jövedelem folyjon be. 

Miután ezen kérdést feltettem és arra ekké-
pen válaszoltam, méltóztassanak megengedni, hogy 
egy pár szóval megérintsem azon állapotot és azon 
körülményeket, melyek között találtam a magyar 
államnak egy nevezetes, t. i. az erdőségekben 
fekvő vagyonát és jövedelmét. (Halljuk!) Midőn 
a kincstári uradalmakat átvettem, azt tapasztal
tam, hogy, nem száradva ide a határőrvidéki er
dőségeket, a több mint 2 millió holdra menő rop
pant terjedelmű erdőségek egyre-másra felvéve az 
eddigi 5 évi átlag szennt katastralis holdankint 
14 y2 krnál többet nem hoztak. (Megütközés.) 

Ily körülmények között első kötelességem
nek tartottam, hogy a jövedelem szaporittathas-
sék. kipuhatolni ezen csekély jövedelmezésnek 
okait s azok alapján azután a reformokat léptetni 
életbe. (Helyeslés.) Az eddig elért eredményt, miu
tán az önálló magyar pénzügyi kezelés csak nem 
rég kezdődött, nagynak nevezni bizonyára nem 
lehet: mert midőn az előbbeni években az állam
erdőségeknek összes tiszta jövedelme nem tett 
többet, mint 291,000 forintot, az idei költségve
tésben 387.000 fvt vétetett előszámitásba, tehát 
az eddig elért jövedelemszaporu'at alig tesz száz
ezer forintot. A reformok keresztülvitelére bizo
nyára hosszabb idő igényeltetik: még is meg va
gyok győződve, hogy sikerülend a jövedelmeket 
lépcsőzetesen emelni, mindenek felett pedig, hofry 
sikerülend az évenkinti fatermelés összesrét. mely-
nek nagy része jelenben, ugy szólván, haszonve-
hetetlenül elrothad, egészen értékesíteni, és ez 
által nem csak az egyenes jövedelmet emelni, de 
egyszersmind az összes hazai faszükséglétnek is 
nagyobb összegű tüzelő anyagot nyújtani. Gyö
keres reform egyszerre minden irányban ki nem 
vihető: gondoskodásom tehát mindenek előtt oda 
terjedt, hogy legalább azon erdőségeknél, melyek
nek jobb jövedelmezésére nézve már most meg 
lehet tenni a lépéseket, a jövedelem szaporítására 
szükséges intézkedések időhaladék nélkül foga
natba vétessenek. 

Mit gondol a t. képviselő úr, vajon teljesí
tette volna-e. a pénzügyminiszter fenébb emlifett 

I kötelességét, ha visszautasítja az olyan ajánlatot, 
mely szerint magánál ezen egy erdőségnél, mely 
az összes kincstári erdőségeknek 20/ lon-ad, azaz 
V5-öd részét teszi, 157,000 írt jövsdeiemszaporu-
lat áll elő, mely szerint tehát nem csak ezen erdő-
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ségnek jövedelme, mely még a kedvezőbbek köz^ j 
tartozott, miután az 5 évi átlag szerint ezen béga 
menti erdőség 18 '|2 krt tett, nevezetesen szapo
rodnék? de tekintetbe véve az összes államerdő
ségek jövedelmét az előbbeni években, mely, mint 
már emlitém 291,000frt volt, 157,000 forinttal fog 
növekedni, tehát oly nevezetes jövedelemszapo
rulat áll elő, mely az összes magyar kincstári er
dőség jövedelméhez arányosítva, annak 54%-kát 
teszi? (Helyeslés.) U g y hiszem, t. ház, hogy azon 
felelősségnél fogva, melylyel az ország és törvény
hozás iránt tartozom, épen akkor mulasztottam 
volna el kötelességemet teljesíteni, ha ilyen ked
vező ajánlatot — különösen, midőn a vállalkozók 
teljes biztosságot nyújtanak és a szerződés szerint 
még több más kedvező feltételekre álltak rá, az 
elvállalt kötelezettségek teljesítésére nézve — visz-
szautasitok. (Helyeslés.) 

A második kérdés — engedje meg a t. képviselő 
úr, miután ő három kérdést intézett hozzám, én is 
szabadságot vegyek magamnak hozzá egy máso
dik, sőt, ha szükséges lesz, még egy harmadik 
kérdést is intézni (Halljuk!) — a második kérdés 
az: mit gondol a t. képviselő úr, minő viszony
ban áll a kincstár uradalmaira nézve a magáno
sok irányában ? 

Nézetem szerint, a kincstár, mint birtokos, 
mind az adózás, mind a magán jog tekintetében 
a kincstári uradalmakra nézve ugyan azon sza
bályok alá esik, mint bármely magán földbirto
kos ; (Ugy van!) és ugy hiszem, azon körülmény
ből, hogy valamely terület a kincstár tulajdoná
hoz tartozik, azon következtetést, hogy a vidék 
lakosai irányában bizonyos szolgálmánynyal tar
tozik, annyival kevésbbé lehet vonni, mert, ha egyes 
magánosnak, ki saját vagyona felett szabadon ren
delkezik, jogában áll is bárkinek tetszése szerint 
kedvezményeket nyújtani, azoknál, kik közva
gyont kezelnek, ilyen különös kedvezményeknek 
nyújtása a meg nem engedhető dolgok közé tarto
zik. Vajon képzelhető-e, hogy valakinek komo
lyan eszébe jutna, miszerint a Béga mentében eső 
valamely más magán uradalom birtokosának sza
bad rendelkezési jogát meg kell kötni a közte és 
más üzlettel foglalkozók közt kötendő szerződé
sekre nézve ? 

A harmadik kérdés, melyre egyébiránt a 
gyakorlat is megfelel, az: mikép méltóztatik föl
fogni, hogy mennyit ér valamely tárgy és mi ha
tározza meg arnyak értékét? Minden tárgy, azt 
hiszem, átalában annyit ér, a mennyiért eladható, 
és értékét a kinálat és kereslet határozza meg. 
Ezen kérdésre elméletileg és gyakorlatilag más
kép felelni nem lehet. 

Mintán az interpellatiónak egész súlya, ugy 
látszik, arra van fektetve, hogy az eddigi kevés 

) gonddal folytatott erdei gazdálkodás folytán élve
zett, a piaczi árakon aluli faáraknak előnyét egy 
bizonyos vidék számára biztosítsa: erre csak azt 
válaszolhatom, hogy, mint már fenébb emlitém, a 
pénzügyminiszternek mindenek előtt az a köteles
sége, hogy az államvagyonból a lehetőleg legna
gyobb jövedelmet eszközölni igyekezzék azon 
czélból, hogy az összes adózóknak teherviselése 
ez által is könnyittesék; és ugy hiszem, hogy ezen 
magasabb érdekkel szemben egyes vidékeknek 
jogosult igényök alig lehet. 

Egyébiránt az állam jövedelmének biztosítása 
mellett a vidéki érdekeknek is kellő kimélése 
bizonyára figyelemre méltó szempont a teendő 
intézkedéseknél; és miután Temesvár városa és 
vidékének érdekeltsége ezen szerződés ellen hozzám 
és a minisztertanácshoz intézett felszólalása, és a 
t. házhoz beadott kérelme által figyelmemet fel
hívta az iránt, vajon mennyire indokolt a város 
által kifejezett aggodalom Temesvár városa és 
vidékének tüzelő szerrel való ellátása tekintetében: 
ezen ügyet megvizsgáltattam és a következő ered
ményre jutottam. 

Eddig, 10 évi átlag szerint. Temesvár váro
sának összes fogyasztása kincstári fából tett 
18,000 ölet, a Béga mentében lefelé elterülő vidéké 
pedig 692 ölet. Ennyire ment körülbelül azon 
mennyiség, melyet a kincstár átlagban eladni 
képes volt, és e szerint koránsem értékesíthetett 
annyi fát, mennyi évenkint vágás alá kerülhetett 
volna, minthogy ezen erdőségeknek évenkinti 
termő képessége legalább 70,000 ölre tehető. A 
fa értékesítése végett szerződő fél pedig bizíosi-
totta az államot, hogy évenkint legalább 50.000 öl 
fát és azonkívül a vágásokban levő épültt- és ha-
szoníát is hasznosítani fogja, és e mellett az általa 
Ígért faár magasabb, mint a mely az utolsó idő
ben elérhető volt. Ugy hiszem tehát, hogy azon 
vidék, mely eddig csak 18 — 20000 öl fát használt 
el, faszükségben szenvedni bizonyára nem fog, ha 
ugyanazon erdőségből majdnem háromszoí annyi 
fog évenkint eladás végett kiszáll' • > , még 
pedig annyival kevésbbé, minthogy a szerződésben 
gondoskodva van arról, hogy Temesvár vá,ros 
szükségletére 18,000 öl fa adassék el Temesvárra. 
Továbbá a temesvári piaczot nem csak kincstári 
fával lehet ellátni, mert, a közel fekvő csákóval 
alapítványi uradalom is évenkint 15,000 öl fát 
képes eló'állitani; ínég közelebb fekszik hozzá a 
kalocsai érsekségnek „ági erdősége, és végre báró 
Ambrózynak 6000 kat. holdat haladó barcsi 
erdeje. 

Easzükségról panaszkodni tehát Temesvár 
város és vidékének ez után sem lesz oka, és mivel 
concurrentia is lehetséges, azon esetre, ha az állam
mal szerződő vállalkozók a faárakat talán felébb 
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emelnék i s , a szabad verseny a dolog természete 
szerint az árakat bizonyára csakhamar lejebb 
fogja szállítani. Végre a Maros, melynek vidéke 
oly nagy kiterjedésű erdőségekkel van ellátva, 
szintén nincsen messze Temesvártól, s ha egyszer 
a vasúti összeköttetés Árad és Temesvár közt léte
sül, az bizonyára a faáraknak még további lejebb 
szállását fogja eredményezni. De mindenekfelett 
meggyőző indok előttem arra nézve, hogy ezen 
panaszoknak alapos oka nem lehet, az, hogy 
biztos adatok alapján állithatom, miszerint Temes
váron a legjobb hazai kőszénnek, t. i. az oraviczai 
kőszénnek s? ázsája 60—70 krért kapható. 

I ly körülmények között, midőn a fára nézve 
a szabad verseny lehetősége fenáll; midőn a város 
és vidéke a legjobb kőszénnel magát a pesti árhoz 
képest majdnem fele áron elláthatja.- a pénzügy
minisztert mégis arra kárhoztatni akarni, hogy az 
államnak az erdőségben fekvő vagyonának jöve
delmét ne emelje : oly követelés , melyet az 
átalános közérdek világos megsértése nélkül tel

jesíteni nem lehet. (Helyeslés.) 
Egyébiránt a mellett, hogy a szerződésben 

ki van kötve miszerint annyi fát, a mennyit eddig 
a kincstár Temesvárra eladott, a vállalkozók is 
kötelesek eladni, a kincstár fentartotta magának 
azon jogot, hogy a saját és a hivatalok szükségle
tét, valamint a hivatalnokok failletékét, továbbá 
a két erdei hivatal kerületében levő községeknek, 
azok lakóinak és iparosainak házi szükségletök 
fedezésére megkívántató éjJületi szerszám- és dorong 
tűzifát kiszolgáltathassa. 

Végre még az ügy állásának felvilágosítására 
meg kell említenem, hogy midőn Temesvár városa 
értesült, hogy a pénzügyminisztériumnál a faela-
dási szerződés már pontozva és jóváhagyásom 
alá terjesztvevan, küldöttei által előttem megjelent ; 
midőn azonban felajánlottam, hogy az általam 
jóváhagyni szándékolt szerződést kellő biztosítás 
nyújtása mellett vegye át maga Temesvár városa, 
a küldöttség ezen ajánlatomat visszautasította. 
18,000 öl fának átvételére hajlandónak nyilatko
zott ugyan ; de mindenki, ki az erdei kezeléssel 
ismeretes, tudni fogja, hogy az erdő értékesítésé
nél nem az a feladat, az évi termelésnek egy ré
szét biztosan eladni, hanem a jövedelem csak 
akkor eszközölhető teljes mértékben, ha az összes 
évi termelés biztosan eladható. A megkötött szer-
ződésben még azon előny is foglaltatik a kincstárra 
nézve, hogy az évenkinti vágásokban találtató 
épület- és haszonfa a vállalkozók által köblábon-
kint 10 krjával vétetik át. I ly nagy mennyiségű 
fának megvételére és haszonfának átvételére Te
mesvár város küldöttei hajlandóknak nem mutat
koztak, sőt azt nem is vállalhatták, sha vállalják, 
bizonyosan rósz üzletet csinálnak, mert ilyen nagy 

üzletre haszonnal csak valóságos üzletemberek 
s nem törvényhatóságok vállalkozhatnak. 

Ezek után, ugy hiszem, a t. képviselő úr 
meg lesz győződve, hogy ámbár igen sajnálom, 
hogy Temesvárra nézve elmúlt azon idő, midőn 
talán kivételes árak mellett kapta faszükségletét; 
de a kincstárnak ilyen nevezetes érdekével szem
ben máskép nem cselekedtem, nem cselekedhettem. 

Ezeknek előre bocsátása után a kérdésekre 
válaszolok, ámbár azokra, ugy hiszem, a válasz 
magától értetik. 

Az első kérdés: Igaz-e hogy ezen szerződés 
megköttetett? Válaszom: Igaz. 

A második kérdés: Mi indította a pénzügy
minisztert erre ? Feleletem: Az állam java, az 
állami adók. 

A mi azt illeti, hogy miért nem szerződött 
Iicitatió utján ? ugy hiszem, t. ház, az iránt intéz
kedni, mely utón hiszi a pénzügyminiszter az 
állam érdekeit legjobban előmozdítani, ez egyene
sen bizalom kérdése, s azon felelősség terhénél 
fogva, melylyel minden alkotmányos országban az 
állam vagyonát a pénzügyminiszter kezeli, és 
azon bizalomnál fogva, mely feltételtezi, hogy képe3 
megitélni azt, hogy mely tárgyaknál hasznos a 
nyilvános árverés és melyeknél nem, (Igaz! Ugy 
van /) és melyeknél van az állam érdekében — nem 
mondom „kéz alatt*, mert hogy így adatott volna 
ki, ezt egyenesen visszautasítom — hanem egyezke
dés utján azoknak kiadni, kik a legezélszerübb 
ajánlatot teszik és a legnagyobb biztosi íe'kot 
képesek adni, annyival is inkább, mert a tapasz
talás számtalanszor azt tanúsította, hogy a nyil
vános árverés, a mennyiben mindenütt, hol számo
sak a versenyzők, czélszerü, gyakran káros is, mi
dőn oly tárgy iránti szerződésről van szó, mely
nél verseny nem lévén, összejátszástól lehet tartani. 
(Élénk helyeslés.) Ezen kérdés a felelősség, a bizalom 
kérdése. Mindaddig, míg a t. ház többségének bizal
mát birni szerencsés vagyok, mindig azon utal és 
módot fogom magamnak választani, melyet az 
állam érdekében legczélszerübbnek tartok, (He
lyeslés.) 

A mi a harmadik kérdést illeti: vajon vissza -
vonhatatlan-e a már megkötött szerződés? arra 
azt felelem, hogy az. Egyébiránt előadtam azon 
körülményeket, melyek szerint gondoskodva van. 
hogy, nem ugyan privilegialis, de rendes árak 
mellett, a vidék háromszor annyi fát kaphat, mint 
eddig. (Tetszés és éljenzés a jobb oldalon és középen.) 

NiCOliCS Sándor : A pénzügyminiszter úr 
előadására lesz szerencsém némelyeket válaszolni, 
miből ki fog tűnni, hogy nem érzem magamat a 
mondattak által megnyugtatva. 

Először is a tisztelt pénzügyminiszter úr 
azon kérdést intézte hozzám , hogy a pénzügymi-
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niezttraek mi a feladata ? nem-e az államnak leg
több jövedelmet szerezni ? Erre azt felelem, 
hogy az állam nem nyerészkedésre alapult társa
ság (Derültség), mely azért áll össze, hogy vala
mely primae necessitatis czikkből legtöbb jöve
delmet sajtoljon ki. Ha még magán embert is, ki 
ily czikknek árát , ha concurrense nincs, szerfe
lett felcsigázza, uzsorásnak nevezünk: nem lehet 
az államnak feladata ily czikkeket oly magas 
áron eladni (Zaj ellenmondás); vagy még inkább 
oly szerződés mellett bérbe adni, hol az állam 
haszna igen csekély, a vállalkozóké roppant nagy, 
a vidék kára pedig igen i a g y . (Zaj.) 

Azt mondotta a t. pénzügyminiszter úr, hogy 
eddig nem tudtak eladni többet 18.000 ölnél, 
most azonban a vállalkozók szerződés szerint 
kötelezve vannak megvásárolni 50,000 ölet. Elő
ször is az a kérdés, képes lesz-e a kincstár ezen 
50,000 ölet kiállítani és a csatornára szállítani? 
(Zaj, ellenmondás.) A kincstár 10 évre adta át 
ezen csatornákat és erdí-ket a vállalkozóknak, és 
évi haszna ölenkint 40 kr. Kérdés, 10 év alatt 
nem fog-e a munka és a fának a csatornához szál
lítása 40 kr.-nál többe kerülni? így , a mig a 
kincstár kárt valland, a vállalkozók 10 év alatt 
kényök-kedvök szerint az öifa árát oly magasra 
emelhetik, mint nekik tetszik. (Zaj.) 

Azt mondotta a t. pénzügyminiszter úr, hogy 
megvan a verseny, mert az alapitványi uradal
maknak ott erdeik vannak, azonkívül ott vannak 
a magánosok erdei, mint Ambrózy báróéi. Az ala
pitványi uradalmaknak erdei nem versenyezhet
nek soha az államkincstár erdeivel, mert ezek 
csatornán úsztatnak fát Temesvárra, azok pedig 
tengelyen ; azonkívül a magán birtokosok is, és 
mint hallom, Ambrózy ugyanazon vállalkozóknak 
adták bérbe erdeiket: ugy, hogy valóban ezen 
erdők monopóliuma tisztán ezek kezeibe került. 

Azt mondotta a t. pénzügyminiszter úr, hogy 
a temesváriak tudták, mikor köttetett ezen szer
ződés, és a dologban nem tettek semmit. Bocsá
natot kérek, én máskép vagyok értesülve. A szer
ződés april 12-én köttetett; Temesvár város köz
gyűlése april 15-én tartatott és azonnal telegram
mot is indított a miniszter úrhoz, melyet hallo
más szerint a t. miniszter úr nem kapott meg; a 
küldöttség pedig 16-án volt ott a t. miniszter ur
nái, mikor már a szerződés meg volt kötve. 

Arra nézve, hogy mennyire előnyös, vagy 
mennyire hátiányos ezen szerződés megkötése? a 
válasz tiszta és világos, melyet most adni fogok. 
Azóta összeállott Temesvárit tekintélyes pénzem
berekből és kereskedőkből álló consortium, mely 
bizonyosan szintannyi biztosítékot adhat, mint a 
mennyit a bécsi kereskedők nyújtanak, a e consor
tium a pénzügyminiszter urnák a következő aján

latot te t te : ők készek a bécsi vállalkozóknak 
30,000 frtot adni, ha a szerződéstől elállanak; 
(Derültség. Halljuk!) azonkívül kötelezik mago
kat azon szerződést elfogadni, azon különbség
gel, hogy az ölfa árát 5 percenttel fogják drágábban 
fizetni, mint ezek, az épületfa árát pedig 15 per
centtel ; a felett arra is kötelezik magokat, hogy 
Temesvárit a fát 10 percenttel drágábban soha 
sem fogják árulni, mint a hogy a kincstártól meg
veszik. (Zaj. Halljuk!) Innen tehát világos, hogy 
ha nyilvános árverés tartatik, és az kellőleg ki
hirdettetik, a kincstárra nagyobb haszon és 
a vidékre kevesebb kár háramlott volna. (Zaj. 
Halljuk!) 

Azon érvet, hogy a vállalkozók összebeszél
hettek volna, el nem fogadhatom: mert a mostani 
pénzbőség idejében bizonyosan a bécsi kereske
dők ellenében lettek volna magyar kereskedők, 
kik megkötötték volna a szerződést. 

Mindezeket előre bocsátva,egyéni véleményem 
az, hogy a t. pénzügyminiszter úr föladata az volna: 
vagy felbontani a szerződést, s jövőben, mint ed
dig, házilag kezelni az erdőt; vagy pedig oly tár
sulatnak adni bérbe, mely meghatározná a maxi
mumot, melyen felül a fát nem fogja árulni. (Ellen
mondás a jobb oldalon. Zaj.) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
T. ház! Méltóztassék megengedni, hogy csak egy 
pár szót válaszoljak a tisztelt képviselő úrnak. 
(Halljuk!) 

Képviselő úr kétségbe vonta állításomat, 
miszerint Temesvár városa küldöttségének azon 
ajánlatot tettem, hogy ha a város kívánja, hasonló 
feltételek alatt a szerződést rajok ruházandom, s 
ennek indokolására a képviselő úr dátumokat 
idéz. Az általa idézett dátumok állanak ; mind a 
mellett tehettem ezen ajánlatot, mert minden ily 
tárgyalások alkalmával a szerződés alá is iratik, a 
pontozatok is megállapittatnak; de mindig benne 
van a szerződésben azon záradék, hogy „a jóvá
hagyás fentartatik". Tehát a szerződés aláírása 
után is tehettem az átruházási ajánl;; ot. Egyéb
iránt az ajánlatot megtettem Temesvár városa kül
döttségének, és ugy hiszem, ezt az illetők magok 
sem fogják tagadni. 

A fő indok, mely mind a kérvén; ékben, mind 
a t. képviselő úr felszólalásában felhozatott, az, 
hogy Mária Terézia idejében épülvén ezen csa
torna , annak más czélja szerintök nem volt, 
mint Temesvár városának ellátása a szükséges 
tüzelő fával. Erre nézve, miután minden szüksé
ges adatokat megszerezni igyekeztem, azon felvi
lágosítást nyertem, hogy a csatorna felállításának 
czélja, a kiadó rendelet értelme szerint, az volt, 
hogy rajta malmok állíttassanak s az ott őrült 
liszttel Temesvár és Pétervár háborús időkben is 
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bizton el legyenek láthatók. Tehát nem ál l , hogy 
a csatorna készülése alkalmával egyedüli czél 
volt a faszállitás Temesvárra. 

A mi pedig azt illeti, hogy utólag, most, 
midőn a szerződés már meg van kötve, ennélfogva 
ismerik azt, s különösen tudják, hogy a szerződést 
megsemmisíteni nem lehet, ajánlkoznak vállalkozók 
a szerződés átvételére: erre nézve azon jelentés 
szerint, melyet e tárgyban az illető szakosztály 
részéről nyertem, azon felvilágosítást adhatom, 
hogy ezen ajánlatok komolyak nem voltak. 

NiCOliCS Sándor: Fentartoin magamnak 
erre nézve, ha szükségesnek látnám, külön indít
ványt tenni a t. ház előtt. 

ManOJlOViCS E m i l : (Napirendre!) T. ház ! A 
ház szabályai az interpellatióra nézve nem tartalmaz
nak semmi positiv rendeletet. Én tehát, megvallom, 
nem tudom, lehet-e tulajdonkép hozzá szólanom e 
tárgyhoz'? (Felkiáltások: Nem!) Engedelmet kérek, 
ha nem lehet hozzá szólanom jelenleg, akkor 
magamévá teszem ezen interpellatiót, melyet t. bará
tom Nicolics előadott, és azon joggal élek, hogy mi
niszter úrnak egy pontra nézve feleljek. Felelek 
egyetlen egy pontra, t. i. azon pontra, a melyet t. 
miniszter úr fel nem világosított, t. i. azon pontra, 
miért adta ezen erdőségeket szabad kézből haszon-
bérbe? Nicolics barátom más kifejezést használt; 
én azonban használom azon kifejezést, a mely 
szerintem szabatos : „szabadkézből." Én az állam
vagyont ugy találom czélszerüen bérbe adhatónak 
s eladhatónak, hogy a legnagyobb concurrentiának 
tér engedtessék. (Igaz!) A concurrentiának pedig 
tér engedtetik kétféleképen: t. i. vagy nyilvános 
árverés utján, melyre nézve a t. miniszter úr ki
mondotta, hogy nem lett volna czélszerü; megle
het ; vagy pedig zárt offertek utján. Én itt , és 
megvallom, más eseteknél is, a hol bérbeadás, 
eladás, vagy concessiók adása vagy hasonló tör
tént, mindig észrevettem, hogy a t. minisztérium 
méltóztatik ezen szabatos és czélra vezető eljárást 
mellőzni. Én ezen eljárást helyesnek nem találom. 
Es ha az áll, hogy a t. miniszter úr ezen bérbe
adás által azt akarta elérni, hogy az állam jöve
delme szaporittassék, akkor őszintén megvallom, 
h°gy jobban érte volna el ezen czélt, ha offertek 
utján adta volna bérbe ezen erdőségeket: mert ha 
ezen offert- licitatió megtartatik , akkor nem 
csak a temesváriak, kik állítólag concurráltak és 
concurrálni akartak, hanem mások is részt vettek 
volna benne; és méltóztassék elhinni a t. miniszter 
ÚJ") hogy én, ki az alföld viszonyait ismerem, s ki jól 
tudom, mily faszükségben szenved, meg vagyok 
győződve, hogy nem csak ezen árt, hanem sokkal 
magasabb árt adtak volna; és akkor, ha a nép 
kénytelen lett volna az eddigi csekély ár helyett 
magasabb árt fizetni, lett volna ebből az államnak 

**PT. H. JÍAPLÓ. 186%. Tin. 

valóságos jövedelme, mig most azon jövedelem, 
mely ezen eljárás által megszereztetik, egyátalán 
azon tehernek meg nem felel, a mi ez által a népre 
rovatik. (Helyeslés a bal oldalon.) 

E l n ö k : Kötelességemből folyólag figyelmez
tetnem kell a házat a szabályok 55. §-ára, mely 
mondja: „Napirenden kivüli tárgyakhoz a ház 
engedélye nélkül szólni nem lehet." Ha tehát a t. 
ház előleg elhatározza, hogy megengedi, hogy ez 
vitattassék, akkor kötelességem ezt megengedni. 
Ellenkező esetben a napirendre kell térnünk. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Én a t. elnök úr nyilatkozatát elfogadom, és 
természetesnek találom, hogy olyan tárgy, mely 
nem volt napirendve kitűzve, vitatkozás tárgyát 
nem képezheti ; azonban nem csak a miniszternek, 
hanem, ugy hiszem, minden képviselőnek is jogá
ban áll, olyan kérdésre, mely személyéhez intéz
tetik, válaszolni. (Halljuk!) Éz esetben szabadsá
got kérek a t. háztól az előttem szóló képviselő urnák 
nyilatkozatára megjegyezhetnem, hogy ha méltóz
tatott volna megtekinteni azon rendeleteket, me
lyek eddig a pénzügyminiszter által kiadattak, 
tapasztalni fogná, hogy azokban szabályul van 
felvéve, hogy minden kisebb bérletek árverés ut
ján, nagyobb bérletek rendesen a Közlönyben köz
tudomásra hozatnak s záros határidő alatt min
denki ajánlata beadására szólittatik, az ajánlatok 
pedig nem egy helyt, de három helyt, úgymint 
az illető kezelő hivatalnál, a pénzügyi igazgató
ságnál és magánál a minisztériumnál adathatnak 
be, s azok egyszerre bontatnak fel a miniszté
riumnál, mi igen czélszerü módnak bizonyult. 
Tehát azt, mit kivan, a minisztérium már rég teljesí
tette. (Helyeslés.) 

ManOJlOViCS E m i l (nagy zaj között.) Ez 
esetben nem történt kihirdetés. 

Halász B o l d i z s á r : A házszabályokhoz aka
rok szólni. T ház! Az elnökség által idézett 59. §-t 
méltóztassanak megkülönböztetni a most szőnye
gen levő tárgyat illetőtől. Indítványok, törvény
javaslatok a ház által kinyomtatva vagy kinyo-
matlanul napirendre tűzetnek ki. Méltóztassanak 
megbocsátani, ha a miniszter interpelláltatik, ez 
egészen más szabály. A miniszter a hozzá intézett 
interpellatióra vagy rögtön felel vagy pedig feleletét 
határozatlan időre halasztja. Csodálkozom Manoj-
lovics képviselő úron, hogy ama kérdést tette, 
hogy szólhat-e hozzá? A mint az interpellatióra 
a miniszter úr felelt, az ügy többé nem az interpel-
lálóé, hanem a házé. Az interpelláló megeléged
hetik vele, de a ház nem. Méltóztassanak meg
bocsátani : nagy fontosságú kérdéseket ezen az 
utón elodázhatóknak nem tartok és azokat ez 
utón agyon hallgatni nem lehet. Én tehát, t. ház, 
nem kérek engedelmet a szólásra, hanem élek 

2 
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képviselői jogomnál és hozzászólok. {Nagy zaj. 
Napirendre!) 

E l n ö k (csenget): Bocsánatot kérek a képvi
selő úrtól: minekelőtte folytatná előadását, legyen 
szabad épen azon kötelességnél fogva, melyet e 
szék rám ruház, s melynél fogva kötelességem a 
tárgyalási rendre felügyelni: még egyszer meg
kérdeni a házat, vajon, a házszabályok 55-dik czikke 
értelmében, megengedi-e, hogy a napirenden kí
vüli tárgy tárgyaltassék? (Nem! Napirendre!) 
Ha méltóztatnak megengedni, akkor folyhat a 
tárgyalás. (Hosszan tartó zaj. Elnök többször 
csenget.) 

H a l á s z B o l d i z s á r ; A házszabályokhoz kí
vánok szólani. (Zaj). 

E l n ö k (csenget): A házszabályokhoz kivan 
a képviselő úr szólani. (Halljuk!) 

Halász Bo ld iz sár ' (Hosszas zaj után:) 
T. ház! A házszabályoknak, mint a törvénynek, 
vau értelmezésök. Én el nem fogadhatom azon 
értelmezést, melyet az elnök úr adott az 55-dik 
szakasznak. (Felkiáltások: Az nem kérdés! Most a 
tárgy nincs napirenden!) Vannak kérdések . . . 
(Nagy zaj. Felkiáltások: Napirendre! Napirend
re! Halász Boldizsár a szószékre lép. Hosszan tartó 
zaj. Elnök csenget. Halász Boldizsár a szószéken leül. 
Derültség. Ujabb zaj. Napirendre! Napirendre! 
Halljuk!) 

E l n ö k : T. ház ! Van szerencsém felkérni a 
t. házat, ne méltóztassék az én gyengeségemet, ha
nem magát az elnöki széket tiszteletben tartani, 
s ennek következtében egész higgadtsággal elha
tározni, méltóztatik-e szavazás utján eldönteni, 
vajon e napirenden kivüli tárgyat tárgyal
hatja-e ? 

G h y c z y K á l m á n : T. ház! Igen röviden 
egyedül kérdéshez lennék bátor szólani. {Halljuk!) 
Nem ismerhetem el. hogy a házszabályok 55-ik §-á-
nak azon magyarázata, melyet t. elnök úr kifejezett, 
rendszerint és mindig helyes legyen ; a jelen eset
ben azonban elfogadhatónak találom: (Helyeslés) 
mert miután interpellatio tétetett és az interpel-
latióra válasz adatott, e házban, az eddig is fen-
álló szokás szerint, ahhoz minden képviselőnek — 
nézetem szerint — hozzászólni rendszerint joga 
van ; de miután az interpelláló kijelentette, hogy ez 
iránt külön indítvány beadásának jógát fentartja 
magának, azt hiszem, ezen tárgy igazan akkor 
lesz napirenden, midőn az illető indítvány meg-
tétik. (Ugy van! Helyes!) Én tehát t. képviselő 
társamat, ki most szólani akar , bátor vagyok 
teljes bizalommal felkérni, hogy ezen általam 
előterjesztett magyarázatot elfogadni szíveskedjék 
és tartsa fen előadását akkorra, mikor az indít
vány megtétetik. (Atalános helyeslés.) 

Halász B o l d i z s á r : Ghyczy Kálmán kép

viselő úr indítványát elfogadom. (Elhagyja a 
szószéket.) 

E l n ö k : Ormos Sándor képviselő úr nyi
latkozatot kíván a t. ház elé terjeszteni. 

Ormos Sándor: Tisztelt ház! Arad megyé
be kebelezett Erdőhegy községe a hírlapok ut
ján is értesülvén arról, miszerint a f. évi június 
4-kén Madarász képviselőtársunk e község nevé
ben egy kérvényt nyújtott be, melyben Erdőhegy 
aradmegyei község az 1867-iki szentesitett törvé
nyek, mint a hazára nézve veszélyesek ellen, nyi
latkozatot tett volna, a község ezen nyilatkozat, 
valamint a kérvény ellen is tiltakozik; egyszers
mind ellennyilatkozatát a t. képviselőház aszta
lára letétetni kivánván, van szerencsém azt egész 
tisztelettel a képviselőházhoz benyújtani. (Derült
ség.) 

E l n ö k : T. ház! A tegnapi megállapodás 
j folytán nem tudom, óhajtja-e ma a t. ház azok 
i neveit felolvastatni, kik a háztól engedélyt nyer-
! tek szabadságra távozhatni? (Halljuk!) Ezen eset-
j ben leszek bátor azok neveit felolvasni, kik most 
] szabadságon vannak: u. m. ifj. Ambrózy Lajos b., 
! Ács Károly, Czebrián László gr., Degenfeld G-usz-
, táv gr . , Keglevich Béla gr . , Lovassy Ferencz, 
; Prónay József, Rónay Mihály, Vay Sándor b., 

Zichy Ferraris Viktor gr. Vannak, kiknek szabad
ságideje már lejárt: azok neveit talán nem szükség 
felolvasni. Betegek pedig Böszörményi László, 
Bogyó Sándor és Fülepp Lipót. 

Tisza K á l m á n : Kénytelen vagyok megje
gyezni, hogy ezen névsorból kimaradt Madarassy 
Mór, kiről pedig positive tudom, hogy az elnök
ségnél jelentette magát a végből, hogy néhány 
napra, talán 8 napra, el fog távozni. 

E l n ö k : Bocsánatot kérek: itt csak azok 
nevei olvastattak fel, kiknek a ház adott enge
délyt. 

Tisza K á l m á n : Engedelmet kérek, de ha 
szó van a jelen nem voltakról, akkor az igazság 
azt kívánja, hogy azok is, kik elnöki engedélylyel 
távoztak néhány napra, szintén mint távozási en
gedélyt nyertek említtessenek föl. (Ugy van!) 

ElnÖk: Napirenden van a jövedékek és 
I közvetett adók feletti atalános tárgyalás. 

Zichy Nándor gr . : T. ház ! Engedje meg 
! a tisztelt ház. hogy az előttünk fekvő tárgyra 
igen röviden elmondjam nézetemet, mert azt hi
szem, az adóreform kérdése maga oly fontosságú, 
hogy az is figyelemre méltó, mit azok, kik e tár
gyat vitatják, fölhoznak még akkor is, ha magok 
oly csekély tért is foglalnak el e házban, hogy 
különben szót sem emelnének. 

Engedjék meg bevezetésül felemlítenem, hogy 
| azon indokolást, melylyel a ház küldöttsége az 
! előttünk fekvő törvényjavaslatokat bevezette : nem 
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tartom reám nézve kielégítőnek. Azt szerettem 
volna, hogy azon utak és módok jelöltettek volna 
inkább ki benne, melyek az adóreform érdeké
ben jövendőre követendők, mintsem az a múlt
nak némi történeti vázlatát adja, a mely azért, 
mivel egyoldalú és az akkori körülményeket ki 
nem meríti, reánk nézve sem tanulságos, sem pe
dig a jövendőre útmutatóul szolgáló nem lehet. 

Nem teszek több megjegyzést erre nézve, 
minthogy épen csak elvek felett akarok ez alka
lommal szólani. Reméltem, hogy elvi szempont
ból fog ezen kérdés a tegnapi tárgyalás alkalmá
val felvétetni. Ez nem történvén, el kell térnem 
azon iránytól, melyet különben követtem volna, 
és épen csak egyéni nézetként fogom előadni azt, 
a mit a ház által mint inditványt is tárgyaltatni 
kivánnék. 

Átalános azon érzet, és a küldöttség előadása 
is igazolja, hogy mind az, a mi eddig az adóre
form kérdésében történt, alig tekinthető kezdemé
nyezésnek, hogy az, a mit eddig előttünk feküdni 
látunk, nem tekinthető' olyannak, a mi kielégítő. 
Két szempontból iudokoltatik az ügynek ilynemű 
függőben tartása: az egyik az, hogy az adóre
formot addig kezdeményezni nem lehet, mig a 
financiális helyzet ezt jobban meg nem engedi; 
a másik, hogy gyakorlati tapasztalati adatokat 
kell előbb gyűjtenünk, hogysem magába a kér
dés érdemébe elegyednénk. 

Én azonban azt hiszem, hogy az adó kérdé
sét nem lehet csupán financiális, hanem főleg 
közgazdasági szempontból kell tárgyalni és meg
ítélni. (Helyeslés.) Áll ugyan, hogy az adó meny-
nyiségére nézve a financziális helyzet irányadó 
és szabályozó, főleg rendszeres körülmények kö
zött ; de áll viszont az is, hogy oly súlyos körül
mények lehetnek, a melyek még a legüdvösebb 
javításokat is lehetetlenné teszik. Én azonban 
helyzetünket ily súlyosnak nem ismerem. 

A mi a másik nehézséget illeti, hogy t. i. 
gyakorlati tapasztalatokat kell előbb gyűjtenünk: 
erre nézve azt jegyzem meg, hogy a tapasztala
tok nem csupán egyéniek lehetnek, hanem átalá
nos érvényűek is, melyek itt szóban forognak, ily 
átalános érvényüeknek pedig egyikünk vagy má
sikunk lehet ugyan hiányában, de kormányunk 
és törvényhozó testületünk nem. (Helyeslés.) Ha 
mi azt várnók, hogy csupán alkotmányos minisz
tereink által 1867 óta gyűjtött tapasztalati adatok 
nyomán induljunk, ma évtizedes bajaink orvoslá
sában alighajel nem késnénk. (Tetszés.) 

T. ház! Három különböző tekintetet akarok 
a t. ház előtt kimagyarázni: az első azon utat il
leti, melyet az adóreform érdekében követendő
nek tartanék; a második az, miként szeretném 
hogy az időközi ideiglenes helyzetben az adó je

len állapota kezeltessék ; a harmadik, mely szem
pontból tartanám az előttünk fekvő javaslatokat 
felveendőknek. 

Az elsőre nézve az, a mi függőben lévő s né
mileg gyökeres átváltozásnak neki nem induló 
helyzetünket, én, a mint mondottam, nem ta
pasztalati adatok hiányának s az ügy megindí
tása lehetetlenségének tulajdonitom, hanem tulaj
donítom annak, hogy e részben elhatározó biztos 
kezdeményezés nem történt. Nem akarom ez által 
vádolni a minisztériumot: nem az ő, hanem a vi
szonyok s körülmények hibája ez , minthogy azon 
tárgyak, melyek előttünk fekszenek, kivül vannak 
azon rendszeres teendők körén, a melyek egy 
parlamenti kormány rendes működéséhez tartoz
nak, s inkább átalános s nagyszerű reformok kö
rébe vágnak. Tapasztaltuk ennek következtében 
igen gyakran, hogy némely ügyekben a ház által 
elfogadható törvények előmunkálatait csak is ma
gának a háznak közreműködése által nyerhetni. 
Azért szeretném, hogy az adó kérdése, az adóre
form érdekében a ház szintén egy maradandó 
országgyűlési küldöttséget nevezzen ki. (Helyes
lés.) Indítva érezheti magát a ház erre az által, 
minthogy az adóreformnak szükségét mindnyá
jan érezzük s ismerjük; s nem praejudicálna ez a 
parlamenti kormány gyakorlatának azért, mivel, 
a mint már megjegyeztem, az adatok a rendes par
lamenti működés körét meghaladják, azok na
gyon szövevényesek, mélyen bevágó érdeküek s 
olyanok, a melyek sokkal nagyobb figyelmet s 
hosszabb működést igényelnek, mintsem egy 
személy vagy miniszter működése körébe le
hetne belefoglalni. Nem csak az indirect adó s az 
államegyedáruság, az egyenes adó, akataster elvei, 
a tiszta jövedelem felvétele; hanem az adókiszá
mítás, ellenőrzés s személyi kezelési rendszerek is 
forognak szóban. Mindezeknek átalakítása mé
lyen beható hosszas kölcsönös előmunkálatokat 
igényel; ilyeneket pedig, ha oly alapra nem 
fektethetjük, a mely bizonyos elfogadásra számot 
tarthat, akkor az egész munkálat veszendőbe me
het. Ajánlható volna ily intézkedés azért, mivel 
abban a nemzet nagyobb megnyugvást lelne, 
ténylegesb kezdeményezést látna, mint a pénz
ügyminiszter úr bármi más jó szándékú intézke • 
déseiben. 

Ez az, a mit az adóreform elintézésében kívá
natosnak látok. 

A mi azonban a pillanatnyi teendőket illeti : 
elismerem, hogy se az adóügyet teljesen függő
ben tartani, se minden reform nélkül hagyni idő 
közben nem lehet: nem lehetséges önérdekünk
ben, nem lehetséges azon viszonynál fogva, mely
ben a birodalom másik fele irányában létezünk. 
Nem lehet önérdekünkben azért, mivel az által 

2* 
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magunk is szenvednénk; nem lehet tanácsos a 
viszonylagosság érdekében, minthogy e kezdemé
nyezést ez által kiadnók kezünkből, és az ő 
érdekök a mi érdekünk számba vételével szintén 
jobban intéztetik e l ; nem lehetséges, minthogy 
sok tárgyra az adóra vonatkozó érdekkö
zösség azt követeli, hogy az egyformán intézendő 
és kezelendő. Azt pedig nem kívánhatjuk, hogy 
ott is várjanak, ha mi várunk. Azonban szerettem 
volna, ha, a legszükségesebb s egyszerre létesít
hető reformok kivételével, a törvényhozás az adó
kérdést egészen érintetlenül hagyta volna addig, 
míg erre nézve gyökeres reformokat nem kezde
ményezhet, kivévén azon törvényeket, a melyekre j 
nézve a viszonyosság tekintetéből intézkedni kel
lett. T . ház! hogy ez így nem történt, annak né
mely kellemetlen következéseit és előjeleit már is 
érezzük, s tartok tőle, hogy mind anyagi, mind 
politikai és szellemi tekintetben e téren a sajnos 
következéseket még jövőben ezután is érezendjük. 
Jelenleg azonban e térre visszamennünk aligha 
lehetséges, mivel már is mind a minisztérium, 
mind pedig a ház mélyebben vágott a tárgyba, 
hogysem azt félben hagyhassa. 

Én tehát az előttünk fekvő törvényjavaslato
kat épen csak ideigleneseknek tekinthetem és te
kintem, ngy mint azok önmagokat is jelzik. 

Figyelembe véve, hogy a dologba vágó re-
formálás, a dologba vágó indítványozás és ujabb 
alapon való átalakitás idejéből kifogytunk ; a rész
letes módositások által csakis nagyobb súlyt he
lyezünk azokra: elvi vitatásukba és részletezé-
sökbe ereszkedni nem kívánok, azokat minél egy-
szerüebben, ha lehet a ház bizottságának javaslata 
alapján tömegesen is, mint ideigleneseket elfoga-
dandónak tartanám. Ezen egyéni nézetem értel
mében, ha a ház támogatására számolhatnék, in
dítványt is tennék le a ház asztalára; így azon
ban visszalépek. 

Bobory Károly: T. ház! A szőnyegen 
fekvő tárgy az, a melyen függ, és méltán, az or
szág népének fő figyelme, azon tárgy, melytől fel
tételezi az ország népe érvényét ezen képviselő
háznak és az országgyűlésnek egész munkásságát 
a három év lefolyása alatt. A t. ház pénzügyi 
bizottságának és a központi bizottság munkálata 
azt jelenti, hogy itt csupán csak egyes reformok 
és nem gyökeres reformok hozatnak létre. Én 
megvallom, ezen nyilatkozaton és azon szándékon, 
ha csakugyan ez volt a t. pénzügyminiszter úr 
szándéka, nagyon csodálkozom. Az ország népe, 
mely elviselhetetlen adók által 18 év óta sujtatik, 
egyes javításokkal már nem elégszik meg ; az 
adók, melyek jelenleg fönállanak, egy törvénytelen 
kormánytól származnak, melynek tetteit minde
nekben mintegy sanctiónálni, gondolom, hivatva 

nincsen a képviselőház, és az ország népei i ly 
sanctiónálást ezen országgyűléstől legalább nem 
vártak. Vannak oly adónemek, melyek a mi 
törvényhozásunkban mindeddig tökéletesen isme
retlenek voltak. Az adó oly nagy, mely ellen 
átalánosan érezhetővé teszi magát nem csak az 
ország népének panasza, hanem egyszersmind az 
ország népének teljes elszegényülése is. (Zaj.) 

Azért én az adórendszerben gyökeres reformot 
óhajtanék, és a jelen szőnyegen forgó javaslatokat 
oly hiányosaknak találom, minélfogva én ezen, a 
miniszter áltat előterjesztett javaslatokat még csak 
tárgyalás alapjául sem fogadhatom, és nem is foga
dom el. Okaimat a következő egyes pontozatokban 
fogom előadni. (Folytonos zaj.) De nem beszélek 
addig, mig csend nem lesz. (Halljuk !) 

Először: minden rendes háztartásnál az alap 
az, hogy kimutattassék a múltból ugy a jövedelem, 
mint a kiadás. It t előttünk a múltból sem a jöve
delmek, sem a tett kiadások kimutatása nem fek
szik; ennélfogva hiányzik a kulcs, hiányzik az 
alap, a mire építsük a jövendő államháztartást. 

Másodszor: az adók kétfélék : vagy egyenes, 
vagy indirect adók. Az egyenes adókat illetőleg 
megdöbbentő annak hallása: mikor először vette 
kezelése alá az absolut kormány az adóknak kive
tését, az adók annyira felemelkedtek, hogy 1851-
ben ugyan 13 millió volt a földadó, 1865-ben már 
25 millió; most pedig, két év óta, mióta ezen 
politikai átalakulás megtörtént, nem azon mérv
ben, mely mérvben növekedett 1851 óta , t. i. évről 
évre 873,000 frttal, hanem most évről évre 4 millió
nál többel növekedett, ugy hogy az egész egyenes 
most 16V2 millióval több mint 1865-ben. Ennek 
hallása megdöbbentő az ország népeire nézve, s 
lehetetlen, hogy folytatása az országra és biro dalomra 
nagy megrázkódtatást ne hozna. Az egyenes adók 
azok, melyek a helyes államgazdálkodás szerint 
képezik tulajdonképen jogosan az adórendszer
nek alapját; az egyenes adók azok, melyekhez 
nincsen kötve a jogérzületű nép elégületlensége, 
melyet magokkal hoznak az indirect adóval járó 
nyomás és önkény, mely alatt annyit szenvedett 
ezen szegény magyar nép 19 év óta. Én nem 
vagyok a z , ámbár eddig törvényeink indirect 
adókat nem ismertek, mondom, nem vagyok az, ki 
az indirect adókat az államgazdaságból egészen 
ki akarnám tiltani, mert csak az indirect adók 
azok, melyek által némileg ki lehet elégíteni 
azon aránytalanságot, mely a gazdálkodó népnek, 
s a tözséreknek, bankároknak, gyáriparosoknak 
adófizetésében létezik; de az indirect adók oly 
gazdálkodással vannak összekötve, mely az ország 
népét elerkölcsteleniti, mint azt tapasztalni szeren
csétlenségünk volt. Az előttünk fekvő törvényja
vaslatok olyanok, melyek ezen erkölcstelensége-
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ket, a nép panaszait, és a financzcsorda által az 
indirect adók behajtásánál elkövetett visszaélése
ket legkevésbbé sem orvosolják. 

Harmadszor: találok az állam előirányzatban 
oly jövedelmeket is, melyek felvéve nincsenek. 
Nevezetesen nem látom az állam bányagazdasági 
jövedelmeit felvére; nem látom felvéve az alapít
ványi javak jövedelmét; ámbár az alapítványi 
jövedelmek ugyancsak a minisztérium által ke
zeltetnek. A ki valamit kezel, arról számolnia is 
kell, és arról előirányzatot is kell előterjeszteni. 
Továbbá vannak kiadások, melyek szerintem 
•épen nem időszerűek lennének: például az állam-
előirányzatban be vannak véve a törvényhatóságok 
költségei; ezek bevétele már mintegy praeoccu-
patiója a kérdésnek, mely elő fog fordulni, midőn 
a municipiumokat a ház rendezni fogja: mert eddig 
a, mi törvényhatóságaink házi pénztárakkal bírtak, 
és ezen házi pénztár által biztosítva volt törvény
hatóságainknak azon tehetsége, hogy a szükséghez 
képest rendelkeztek magok költségei felett. Tehát 
ezen praeoccupatiónak helye nincsen; azért a mi
niszteri előirányzatban a municipiumoknak bele
vezetett költségeit el nem fogadom. 

De továbbá ott látom azon előirányzatban a 
horvátországi kanczelláriának költségeit. Azt kér
dem én a minisztériumtól: mi hatása van a mi
nisztériumnak a horvát kanczelláriára ? Semmi! 
Vagy mi jövedelme van a minisztériumnak Hor
vátországból ? Továbbá ott látom ezen előirány
zatban, nevezetesen abban, mely a delegatió mun
kálkodás! alapján felvétetett, mint közös költségen 
erősítendőt, Krakkót és Istriát. Mi közünk van 
nekünk Krakkóhoz vagy Istriához ? Hasonlókép 
a közös költségek közé számítják ott Komárom 
megerősítésének költségeit. Komárom nem közös! 
Komárom Magyarországé; azért Komárom meg
erősítését a magyar hadügyminisztérium költség
vetésébe kívánnám felvétetni, és nem a közös 
minisztérium költségvetésébe! 

A közös ügyek költségei 58 milliónál többet 
tesznek, holott az országnak összes productiv 
kiadásaira csak 4.209,000 van felvéve, ide véve 
az összes földmivelési, ipar- és kereskedelmi, a 
közlekedésügyi, valamint a vallás- és közoktatás
ügyi minisztériumokat. I ly arányt culturországban, 
Európában, soha senki találni nem fog! Ily arány 
mellett én ki vagyok elégítve: mert nézetemet, me
lyet a házban mindenkor kifejeztem, hogy lehetetlen 
«lőre jutni Magyarországnak culturájában azon 
terhek mellett, melyek által Magyarország terhelve 
van, tökéletesen igazolva látom. 

Ennélfogva én a költségvetést a tárgyalás 
semmi alapjául el nemfogadhatom. 

A kiadásokat illetőleg: azokban a legnagyobb 
pazarlást veszem észre. Igen is, a legnagyobb pa

zarlást, mert látom pl. hogy a vallás- és közokta
tási minisztérium szám vivői személyzete 68, azaz 
több személyből áll, mint a pénzügyminisztérium 
számvivöi személyzete. Azt látom én, hogy pl. 
képviselőknek, kik egyszersmind államhivatalno
kok, s kik mint képviselők napi dijaik mellett 
szállásbéreiket is felveszik, mint államhivatalno
koknak szintén megközelítőleg 2000 frtot tevő 
lakbérek fizettetnek, holott a nép sanyarú kenyerét, 
adóját alig tudja magának megszerezni. 

Azért kérem a minisztérium egész előirányza
tát elvetettetni, és nem egyes reformokra szorít
kozni, hanem gyökeres reformokat hozni be az 
államháztartásba és az állam adórendszerében. 

Csanády Sándor: T. ház! Midőn a jelen 
országgyűlés által az absolut rendszer felett a ha
lálos ítélet kimondatott, ugyanakkor a megbukott 
kormányrendszer egyik nagybünéííl mondatott ki 
az , miszerint a nemzeteket a vég pusztulás, a 
vég elszegényülés örvényébe fogja meríteni. Ma
ga az igen tisztelt jelenlegi pénzügyminiszter úr 
is az 1866-ik évi február 17-én mondott beszé
dében ekként nyilatkozott: „Nem lehetne fonto-
sabb körülmény, mely inkább áldást hozólag hat
na az összes monarchia minden részének anyagi 
érdekeire, mint ha végre az államháztartásban az 
egyensúly helyreállíttatnék, az elviselhetetlen 
terhek könnyebbittetnének, mit azon körülmény is 
parancsolólag megkíván, hogy már mostan oda 
jutot tunk, hogy a súlyos adók gyakran csak az 
egyesek tőkeértékének megtámadásával hajtha
tók be." í g y történt nyilatkozatok után, a jelen
legi pénzügyminiszter urnák ilyen nyilatkozata 
után, a ki már 1866-ik évben elviselhetleneknek 
nyilvánította az akkori adókat , megvárta a nép, 
megvárta a nemzet, hogy akkor, a midőn a nem
zet adóügyeinek kezelésére az ott akkor nyilatko
zott Lónyay Menyhért úr jelöltetik ki, az elvisel-
hetlen adók leszállittassanak, és a nép jellemével 
összeférhetlen közvetett adók megsemmisíttesse
nek. Mi történt azonban ? Nem csak hogy az ed
digi adók lejebb nem szállíttattak, hanem igen is 
azok jelenleg még magasabbra emeltetnek; sőt 
daczára annak, hogy az adók felemelése tervezte
tik, még deficitek is mutatkoznak a jövőt illető
leg. Történt az, hogy a nemzet jellemével összefér
hetlen közvetett adók törvényesíttetni szándékol
tatnak. Nem csodálkozom, t. képviselőház, ily 
körülmények közt, hogy a nemzet egy része a je
lenlegi alappal nincs megelégedve. 

Igen t. képviselőtársam Nyáry Pálnak azon 
nézetét pártolom, miszerint ő ugy a dohány egyed
áruságot , mint a közvetett adókat is a nemzetre 
nézve mind szellemileg, mind anyagilag károsak
nak találja; de bocsásson meg a t. képviselő úr, 
hogy nem pártolhatom azon következtetését, 
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melyet ebből vont, hogy t. i. ezen adónemek 
bizonyos időre még is kell, hogy fentartassanak. 
Annál kevésbbé pártolhatom, mert ha egyszer áll, 
hogy azok a nemzetibe nézve károsak, akkor ezen 
országgyűlésnek nem szabad mást tenni, mint rög
tön megsemmisíteni mind azt , a mi a nemzetre 
nézve káros, annál is inkább a jelen körülmények 
közt, a midőn nézetem szerint még azon esetre is, 
ha a dohányegyedáruság és a közvetett adók 
megszüntetnének is, az államháztartásban hiány 
nem mutatkoznék, vagy legalább azon hiányokat 
pótolni lehetne l pótolni lehetne nézetem szerint az 
által, hu (Halljiík! Halljuk!) a Bach és Sehmeriing 
átkos kormányrendszer hivatalnokainak nyugdí
jazására, kiknek nagyobb része, mondhatnám, ezen 
nemzetnek hóhérai voltak, szánt összegekre milliók 
nem szavaztatnának; eszközölhető volna nézetem 
szerint az által, ha az állandó nagy hadsereg lét-
Bzáma. mely állandó nagy hadseregek átalános-
ságban az e^ész világon nem őrei a nép és nem
zet szabadságának, mely hadseregek gazdasági 
szempontból is a népek vagyonosodhatását csak 
gátolják, mely állandó hadseregek a népre erkölcsi
leg is károsan hatnak, ha, mondom, ezen állandó 
hadseregek nagy létszáma tetemesen leszállittatnék, 
és helyettök a nemzeti honvédsereg, mely sokkal 
kevesebb költséget igényel, állíttatnék fel. 

S miután ugy vagyok meggyőződve, hogy az 
állandó hadsereg létszámának tetemes leszállításá
ból meggazdálkodott összeg tökéletesen fogja pótol
ni azon hiányt, melyet ellőállitana a dohányegyed
áruság és az indirect adók megszüntetése: én a 
jelenlegi törvényjavaslatokat még kiindulási ala
pul sem fogadhatom el ; és óhajtanám, hogy a 
pénzügyminiszter úr &gy, a nemzet jellemével ta
lálkozó törvényjavaslatot készitsen. 

Tisza Kálmán: T. ház! Én a magam 
részéről azt tartom, hogy midőn kilencz törvény
javaslat fekszik előttünk, mely felett átalánosságban 
véleményt mondhatunk, valóban elég tágas tér 
ez arra, hogy ezen tul a napirenden nem lévő 
költségvetési, hadügyi és más kérdésekre ki ne 
térjünk. (Helyeslés.) Én tehát azon megjegyzései
met, melyek a költségvetés iránt nekem is lehet
nek vagy talán lesznek is , fentartom akkorra, 
midőn majd napirendre lesz kitűzve. Szólok most, 
még pedig csak igen röviden, egyes egyedül a 
tárgyalás alatt levő törvényjavaslatokról a legna
gyobb átalánosságban. (Halljuk!) 

Megvallom, magamnak is nagy kedvem 
volna, és gondolom, sokaknak a házban, azt 
mondhatni, hogy ezen előttünk fekvő törvényja
vaslatokat tárgyalás alapjául el nem fogadhatjuk. 
Nagy kedvünk volna legalább azoknak, a kiknek, 
mint nekem is, hitünk szerint ezen törvényjavasla
tok igen sok és némileg gyökeres hibában leiedze

nek; de ebben, engem legalább, meggátol a z r 
hogy bármit akarjunk is, azt az egyet nem akar
hatjuk, ós nem is szabad akarunk, hogy Magyar
országot ne lehessen kormányozni. (Helyeslés.) 
Minthogy ezt nem akarhatom, tekintve a jelen hely
zetet, azt, hogy e törvényjavaslatokat egyátalán 
most visszautasítom és tárgyalás alá venni nem 
akarom, nem mondhatom : mert az idő meg nem 
engedi, hogy az ország szükségeiről már most 
más rendszer utján intézkedni lehessen ; inert oly 
vérmes reményekkel, hogy egyes felhozott positió-
kontettlevonásokkal, még baki vihető volnais azokat 
rögtön esközölni,ahiányokat fedezhetnők, magamat 
nem kecsegtetem. Mert különben is igen jól tudom,, 
hogy valamint az uj adórendszer kidolgozására 
idő kell, épen ugy idő kell és egy bizonyos fokig-
óvatos eljárás, midőn, habár helytelen, de bizonyos 
egyes személyekre nézve bizonyos jogosultságot 
nyert kiadásokat akarunk levonni. 

A mi magokat az előterjesztett törvényeket 
illeti, én az egész eljárást — kénytelen vagyok 
őszintén kimondani — a mely követtetett, elhi-
bázottnak tartom: nem azokra nézve most, miket 
a törvény magában foglal; hanem hibásaknak 
tartom azért, mert oly alakban történt az előter
jesztés , hogy valósággal erkölcsi és physikai 
lehetetlenség volt, hogy a háznak nem kilencz-
tized része, hanem kilenczvenkilencz századrésze-
is tudhassa, hogy igazában miről van szó. Mert ha 
nem volt is idő egyszerre megváltoztatni a rend
szert, és bizonyos elnézéssel lenni e tekintetben 
kész vagyok; de ha nem volt is idő, mondom, 
megváltoztatni a rendszert: de volt idő, ke lk t t 
volna lenni arra, hogy legalább az előttünk fekvő 
törvényjavaslatok ugy terjesztessenek be, hogy a 
hazának minden polgára tudhassa, mi az, a mi őt 
kötelezi. De miután a pénzügyminisztériumnak, 
melynek számos hivatalnok áll rendelkezésére, és saj
nálom, hogy még igen is nagyon nagy számmal 
azon időből, hogy az ideiglenes rendeleteket ismer
hessék, a pénzüg3Tminiszteriumnak lehetett volna 
azon rendeletekből összeáilitnia azt, a mi még m a 
is életben van, volt rá ideje, hogy megtegye azo
kon a törvényjavaslatban foglalt változtatásokat, s. 
ugy mint egy egészet terjeszsze a t. ház elé. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Meg is van! 

Tisza K á l m á n : Azt tetszik [mondani a. 
pénzügyminiszter urnák, hogy meg is van. Jól 
tudom, egy része, egy példányban az osztályok 
asztalára le volt téve; de egy része még akkor sem. 
Hogy a mire a pénzügyi minisztériumnak 
nagy személyzete mellett másfél év alatt elég 
ideje nem volt, arra eg}Tes képviselőnek egy hét 
alatt hogy lenne ideje ? azt átlátni nem tudom. 
(Bal felöl helyeslés.) 
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Előre bocsátom ezeket, mint előre is mondám, 
az átalános vitatkozás alkalmával, s részletekre 
terjeszkedni nem fogok; de kifejtem röviden 
azon nézetemet, hogy, mint egy előttem szóló 
képviselő úr is monda, szükségesnek tartván a 
gyökeres reformokat, mindezen törvényeket csak 
» g y tekintem, mint Icgideiglenesebbeket. (Felki
állás: Mind'nki ugy tekinti!) 

Különben is furcsa helyzetben leszünk ezen 
törvényekkel. Áz igen tisztelt pénzügyminiszter 
•előterjesztése szerint ezen törvényekkel en bloc tör
vénybe igtattattak volna a nagyobbrészt a ház által 
kellő gondossággal nem is ismerfcrendeletek, melyek 
& múlt kormányoktól maradtak fön, s azoknak a 
törvényjavaslatok által érintetlenül hagyott részei; 
<le a ház osztályai és központi osztálya, szerintem 
igen helyesen, azt el nem fogadhatván, miután mást 
nem tehetett, csak indemnityt adott a miniszter
nek. Vannak tehát oly rendelkezések, melyeknek 
egy kis része törvény, s a másik a törvénybe ig-
tatott indemnity. Azt hiszem, e helyzet tarthatat
lan, és szükséges, hogy a legideiglenesebbnek te
kintessék. 

Az egyes törvényjavaslatoknál, mondom, elő 
fogom adni nézeteimet, előbocsátva most már, hogy 
akkor is részemről legalább nem annyira arra fogok 
súlyt fektetni, hogy némelyikén azon törvényeknek, 
melyeket már alapjokban és csirájukban ellii-
bázottaknak tar tok, foltozásokkal javítgassak, 
hanem oda fogom használni legalább saját magam 
szavát, hogy oda törekedjem, miszerint kimondas
sák most, hogy a mostani helytelen alapon nyugvó 
törvények minél előbb megváltoztassanak. 

Különben pedig azon föntartással , melyet 
ezekre nézve Nyáry Pál képviselőtársunk elmon
dott, én azon tényszerűségből, a melyben va
gyunk, a benyújtott törvényjavaslatokat a tár
gyalás alapjául elfogadom. (Helyeslés a bal ol
dalon.) 

W l á d A l a j o s : T. ház! A beterjesztett tör
vényjavaslatok elolvasása után, szomorúság fogta 
•el keblemet, mert meggyőződtem, hogy mi csak 
a danaidák hordóját töltögetjük: töltjük pedig a 
nélkül, hogy csak legkisebb reményünk is volna, 
miszerint az valaha megtelnék : mert véleményem 
szerint mindaddig, míg az államadósságok és a 
.hadseregnevezetesen reducáltatni nem fognak,mind
addig Ausztriát biztos és solid alapon szervezni és 
tartósan megalakítani nem lehet. A következmé
nyek igazolni fogják állitásom alaposságát, vala
mint igazolták azt is, mit néhány hónappal ezelőtt 
az állampapirok és értéköknek redueálása felett be
széltem: mert a birodalom másik felében ténjdeg 
ezen reductió, legalább részben, már foganasitta-
tott és a jövőben is alkalmasint még nagyobb 
mértékben foganatosíttatni fog. Tehát nekem 

meggyőződésem az, hogy ezen alapon az ausztriai 
birodalom és hazáknak pénzügyi visszonyait töké
letesen rendezni nem lehet. 

A beterjesztett törvényjavaslatokban igye
kezik a pénzügyminisztérium segédeszközt adni 
arra, miszerint az állam adósságai s a szükségle
tek fedeztethessenek, és ha az idei termés s külö
nösen az aratás véletlenül jó lesz, akkor az állam 
jövedelmei pontosan be is folyhatnak. De tegyük 
fel, uraim, azon szomorú, de megtörténhető esetet, 
hogy a termés rósz lesz: akkor, uraim, nx lesz a 
következmény? Az, hogy a pajnron ott lesznek a 
bevételek, valamint ott voltak a birodalmi cs. 
kormány által több éveken által a birodalmi ta
nácsnak beterjesztett budgetben is, de azon illuso-
rius bevételek nevezetes része behajtható nem 
volt. Már most, ha a jelen költségvetésben is 
deficit fordul elő, rósz aratás esetében honnan és 
hogyan fogjuk ezen s a még felmerülendő deficitet 
fedezni'? Pénzügyi bajainkon tehát nem egyes 
foltozgatások, hanem radicális, gyökeres orvoslás 
által lehet egyedül segíteni. (Helyeslés.) Minthogy 
azonban egy gyökeres gyógyszert illetőleg, a 
pénzügyminisztérium el nem készült: a beterjesz
tett törvényjavaslatokat a részletes vita alapjául 
elfogadom ugyan azért, mert azoknál jobbak 
egyik részről sem terjesztettek be ; azonban el 
nem fojthatom magamban a miatti sajnálatomat, 
hogy, miként Debreczen város tisztelt képviselője 
Tisza Kálmán úr is megjegyzé, a pénzügyminisz
ter úr a beterjesztett törvényjavaslatok alapjául 
szolgáló császári pátenseket össze nem szedette, 
codificálva be nem terjesztette. Hiszen, uraim, ha 
azt kívánjuk, hogy a törvényt mindenki megtartsa, 
akkor kötelességünk arról is gondoskodni, hogy 
azon törvényeket ismerje mindenki és azok megta
nulása vagy legalább ismerete könnyen megkö-
zelithetö legyen. Már pedig, mint t. képviselőtársunk 
Tisza Kálmán megjegyezte, az előbb fenállott 
s jelenleg módosítandó cs. pátensek s rendeletek 
még az osztályokban sem osztattak ki, és e sze
rint azokról nekünk magunknak sincs tudomásunk: 
hogyan lehessen tehát kívánni a nagyközönségtől, 
hogy azon törvényeket tudja és azon szabályok 
ellen ne vétsen ? ! 

En tehát a szakaszonkinti tárgyalás alkalmá
val fentartom magamnak a törvények végső pont
jaihoz abbeli módositványaimat előadhatni, misze
rint a pénzügyminiszter oda utasittassék, hogy az 
egyes adónemekre vonatkozó eddig megjelent 
összes rendszabályokat az országgyűlés által jelen
leg megalapítandó módositványok szerint kiiga
zítva s kiegészítve, a hivatalos lapban s azon kí
vül az országban divatozó nyelveken köztudomás 
és ahhoz leendő alkalmazkodás végett közhírré 
tenni kötelességének tartsa. 
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E l n ö k : Több szónok nincs fölírva. 
Lónyay Menyhért pénzügyér: Ha az 

átalános tárgyalás be van fejezve, méltóztassanak 
megengedni, hogy a tárgyalás alkalmával elmon
dottakra némelyeket megjegyezzek. (Halljuk!) 

Ugy hiszem, adandó válaszomban rövid lehe
tek, annyival inkább, miután az átalános tárgya
lás közben kifejlett vita nem forgott azon átalános 
elvi kérdések körül, melyek a beterjesztett tör
vényjavaslatokban foglaltatnak. Az egyes meg
jegyzések mindazok részéről, kik a tárgyhoz szól
tak, vonatkoztak az egyes törvényjavaslatokra is, 
s miután fentartották a javaslatok részletes tár
gyalása alkalmával azokat ismételve s bővebben 
előadni, én is ezen alkalomra tartom fen magamnak 
a választ; jelenben csak is az átalános észrevé
telekre kívánok válaszolni. 

Debreczen városa igen t. képviselője azzal 
kezdé beszédét, hogy nem lehet el nem fogadnia 
ezen törvényjavaslatokat, melyek az ő Ítélete sze
rint nem helyesek, nem jók, minthogy az el nem 
fogadás esetében az állam kormányzata megakasz
tatnék, mit ő sem akar, ennélfogva az előterjesztett 
törvényjavaslatokat a részletes tárgyalás alapjául 
elfogadja. T. ház! Hivatkozom azokra, miket az 
államköltségvetés benyújtása alkalmával volt sze
rencsém elmondani. Én sem mondottam, hogy 
ezen törvényjavaslatok minden tekintetben meg
ütik a mértéket; magam mondottam, hogy én sem 
tartom azokat olyanoknak, melyeken javitani ne 
lehetne, sőt a javítások, az adóreform szükségét 
én is kiemeltem. 

Ha azon helyzetben volnánk, hogy most 
kellene megállapítani összes adózási rendszerün
ket, sokat egészen más alapon hoznék, mint pénz
ügyminiszter, javaslatba. 

A létező viszonyok szerint ugyanis mi a fel
adat? A feladat az, a mit Debreczen városának 
érdemes képviselője is mondott, hogy t. i. nem 
szabad a törvényhozásnak oly módon eljárni, oly-
kép intézkedni, minek következtében kormá
nyozni lehetetlen. Ebből pedig az következik, 
hogy mindaddig, míg idő és körülmények meg 
nem engedik, az adórendszer gyökeres és czél-
szerü átalakítására azon eszközöket kell használ
nunk, melyek lehetségesek és rendelkezésünkre 
állanak ; tehát míg jobbat teremteni képesek nem 
vagyunk, azon alapokat kell megtartanunk, me
lyek jelenleg léteznek és lehetségesek. Ez azon
ban koránsem zárja ki azt, hogy a kellő javítá
sok, melyek lehetségesek, már most keresztül ne 
vitessenek. 

E tekintetben nincs köztünk tehát eltérés; 
legfeljebb az, hogy Debreczen városa érdemes 
képviselője az előterjesztett törvényjavaslatokat 
roszabbaknak tartja, mint én ; de ő is azt hiszi, 

hogy szükséges azoknak alkalmazása, s én is azt 
hiszem, hogy azok nélkül jelenben tovább kormá
nyozni nem lehet. 

A mi már most egyenesen ellenem, mint 
pényügyminiszter ellen intézett észrevételeit illeti t 
azokra nézve is válaszolok. Ugyanis hibaként 
említi, hogy t. i. több hónapi idő alatt mindazon 
szabályokat és rendeleteket, melyek az adók ke
zelésére vonatkoznak, elmulasztani összeállittatnL 
Ezen észrevételre szabad legyen felvilágositólag 
megjegyeznem, hogy ha egyedül csak arról lett 
volna szó, hogy a jelenben létező szabályok, ugy 
a mint azok eddig gyakorlatban voltak, elő
terjesztessenek, ennek eleget tenni nagyon egy
szerű lett volna. Legfölebb néhány fordítóról 
kellett volna gondoskodni, vagy a „Reichsgesetz-
blatf 'ból ki kellett volna azokat irni. De a föladat 
nem ez volt; hanem az, hogy ezen átmeneti kor
szakban is behozassanak e szabályokba azon le
hető javítások, melyek a jelen körülmények közt 
kivihetők. Mire kellett tehát e tekintetben a leg
főbb súlyt fektetni ? Arra, hogy azon javítások, me
lyek az előttünk fekvő törvényjavaslatban a mi
nisztérium által javaslatba hozattak és most tár
gyaltatnak, a szabályokban is benfoglaltassanak \ 
tehát nem a létező szabályok egyszerű összeállí
tása, de azok czélszerü szerkeztése, az elfogadandó 
törvények szerinti uj szerkezete volt a feladat, ez pe
dig előleg meg nem történhetett. 

Egyébiránt méltóztassanak megengedni, hogy 
az ellenvetés felvilágosítására egy észrevételt 
tehessek. Az adók kezelésére vonatkozó szabályok 
nem csak azt foglalják magokban, a mi a törvény
hozás intézkedési köréhez tartozik, de leginkább 
azokat, mik a törvény végrehajtására vonat
koznak. Méltóztassanak e tekintetben azt is figye
lembe venni, hogy bármely rendezett alkotmá
nyos országban a pénzügykezelés szabályai a 
törvény mellett léteznek s létezni fognak ezután 
is. Az adók mértékét , alapját, a behajtás és 
biztosítási módott átalánosságban és főbb vo
nalakban elvileg a törvény határozza meg.; de 
vannak ezen kivül még más szabályok i s , me
lyek a felelős kormány által adatnak k i : ezen 
szabályoknak nem szabad eltérni azon főbb elvek
től, melyek a törvényekben foglaltatnak, sőt azok
kal egyezőknek kell lenni. De ha azt akarjuk, 
hogy rendszeres pénzügyi kezelésünk legyen, ne 
akadályozzuk a felelős minisztert a törvényekben 
foglalt elvekkel megegyező intézkedések tételében, 
sőt a törvény által kitűzött czél elérése végett 
szabályok kiadásában. Az általam összeállított 
szabályokban, melyeket bemutattam, mindenki, 
ki azokat vizsgálni fogja, tapasztalni fogja, hogy 
azokban a törvényjavaslatban foglalt javítások 
keresztül vannak vive. 
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Tisztelt képviselő úr továbbá azt mondotta, 
miszerint én azt mondottam volna, hogy ezen szabá
lyok en bloc a törvényhozás által elfogadandók. 
T. ház, bátor vagyok ezt tagadni. 

Én mint eszmét állítottam fel, hogy ha a t. 
ház azt kívánná, hogy ezen átmeneti években a 
szabályok iránt is törvényes intézkedés kívántat
nék, miután azok terjedelme igen nagy és azok 
sokszerük, alig maradna más mód fen, mint ezen 
szabályokat, ugy mint az országbírói értekezés 
munkájával történt, en bloc elfogadni; de midőn 
ezen eszmét emlitém, hozzá tettem, hogy ezen 
részletes szabályok ki vannak dolgozva s azok a 
pénzügyi bizottsággal közöltetni fognak, mi meg 
is történt; közöltettek azok az osztályokkal is a ta
nácskozás alkalmával, s ha nem közöltethetett egy
szerre mind, annak oka az volt. mert azok kőnyoma-
tása sok időt igényelt nagy kiterjedésök folytán. 
Tehát azon t. képviselőknek, kik tudomást kívántak 
magoknak szerezni, ez módjokban volt. 

Egyébiránt átalánosságbanmegjegyzem, hogy 
azon szabályokban semmi szokatlan, a törvényja
vaslatokkal meg nem egyező uj nem foglaltatik. 
(Derültség.) 

Debreczen város t. képviselője fentartotta ma
gának, hogy a részletes tárgyalás alkalmával a 
helytelen alapokon nyugvó törvényjavaslatokra 
ineg fogja tenni észrevételeit. Részemről igen ör
vendek ezen nyilatkozatnak, mert meg vagyok 
győződve, hogy azon alkalommal, midőn ki fogja 
mutatni az általa roszalt törvényjavaslatok hibáit, 
egyszersmind ki fogja mutatni a módokat is, me
lyek folytán egy jobb s czélszerübb adózási rend
szert fog lehetni életbe léptetni. (Elénk helyeslés a 

jobb oldalon.) 
Méltóztassék még megengedni, hogy t. bará

tom gr. Zichy Nándor előadására tegyek néhány 
észrevételt. 

Az ő véleménye is találkozik az én vélemé
nyemmel, miután kijelenti, hogy az előterjesztett 
törvényjavaslatban sok javitni való van, sok, a mit 
helyesebb alapokra kell fektetni. Azonban ha nem 
is kárhoztatja átalánosságban a törvényjavaslato
kat, mint Debreczen városa érdemes képviselője, 
tőle még abban is különbözik, hogy számba veszi 
az átmenet nehézségeit, számba veszi azon viszonyt, 
mely köztünk és Ausztria közt. létezik s mely az 
adóreformok tekintetében is mindkét rész szabad 
intézkedését korlátozza. Miután gr. Zichy ezen 
átalános észrevételén kívül még úgyszólván indít
ványt is tett egy állandó országos pénzügyi bi
zottság kiküldése i ránt : azt kell hinnem, hogy azon 
alkalommal, mikor szerencsém volt a t, ház előtt 
az indítványt tenni az állandó pénzügyi bizott
ság megválasztása iránt, alkalmasint a t. képviselő 
úr nem volt jelen, mert indokai, melyeket előho-
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zott, tökéletesen megegyeznek azon indokokkal, 
melyeket az állandó pénzügyi bizottság inditvá-
nyozása alkalmával én hoztam elő. Azt hiszem, 
hogy az adóreformok tervezése s átalában a pénz
ügyi rendszer megállapítása más alkotmányos or
szágok példája szerint is akkor történik czélsze-
rüen, ha szakférfiakból alakított állandó pénzügyi 
bizottság választatik a képviselőház által azon 
czélból, hogy minden előforduló pénzügyi kérdésre 
nézve nem csak a törvényhozásnak adhassanak 
szakértő véleményt, de már a reformok előkészí
tésében a kormányt tanácsokkal támogathassák. 
Ez volt az indok, melyet indítványom beadásakor 
kiemeltem, és különösen hangsúlyoztam azt is. 
hogy ezen állandó bizottságnak nem csak a bud-
get, hanem az adótörvények iránt is legyen fel
adata véleményt nyilvánítani, de miután ezen bi
zottság ismer minden előzményt, a berekesztett 
államszámadásokat is ezen bizottság vizsgálja meg. 
(Helyeslé}.) Állandó pénzügyi bizottságot én is kí
vántam és kívánok most is. A különbség tehát a 
két nézet közt miben áll? Abban, hogy gr. Zichy 
t. képviselő úr országos bizottságot kivan. E te
kintetben, megvallom, nézetem eltérő: azt hiszem, 
hogy az eddigi gyakorlat és alkotmányos elvek 
szerint az initiativa és a költségvetés megállapítása 
a képviselőházat illeti; {Átalános hdyedés) a felső
ház hozzájárulása minden törvényhez szükséges; 
de nincs kezdeményezése az ellenőrzés, számolta-
tás és a budget megállapításánál, ez az alsóház és 
igy az alsóházi bizottság feladata. (Elénk helyeslése) 
Ennélfogva az általa tett indítványt nem fogadha
tom el , mert tovább megy, mint kell, s mert feles
leges is, miután az állandó pénzügyi bizottság már 
létezik. 

Megvallom, másik észrevételét sem fogadha
tom el. Azt mondja t. i. a t. képviselő úr, hogy 
miután gyökeres íeformokat behozni nem lehet, 
legczélszerübb lett volna az eddig létezőket válto
zatlanul meghagyni és a törvényhozás elé sem 
terjeszteni, hanem érvényök meghosszabbítását kí
vánni. Ezen nézetében sem osztozhatom, mert az 
átalános tapasztalás mutatja, hogy a jónak nincs 
nagyobb ellensége, mint a j o b b ; ha tehát azért, 
hogy a javaslatokat nem tartjuk tökéleteseknek, 
nem gondoskodtunk vol.;a már most azon szüksé
ges reformokról, a melyeket a t. ház mindenesetre 
méltányoland, annyival inkább, miután meg fog 
győződia, hogy a minisztérium által előterjesztett 
és a bizottság által elfogadott törvényjavaslatok, 
ha nem is gyökeres, de minden esetre sok neveze
tes javitásokat foglalnak magokban : a gr. Zichy 
által kivánt mód szerint ezen javítások nem esz
közöltethetnék. Azt hiszem, miuden időnek meg
van feladata. Ha most mindjárt nem eszközölhe
tünk is gyökeres reformot, de annyit, a mennyit 

3 
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czélsz erűen keresztül lehet vinni, már ez évben 
vigyünk keresztül. 

Végre engedje meg t. barátom Nyáry Pál, 
hogy tegnap tartott beszédére néhány megjegy
zést teszek. 

Mindenekelőtt bátor vagyok kijelenteni, hogy 
az általa előadott elvek nagy részében osztozom, 
és nagy elismeréssel vettem azon méltányosságot, 
melylyel viseltetett nyilatkozatában a pénzügymi
niszter iránt, s elismeri, hogy ily súlyos körülmé
nyek között s átmeneti időszakban bizonyára nem 
javasolhatott mindenben, azt, a mit saját nézete 
szerint czélszerünek lá t , hanem akkor teljesiti kö
telességét, ha azon javitásokat hozza javaslatba, 
melyek az adott körülmények közt kivihetők. 

Nagyon helyes elvnek tartom azt is, mit t. 
képviselő úr kijelentett, midőn idézé egy franczia 
pénzügyér mondatát, hogy t. i. csináljunk jó poli
tikát, hogy jó pénzügyünk lehessen. Ez teljesen 
igaz, és azt hiszem, hogy soha se volt kormány, 
mely a béke fentartását és a jó politikát annyira 
óhajtotta volna, mint a jelenlegi magyar kormány, 
{Helyeslés) a mennyiben meg van arról győződve, 
hogy hazánk alkotmányos önállásának megerősí
tése, ép ugy anyagi jobblétének kifejtése is a béke 
fentartásától függ: egy becsületes béke fentartá
sától, melyet az állam önállása és méltósága kocz-
káztatása nélkül fen lehet tartani. Ugy hiszem, rit
kán volt nagyobb szüksége az országnak békére, 
mint most, midőn annyi reformot, annyi javítást 
kell keresztül vinni a nemzetnek, s nevezetesen a 
pénzügyi kérdések helyes megoldása iöfeltétele az 
anyagi jóllétnek. Azonban tessék megengedni, ha 
megfordítom a kérdést és azt mondom : az eddigi 
tapasztalatok azt bizonyították, hogy arra, hogy 
jó politikát csináljunk, semmi sem bizonyult bizto
sabb eszköznek, mint a megerősödött s kellőleg 
kifejlett anyagi jóllét: jóllét, mert a jelen körülmé
nyek közt, midőn a hadviselés nem csak a szemé
lyes bátorságra, hanem egyszersmind a lehető leg
nagyobb anyagi erő gyors kifejtésére van fektet
ve : állandó jó politikát csak ugy csinálhatunk, ha 
egyszersmind jó pénzügyi politikát is csinálunk. 

Nem akarok Nyáry t. barátomnak többi ész
revételeire válaszolni, noha azokra, miket a közve
tett adóknál mondott, lehetne megjegyzést tenni; 
de most nem akarom ezt tenni azért, mert ezen 
kérdések a részletes tárgyalás alkalmával ismét 
elő fognak fordulni. 

Csak végezetül legyen szabad még nyilvání
tanom, hogy semmi sem igazabb, mint a mit t. 
barátom beszéde végén idézett. [Halljuk!) Beszéde 
végén t. képviselő úr egy nagy államférfira, ki 
nagy államférfiúi tehetségével egyszersmind ki
váló pénzügyi tehetséget egyesitett, hivatkozott. 
Midőn márczius 14-kén 1842-ben sir Róbert 

Peel nagyszerű következésü indítványát tévé, Ang
lia az indiaik és chinai háború folytán négy 
éven keresztül, évenkint hét és fél millió font ster
ling, azaz 25 millió forint deficitben szenvedett, 
s ő volt azon államférfiú, ki megfontolván azon sú
lyos, nehéz körülményeket, melyek az országot 
terhelnék, ha a deficit megörökíttetnék s ez által 
Anglia anyagi jobbléte aláásatnék, az átalános el
lenszenv és átalánoa agitatio daczára előterjeszti 
javaslatát az in cometax behozatala iránt, és felállí
totta s keresztül is vitte azon elvet, hogy vannak 
magasabb czélok, melyek mindenkitől megkíván
ják, hogy az állam iránti kötelességét teljesítse s 
vagyon és jövedelem arányában járuljon a közter-

i hek viseléséhez. 
Nagyon helyesen mondotta tisztelt barátom 

azt is, hogy elvárja, sőt követeli a kormánytól — 
hozzátéve, hogy csak akkor felel meg feladatának 
— ha erélylyel bátorságot is képes egyesíteni. 
Azt hiszem, hogy ezen kötelességének a magyar 

' kormány igyekezni fog megfelelni, s ha a haza és 
nemzet f'entartásáról leend szó, az erélylyel bátor
ságot is fog egyesíteni tudni. 

Egyébiránt hiszem, hogy ily körülmények 
közt a szabad Anglia példájára minden igaz honfi 
fog egyesülni az ország érdekei előmozdítására; de 
meg vagyok arról is győződve, hogy rendezett 
pénzügyi viszonyoknak alapját megvetni az első 
államköltségvetés alkalmával kell s ezt elérni oly 
nagy horderejű feladat, hogy azt előmozdítani 
fogja az ellenzék is. Azt várom tisztelt barátom 
Nyáry Páltól, hogy megemlékezve az általa idé
zett esetre, midőn 1842-ben sir Róbert Peel be
hozta javaslatát, követni fogja ezen esetnél azinco-
me taxlegerősebb ellenzőjének, az oppositio vezető
jénekpéldáját, lord Broughamnak példáját, ki Peel 
javaslatának olyannyira határozott ellentéte volt, 
miszerint ámbár azt ,,monstrum horrendum, in-
fame et ingeusnek" nevezte, mind a mellett, mi
után ez által lehetett Angliát az anyagi romlástól 
megmenteni, elfogadta és reá szavazott: mert van 
egy mindenek felett álló kötelesség: és ez a haza 
jövőjét bizonytalan koczkára nem tenni; sőt azt, ha 
saját terheltetésünk és lemondásunkkal is jár, biz
tosítani igyekezni. Ez mindnyájunk egyenlő köte
lessége. (Elénk tetszés a középen és jobb oldalon.) 

E l n ö k : Miután elleninditvány is tétetett, kö
telességem a t. házat szavazásra felhívni. A kérdés 
az, elfogadja-e a t. ház a jövedékek és közvetett 
adók iránti törvényjavaslatokat átalánosságban a 
részletes tárgyalás alapjául ? A kik elfogadják, 
méltóztassanak ezt felállással jelezni. (Megtörténik.) 
A ház nagy többsége a törvényjavaslatokat a részle
tes tárgyalás alapjául elfogadja. 

Következik az egyes törvényjavaslatok tár
gyalása. 



CCXLL ORSZÁGOS ÜLÉS. (Június 17. 1868.) 19 

H o r v á t h LajOS j egyző (olvassa a fórvény
javaslatot a sójövedék tárgyában 1J. 

Kerkapoly Károly előadó (oh ássa a köz
ponti bizottság jelentésének a sójövedékröl szóló tör
vényjavaslatra vonatkozó részét 2). 

E l n ö k : Kérném most a IX-dik osztály kü
lön véleményét is felolvastatni, mielőtt az átalános 
tárgyalás megnyílnék. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a IX-dik 
osztály külön véleményét a sójövedéki törvény

javaslatról ~°). 
BÓniS Sámuel t T. képiselőbáz! Nem czé-

lom a szőnyegen forgó törvényjavaslat létrejöttét 
gátolni; nem czélom, mert hosszas idő óta ugy 
szólván ezen törvényhozás alatt ez az első alka
lom, melyben a törvényhozásnak útja nyílik a 
népen valamit segíteni. Ennélfogva kijelentem, 
hogy e tekintetből én ezen törvényjavaslatot a 
részletes tanácskozás alapjául átalánosságban 
elfogadom. 

Azonban engedjék meg a t. ház tagjai, hogy 
a mennyiben ezen törvényjavaslat a só árának 
megszabásánál eddig gyakorlott módoktól némi 
részben eltér: átalánosságban reá ezen tekintetből 
némi észrevételeket tegyek, hogy ha lehet, jövőre. 
midőn majd a törvényhozás ezen ideiglenes tör
vényt megváltoztatja, a régi mód követtessék. 

Eltér, mondom, a régi módtól: először, mert 
az előtt a hazában a só meghatározásánál minden
hol egyforma árt szabtak apáink. És ezt nem ok 
nélkül tették: mert midőn az állam egy primae 
necessitatis czikket kénytelen gazdasági szem
pontból monopolizálni, akkor szükség, hogy gon
doskodjék arról is, hogy ezen primae necessitatis 
czikket, ha lehet, a hazának minden vidékén , a 
hazának minden lakosai egyforma áron megszerez
hessék. De nemzetgazdasági szempontból is czél-
szerü ezen intézkedés. Mert midőn a föld megadóz
tatásánál a hazának minden részében egyforma 
rend követretik: igen természetes dolog, hogy a 
a föld növelésére szükséges marha tenyésztésének 
akadályokat egyik vagy másik vidékén az államnak 
tenni nem lehet; sőt ha akadályok léteznének, 
azokat az állam elhárítani köteles. 

Különbözik a törvényjavaslat itt a só árának 
meghatározásánál magát az ár meghatározását és 
módját illetőleg is. Elvitázhatlan joga magának a 
hazának megállapitani a só árát. Ha nem csak a 
jelenre, de a jövendőre is ezen törvényjavaslatban 
most gyakorlatba vett mód követtetik, akkor a 
hazának joga csak oda reducáltatik, hogy a mini
mumot fogja a ház meghatározni, különben pe-

') Lásd az Irományok 243-dik számának I. mellékletét. 
2J Lásd az Irományok 244-dik számát. 
a) Lásd az Irományok 24G-dik számát. 

dig a kormánynak tág tér nyittatik a só árát tet
szése szerint emelhetni. Mert egy paragraphusban 
itt az mondatik, hogy a szállítási és mellékes 
költségeket a kormány veti a nemzet által meghatá
rozott öt forintnyi minimumhoz a vidék távolabb 
vagy közelebb fekvéséhez képest. Ez már a kor
mánynak oly tág mezőt ,nyit, mely felül haladja 
a törvényhozás jogát. En ugyan parlamentális 
kormányzatnál ettől már ugyan nem aggódom, de 
még- is ha lehet, kikerülném mindenütt a felelősség 
alkalmazását az által, hogy a nemzet maga posi-
tiv határozott törvényeket hoz: azért erre jónak 
látom positiv határozott törvényt hozni. 

Annálfogva, mondom, elfogadom ugyan ezen 
törvényjavaslatot a részletes tárgyalás alapjául; h:i-
nem figyelmeztetem a házat, hogy jövendőre 
nézve méltóztassék a kilenczedik osztály külön 
véleményét határozatkép elfogadni. Ezen külön 
vélemény vissza fogja vinni a dolgot a régi szo
kott módra, és ezen külön vélemény mellett az 
ujabb kötelékek szem előtt tartása lehetséges lesz 
a minisztériumnak, és a törvényjavaslatot azok 
szemmel tartása mellett terjesztheti a ház elé. 

Berzenczey László: Az átalános vitában 
ezen előttünk fekvő sójövedéki törvényjavaslat 
tárgyában nem vevék részt: a részletes tárgya
lásra iratám fel magamat, annyival is inkább, 
mert nem vagyok tisztában azzal, hogy mikor 
beszélünk itt átalánosságban vagy részletben, mint
hogy mindezen adónemek körüli törvényjavasla
tok csak részletei az államköltségvetésnek, mely 
pedig még mindeddig nem került szőnyegre; szó
val mi ezen budget-épületnek minden ablakain 
ki- és beszökdécselünk, mintegy félve még csak 
kopogtatni is az ajtón, annál kevésbbé merészelvén 
azt benyitni. Ilyen dolgot ugyan senki sem látott, 
hogy mielőtt tudnók, mire mennyi költség kell? 
egymásra szavazzuk meg hatra vakra a külön
féle adónemeket. De mit is beszélek átalános 
költségvetésről? Mindig elfeledem, hogy annak 
legnagyobb része a delegatióhoz tartozik, meg 
aztán a pénzügyminiszter úr minden ezen tárgy 
körüli törvényjavaslatot az előleges osztrák mi
nisztériummal történt kiegyezkedés folytán terjeszt 
és terjeszthet elénk, és miután ezen két phasison 
átment a dolog, következünk mi, a harmadik vagy 
magyar törvényhozás. És vannak még is, a kik 
hiszik, hogy mi önállólag alkotjuk törvényeinket. 

Legyenek önök méltányosak tekintetbe 
venni jelenlegi helyzetemet: mert nem lehet szám
űzetésem hosszú éveit ignorálni. Vannak sokan az 
itthon ültek közül, kik szeretik mondani, hogy a mi 
emigratiónalis életünk a hazára nézve alvás volt; 
ám legyen, nehéz kinos álmák ; de higyék el önök, 
hogy legkínosabb a hazatértünkkel történt föl
ébredés. Épen 20 éve telik ezen napokban, és éber 

3* 
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emlékezetében lehet önöknek, midőn az akkori első' 
magyar pénzügyminiszter, kinek kormánya alatt 
kezdé a jelen pénzügyminiszter úr is az államszol
gálatban pályáját, minő különbözők valának azon 
miniszter úr előterjesztései, és minő más hangból 
beszéltünk akkor mindnyájan. Hasztalan, de nem 
tudok még otthonos lenni jelen alkotmányunk 
szerkezetében. Tiszteltem, bámultam mindig jelen
legi pénzügyminiszterünk sokoldalú képzettségét, 
erélyességét; de hogy ha a jelen dilemmából sze
rencsésen kivágva oly eredményt fog előidézni, 
melynek következtében nemzeti alkotmányos ön-
állásunk és anyagi jóllétünk leend biztosítva, 
az ugyan a világ nyolczadik csodája lesz. 

De a tárgyra vagy a sorra visszatérve, 
bátor leszek a szőnyegen lévő törvényjavas
lat bevezető szavait felolvasni. (Olvassa:) „Irány
elvül tűzetvén ki, hogy mind a magyar ko
rona országainak , mind ő felsége többi orszá
gainak területén az elfogyasztott só után befolyt 
jövedelem az illető államnak lehetőleg biztosittas-
sék : a sóárakat akként kell szabályozni, hogy a 
sónak Magyarországból ő felsége többi országaiba 
való szállítása , és viszont, haszonhajtó vállalat 
ne lehessen." íme az osztrák államérdekeknek 
saját érdekünk ellenében védelmezése: mert hol 
itt a kölcsönösség ? Attól ugyanis senki se tarthat, 
Logy az osztrák részről hozzánk csempészhető 
sóból valakinek haszna >lehetne. Nem Ausztria, de 
a világ egy állama is oly nagyszerű sótelepekkeí, 
mint hazánk, nem bírván, képtelenség itten verse-
nyezésről szólanunk. E szerint ezen törvény is, 
mint minden vámszerződéseink az osztrák állam
mal, ellenünk vannak hozva, védelmi rendszerűk 
kényszeritvén magunkat csak is osztrák iparkel
méket vásárolni, drágábbat is, roszabbat is, mint 
minden más külföldi iparczikkek. 

Minő abnormis helyzet, hogy mi, kik a só há
tán ülünk és lakunk, azon törjük fejünket, miként 
sózhatnánk mi olcsóbban, mint a világ mindazon 
népei, hol hire sincs a sótermelésnek! 

Szerény véleményem — és ezt nem én talál
tam ki — az, hogy egy kormány monopóliuma 
csak is oly kereskedelmi czikkekre terjedhet ki, 
melyeket illető hazájok nem termeszt, nem pedig, 
mit a föld maga ád, mint a minő a só és dohány, 
só, búza, fa, bor, sat. Élő példa előttünk a köze
lebbről megbukott nápolyi kormány eljárása, 
midőn az ottan termelő olajkereskedést akarta 
monopolizálni. De még a sónál a mi kormányunk 
nem elégszik meg a só árával, hanem annak szál
lításából háramló hasznot is tetszik monopolizálni, 
és igy két bőr huzatik le — bocsánat a kitételért, 
szokott szójárás. Ezen sószállitást a kormány ki
adta haszonbérbe, nem tudom miféle bécsi társa
ságnak, mely egyezményt jelenlegi kormányunk 

is, ugy látszik, vagy nem akar, vagy nem tud meg
változtatni. E szerint: delegatió, osztrák minisz
térium, bécsi szállító társulat, és aztán vagyunk mi. 
Sok mester,sok szakács igen is elsóztákkenyerünket: 
ne tessék azt még a sódrágasággal paprikázni. 
(Derültség.) 

Mondják sokan: „ab amicis justa sünt pe-
tenda." Nem kell engedély részére különös kedvez
ményeket sürgetni. Furcsa szójárás. Nem találom 
a logikát. Visszaállíttatván magyar honban a só
nak 1849-iki ára, az olcsóbbá lőn 3 frttal, 8-ról 
5-re szállíttatván le, míg a miniszteri előterjesz
tés szerint a 4 frt 60 kr meghagyatik, a mi a 
mostani só ára Erdélyben. A középponti bizott
ság le száll 4 frtra, a szerint 60 kr a kedvezmény. 
Mi kívánjuk az 1848-iki sóárt, a mi volt 3 frt 41 
kr, és a pénzlábat tekintve, teszi a mai pénzszámi-
tás szerint 3 frt 80 k r t : e szerint mi nyerünk 80 
krt 2 agióval, míg a magyarhoniak 3 frttal agió 
nélkül. Ez igy áll Maróthy szerint, és aztán be
széljen valaki kedvezményről! Vajha a só helyett 
az Isten oly kövér földdel áldott volna meg, mint 
a minővel bír Magyarország legnagyobb része. 

Én ezt nem panaszkép hozom fel, nem 
provinciális érdekek, nemzetgazdasági szempont
ból kívánom a só árának leszállítását, és még in
kább a vele való szabad kereskedést: mert tegyük 
fel, hogy a sónak aknai árát lefizetve, tekintetbe 
véve a nálunk létező pénzszükséget, hány ember
nek adna keresetet az ekként megvett sót egyé
bért is, mint készpénzért eladhatni. Sok jó vásár 
elmarad a készpénz nem léte miatt; és sehol sem 
inkább igaz, mint nálunk, hol a kereskedés pri
mitív állásban pang. 

Engedjék önök, hogy hasonlíthassam a mi 
sónk financiális fontosságát a chinai theához vagy 
még inkább az angol kőszéntelepekhez. Képzelje 
valaki, hogy az angol minisztérium a kőszénre 
nézve, mint a mely csak ugy állíttatik elő, mint 
nálunk a só, képes lenne az angol parlament elé 
a mieinkhez hasonló jelenleg elénk tárt törvény
javaslatokat terjeszteni elő! 

Nem fárasztva tovább a t. ház figyelmét, 
pártolom gr. Teleki Domokos indítványát, t. i. 
az erdélyi só árának 3 frt 80 krban megállítását. 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : Az előt
tem szólott képviselő úr előadásának nagy része 
a részletes vitára tartozik. (Ugy van!) És én meg
vallom, az átalános tárgyalás alkalmával nem kí
vántam ezen törvényjavaslat mellett hosszasab
ban felszólalni, mert azon remény kecsegtetett, 
hogy miután ezen törvényjavaslat a legjobb, me
lyet a minisztérium előterjeszthetett, a jó pedig 
nem kivan dicséretet: (Altalános derültség) a bő
vebb magyarázat fölösleges. 

Egyébiránt méltóztassanak megengedni, hogy 
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azok után, a miket itt hallottam, csak felvilágosi-
táskép, elmondjam véleményemet , hogy mi ké
pezheti az átalános tárgyalásnak alapját V Az áta-
lános tárgyalásnak alapját képezheti ezen tör
vényjavaslat 1.2. szakasza s az ezekkel szoros össze
köttetésben lévő 5. szakasz. Hivatkozom arra, hogy 
az 1867. XIL t. cz. s XVL t. cz. 11-ik szakasza által 
a minisztérium volt azzal megbizva, hogy ő fel sége 
többi országainak minisztériumával egyetértőleg 
s egyezség szerint készítsen elvben megegyező ja
vaslatot a sójövedék iránt is, s miután ki van mondva 
a törvényben, hogy a birodalom két fele közt vám
vagy zárvonalat felállítani nem kívánunk, a sóárakat 
is kellett egyezségileg szabályozni oly mód szerint, 
hogy a határoknál az árak egyenlők legyenek. 

Nem ugy áll tehát a dolog, a mint régi barátom 
Berzenczey előadta, hogy a szabad kereskedés ki 
van zárva:épen az által, miután ő felsége többi or
szágaiban a sóaknákból vett sóval bárki keres-
kedhetik, ha az árak különbözők lennének, az 
osztrák só Magyarországba is behozatnék. Ebből 
tehát következik, hogy akként kell a sóárakat a 
határszéleken szabályozni, hogy az egyik állam
területből a másikba való átvitel nyereséges üzlet 
ne lehessen. A miért is szükséges volt a miniszté
riumnak megadni azon jogot, hogy ha a tapaszta
lás azt fogná bizonyítani, hogy — ámbár az árak 
ehhez képest vannak szabályozva — a raktáraktól 
mégis történik átszállítás, az előre megállapított 
raktári árakkal 30 krral feljebb vagy lejebb menni 
lehessen. Ha tehát közbenső vám-vagy zárvonaltnem 
akarunk, ha a sóval való kereskedést akadályozni 
nem kívánjuk és becsületes egyezséget kötni 
kívánunk: azon mód szerint kell intézkednünk, 
mint az a törvényjavaslatban foglaltatik. 

Ezt kívántam röviden az átalános tárgyalás 
alkalmával megjegyezni; ha szükséges lesz, a rész
letes tárgyalás alkalmával még bővebben indokol
hatom. 

Id.Teleki Domokos gr.: A törvényezikk 9-ík 
szakaszáranézve van egy indít ványom,mely et akkor 
fogok benyújtani, midőn a sójövedéknek Erdélyre 
vonatkozó szabálya jön tárgyalás alá. Ezen okból 
az előttem szólóknak ez úttal felelni nem kívánok, 
s föntartom magamnak, hogy e czikkhez annak 
idejében szólhassak. 

E l n ö k : Az átalános tárgyalás befejeztetvém 
miután senki a törvényjavaslat ellen nem szólott, 
azt hiszem, a t. ház a beadott törvényjavaslatot 
átalában a részletes tárgyalás alapjául elfogadja. 
(Helyeslés?) 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a sójöve-
dékröl szóló törvényjavaslat első szakaszát.) 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház a most felolva
sott szakaszt ? {Elfogadjuk !) Ennélfogva az első 
szakasz elfogadtatott. 

H o r v á t h Lajos j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslat második szakaszát.) 

Kerkapoly Károly előadó: A központi 
bizottságnak e pontra nézve nincs más észrevétele, 
minthogy törlendőnek vélte ezen szót „Máramaros" 
és mely , nem mint a jelentésben foglaltatik, a 
harmadik, hanem a negyedik sorban van. Méltóz
tassanak tehát ezt a szerint kiigazitani, ha tudni
illik a központi bizottság véleménye elfogadtatik, 
mely nem tartja szükségesnek, hogy Máramaros és 
Erdély külön megemlittessék. 

Bujanovics Sándor: T. képviselőház! A 
tárgyalás alatt lévő törvényjavaslatban a sóár 
tetemes leszállítása foglaltatik. Kedvezmény nyuj-
tatik ez által hazánk népének, melyet én is kellő 
elismeréssel fogadok. Nem hallgathatom el azon
ban észrevételemet a törvényjavaslat azon intéz
kedése felett, mely a sóvári sófőzdében főtt só árá
nak meghatározásáról szól. 

Eddigelé ugyanis — daczára azon körülmény
nek, hogy a főzött só termelési költsége a kősó elő
állítása áránál tetemesen nagyobb —• csak a ter
mény minőségét és a só tartalmát véve alapul, a 
főtt só a kősónál mindig sokkal olcsóbb volt. Jele
sen jelenleg is a sótermelési főraktárakban Mára-
marosban a kősó 7 frt 40 kron, Sóvárott főzött só 
ti frt 90 kr áron árultatik. A tárgyalás alatt lévő 
törvényjavaslat szerint a kősó ára 5 írtra szállít
tatik le ; az árleszállítás tehát a kősónál 2 frt 40 kraj • 
czárttesz,naigaío't tsóára5 frt 60 krajezárban álla
pittat vánrneg, az árleszállitás ennél csak 1 frt 30 krra 
rug, s azon viszás körülmény áll elő, hogy a mi
nőségére nézve roszabb és ez oknál fogva eddig 
mindig olcsóbb főtt só 60 krral drágább lesz a 
kősónál, holott a kősó árleszállításának arányát a 
főtt só árleszállítására alkalmazva, ennek 4 frt 50 
krra. vagyis ugy, a mint jelenleg is a kősónál, 50 
krral olcsóbbnak kell lenni. 

Ha már ezen árkülönbség magában és el
vontan, csak a minőségét véve tekintetbe, viszás, 
szemben a törvényjavaslat kedvezményi termé
szetével épen indokolhatlaimá válik. Mert nem 
alkalmaz egyenlő mértéket s nem részesiti egyenlő 
kedvezményhen hazánk épen azon vidékének lat-
kóit. kik szegénységüknél fogva e kedvezményre 
talán leginkább szorulnak, méltán ébresztené fel 
ezen intézkedés életbe léptetése a sóvári főtt sóval 
élő lakosok keblében a mellőztetés keserű érzetét. 

Felhozathatnék indokul ezen intézkedésre 
nézve talán az is, hogy az árkülönbözet a terme
lési költség többlete által feltételeztetek ; de midőn 
az ár, daczára a termelési költségtöbbletnek, a 
múltban is mindig a minőség vétetvén alapul és 
ennek folytán a főtt só mindig olcsóbb volt: jelenleg 
midőn kedvezményekről van szó, a termelési költ-
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ség czimét nem lehet ez intézkedés igazolásául 
alaposan felhomi. 

Azon körülmény pedig, hogy a sóvári főző-
dének kis fogyasztó köre levén, a sóvári főzött só
val élő lakosoknál az árkülönbözet kiegyenlíte
tik az által, hogy kisebb mértékben viselik, mint 
az ország más vidékein lakók, a szállítási költséget, 
a törvényjavaslatnak azon intézkedése folytán, 
mely a sótelepekkel megáldott vidékekre helyi 
kedvezményi árakat állit fel, elveszti erejét, sőt 
ellenkezőleg érv ez elvnek Sóvártt következetes 
alkalmazására. A sóvári sófőződének termeivénye, 
ha értesülésem nem csal, 100,000, körülbelül 
120,000 mázsa só, s fogyasztják ezt Szepes, Sáros, 
Felső-Zemplén és Abauj megyék egy részének 
lakói, tehát részben az ország legszegényebb népe. 

A csempészet meggátlásának indoka a vie-
licskai kősóval szemben fel nem hozathatik. 

Azért ugy az igazság, mint a méltányosság
nál fogva indítványozom, hogy a kősónál alkal
mazásba vett leszállítási arány, t. i. 2 forint 40 
krajczár, a főzött sónál is alkalmaztassák, s ennél 
fogva a törvényjavaslat 2-dik szakasza a szerint 
módosíttassák. Bátorkodom az igazság és méltá
nyosság tekintetéből módositványomat ugy a kor
mánynak, mint a t. háznak elfogadás végett aján
lani. 

Horváth Lajos jegyző folvassa Bujanovics 
Sándor módositványát, mely szerint a törvényjavas
lat második szakasza utolsó előtti és utolsó sorában 
erén szavak helyébe: ,,ő frt 60 krértu tétessék: „4 

jn 50 kron.1-) 
L ó n y a y Menyhért pénz i igyér: Az egyez

mény, mely köttetett, és melyet szerencsés volt a 
minisztérium a t. ház elé terjeszteni, azon elvet 
mondja ki, hogy 2 frt 40 krral szállíttatik le a só 
ára a sóaknáknáí oly módon, hogy egyebütt a szál
lítási költségek is betudassanak. Mivel pedig áta-
lában 5 forintban van a sóár az aknáknál meg
állapítva , Magyarország különböző helyzeténél 
fogva — mivel méltóztatnak tudni, hogy a sóak-
nák a déli és éjszaki részeken vannak s ama he
lyek részben közelebb feküsznek a központhoz — 
ebből igen természetesen következik, hogy midőn 
ugyanazon árak elérése tekintetéből nálunk 5 fo
rintban lehetett meghatározni, ha ezen elvet fen-
tartjuk, ebből igen természetesen következik, hogy 
a sóaknáknáí a só árát az egész birodalomra ugy 
kell meghatározni, hogy a szállítási költség hoz-
zászámitásával mindenütt a határszéleknél lehető
leg egyenlő ára legyen. 

A mi illeti a sóvári főtt só árának in
dítványozott leszállítását 60 krajczárral , ez a 
kincstárra nézve nem több mint 600,000 forint 
veszteséget tesz ; de Sóvár fekvése olyan, hogy ha 
a só árát ott leszállítjuk, akkor a Máramarosból 

behozandó sónak is le kell szállítani az árát. Elsó^ 
hiba tehát az, hogy ez azon átalános elv ellen van 
irányozva, mely szerint a bányáknál levő sóárak 
akként állapittatnak meg, hogy a szabad kereske
delmi forgalom az alatt ne szenvedjen ; minthogy 
pedig a birodalom két része közt nincs vámvonal,, 
hogy az árak akként szabályoztassanak, hogy a 
kivitel egyik részre nézve se váljék a másik hát
rányával előnyössé. Sajnálom, hogy Sóvár vgy 
fekszik, hogy inkább a határ felé fekszik, és ennél
fogva azon egyezmény alá tartozik, mely ő fel
sége többi tartományaival köttetett, és mely szerint 
a sóárak bizonyos raktárakra nézve a két minisz
térium közt már megállapittattak, és melyet sze
rencsém volt az osztályokkal és a t. házzal is kö
zölni. 

Ezek szerint, és nehogy ujabb egyesség kö
tésének szüksége álljon elő, részemről ezen módo-
sitványhoz hozzá nem járulhatok. 

Kerkapo ly Káro ly e lőadó: Kötelességem
nek tartom részemről is azt, mi e kérdésben a 
pénzügyi és a központi bizottságban történt, el
mondani. Azon körülmény, melyet Bujanovics 
képviselő úr felemiitett, a bizottságok figyelmét 
sem kerülte el, és különösen az utóbbi törvényja
vaslatra a központi bizottság kérdést intézett a 
pénzügyi miniszter úrhoz az iránt, nem lehetne-e 
azon nehézségen, melyet a képviselő úr beadott, 
módosítása által akár eloszlatni, máskép segíteni, 
t. i. az által, hogy azon vidékeken is, melyek ed
dig a sóvári sóval éltek, folyton elégséges mennyi
ségben legyen máramarosi kősó kapható ? mert 
ha igen, akkor azon czél, melyet Bujanovics kép
viselő úr maga elé tűzött, ez utón elérhetővé lesz. 
Ö ugyanis azt mondja, hogy eddigelé azon áron 
áruitatott Sóvár vidékén a főzött só, mely, tekin
tetbe véve ennek csekélyebb minőségét, teljesen 
megegyezett a máramarosi kősóval, ugy hogy a k i 
ezen olcsó áron vett sót, ott volt, mintha vette 
volna a drágább, de jobb máramarosi sót. Ha már 
Sóvár vidékén a kősó hasonló áron lesz kapható, 
mintha főzött só nem volna, ott lesz Sóvár vidéke, 
hol az ország egyéb népessége, azaz kapja a mara
marosi sót 5 frt 60 krért, ide számítva a szállítási 
költségeket Sóvárig, Ez által tehát kikerülhetik a 
hátrányt, a mennyiben vehetnek máramarosi sót, 
mely ott — hozzá számítva a szállítási és egyéb 
költségeket — ugyanazon áru, mint az ország 
más vidékein. Ezen biztosítást nyerve, a bizottság 
nem tett észrevételt ezen pontra, mit különben 
megtenni részéről kötelességének ismerte volna. 

HaláSZ B o l d i z s á r : U g y látom, ezen pont
nál kell elintézni azon nagy kérdést, melyet a 
9-dik osztály külön véleményében fölállít, hatá-
roztassék el t. i. jövőben a sónak Magyarország
ban mindenütt egy áron való árulása; és ismét. 
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.azon másik indítványt, melyet Berzenczey képvi
selőtársunk tett, ki azt hiszi, hogy ennek rögtön 
meg kell történni. Kérném a t. házat, méltóztassék 
ezen két kérdést előleg eldönteni: mert ha ez elő
leg eldöntetik, különösen Berzenczey indítványa 
értelmében, az alább következő pontokra nem lesz 
szükség. 

Én azt hiszem, itt politikáról van szó, mely a 
financziába is belevág. 

Ne méltóztassék azt gondolni, hogy ha a 
sónak ára minél nagyobb lesz, annál több jöve
delmet fog hajtani. Nem ugy áll. íme annyira 
szorult helyzetben volt a minisztérium pénz dolgá
ban — természetesen, mert Bécsből mindig azt 
kiáltják felé: pénzt! pénzt! — hogy a marhasó 
árulását kénytelen volt korlátozni, pedig ha oly 
áron árultatik a kősó, hogy azt meg lehet venni 
az igavonó és heverő marhák számára, tessék 
elhinni, senki sem fog marhasót venni, hanem 
kősót, mert az gazdaságosabb. Ha az országban 
illendően ily árakon árultatik, mindenütt két, három, 
négy annyi fog elkelni; és ha három forinttal árul
tatik, alkalmasint ugyanannyi millió be fog jönni. 
Hiszen a só olyanforma, mint a levegő: azt az 
Isten adja; az a kis fáradság fordittatik rá, hogy 
ki kell emelni a földből: hát abból az állam mo-
•nopoliuinot csináljon? Es a maga favarát is be 
tudja'? Méltóztassanak megbocsátani, az olyan
forma lenne, mintha egy családatya, ki gyermekeit 
taníttatja, csak azért, mert az egyiket Debreczen-
be, a másikat Pozsonyba adja, a harmadikat pedig 
helyben tanittatja, különbséget tenne, és az örök
ségbe be akarná tudni azon fuvarozási költséget, a 
mit oda szállításokra fordított. 

En tehát nem eléggé látom indokoltnak ezen 
9-ik osztály külön nézetét, mely arra van állapítva, 
hogy figyelembe veszi, hogy a fogyasztási adó 
megszabásánál a szomszéd államokkal együtte
sen meghatározandó elveket kell követnünk : 
mert méltóztassanak nekem megbocsátani azon 
szomszéd államok, ha én nem igen félek attól az 6' 
sójoktól, mert igen jól mondotta Berzenczey kép
viselőtársam, hogy nem befelé jönnek azok, hanem 
a miénk megy oda ki. 

De vegyük azt az esetet, a mi alig hihető, 
hogy olcsóbban szállítanák ők oda a sót, mint mi 
adjuk a miénket. Mi következik ebből'? Az, hogy 
mi is adjuk azon az áron a sót. Épen ellenkezőleg 
történik a dolog. Törökország felé olcsóbban vi
szik ki saját sónkat, mint a hogy mi magunk meg-
veszszük. 

Nem tudom, hogy most ngy van-e ? de azt 
tudom, hogy ugy volt, hogy a katonának még a 
pró fontjába sem adtak sót. 

Igen jól hivatkozott tegnap arra Nyáry Pál, 
hogy adjatok józan politikát, én adok jó financziát. 

E tekintetben, ha szabad némileg eltérnem 
a tárgytól, igen röviden fogom érinteni, a mit 
Csanády képviselőtársam említett: hogy addig 
ne reméljünk semmi biztos jövőt, mig a deficitek 
körében maradunk. O érintette röviden , hogy 
ezt csak ugy lehet elérni, ha a katonaság száma 
alább szállíttatik. Igaz; de erre azt felelik, hogy 
akkor le kell fegyverkezni. Én meg azt felelem, 
megpróbáltuk már Sadovánál. Föl volt a hadse
reg emelve, föl volt csigázva a legnagyobb számig. 
Mi lett belőle? A deficitek szaporodtak. Ezután 
is ugy lesz. Én azt óhajtom, méltóztassék a mi
nisztérium ő felségét meggyőzni arról, hogy nem 
a katonaság sokasága, hanem a deficitek meg
szüntetése fogja azon józan politikát előidézni, 
mely p felsége országait erőssé, hatalmasabbá 
teszi. Én, uraim, szívesen fizetek annyi adót, mint 
eddig "fizettem, de csak ugy, ha azt látom, hogy 
nem a Danaidák hordójába megy az , hanem 
megy a deficitek törlesztésére. Ennek következté
ben én járulok Berzenczey képviselőtársam indít
ványához : hogy tudniillik az országban rögtön 
egy áron árultassék a só. 

B á n ó József: Ha t. pénzügyminiszter ur
nák előterjesztésében megnyugvást találhattam 
volna, nem szólaltam volna fel; de miután Buja-
novics képviselő úr oly indítványt nyújtott be, 
mely különösen Felső-Magyarország egyik nagy 
vidékét érdekli, lehetetlen, hogy én is pár szót mel
lette, t. i. az indítvány mellett ne emeljek. 

Nem kíván azon vidék egyebet, mint hogy a 
t. ház egyforma mértékkel mérjen azon vidéknek is, 
olymértékkel, melylyel egész országban él: mert mi
dőn az egyesség vétetik alapul, s maga a központi bi
zottság is azt mondja,hogy a só egy harmadával szál
líttassák le, méltóztassanak azon vidéket is az egyes-
ségbe vonni és a kimondott elvet reá is alkalmazni. A 
miniszter úr által előhozott egyességben minden 
esetre, kivétel nélküli elv gyanánt van kimondva, 
hogy 2 frt 40 krral szállíttatik le a só. Ha ez áll az 
egész országra nézve, nem tudom, t. ház, miért 
lenne csupán ezen vidék kivéve e szabály alól. Csak 
Erdélyre nem áll, mert ott még kisebb az ár. 

Minthogy pénzügyminiszter úr azt is méltóz
tatott előhozni, hogy akkor le kellene szállítani 
azon érintkezési pontoknál is, hol a kősó végző
dik és kezdődik a főtt só, és Vielicskára méltóz
tatott reflectálni, hogy t. i. ott is le kell szállítani: 
bátorkodom erre nézve viszonozni, hogy én nem 
félek attól, hogy akkor a kősót azon vidék is nem 
venné és azt ott le kelljen szállítani, mert tudja az 
egész világ, hogy a főtt só roszabb a kősónál. Ha 
pénzügyminiszter úr biztosítja azon vidéket, hogy 
ott a kősó minden körülmények közt és a törvény 
életbe léptetésétől kezdve szintén kapható lesz, 
minthogy a kősó jobb a főttnél, én abban teljesen 
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meg fogok nyugodni; de mig e rendelkezés beál-1 
land, azt hiszem, szükséges volna azon vidék sze
gény népének megnyugtatására kimondani, hogy 
e szabály rajok is alkalmazva leend, ép ugy mhit 
alkalmazva van a többi vidékekre. 

Dobrzánszky Adol f : Én részemről abban 
sem tudnék megnyugodni, ha eszközöltetnék is 
az, hogy a sáros i vidék azonnal kősóval láttassák 
el, mert még akkor sem lennének oly helyzetben 
a sárosi és a közelében levő vidékek, mint a 
többiek: t. i. a többiek, melyek sót termelnek, 
nagyon olcsó áron, a sárosiak pedig igen drága 
áron kapnák. Már pedig én az egyenlőség barátja 
vagyok e téren. Ha Erdély azért, mert ott terem 
ezen só, kivánja, hogy olcsóbban élvezze, olcsób
ban, mint a termelési helyeken; ba ily kedvez
ményi árak vannak másutt i s : miért vonatnának 
ki azon kedvezmény alól Sáros és vidéke, nem 
értem. É n tehát pártolom Bujánovics indítványát. 

P i l l é r Gedeon: T .ház! Nincs nyomasztóbb 
tárgya a megadóztatásnak, mint a só, melyet min
den ember használni kénytelen. De még nyomasz
tóbb azon érzelem, ha valaki azt hiszi, hogy az 
állam által igazságtalanul rovatik meg. Itt pedig 
tisztán kitűnik az igazságtalanság, ha az ember 
számba veszi, hogy midőn a máramarosi lakos, 
ki azon szerencsében részesül, hogy 'ott született, 
5 frton kapja a kősót, akkor az, ki szintén azon 
szerencsében részesült ott születni, hol főtt só van, 
nem kapja azon, de sokkal magasabb áron, mint a 
máramarosi lakos. Én azt hiszem, ezen igás ágta-
lanság sokkal nagyobb nyomást gyakorol erköl
csileg, mint azon árkülönbség, mely itt kérdés tár
gyává vált; és azért részemről pártolván Bujáno
vics Sándor képviselőtársam indítványát, egész 
tisztelettel felkérem a t. házat, ha nem máskép, 
méltóztassék legalább a máramarosi sóárhoz egé
szen arányosan és azzal egyformára határozni a 
só árát. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter : 
Mint már volt szerencsém a központi bizottság 
előtt és az osztályokban is kijelenteni, hol ugyan
azon kérdést tették az érdeklettek: vajon gondos
kodni kiván-e a kormány, hogy a máramarosi só 
ezen vidéken ugyanazon áron árultassék? erre 
nézve már akkor bátor voltam kijelenteni, hogy a 
mennyiben a sóvári só ugy sem elégséges az 
ottani megyék szükséglete ellátására, gondos
kodni fog a kormány arról, hogy ott is raktárak 
állíttassanak fel a máramarosi só árulására, ha
sonló áron mint egyebütt. Azt hiszem, ez által 
az előadott kívánságnak elég van téve. 

B e s z e J á n o s : Az ország lakóinak nyu
galma, békéje, bizalma egy ponton nyugszik: 
hogy ha a teher egyforma, a törvény jótékony
sága is egyformán éreztessék. Azért, hogy egy, két, 

három megyét a topographicus helyzet oly helyre 
tett, hol sót főznek, midőn országszerte a só másutt 
olcsóbban kapható, annyi százezer ember elszomo-
rittassék egy kis fináczialis operarumért, egy kis, 
Isten tudja minő csempészeti félelemnél fogva : 
azt engedni nem szabad. Méltányosság az, hogy 
ha a terheket egyenlően viseli minden ember a 
hazában, ha egyszer alkalma nyílik a törvényhozó 
testületnek egy kis engedménynyel jótékonyságot 
gyakorolni, azt is egyformán érezze az ország 
minden lakosa. Ennélfogva én Bujánovics Sándor 
képviselőtársam inditványát pártolom. 

E l n ö k : Senki többé a szólásra felírva nem 
levén, szavazásra kérem a tisztelt házat. A szava
zási kérdés következő: kérem azon t. képviselő
ket, a kik a sójövedékre vonatkozó törvényjavas
lat második szakaszát a központi bizottság által 
előadott észrevételekkel elfogadni akarják, felál-
lani. (Megtörténik.) Most az ellenpróbát kell meg
tenni. Kérem azon képviselő urakat, a kik a má
sodik szakaszt a központi bizottság módosításaival 
el nem fogadják, méltóztassanak felállni. (Megtör
ténik. Fölkiáltások: Nem ez a kérdés!) A ház a szer
kezetet el nem fogadja. 

B ó n i s S á m u e l : A kérdés első pontja helye
sen volt feltéve, tudnillik arra kellett először sza
vazni, hogy a kik a központi bizottság módosítá
sát, a mint azt a minisztérium is elfogadta, pártol
ják, álljanak fel. Már most az a kérdés: volt-e an
nak többsége vagy nem ? Ha többsége nem volt, 
akkor a második kérdés az: elfogadtatik-e Bujáno
vics módositványa ? {Felkiáltások: Csak ellenpróba 
volt!) Az ellenpróbát az elnökségnek hatalmá
ban van megtenni. 

E l n ö k : Ki kell jelentenem a t. háznak, hogy 
én csak azért tettem fel az ellenkező kérdést, mi
vel nem voltam tisztában a többségre nézve. Ennél
fogva kötelességem volt az ellenpróbát megtenni. 
Most következik Bujánovics képviselő módosit
ványa. 

Deák Ferencz : Csodálom, hogy ezen tárgy
nál fenakadás lehet. Minden szavazásnak positiv 
eredményének kell lenni. A vélemények szétágaz
tak. A szabályok szerint elsőben a minisztérium
nak vagy a központi bizottságnak — a mi most 
már mindegy — javaslata döntetik el szavazás 
által. Ha ez elfogadással döntetik el, elesnek min
den módositványok; ha pedig el nem fogadással 
döntetik el , akkor kerülnek sorba a módositvá-
nyok. A kérdést helyesen tette fel az elnök: t. 1. 
elfogadja-e a ház a minisztériumnak a központi 
bizottság módosítása szerinti javaslatát? mert a 
kettő már most egy. Felállással szavaztunk: a kik 
elfogadják, felkeltek. Ha ezen felkelés folytán az 
elnök ár kimondhatta volna, hogy elfogadtatott e 
a javaslat vagy nem, akkor a további kérdés el-
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maradhatott volna s azonnal következhetett volna 
a végső enunciató. De ő nem tudja, hogy melyik 
a többség, tehát az ellenpróbát kellett megtenni, 
mert ellenpróba nékül az elnök úr nem tudja ki
mondani a többséget. A második szavazás tehát 
mire történik ? Ugyanazon kérdésre, a melyre az 
első történt, csakhogy azok fognak felkelni, a 
kik nemmel akarnak szavazni. Ez nem uj kérdés, 
hanem az r első kérdésnek ellenpróba gyanánti 
ismétlése. Én tehát azt hiszem, hogy igen termé
szetes, ha most az elnök nem azon kérdést teszi 
fel, hogy elfogadtatik-e valamely módositvány 
vagy nem ? hanem azon kérdést teszi fel, hogy a 
minisztériumnak és központi bizottságnak vélemé
nye elfogadtatik-e vagy nem ? 

Csanády Sándor : Fölkérem a t. elnök 
ura t , méltóztassék a kérdést illetőleg nyilatkozni. 

E l n ö k : En feltettem a kérdést a szavazásra 
és felhíttam azon t. képviselőket, kik a bizottság 
szerkezetével magát a szöveget is elfogadni akar
ják, hogy álljanak fel. Akkor a többséget meg
határozni nem tudva, az ellenpróbára tettem fel 
a kérdést és felállásra kértem azon t. képviselő
ket, kik nem akarják elfogadni. Miután pedig a 
többséget azok részén láttam, kik nem akarják 
elfogadni, azon értelemben mondtam ki a határo
zatot. {Helyeslés a hal oldalon.) 

S i m o n y i LajOS b . : T. ház! Miután a mi
niszteri előtérj esztvény többséget nem nyert, en
nek következtében kérem Bujanovics képviselő úr 
indítványát felolvastatni, mielőtt a szavazás meg
történnék. 

Horváth Lajos jegyző (olwassa Wujano-
vics Sándor módositványát.-

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Engedelmet kérek, t. ház, nem látom a kérdést 
megérettnek arra nézve, hogy mindjárt szavazzunk, 
mert ugyanazon vidék kivánata szerint arra tör
ténik nyilatkozás, hogy a vidék érdekei ki lenné
nek elégítve, ha a máramarosi só ezen ajánlat sze
rint fogna áruitatni, s én fölajánlottam, hogy 
igenis^ugy fog áruitatni. 

És nem is ez az egyedüli kérdés, a melyre 
szavazni kell. A kérdés a következő. A második 
szakaszra módositvány van előterjesztve. Mára-
marosra és Erdélyre nézve; de most további 
módosítás az is lehet, hogy vajon megmaradjon-e 
ugy a mint van ? vagy pedig azon általam tett aján
lat fogadtatik-e el, melyet bátor leszek formulázva 
beadni, hogy : (Olvassa) „Sóvártt pedig mind a már-
marosi, mind a főzött só átalában 4 írt 50 kron 
fog áruitatni." Azt hiszem tehát, nem érett még 
meg a föltett kérdés a szavazásra; hanem méltóz
tassék most fölolvasott módositványomat figye
lembe venni. 

S i m o n y i LajOS b . : A házszabályok meg-
KÉPV. H. NAPLÓ 186VS. VJII. 

határozzák, hogy ha valamely kérdés több sza
kaszból áll (Zaj. Halljuk!), akkor azon szaka
szokra külön is történhessék szavazás ugy, hogy 
egyes tételei egymástól elválasztassanak. Itt azon
ban azon eset nem fordul elő, mert a ház elnöke 
nem osztotta el részekre, hanem az egész szakaszt 
terjesztette a ház elé és igy vetette el a többség. 
Ezt most már ujabban több szakaszra fölosztani 
nem lehet, miután a ház már határozott fölötte. 
Itt tehát a kérdést másképen nem lehet feltenni, 
mint hogy Bujanovics képviselő úr inditványa 
elfogadtatik-e vagy nem'? 

S o m o g y i L á s z l ó : Tisztelt ház! Helyes-e, 
nem helyes-e nézetem, azt nem akarom vitatni; 
(Derültség) én igyekszem a házszabályokat megtar
tani, és megtartom azokat. Miután a házszabályok
nak 62-ik és 63-dik szakasza világosan azt mondja: 
„ha az eredmény kétséges, uj kisérlet tétetik, atöbb-
ség személyesen Összeszámittatik ;" a63-ik szakasz 
szerint pedig 20 tag írásban beadott kérésére név 
szerint történik a szavazás : én, tisztelettel legyen 
mondva, kétségbe vonom az elnökség helyes átte
kintését, hogy valóban többség volt-e, a mely a 
felállással nyilatkozott? (Zaj. Ellenmondások. 
Halljuk! Halljuk ! Elnök csenget.) Méltóztassanak 
kihallgatni: én név szerinti szavazást kívánok. 

Ráday László gr.: Azt gondolom, oly 
ügyben, melyben az elnöki kijelentés megtörtént, 
azt többé kétségbe vonni nem lehet. Azon esetre, 
ha valaki nincs megnyugtatva, nyilvános szava
zást kérhet; de ha az elnök már nyilatkozott, ezt 
kétségbe vonni nem lehet. (Helyeslés.) 

S o m o g y i L á s z l ó : A kijelentés előtt is, 
után is lehet. (Rendre! Nagy zaj.) 

B ó n i s S á m u e l : Tisztelt ház ! Valóban nem 
csodálkozom, hogy, ha valakinek véleménye ellen 
üt ki a többség, azt nem igen örömest veszi. De 
híjába! szokjuk meg, hogy abban nyugodjunk 
meg. Most az egyszer az elnök úr véleményével 
nem vág össze a többségé; de Injába, az elnökség 
által már ki van mondva a többség. Igaz, nem vonom 
kétségbe azt. hogy a szabályok kívántak arról is 
rendelkezni, ha az elnök önkényileg a világos 
többség ellenében mondaná ki a többséget; csak
hogy akkor más mód nincs, mint személyes meg
számlálás. Én nem látom jelenleg annak szüksé
gét ; az elnök nyíltan kimondta a többséget, s én 
azt hiszem, hogy ebben megnyughatunk. (Helyes
lés a bal oldalon?) 

A mit a miniszter úr akar, azt már a ház 
épen nem teheti meg: mert ha egyszer az elnök a 
többséget kimondta, arra a módositványra kell 
történni a szavazásnak, mely módosítás a szer
kezettel szemben áll. Ha a ház el nem fogadja, 
tessék uj módositványt beadni; de további tár
gyalásnak nincs helye. 

4 
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SomSS lch P á l : T. ház! A szabályok vilá
gosan szólnak aeon esetró"l, ha valaki az elnöknek 
többséget kijelentő nyilatkozatában meg nem 
nyugszik : joga van név szerinti vagy személyes 
szavazást kívánni. Akkor a megszámlálást tökéle
tesen joga lett volna követelni; de miután ez nem 
történt meg és másik kérdésre is átmentünk már, 
vélekedésem szerint ez elkésett már, s most nincs 
más hátra, mint a módositványokat egyenkint 
felolvasni. 

P a p p Zs igmond: Én is s szabályokhoz 
akarok röviden hozzá szólani. A házszabályok 
azt határozzák, hogy a módositványok közöl leg
elsőben arra kell szavazni, mely legközelebb áll 
az eredeti szöveghez. Nem mondja a házszabály, 
hogy melyik jőjön a módositványok közül hama
rabb vagy később szavazásra; de világosan áll, 
hogy egyrészt Bujanovics tagtársunk, másrészt 
miniszter úr adott be módositványt. Én tehát azon 
véleményben vagyok, hogy legelőször arra kell 
szavazni, mely legközelebb áll az eredeti szöveg
hez, s az én felfogásom szerint azt kell szavazásra 
bocsátani: ez pedig felfogásom szerint a miniszter 
úr módositványa. 

Deák F e r e n c z : A házszabályok magyará
zatára nézve nem értek egészen egyet Somssich 
Pál barátommal. A 62-dik szakasz azt mondja: 
. ,a szavazás fölállás és ülve maradás által történik, 
az átaíános többség határoz minden esetben, ha 
az eredmény kétséges, uj kísérlet tétetik és a több
ség személyesen összeszámittatik". Ez a 62-dik 
szakasz. A 68-dik szakasz tartalma pedig az, 
hogy : ,,20 tagnak írásban beadott kívánságára 
az elnöki kijelentés előtt és után is név szerinti 
fölhívás mellett történik a szavazás.'' Ezen két 
szakasznak összevetéséből kétségtelen, hogy azon 
összeszámítás, de nem a név szerinti szavazás, 
csak a többség kijelentése előtt történhetett; de ha 
meg nem történt, a név szerinti szavazás kérése az 
elnöki kijelentés után is megtörténhetik. Ez pe
dig nagyon fontos, mert sokszor az elnöki kijelen
tést sok (rober nem hallhatja. Megvallom, a mos
tani esetben is az elnöki kijelentést — hogy t. i. 
ezen szakasz nincs elfogadva — részemről nem 
hallottam; és nem csak én nem hallottam, hanem 
hogy a túlsó oldalon is sokan nem tekintették 
kimondottnak, mutatja az,* hogy sokan, kik ezen 
értelemben szólottak, nem keltek fel, midőn az 
ellenpróba végett felszólittattak. Azonban, ha a 
ház ugy hiszi — ámbár én nem tudom — hogy 
az ki volt mondva, a név szerinti szavazás még 
megtörténhetik. 

A mi azt illeti, hogy más kérdésre mentünk: 
látjuk, hogy még nem mentünk át. Mindeddig 
csak a többségről szólottunk ; csak egy-két ember 
seólt a módositványról. a többi még nem. Én 

tehát azt hiszem, joga volna akármely húsz tag
nak a név szerinti szavazást kérni, s a ház azt 
meg nem tagadhatná; hanem azt is hiszem, hogy 
épen ezen concret esetben ne vesztegessük az időt 
a szavazással; hiszen a kérdés még a ház kezé
ben van a többi módositványokban; utóvégre is 
nem lesz oly nagy baj, hogy ha azon határozat 
hozatik is, hogy ez el nem fogadtatik. Két mó-
dositvány fekszik előttünk : egyiket vagy másikat 
elfogadhatjuk; sokkal több baj s kár lesz. ha ezt 
még sokáig vitatjuk, és azután név szerint szava
zunk, visszamegyünk az előbbire, mintsem hogy 
azt mondjuk — ha azt hittük is. hogy nem volt 
tiszta a többség — megnyugszunk benne, s át
megyünk a módositványra. {Közhelyeslés.) 

Madarász JÓZSef: Elfogadom t. képviselő 
társunk Deák Ferencz következtetését, hogy a 
ház menjen át a további módositványok fölötti 
tanácskozásra; bocsásson meg azonban t. képvi
selőtársam, hogy azon észrevételére, hogy a ház 
más kérdés tárgyalásába nem bocsátkozott, meg
jegyzést tegyek. Mert azt bizonyára meg fogja 
nekem engedni a t. ház s a t. képviselő úr, hogy 
már egy más kérdésnek lényeges tárgyalásába 
bocsátkozott és a kijelentett elnöki vélemény ellen, 
ha név szerinti szavazást fogunk is kérni, a ház 
részéről nem helyes és jogos többé a tárgy felett 
vitatkozni. Én a t. pénzügyminiszter úrra va
gyok bátor e tekintetben hivatkozni, a ki a kor
mánynak "tagja és így jelen többségé is, hogy 
ő már egy módositványt is akart e részletes vita 
alapjául beadni, és így önmaga a pénzügyminisz
ter maga is elfogadta azt, hogy más kérdés van 
már a ház asztalán. Ennek kijelentése mellett 
Somssich Pál képviselőtársam véleményéhez csat
lakozva, elfogadom Deák Ferencz hépviselőfcár-
sam indítványát, hogy menjünk más tárgyra. 
(Helyeslés a bal oldalon.) 

Bernáth Zsigmond: T. ház! Nem hiszem, 
hogy legyen valaki a ház tagjai közül, a ki más 
magyarázatot akarjon adni a 62-dik és 63-dik sza
kasznak, mint a minőt adott tisztelt veterán bará
tom Deák Ferencz. Tökéletesen ugy van az, a 
mint felolvasta. De ezen szavak nem is fogadnak 
el más értelmet. Hanem én ennek ellenében kény
telen vagyok kinyilatkoztatni, hogy én t. Sora-
sich Pál barátom előadását és megjegyzését oly 
correctnek tartom, miként ahhoz kell ragaszkodni 
s azt semmi mással nem fogom befejezni, mint
hogy én is elolvasok egy paragraphust, a mely 
koronája lesz annak, a mit Somssich barátom mon
dott. A 67-dik szakasz így szól: „Határozataellen 
a ház semmiféle ellenmondást nem fogad el." A 
határozat elnökünk által ki volt mondva, itt tehát 

| semmiféle ellenmondás nem lehet. (Helyeslés. 
' Ugy van!) 
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É l n e k : Kérem a t. házat, méltóztassék meg
hallgatni azon módosítást, a melyet pénzügymi
niszter úr beadott. A jegyző úr szives lesz felol
vasni s azután a szavazás illő rendben meg fog 
történni mind a két részre. 

Horváth LajOS j e g y z ő (olvassa Lónyay 
pénzügyér médositványát.) 

E l n ö k : Berzenczey László képviselő úr is 
adott be módositványt. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a módosit
ványt. Felkiáltások: Nem ehhez a szakaszhoz tartozik!) 

Várady Gábor: Azt hiszem, t. képviselőház, 
Berzenczey képviselőtársunk módositványa nem 
ezen szakaszra vonatkozik, hanem a 9-dikre. 

E l n ö k : Bocsánatot kérek, t. képviselőház, 
nekem kötelességem ugy előadni, a mint beada
tott. A t. képviselő úr most adta be smost kívánta 
felolvastatni. 

Berzenczey László: Tehát majd a 9-dik 
szakasznál fogom a t. ház elé terjeszteni. 

E l n ö k : E szerint két módositvány maradt 
fön: a Bujanovics Sándor képviselő úré, s a pénz
ügyminiszter által beadatoct. Kérem először azon 
képviselőket, kik a második szakaszt a központi 
bizottság észrevételével, de kiigazítva az utolsó 
pontban Bujanovits Sándor képviselő által . . . . 
Zaj, ellenmondás.) A házszabályok szerint mindig 
a távolabb álló indítvány fölött történik a szava
zás, és azután a fölött, mely a szerkezet módosítása. 
Kérem jegyző urat az erre vonatkozó pontot fel
olvasni. 

Deák Ferencz : Egy észrevételt vagyok bá
tor tenni. Bujanovics képviselő úr módositványa 
tárgyaltatott, mert Ő szólt mellette és mások meg
támadták, azután pedig beadván azt, fel is olvas
tatott és igy most szavazás alá is kerülhet. De a 
pénzügyminiszter úr módositványa még nem tár
gyaltatott, és ahhoz még senki sem szóllott; én 
pedig előre is kijelentem, hogy azt még kevésbbé 
fogadom el, mert az Sárosban még a kősó árát is 5 
frt 60 k m t emeli, mert abban az van, hogyaniára-
marosi só ára és a főtt só ára is 5 frt 60 kr, mitén 
mind Sóvárra és vidékére nézve terhesebbnek tar
tok, mind pedig az országban átalános sóárakra 
vonatkozó nésetekkel ellenkezőnek: terhesebb, 
mert semmivel sem alacsonyabb a főtt só ára azon 
indítvány szerint, mint a miniszteri javaslatban 
van, ellenben a máramarosi só ára 5 frt 60 k r : már 
pedig a különbség az összegre nézve szintén fel 
van benne állítva, mert a mig ott ugy van számít
va, hogy 5 frt, akkor az van mondva, hogy Sóvá-
rott 5 frt 60 kr. Ez sem igazságos, sem könnyités, 
és egyátalán véve semmiféleképen nem indokol
ható, s ennélfogva nem is pártolhatom. 

Nézetem tehát az, hogy minden esetre tár-
gyaltassék ezen módositás is. Természetesen, a ki 

nem akar hozzá szólani, nem szól hozzá; hanem a 
tárgyalást szavazás előtt kizárni semmi esetre sem 
lehet. 

Azután még egyre bátorkodom figyelmeztetni 
a t. házat. Azon nézet szerint, melyet Simonyi kép
viselő úr előadott, és a melyet betű szerint véve 
nem lehet kétségbe vonni, több dolgunk is lesz, 
mint egy ily médositvány felett szavazni. A máso
dik szakasz, melyről szó van, igy szól. (Felolvassa.) 
Simonyi képviselő úr azt mondja : átalában történt 
erre a szakaszra szavazás, és abban kimondotta a 
ház, hogy azt el nem fogadja. {Ellenmondás) U g y 
vettem ki az ő szavából. Akkor pedig az egész sza
kasz el van vetve ; akkor nem csak a vég pontjáról 
kell gondoskodni, hanem egyéb pontjaira nézve 
is, és nem csak Sóvárról, hanem Sugatag, Szlatina, 
Rónaszék stb.-ről kell gondoskodni. Ha tehát 
a t. ház ugy értette, hogy a szakasz szavazás ut
ján el van vetve, akkor uj szakaszról kell gondos-
ke dni. 

S i m o n y i LajOS b . : Ezen szakaszról, t. ház, 
nem kell gondoskodni, mert azon elleninditvány, 
mely Bujanovics képviselő úr által adatott be, mind
ezen tételeket azon szakaszban meghagyja, csak 
az utolsó két sort változtatja meg; tehát ezen el-
leninditványban ezen szakasz meghagyatik. csak 
az utolja változik. 

Zsedényí E d e : T . ház! Minthogy e törvény
javaslat egyes szakaszai oly kapcsolatban vannak 
egymással, hogy ha változtatás esik egyben, vál
toztatást kell tenni a másikban is : vélekedésem 
szerint mindezeket, hogy jól megfontolhassuk, új
ból szerkesztés végett utasitsuk a pénzügyi bizott
sághoz, az tegyen e tekintetben jelentést, mert a 
többség szerint megváltozván ezen szakasz, ellen
tétbe vele nem jöhetünk, mert ugy a csempészet 
lehetséges lesz. 

Wlád A l a j o s : Elismerem, t. ház, hogy igen 
nehezen eshetik a pénzügyminiszter urnák, hogy 
az általa javaslóit szerkezet még olyan alakban 
sem fogadtatott el, mint azt a pénzügyi vagy a 
középponti bizottság fogalmazta; de ebből nem 
következik, hogy a dolgot végletekig vigyük és 
ugy szólván a parlamentet moraliter kényszeritsük, 
hogy miután a végzés már kimondatott, azt is
mét megváltoztassa. Mert egy másik utón lehetett 
volna a kormánynak ügyesen magán segíteni: az 
által, ha a beadott indítványokat a szerint, mint 
beadattak, szavazás alá véteti. Akkor saját párt-
feleit oda utasíthatja, {Nagy Z"j. Ellenmondás.) 
hogy a Bujanovics indítványát ne pártolják, és ez 
által a miniszteri módositvány többségre tehetett 
volna szert. (Nagy zaj.) 

Elnök: T. ház! Azon szerencsétlen helyzet
ben vagyok ismét, hogy t. Wlád képviselő urat 
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egy nyilatkozatáért, melyet részéről jogosulatlan
nak tekintek, meg kell szólitanom. Itt nincs olyan 
képviselő, ki a kormány utasítása szerint sza
vazna. {Élénk helyeslés.) 

W l á d A l a j o s : Személyem forogván kérdés
ben, kinyilatkoztatom, hogy én nem mondtam 
azt, mit az elnök úr állit, (Nagy zaj. De bizony 
mondta/) legalább mondani nem akartam; hanem 
azt mondtam, s azt akartam mondani, hogy mind 
azon pártfeleket, kik a kormányt támogatják, fel 
lehetett a kormánynak könnyű szerrel világosítani 
arról, hogy melyik felel meg a két beadott módo-
sitvány közül a kormány szándokának legjob ban. 
Ily értelemben kérem szavaimat vétetni: mert 
optimus interpres verborum quisque suorum, s 
mert nekem bárkit is sérteni szándék om nem volt, 
s azt sem mondtam, hogy a kormány valamely 
képviselőnek utasítást adhat. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: T. ház! 
Méltóztattak a minisztériumot megbízni, hogy az 

indirect adók, többek közt a só tárgyában a má
sik minisztériummal egyezséget kössön, A minisz
térium ezen egyezséget megkötötte és ide terjesz
tette ; most egy czikknek, mely ezen egyezséggel 
szoros kapcsolatban áll, megváltoztatásáról van 
szó; tehát szükséges volna, hogy a dolog állását 
részletesen kifejtsem; de az idő már nagyon előre 
haladt s a figyelem kifáradt: méltóztassanak tehát 
megengedni, hogy, épen az egyesség érdekében, 
a holnapi ülésben előadjam mind azon körülmé
nyeket, melyek ezen fontos tárgy eldöntésénél 
figyelembe veendők. Ma már öt óra hosszat tar
tott az ülés, s ez alatt annyiszor szólottam, hogy 
nem volnék képes a tárgyat ugy, mint kívánnám 
és szükségesnek vélném, előadni. Ennélfogva 
engedje meg a t. ház, hogy ezen kötelességet 
holnap teljesíthessem. 

E l n ö k : Tehát a tárgyalás holnap 10 órakor 
fog folytattatni. 

Az ülés végződik d. u. 2 V2 órakor. 

XJXJ J\J*J3LJL» \jMM O MA A. vJ \3 £3 U J L J J C Í Ö 

1868. június 18-dikán 

G a j z á g ó S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Széli Kálmán megbízó levele bemutattatik. Perényi Zsigmond b. szabadságot kap. Kérvények bemutatása. A 
sójövedékröl szóló törvényjavaslat részletes tárgyalása tovább foly. A fó'rendek üzenik, hogy az alföld-fiumei vasútra vonatkozó tör
vényjavaslatban történt módosításokhoz hozzájárultak. 

A kormány részéről jelen vannak: Lónyay 
Menyhért; később Gorove István, Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/i órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Horváth Lajos jegyző úr fogja ve
zetni ; a szólani kívánók neveit Csengery Imre 
jegyző úr jegyzi. 

A múlt ülés jegyzőkönyve hitelesíttetik. 
Horváth Lajos jegyző (olvassa a június M 

17-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : Ha a t. háznak nincs észrevétele, a 

jegyzőkönyv ezennel hitelesíttetik. 
Széli Kálmán, Vas megye Sz.-Grothard ke

rületében egyhangúlag "megválasztott országgyű

lési képviselő eredeti megbízó levelét beadja. Az 
állandó igazoló bizottsághoz utasittatik. 

Perényi Zsigmond b. Ugocsa nagy-szőlősi ke
rülete országos képviselője sürgős magán viszonyai 
tekintetéből három heti szabadságidő engedélyezé
sét kéri. 

Szabolcs megye közönsége Hajdu-Dorog vá
rosának egy görög egyesült ó-hitü magyar püs
pökségnek felállítása és a magyar nyelvnek oltári 
nyelvül használtatása iránt benyújtott kérvényét 
pártoltatni kéri. 

Szabolcs megye közönsége Jász-Berény me 
zővárosának kérését az 1745-dik évben a Jász-
Kunság által váltságdíjul kifizetett 515,000 frt 
visszatérítése iránt figyelembe vétetni kéri. 

Nemes Csik szék közönsége az úrbéri tör-
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vényszéknek a magyar minisztérium előbbi intéz
kedése alapján Sz.-Udvarhelyró'l Csík-Szeredába 
leendő visszahelyezését kéri. 

Nemes Csik szék közönsége a megyék szer
vezése ügyében beadott javaslatát pártoltatni és 
tekintetbe vétetni kéri. 

Széleskut község (Pozsony megye szt.-jánosi 
kerületében) az 1866-dik évi cholera-járvány alkal
mával felmerült gyógyszerészi költségeknek 68 írt 
67 kr országos alapból törlesztését kéri. 

. Román Sándor képviselő úr kivan kérvényt 
beadni. 

R o m á n Sándor: Közép-Szolnok megyébe 
kebelezett Szék helység közönsége megkeresett az 
iránt, hogy az országgyűléshez intézett kérvényét 
nyújtsam be. A kérvény rövid tartalma az, hogy 
ezen község mindamellett is, hogy Kraszna vidéke 
kellő' közepén fekszik, mégis Közép-Szolnokba van 
bekebelezve. Mennyire helytelen ez közigazgatá
silag, mennyire abnormis, azt nem szükséges in
dokolni. Hasonló abnormitás számtalan van ha
zánkban ; ha az ország térképét vizsgáljuk, köny-
nyen meggyőződhetünk arról, hogy igen számo
sak ; csak mellékesen említem föl Veszprém, Zemp
lén s különösen a Kis- és Nagy-Kunság és a 
Hajdú városok példáját. Megvallom, nem tudom, 
min csodálkozzam inkább: hogy ily abnormitásoklé
tesülhettek, vagy hogy létesülésök után annyi ideig 
fenmaradtak és sem az országgyűlés, sem a kor
mány elhárításukra mindeddig gondot nem for
dított ? Hiszem és tökéletesen meg vagyok győződve 
arról, hogy e kérdés megoldása is bekövetkezik, 
és hogy vagy az országgyűlés maga, vagy a t. 
minisztérium intézkedni fog. hogy ezen abnormitás 
megszüntettessék. Ezen és más tekintetekből,melye
ket felhozni nem akarok, ez úttal bátor vagyok e 
kérvényt a t. házhoz azon kéréssel benyújtani, 
méltóztassék azt annak idejében pártolólag el
intézni. 

E l n ö k : Áttétetik a kérvényi bizottsághoz. 
Napirenden van a sójövedék iránt benyújtott 

törvényjavaslat részletes tárgyalásának folytatása. 
Lónyay Menyhért pénzügyér: T. ház! A 

tegnapi ülés végével azon kérdést intéztem a t. 
házhoz: méltóztassanak megengedni, hogy mielőtt 
a törvényjavaslat 2-dik szakasza módositására be
adott módosifcványra a szavazás megtörténnék, 
előadjam nézeteméit és felderítsem azon tekintete
ket, melyek a törvényhozási elhatározásnál befo
lyással lehetnek. Miután a tegnapi vita alkalmá
val azt tapasztaltam, hogy a t. ház előtt még kellő
leg nem volt felderítve azon álláspont, melyet a 
kormány a megkötött egyesség folytán elfoglalni 
köteles: nem lesz tehát felesleges, ha lehetőleg rö
viden megemlitem azon stádiumokat, melyeken az 
egyesség megkötése keresztül ment, miglen meg-

állapittatván, az előterjesztett törvényjavaslat szer
kezetének megállapítását eredményezte. Annál in
kább szükségesnek tartom szólani az egyesség me
netéről és tartalmáról, mivel szükséges, hogy a 
t. ház előtt kijelöljem: melyek azon pontok a tör
vényjavaslatban , melyeknek megváltoztatása a 
szerződésnek megváltoztatását is eredményezné, 
és így el nem fogadás esetére uj szerződés megkö
tésének megkisértését tenné szükségessé. 

Mielőtt ezen tárgyról szólanék, nem kerülhe
tem el, hogy ismételve ne figyelmeztessem a t. há
zat arra, hogy ezen törvényjavaslatban sok fog
laltatik, mit szükségesnek tartanék egészen más 
alapokra fektetni, ha az 1867. évi törvények nem 
rendelték volna meg a minisztériumnak a köz
vetett adókra nézve és igy a só iránt is az egyes
séget megkísérteni és meg is kötni, minélfogva 
nem lehetett szabad kezünk a törvényjavaslat szer
kezetének megállapításánál. 

Épen tegrap hallottam itt azon elvet felállí
tani, sőt, ha nem csalódom, egy osztály is szüksé
gesnek vélte azon elvnek kimondását, hogy miután 
a sóilleték az állam szükségletének fedezése te
kintetéből úgyszólván egyedáruságot képez, a do
log természete szerint az ország területén egy áron 
volna adandó, még pedig kincstári raktárakban 
vagy a kincstár részéről rendelt árulók által. 

Ezen elvnek helyességét elismerem, sőt, ha 
Magyarország és ő felsége többi országai közt 
vám- és zárvonalak léteznének és igy a só iránti 
egyesség ellene nem szólana, valószínűleg azon 
javaslattal lépnék a t. ház elé, hogy a só, mint az 
államegyedáruság egyik nevezetes jövedelmi for
rása, azon módon, mint a dohány, mindenütt 
egyenlő árakon árultassék. Ez egyezik meg az 
igazság és méltányossággal. 

De pénzügyi szempontból is a számítást igen 
| egyszerűen lehetett volna megtenni: csak azt kei-
j lett volna kiszámítani, hogy mennyi jövedelmet 
. kivan magának biztosíttatni az állam a sójövedék-
ből ; ismertetvén az eddig szükségelt mennyiség, 
ugy az előállítási és szállítási költség : ezeknek be-

; tudásával egyszerűen annyira kellett volna az or-
i szag területén a sóárakat emelni, hogy a kívánt 
| összeg az államkincstár pénztárába befolyjon. 

Szabolcs megye érdemes képviselője Bónis Sá
muel barátom tegnap, ugy hiszem, hasonló észre
vételt tett, hivatkozván arra, hogy a múlt időkben 
egyenlő volt a sóár és azt az országgyűlés hatá-

} rozta meg. Nem akarom ezen állítást közjogi szem-
[ pontból elemezni: meg kell azonban jegyeznem, 
i hogy 1848-ig a só valóságos regale volt, t. i. oly 

jövedelme a fejedelemnek, melyet az oda fordított, 
I a hová forditni czélszerünek látta, tehát valóságos 
| jusregaletképezett; csak II. Lipót alatt az 1790 — 9 1 . 
' XX. t. ez. által biztosíttatott az, hogy a sóár az 
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országgyűlés beleegyezése nélkül felemeltetni nem 
fog. A sóárak egyébiránt mindig különbözők vol
tak : 1848 előtt az utoljára országgyülésileg meg
állapított ár 4 frt pengő volt, melyhez még hozzá 
számíttatott az árulási költség, mely különböző 
volt az egyes vidékek szerint, igy például: Mára-
inarosban 19 Va kr, Sóvárott 26 % kr és tengerpar
ton 55 k r ; ezenkívül ehhez még hozzá számíttatott 
a fuvar és kezelési költség, minek eredménye az 
volt, hogy ezüst pénzben, 1848 előtt a sóár má
zsánkint a különböző helyek szerint 5 frt 50 kr és 
7 frt 21 kr közt volt megállapítva. Ezen gyakor
lat állott fen a régibb időkben. í g y az 1729. V. t. 
ez. 2-dik szakaszában meg volt állítva, hogy a he
gyes vidékü vármegyékben mértföldenkint és má
zsánkint 3 kr, a sík vidékü vármegyékben pedig 
2 kr szállíttassák a meghatározott árhoz. 

Előre bocsátva tehát az t , hogy a sóilleték 
iránti törvényjavaslat egyezménynek eredménye 
és koránsem foglalja magában mind azt. mit el
méletileg legezélszerübbnek tartanék s bizonyára 
létesíttetni is kívánnék, ha e tekintetben fenállő 
törvények szerint egyezséget kötni szükség nem 
lenne : átmegyek most annak előadására, miként állt 
a kérdés a minisztérium előtt? 

Midőn a minisztérium az egyezményt ő fel
sége többi országainak minisztériumával megkö
tötte, figyelemmel kellett lenni az 1867. XII . és 
XVI. t. ez., de különösen az utóbbinak 11-dik sza
kaszára, mely elrendelte azt, hogy a magyar mi
nisztérium ö felsége többi országainak minisztériu
mával kössön egyezményt mindazon közvetett 
adókra nézve, melyek a fogyasztás megadóztatá
sát ezélozzák, még pedig oly móddal, hogy mind
két államterületen a vám- és kereskedési szerződés 
tartama alatt egyenlő törvények és igazgatási 
rendszabályok legyenek azon czélból, hogy Ma
gyarország és ő felsége többi országai közt vám
vagy zárvonalak fel ne állíttassanak. Természetes 
volt ennélfogva, hogy a só iránt kötött egyesség-
ben mindenek felett azon elvet kellett megállapí
tani, a mely az első szakaszban talál kifejezést, t. i.: 
hogy a sóárakat akként kell szabályozni, hogy a 
sónak Magyarországból ő felsége többi országaiba 
való szállítása és viszont haszonhajtó vállalat ne 
lehessen, tehát az árakat akkép kell szabályozni, 
miszerint ott, a hol határok érintkeznek, egyforma 
árak legyenek. Az egyezménynek alapja ez, s ezt 
azért voltam bátor kiemelni, mert a raktári árak 
megváltoztatása magát az egyezményt ingatná meg. 

Ezen elvvel összeköttetésben van az 5. sza
kasz, mely azt fejezi ki, hogy ámbár egyes vi
dékeken és raktáraknál az árak az egyezmény
ben magában meg vannak állapítva: mind a mel
lett, miután mégis megtörténhetik, hogy a magyar
országi só Ausztriában és az ausztriai só itt adat

nék el ezen megállapított árak szerint: ezért volt 
szükséges ezen átmeneti időben az ötödik szakaszt 
megállapítani, mely szerint a minisztérium felha-
talmaztatik, hogy a sóárt a határszéleken har-
mincz krajczárral feljebb vagy lejebb szállíthassa. 

Lett volna egy mód, melynél fogva ezen 
ötödik szakaszban megállapított felhatalmazás 
mellőzhető lett volna : ha átalában a sóval való ke
reskedés eítiltatván, mindenütt, hol sószükséglet 
van, mind itt, mind ő felsége többi országaiban, 
raktárak állíttatnának fel, s ott megszabott árak 
szerint áruitatnék. Azonban ugy hiszem, hogy a 
tisztelt ház részéről senkisem fogja roszalni azt, 
hogy a minisztérium nem kívánt a sóra nézve 
visszalépést tenni, s nem tette azt annál inkább, 
miután a kereskedés Ausztriában ugy is korlátla
nul már régebben gyakorlatban volt s azt ott meg
szorítani nem lehetett, sőt czélszerübb volt ezt Ma
gyarországra is kiterjesztem*; a kereskedés meg
engedésének pedig egyenes következése a raktári 
árak egyezség szerinti megállapítása. Ezen árszabást 
bátor voltam a t. ház állandó pénzügyi bizottságá
val, osztályaival és a középponti bizottsággal is 
közölni, ezen árszabás képezi alapját ezen tör
vényjavaslatoknak. Miután az árszabás a tör
vényjavaslat 1. szakasza szerint történt, minden 
olyan változtatás az árszabásban, a melynél 
fogva azon elv kivitele, hogy a kereskedés a bi
rodalom egyik részéből a másikba haszonhajtó 
üzlet ne lehessen, meg lenne hiusitva, s igy az 
egész egyezmény épen alapjában lenne megin
gatva. Ha ezen eset eló'állana — pedig előállana 
ujabb kedvezményi árak elhatározása folytán — 
megszűnvén az egyezmény, oda kellene a minisz
tériumot utasitaní. hogy ujabb egyezményt ki
sértsen meg; vagy pedig nem maradna egyéb 
hátra, mint hogy ezen kiváltságos vidékek a csem
pészet meggátlása végett ben az országban vagy 
az ő felsége országai felé zárvonalakkal különit-
tessenek el. Mindezt azért voltam bátor különösen 
kiemelni, hogy jelezzem annak fontosságát, mi-
kép a megállapított raktári árak ne változtassa
nak, különösen az ország nyugati határán. Egé
szen másképen áll a dolog Erdélyre nézve. Er
dély helyzeténél fogva messzebb fekszik a biroda
lom másik részétől, a szállítás bizonyára még 
most költségesebb s az ottani só concurrentiába 
alig léphet az osztrák sóval, sőt ha Erdély ked
vezményi ára nem nagy, közbenső zárvonalt Er
dély és Magyarország közt fentartani felesleges 
lenne. Ha azonban a különbség • ly nagy lemé, 
hogy a csempészet nyereményei üzletté válhatik, 
ebből természetesen következik, hogy aznn zár
vonal, mely most létezik, továbbra is fen lenne 
tartandó. 

A mi magát az egyezséget s az annak 
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megkötése alkalmával felmerült körülményeket 
illeti: méltóztassanak megengedni, hogy röviden 
megemlítsem az érdekesbeket. Az első elv, me
lyet keresztül kellett vinni, volt az, hogy a zárvo
nalak ffelállitása elkerülése tekintetéből, lehetőleg 
egyenlően szabályoztassanak az árak. Ebből az 
következik, hogy meg kellett határozni az árt, me
lyen a só áruitatni fog a sóaknáknál és a birodalom 
mindkét felében. E tekintetben minden ügyekezete 
oda volt irányozva a magyar minisztériumnak, hogy 
a sóárak az ország régi kívánságával megegyező-
leg tetemesen leszállittassanak, azonban ezen le
szállítás lehetőleg akként történjék, hogy az ál
lamnak jövedelme ez által nagy csökkenést ne 
szenvedjen, sőt idővel ismét az előbbenijövedelem
nek megszerzése kilátásba tétessék. A tapasztalás 
azt mutatta, hogy az utolsó hat évben — ámbár a 
birodalom népességének szaporodása ezen idő
szak alatt 3%-kai vehető fel, mi feltételezi a sófo-
gyasztás aránylagos emelkedését — mindamellett a 
konyhasó fogyasztása apadt. Ugyanis a midőn 
1861-ben 5,115,000 mázsa konyhasó fogyaszta-
tott, 1866-ban a fogyasztás 4,310,000 mázsára 
szállt le, tehát a csökkenés 800,000 mázsát tett kö
rülbelül. Ennek oka, ide nem számitva a csem
pészetet, mely különösen a déli és nyugati hatá
rokon gyakoroltatott, különösen az volt, hogy a 
mai'hasóval, mely a marha táplálására volt szánva., 
visszaélések követtettek el, miután az nem azen 
czélra forditatott, a melyre áruitatott. Ez világosan 
kitűnik abból, hogy míg 1861-ben csak 161,000 
mázsa fogyasztatott , 1867-ben már 1,061,000 
mázsát tett a marhasófogyasztás. Ha felveseszük, 
hogy a népesség szaporodásával aránylag növe
kedni kellett a sófogyasztásnak is, így 5,115,000 
mázsáról a fogyasztásnak legalább 5,270,000 má
zsára kellett volna emelkedni. Ennek eredménye 
pénzügyi tekintetben az, hogy miután a konyha
sónak fogyasztása majdnem 1 millióval szállt le, 
ha csak a legkisebb árt veszszük is fel. a jövedelem
csökkenés körülbelül 4 millió forintot tesz. 

Azon kettős czélnak elérésére, hogy a só ára 
leszállittassék, még pedig leszállittassék 2 ft 40 
krral, de amellett a jövedelem tetemesen ne apad
jon : nem mutatkozott más mód, mint a marhasó-
árulás megszüntetését javaslatba hozni; s hogy ezen 
rendszabály és a só ár leszállításának pénzügyi 
következményei megállapittathassanak, kötelessé
gemnek ismertem az utolsó két év jövedelmét az 
országnak összeállítani, hogy megtudjam, hogy 
ezen reform keresztülvitele folytán pénzügyi 
szempontból minő eredmények fognak előállani. 
1866-ban az összes magyar korona területén fo
gyasztatott összesen 1,645,436 mázsa konyhasó, 
361,260 mázsa marhasó; összesen 2,006,696 má
zsa. A nyers jövedelem tett 12 millió és 342,463 

forintot. A költségeket pontosan meg nem határoz
hatom ugyan ; de hozzávetőleg levonva a termelés, 
szállítás és elárusitási költségeket, maradt 11 mil
lió tiszta jövedelem. 1867-ben tett az összes sóel-
adás — konyhasóban csak azon összeget számit
va. a mely Magyarországnak saját fogyasztására 
s nem a kivitelre fordíttatott —1,657,942 mázsát, a 
marhasó 339,409 mázsát, összesen 1,997,351 má
zsát, tehát körülbelül ismét közel 2 millió mázsát. 
A nyers jövedelem tett összesen 13,049,374 frtot. 
Ebből levonván a költségeket bizton lehet számi
tani, hogy a tiszta jövedelem 1 1 % millió volt. 
Jövőre nézve mikép fog állani a sójövedék jö
vedelme, ezt pontosan előre meghatározni nem le
het ; de ha felteszszük azt, hogy az évenkinti fo
gyasztás az utolsó két évet számitva 2 millió má
zsát tett. és azon eredeti tervre megyünk vissza, 
mely a számitás alapjául szolgált, midőn a só árá
nak leszállítását javaslatba hoztam, t. i. hogy min
denütt Magyarországban és Erdélyben a sóaknák
nál a sónak ára mázsánkint 5 frtra számíttatott, te
hát minden eladott mázsa sónak nyers jövedelme öt 
forintot eredményezne: a jövedelem 10 millió fo
rintot tenne. Miután azon elv van az egyezmény
ben kimondva, hogy a szállítási és árülási költség 
minden sóraktáraknál hozzá számittassék, ezen jö
vedelemből nem kell mást levonni, mint magát a 
termelési költséget, mi összesen tesz 850,000 fo
rintot. Ennélfogva, ha ugyanazon mennyiség 
adatik el, mely jelenben fogyasztatik, a tiszta jö
vedelem 9,150,000 frtra számitható, mi körülbelül 
1,900,000 forinttal kevesebb, mint az utolsóelőtti 
év tiszta jövedelme. 

Azonban számitok arra, hogy miután a tör
vényjavaslat 6-ik pontjában az van kimondva, 
hogy a csempészetnek meggátlása tekintetéből az 
ország déli határain a pénzügyminiszter felkatal-
maztatik a sóárakat lejebb szállítani a határszéle
ken, ennélfogva lehet reményleni, hogy a csempé
szet megszűnvén, több fog fogyasztatni, noha ezen 
mód alkalmazása folytán előadott fogyasztási sza
porodás az árleszállítás következtében a jövedel
met nem fogja nagyban növelni. 

Azonban átalában véve a tapasztalás azt mu
tatta, hogy ámbár nem ilyen nagy mértékben, de 
mégis a fogyasztás bizonyos arányos emelkedése az 
árleszállítás folytán következett be ; ennélfogva 
felvettem, hogy az első s legfeljebb a második év
ben az összes sófogyasztás 10%-kai növekedhetik, 
vagyis, hogy 2 millió mázsa helyett 2,200.000 
mázsa só lesz eladható. 

Azt hiszem, t. ház, hogy pénzügyi szempont
ból vérmes reményekre alapítani a számításokat, 
nem czélszerü eljárás; de az eddigi tapasztalatokat 
összehasonlítva, lehet számitani, hogy ha mind 

' azon rendszabályok, melyek a törvényjavaslatban 
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foglaltatnak, életbe léptetnek, a fogyasztás leg
alább 10°!0-kal szaporodni fog, és hogy ennél
fogva legalább is 2,200,000 mázsa só fog eladatni. 
S feltéve, hogy a sóaknáknál az eladási árak 5 
forinttal állapíttattak meg és ekkor a bevétel 
11,000,000 forintot tenne, miből levonva a terme
lési költségeket körülbelül 900,000 forint maradna, 
kilátásba helyezhető 9,000,000, tehát a hiány 
hasonlítva a jelenben fenálló jövedelemhez közel 
2,000,000 lenne. 

Miután a költségvetés összeállítása alkalmával 
arra számítottam, hogy a törvényhozás július 1-
től fogva el fogja rendelni a sóárak leszállítását, 
az ebből eredő különbözetet a második fél évre 
nézve már a folyó évi költségvetésbe felvettem, 
még pedig egész mértékben annyival inkább, 
mivel az átmeneti év első felében nem lehet biz
ton számítani a fogyasztás nevezetes emelkedésére. 
Méltóztassanak emlékezni, hogy a költség
vetésben a 10,200.000 frt nyers jövedelemből a 
termelési költségeket levonva, tiszta jövedelemként 
csak 9,368,000 frtot vettem föl. 

Ez volt átalában azon kiindulási pont, mely az 
egyesség megkötésénél vezetett, és azt hiszem, 
hogy olyan alapokra van fektetve, hogy az 5 frt 
átalános ár az aknáknál mindenütt megtartható, és 
hogy az államkincstárnak egy-két év alatt még elő-
állandó hiánya bőven ki fog pótoltatni. Természe
tesen, ha ezen megállapított árak ki nem vihetők. 
a várt jövedelem is csekélyebb lesz ; ez esetben 
gondoskodni kellene módokról, mikép fedeztessék 
ezen hiány, és bizonyára alig maradna más mód, 
mint az egyenes adókat az előállandó hiány ere
jéig felemelni. 

Előadtam tehát azon főbb elveket, melyek 
engem az egyesség megkötésénél vezettek. Magam 
is óhajtanám, hogy mielőbb eljőne azon idő, mi
dőn a pénzügyi kormányzat azon állapotban le-
end, hogy mentül több részeken és vidékeken a 
só meghatározott árakon a kincstár saját raktárai
ból és saját áruidáiból árultassék, azért, mert az 
eddigi tapasztalás azt bizonyította, hogy a nép 
legnagyobb része, t. i. a földmivelö nép. nincs 
azon állapotban, hogy a messzebb fekvő raktárak
ból vagy nagyobb összeget vegyen, hanem csak a 
kisebb árulási helyeken veszik, rendesen sokkal 
nagyobb árral fizetvén a szükségelt sót. Számos 
példát tudok, hogy még ott is, a hol a kincstári 
raktárak nagyon messze nincsenek, melyekben 
7—-8 forintért árultatik a só, a nép a kisebb áru
soknál fontját 10 kron veszi. De hogy a sóárak 
leszállítása a nép nagy részének érdekében foga
natosíttathassák, szükséges, hogy a só mentül több 
helyen árultassék á megszabott árakon s jó mér
tékkel, természetesen a szállítási költségek hozzá 
számításával. Azonban ennek kivitele akadályozva 

lesz mindaddig, míg a hazánk nagy részét sóval 
ellátó máramarosi sóaknák vasút által összeköt
tetésbe nem hozatnak a Tisza hajózható részével 
és a vasúthálózattal; mindaddig számosabb rak
tárakat felállítani nem lehet. U g y méltóztassanak 
a dolgot felvenni, hogy most csak a Tiszán lehet
séges a szállítás, mely Máramarosban még csekély 
folyó levén, kis vize miatt csak az esztendő né
hány hetén át alkalmas a talpakon szállításra, 
minélfogva a folytonos szállítás lehetetlen. Ellen
ben, ha a vasút kiépítése folytán a máramarosi 
sóaknák a Tiszával és az országos vasúti hálózattal 
kapcsolatba hozatnak, mint méltóztattak elhatározni, 
ugy hiszem, azon állapotban lesz a pénzügyi kor
mányzat, hogy a sót nem csak olcsóbban szállít
hatja, hanem mindenütt a fogyasztók számára kellő 
mennyiségben felállított áruidákban áruitathatni 
fogja, és azt hiszem, hogy ezen intézménynek életbe 
léptetése annak idejében szükséges is. 

Elmondván e szerint nézeteimet az egyez
mény lényegesebb pontjaira nézve, bebizonyí
tottam azt, {Halljuk!) hogy nem áll Bujanovics 
képviselő urnák tegnap mondott azon állitása, 
hogy a jelenben fenálló sóár mindenütt egyenlően 
leszállítandó, hanem az egyezményben megállapított 
elv az, hogy a termelő helyeken, tehát a sóaknákban 
mind Magyarországban, mind Ausztriában valóban 
2 fr 40 krral lejebb szállittassanak, hozzászámítva 
mindezen a vidéken azon kiadásokat, melyekbe a 
szállitás és elárusitás kerül. Annyival inkább 
szükséges volt pénzügyi szempontból a különböző 
árakat megtartani, minthogy ezen különbözetek 
meg nem tartása esetében az egyezmény is meg 
lenne ingatva, de az előszámitott jövedelem is a 
kincstárba be nem folyna. Tehát magának az 
egyességnek alapfeltétele az. hogy az egyesség-
ben megállapított árak megtartassanak, különösen 
pedig ott, hol a sóraktárak közel feküsznek a 
nyugati határszélekhez. 

T. ház! Én értem és természetesnek találom, 
(Halljuk!) hogy minden t. képviselő úr (Halljuk!) 
a mellett, hogy a közös érdeket szem elől nem 
téveszti, egyszersmind a maga saját vidékének ér
dekét is védelmezi, és a mennyire lehetséges, azt 
előmozdítani igyekszik; azonban azt tartom, hogy 
ennek is van bizonyos határa, melyen tul 
nem mehet akkor, midőn az állam közös érdeké
vel találkozván, azzal összeütközésbe jő, mert 
mégis végre az állam érdekének kell dönteni. E 
tekintetben tehát azon nézetben vagyok, hogy a 
netalán egyes vidékekre nézve engedélyezendő 
könnyebbitéseknél legyünk az elvben igazságosak 
s következetesek, a kivitelnél pedig akként sza
bályozzuk, hogy a két minisztérium közt kötött 
egyesség és annak alapjából kiinduló törvényja
vaslat kivitele lehetetlenné ne váljék. 
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Magyarországra nézve, ugy hiszem, a kedvez
ményi árakat illetőleg jelenleg két kívánság nyilvá
nul : az egyik Sóvárra nézve. Sóvárra nézve azon né
zetből indult ki a minisztérium, midőn ezen 2-dik 
szakaszt megállapította, hogy a Sóvárra nézve 
megállapítandó árak legyenek valamivel cseké
lyebbek, mint azon árak, melyeket a máramarosi 
sóért ugyanazon vidéken a szállítási költségek 
hozzászámitásával fizetni kell. Ez volt a kiindu
lási pont és ezzel egyezik meg az 5 frt 60 krnyi 
ár. Ha a sóvári termelés oly nagyszerű volna, mint 
a máramarosi, lehetnének nehézségek a lejebb-
szállitásnál. Azt méltóztatnak tudni, hogy Sóvá-
ron főtt sót készittet a kincstár, és különösen a 
múlt évben, midőn egyik forrás megapadt, az ösz-
szes termelés nem ment többre 100,000 mázsa 
nál. A mint tehát egy részről nem láthatom be 
jogosultságát azon kívánatnak, hogy mindenütt 
2 frt 40 krt tegyen a sóleszállitás, ugy másrészt 
jogosnak és méltányosnak tartom, hogy a meny
nyiben mind Erdély, mind Magyaroeszágra nézve 
mag-oknál az aknáknál a só mázsánkint 5 frtban 
állapittatik meg, állapíttassák meg Sóvárra nézve 
is 5 frtban: (Helyeslés) mert ne méltóztassanak 
azt hinni, hogy én minden lehető indítvány ellen 
lennék, sőt minden javítást és minden ujabb indít
ványt, mely megnyugtatásul szolgál, magam 
részéről is elfogadok; csak egy kérésem van: ne 
méltóztassanak oly határozatokat hozni, melyek 
ezen, az egész nemzetre nézve szükséges és általa 
július elsejére várt ügynek eldöntésére káros ha
tással lennének s életbe léptetését hátráltatnák. 
Ha lényegesek volnának a változtatások, törvé
nyeink értelmében ujabb egyesség megkísérlése 
válnék szükségessé. A Sóvár vidékére adandókedvez
mény hordereje könnyen megkelhető, ha a t. ház 
többsége el fogja határozni, hogy Sóvár vidéke 
óhajtása tekintetbe vétessék, határozottan mond
hatom, mi a különbség az államkincstár jövedel
meire nézve: miután ott átalában 100,000 mázsa 
termeltetik,az által,ha egy elő áron áruitatnék a mára-
roarosival, a kincstár a mostaninál 60 krral keve
sebbet venne be, és e különbség tenne évenkint 
60,000 frtot. 

Megvallom, t. ház, hogy az ily átmeneti kor
szakban vannak bizonyos régibb előnyök, melye
ket mellőzni alig lehet, noha meg vagyok győ
ződve, hogy magasabb állami szempontból, az 
állam közjövedelme szempontjából czélszerübbet 
tenni nem lehetne, mint ha a sóvári termelés, 
mely mázsánkint 62 krajczárba kerül, holott 
Máramarosban csak 27-be, megszüntetnék. Ez 
volna legegyszerűbb. Erdélyben is vannak ak
nák , melyeknek termelése nevezetes , azon
ban a kincstárra nézve azoknak fentartása nem 
muihatlanul szükséges, sőt költséges. Ha a köz-
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lekedési eszközök kiterjedése szerint, azt tekintve, 
honnan szállíttatik a só legezélszerübben, miután 
oly bő mérvben van só, a lehető legkevesebb 
helyekre kellene a termelést szorítani: ez lenne az 
államjövedelem szempontjából kívánatos. Miután 
azonban Sóvárban a fő'ződe fenáll, míg fenáll, 
jogos kívánság, hogy az ottani sónak ép oly ára 
Jegyen, minta máramarosinak ; erre nézve, miután 
ez az egyességet meg nem változtatja, ha a t. ház 
elhatározza, szívesen hozzájárulok, a különbség, 
illetőleg veszteség nem tevén többet 60,000 írtnál. 

Nem akarván másodszor bővebben a tárgy
ról szólni; méltóztassanak megengedni, hogy még 
egy körülményt felemlítsek. (Halljuk !) 

Van Magyarországnak három vármegyéje, 
mely só tekintetében régi törvényeink szerint is 
számtalanszor különös kedvezményben részesült: 
Árva, Turócz és Liptó vármegyék, melyek össze
köttetése Magyarország többi részeivel, hegyi hely
zetűknél fogva — mint a törvény mondja — igen 
nehéz levén a sót odaszállítani.- a galicziai, neve
zetesen a wielicskai sóbányákban kedvezményi 
árakban részesülnek. 

Midőn ezen törvényjavaslatot formuláztam, 
igyekeztem azon vidék kivánatait is figyelembe 
venni. 

Akkor, mint emlékezni méltóztatnak, többen 
azon vidékről ugy nyilatkoztak, hogy meg volná
nak elégedve, hogyha eddigi kedvezményárak ez
után is fenállanának. 

Azonban, miután átalában azon nézet jelente
tett ki, hogy miután a törvény azon intézkedése, 
miszerint a IX-dik czikk értelme szerint Wielics-
kán Árva, Liptó és Turócz vármegyék számára a 
zöldsó 4 frt 90 kr, a spizasó 4 frt 60 kr, azon 
nehézséggel jár, hogy az illetőknek oda fuvart kell 
tenni és a sót haza szállítani: e tekintetben is azon 
vidékek kivánságát kielégíteni óhajtván, azon ja
vaslatot vagyok bátor tenni, hogy a kincstár maga 
fog Árva, Liptó és T;rócz vármegyékben a wie
licskai só árulására raktárakat állítani, és hozzászá
mítván a törvényjavaslatban kitett árakhoz a szál
lítási dijakat, még bizonyos leszállítást is hozhatok 
javaslatba mind a zöld-, mind a spizasóra nézve, 
mely közt a mostani javaslat szerint különbség nem 
tétetnék. 

E szerint a 9-dik szakasz vég szavai követke
zőkép módosíttathatnának: „Árva, Liptó és Turócz 
vármegyék mindeg}dkében felállítandó raktárak
ban a zöld- és spizasónak ára 5 frt 60 kr." A szá
mítás a következő. A 9-dik szakasz végén a zöld 
sóra nézve 4 frt 90 kr vétetett fel. A szállítási 
költség 90 krt tesz mázsánkint; ennélfogva a zöld
só ára mázsánkint 5 frt 80 krt tenne. De miután e 
vidékek bizonyos kedvezményekben részesültek, ré
szemről szívesen rá állok arra, hogy mindkét só 
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ára mind a három vármegyébe 5 frfc 40 krban állit-
tassék meg. (Hdijelés.) 

Természetes, hogy midőn ezen javaslatot te
szem, azon szempontból indulok ki, hogy az átalá-
nosan nyilvánult kívánságnak, mely szerint az át
meneti korszakban az eddig fenállott kedvezmények 
és — ha szabad ugy kifejeznem magamat — régi 
törvényeinken alapuló privilégiumok hagyassanak 
meg, kívánok eleget tenni. Ezen közvetítő' javas
latok elfogadása által magán az egyességen változ
tatva nem lesz. Én tehát az illető szakaszok tár
gyalása alkalmával ily módon alkalmazandó mó
dosításokhoz szívesen hozzájárulok. (Helyeslés.) 

V á l l y i János : T . ház! Előttem szóló t. pénz
ügyminiszter úr előadása után valóban alig le
hetne más teendője e háznak, mint a beterjesztett 
törvényjavaslatot minden további vitatás és észre
vétel nélkül egyszerűen megszavazni, elfogadni. 

0 nevezetesen akként nyilatkozott, hogy ön
álló intézkedésünk nincs és az ó' felsége többi tar
tományaival kötött egyezmények már e tekintet
ben aláírva és szentesítve vannak, következőleg itt 
már segíteni a dolgon nem lehet. Ha ez igy van, 
akkor előzetesen a pénzügyminiszter úr óhajtásom 
szerint helyesen cselekedett volna, ha ezt már nem 
terjesztette volna elő és a törvényhozásnak idejét 
ezen a téren nem vesztegetné. Mert meggyőződé
sem szerint vagy tehetünk ebben valamit, vagy 
nem. és hitem szerint egyedül az országgyűlésnek 
van joga, van köre még a miniszter meghallgatása 
után is arra, hogy ezen tárgyban határozzon és 
azt eldöntse. 

Miután ezeD hitben vagyok, vettem magam
nak szabadságot a t. ház engedelmével módosit-
ványt előterjeszteni. Módositványom a már elmon
dottak által nagy mérvben igazoltatik, azon tekin
tetből, mivel módositványom is az egész korona 
országaira nézve mindenütt a só árának egyenlősí
tését kívánja. Pénzügyminiszter úr kijelentése is 
igazolja ezt, mert ő maga is óhajtotta ezt nyilat
kozatában. Hogy pedig az ár leszállítása körül he
lyes és szükséges az országgyűlésnek intézkedése, 
maga a beterjesztett kormányi törvényjavaslat ele-
gendőleg indokolja, mert ez is a leszáilitást hozza 
javaslatba. Mindössze is a leszállításból alig egy 
pár milliónyi jövedelemcsökkenést mutatott ki 
előttem szólott t. pénzügyminiszter úr, és hitem 
szerint, ha a sóárak még lejebb fognak szállíttatni, 
nagyobb kelendőség nyittatván , kereskedelmi 
szempontból nagyobb mennyiség fog ez által el
adatni, és azon kisebbnek felmutatott jövedelem is 
vissza fogja azon arányt nyerni, mely a magasabb 
ár mellett mutatkozott, vissza pedig azért, mert 
nagyobb elárusitás történvén, nagyobb lesz a be
vétel, és különben is egj-^gy mázsára igen csekély 
iiáliitási költség esvén, bőven fedezve lesz a ki

adási szükséglet a nagyobb mennyiség eladása ál
tal. De ha nem jönne is be ugyanazon jövedelem, 
mely az előbbeni években az állam gazdaság részére 
behozatott, nézetem szerint még akkor is alább 
kell, hogy szállittassék a só ára már csak azért is, 
mert az államgazdasági szempontból is előnyös. 
Nem tisztán csak az a feladata az államgazdaság
nak, hogy minél több jövedelmet állítson ki pil-
lanatilag; hanem feladata az, hogy az adóképessé
get emelje és azt minél nagyobb erőre állítani 
igyekezzék. Ha pedig ezen életszükségletre és a 
gazdaság emelésére is mulhatlanol szükséges czikk 
jutányosabban nyujtatik, ez által valósággal nem 
eszközlünk mást, mint azt, hogy ha valamivel 
alább szállíttatik a jövedelem, de a nép valósággal 
tetemesebb segélyezéshez jut, ez által pedig a gaz
dasági emelkedés előmozdittatik. 

Ezeknél fogva módositványom, melyet a t. 
ház figyelmébe ajánlok, következő. 

Horváth Lajos j e g y z ő (olvassa Vállyi János 
módositványát): ,,Módositvány, mely szerint a.só-
jövedék iránti törvényjavaslatnak 2-dik szakasza 
helyett ez tétessék: „A magyar korona országainak 
területén különbség nélkül a só mázsája 3 frt 60 
kron fogárultatni." 

Ivánka I m r e ; T. ház ! Előadásomban igen 
tisztelt pénzügyminiszter urnák néhány mondatára 
vagyok bátor kiterjeszkedni. 

A többek közt mondotta volt, hogy „ha Ma
gyarország e tekintetben önállólag intézkedni ké
pes volna," akkor ezen lehetne változtatni. 

Én, igenis elismerem azt, hogy a vám- és ke
reskedelmi szerződés 11-dik pontja azt határozza 
meg és oda utasítja a minisztereket, illetőleg a 
pénzügyminisztert, hogy a só- és dohányegyed
áruság ügyében az osztrák pénzügyminiszterrel 
egyezményre lépjen és ezt előterjeszsze. 

De én ennek azt az értelmet, hogy az il
lető egyezmények már a törvényhozásra nézve 
minden esetre kötelezők, ezt az értelmet adni ké
pes nem vagyok. (Fölkiáltások a jobb oldalon: 
Nem az mondatott! a bal oldalon: Tessék meghall
gatni!) Mondom: ezt az értelmet adni képes nem 
vagyok, és azt nem is kívánom, hogy bármi tekin
tetben nagyobb körökben elterjedhessen e fogalom. 
Az én felfogásom az, hogy épen azért terjeszti a t. 
pénzügyminiszter úr a törvényjavaslatot a ház 
elé, mert maga is elismeri azt, hogy az nem olyan 
valami, a mit minden esetre elfogadni kell, ha
nem olyan, mit módosítani lehet a körülmények 
szerint. 

Átmegyek azon nézetekre, melyek több ol
dalról a sóárra nézve kifejtettek. Csak két elvet 
fogadhatok el, melyeknek mindegyike egy fő elv
ben pontosul össze, t. i. abban, hogy az állam pol-
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gárai egyenlő terheket viselni kötelesek. A két elv 
tehát, melyet a sóra nézve elfogadhatok, vagy az, 
hogy az állam jövedelmi forrásainak megnyitása 
mulhatlanul szükségessé teszi a monopóliumot, és 
akkor nem foghatom meg, hogy bármi proteetió 
vagy más okon, miért fizessen az egyik vidék ál
lampolgára kevesebbet vagy többet, mint a má
siké , azért, mert véletlenül ezen vagy azon vidéken 
terem a só ? Mert akkor ugyanazon okból azt kel
lene mondani, hogy a dohányt sem lehet ugyan
azon áron adni mindenütt, mert egyik vidéken te
rem, a másikon nem. (Helyeslés a bal oldalon.) Ha
nem ha azon elvből indulunk ki, hogy az államnak 
jövedelmet teremteni kell, mely elvet én tökélete
sen elfogadom, és távolról sem jutott eszembe va
lamely monopólium eltörlését inditványozni akarni 
addig, mig ezen jövedelemnek pótlása iránt más
kép gondoskodva nem lesz , korántsem jutott 
eszembe mondani : hogy töröltessék el egyszerre a 
sóegyedáruság; hanem igen is azon elvet akarom 
elfogadtatni: iparkodjék a kormány odajutni, 
hogy a só az állam összes polgárainak minél előbb 
egyforma áron adassék. (Helyeslés.) Ha ez nem 
lehető, akkor az igazság és méltányosság szem
pontjából, a mely ismét az állam terheinek egyen
lőségére és a polgárok egyenjogúságra vezethető 
vissza, nem lehet mást tenni, mint a szabad keres
kedelem terére átnyúlni, mely minden embernek 
azt a jogot adja, hogy ott vegye a sót, a hol jutá-
nyosabban kapja; hanem az olyas monopólium, 
mely az egyes vidéket terheli, másikat pedig pro-
tegál, felfogásom szerint alapjában helytelen. (He
lyeslés.) Elismervén azt, hogy a minisztériumnak 
igen nehéz és bokros teendői vannak, különösen a 
pénzügyek rendezésével, nem szándékozom egy
szerre oly indítványt tenni, hogy forgattassék fel 
ezen törvényjavaslat; hanem épen azért szólaltam 
föl, hogy ezen irányeszmét megpendítvén ajövőre 
nézve, midőn t. i. azon öt év le fog járni, melyben 
a vám- és kereskedelmi szerződés iránt ujonan 
intézkedhetünk, vagy ha lehet annál korábban is, 
ily szellemű intézkedés történjék, minőt bátor vol
tam javasolni. Ugyanezen vámszerződés értelmé
ben nem mulhatlanul szükséges, hogy ezen adók 
minden esetre egyformán legyenek Ausztriában 
és Magyarországon. Mert a szerződésben benne 
van, hogy szükség esetében zárvonalak által lehet 
a jövedelmeket kiegyenlíteni. Tehát nem vámvo
nalakat, nem véd vámot akarok én életbe léptetni, 
hanem, ha egyes monopoliumi czikkekre nem tud
nánk megegyezni, helyén látom a zárvonal felál
lítását. I ly zárvonal jelenleg létezik Magyarország 
és a Királyhágón tul fekvő rész közt, és ez Ma
gyarország egységét sokkal inkább érinti, mintsem 
azon kötelék, melyet a többség méltóztatott felállí
tani ő felségének két birodalma közt. E kötelékek 

nem szakittatnának tehát félbe hasonló zárvonalak 
által, még az önök nézetei szerint sem. 

Ezeket voltam bátor előadni; máskép jelenleg 
a minisztérium javaslatát elfogadhatónak tartom. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Csak arra 
vagyok bátor pár szót mondani, hogy az előttem 
szóló képviselő úr szavaimnak oly értelmet adott, 
melyet én semmi esetre sem kívántam adni, és hi
vatkozom a házra, hogy előadásomban több izben 
kiemeltem, hogy az egyesség létesítése a ház hely
benhagyásától feltételeztetik. (Helyeslés.) Tehát 
képviselő úr szavaimnak oly értelmet adott, melyet 
mondani nem akartam; csak azt akartam kifejezni, 
hogy a pénzügyminisztériumnak, midőn az egyes
ség megkötése iránt a tárgyalást megkezdette, ke
zei kötve voltak a törvény által, mely ezt mondja: 
a só mindkét állam területén a szerződés ideje alatt 
egyenlő törvények és igazgatási rendszabályok 
szerint fog kezeltetni; és hozzá teszi: e végből a két 
pénzügyminisztérium által törvényjavaslat még a 
jelen ülésszak alatt, stb. Vonatkozott tehát megjegy
zésem arra, hogy miután a törvény által meg lé
vén határozva, egyességet kellett kötni, a javas
lat készítésében szabad kezem nem volt; ha lett 
volna, bizonyára némely nevezetes pontokra más ja
vaslatot tettem volna. 

Csengery Imre jegyző: Zsamay Imre! 
(Nagy zaj. Nem az következik! Zmeskál Mór szólni 
akar. Halljuk Zm,e*kált! Eláll! Elnök csönget. 
Rendre!) 

B u j a n o v i c s Sándor : Midőn tegnapi napra 
módositványómat a sóvári főzödében termelt sónak 
4 frt 50 kr. Ieszállitása iránt benyújtottam, czélom 
ez által nem bizonyos vidéknek nyújtatni kívánt 
kedvezmény elérése volt; de csak azon egy elv
nekkeresztülvitele és alkalmazása volt, hogy az ár a 
sótermelési rakhelyeken mindenütt egyenlő arány
ban leszállittassék. A pénzügyminiszter úr által 
mai napon tett előadás folytán, mely szerint ő 
késznek nyilatkozott a só árát Sóvárott 5 ftra le
szállítani, ámbár minőség tekintetében az árak 
különfélesége még mindig fenmarad, legalább 
azon egy elv eléretik, hogy a sóár a termelési he
lyeken egyenlő legyen : azért én is készséggel hozzá
járulok és módositványomat visszaveszem. 

Csengery Imre jegyző: Madocsányí Pál! 
(A IX-dik za.ka zn ü !) 

Madocsányi P á l : Szólá-d jogomat a VIII-
dik szakaszra tartván fen, most a szótól elállók. 

Zmeskál l Mór (szólni akar, de felkiáltások 
ált il elállás >'a nóga tátva, elli.) 

S i m o n y i Ernő: T. képviselőház! Szeret
tem volna többet hall mi a t. pénzügymi
niszter úr előadásából, mely látszólag igen szép 
volt, látszólag mondom, mert azt itt hallani nem 
lehetett. Az egyetlen tétel, melyet világosan hal-

5* 
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lottam, az, hogy Magyarország önállólag a sóárak-
ról nem intézkedhetik. Nem tehetek róla, hogy 
ugy mondotta aminiszter úr; de azt mondotta. (Jobb
ról zaj) En nem tudom, mennyire akarja ez által 
a t. miniszter úr az országgyűlés törvényhozási 
jogát megszorítani, {Ellenmondás) nekem azonban 
e tekintetben szabályul csupán a fenálló törvé
nyek szolgálhatnak. A fönálló törvény, melyet a 
miniszter ú r az imént fölolvasott, csakugyan azt 
mondja, hogy a só- és dohányjövedék és azon 
közvetett adók, a melyeK az ipartermelésre közvet
len befolyással vannak, név szerint: pálinka-, ser- és 
czukoradók mindkét állam területén ezen szerző 
dés tartalmára egyenlő rendszabályok szerint fog
nak intéztetni. Továbbá azt mondja, hogy e vég
ből a két pénzügyminiszter már is egy étertől eg 
megállapított törvényjavaslatokat ez ülésszak 
alatt alkotmányos tárgyalás végett a két törvény
hozás elé terjeszszen. En alkotmányos tárgyalás 
alatt azt {Nagy zij) értem, hogy a mit a törvény
javaslatból e háznak többsége elfogad az meg
marad, mit el nem fogad, az vagy módosittatik, 
vagy eltöröltetik. 

De, tisztelt ház, nekem más kifogásom is van 
a minisztérium eljárására nézve.En azt hiszem,hogy 
ha a minisztérium őszintén és nyiltan kivan eljárni 
a törvényhozás irányában, akkor kellett volna a már 
megkötött szerződést a ház elé terjesztenie, a 
mikor a ház által ezen Xl-dik czikke a kereske
delmi s vámszerződésnek megszavaztatott. A mint 
a dolog áll, ezen czikkben a tisztelt ház, a ma
gyar országgyűlés megszavazott egy törvényt a 
nélkül, hogy tudta volna, tulajdonképenmit szavaz 
meg. {Zaj.) Azt akarom mondani ez által, hogy 
azon szerződések, a melyek akkor, mint a törvény 
kimondja, már a két minisztérium közt meg vol
tak kötve, (Ellenmondás) a ház elé terjesztve nem 
lévén, azokat a ház nem ismerte, és még is meg
szavazta. Nekem az ellen van legfőbb kifogásom, 
hogy a ház elé törvényjavaslatok terjesztetnek, 
melyeknek belső tartalma a ház által nem ismer
tetik. Épen ilyen helyzetben vagyunk jelenleg 
is, midőn ezen, a sóra vonatkozó törvényjavasla
tot megszavazzuk pontonkint, s a végső pont
ban azt találjuk, hogy a sójövedékre vonatkozó 
eddigi szabályok és rendeletek, különösen azok, 
melyek a sónak trágyázási és technikai czé-
lokra való eladását szabályozzák, a mennyiben 
jelen törvény által változtatás alá nem esnek, to
vábbra is érvényben maradnak. Már most mik 
ezen szabályok ? U g y hallom, hogy ezen szabá
lyozó rendeletek tömege mintegy 100 ivre terjed, 
mi tehát megszavazunk 100 ivet egy 4 soros 
szakaszban a nélkül, hogy tudnók, mi van benne. 
Én részemről nem tarthatom azon törvényhozást 
helyesnek, midőn a törvényhozóknak nem adatik 

meg mind azon tudósítás, melyből az ember meg
tudhassa, hogy tulajdonképen mire szavaz. í gy 
volt az a vasúti törvényeknél is : a szerződések elő
terjesztettek, de a részletes tervek nem tétettek a 
ház asztalára; e nélkül pedig lehetetlen megítélni, 
vajon ezen szerződés alaposan és helyesen volt-e 
megkötve. í g y történt ez a kereskedelmi szerző
dés megkötésénél is, hogy a szükséges adatok elő 
nem terjesztettek. í g y van ez most is nem csak a 
sótörvénynél, hanem valamennyi jövedéki törvé
nyeknél, melyek most előttünk vannak: mind
egyiknél van egy szakasz a végén, a mely szerint 
az eddigi szabályok fentartatnak, a nélkül, hogy 
mi tudnók, hogy .ezen szabályok mit tartal
maznak. Az osztályokban előadatott ugyan ezen 
szabályok egy némelyike egy példányban, de 
az távolról sem elég arra, hogy ott 30—40 
tag két-három nap alatt azokat megolvassa, an
nál kevésbbé tanulmányozhassa. Igaz, hogy 
nem vagyunk nagyon gazdagok, és nagy költ
ségeket tennünk nem kell; de annál hasznosabb 
beruházást a t. ház nem tehet, mintha azt kívánja, 
hogy minden, a törvényt fölvilágosító adatok a ház 
asztalára tétessenek le, hogy ezek minden tagnak 
kezébe kerüljenek, s hogy ezen kívül maradjanak 
is fen példányok, olyanok számára, a kiknek érde
kében van statistikai adatokat gyűjteni vagy is
mereteket szerezni. Minden más államban igy 
van ez, és én nem tudom, hogy nálunk miért ne 
lehetne igy. 

Ez a megjegyzésem nekem valamennyi tör
vényjavaslatra, melyek előttünk fekszenek: mi 
szavazunk olyan törvényjavaslatokra, melyeknek 
legnagyobb részét nem értjük, és nem tudjuk, mi
ről van bennök szó. 

A mi már a szőnyegen levő tárgyat magát 
illeti: én azt hiszem, a sótörvénynek fő czélja 
csupán csak az lehet, hogy egy részről az állam
nak jövedelmet szerezzen, de más részről, hogy 
ezen okvetlenül szükséges, mind egészségi, mind 
gazdasági szempontból melló'zhetlen czikk oly 
áron jusson mindenki kezébe, hogy azt szabadon 
s bőven használhassa, használhassa oly mérvben, 
a mely elégséges egészségének fentartására s gaz
daságának javítására. Én nem tudom, hogy jól 
emlékszem-e, de ugy hiszem, hogy igen: a t. 
pénzügyminiszter úr azt mondotta, hogy Márama-
rosban s más aknákban a só termelése 27 krba kerül 
mázsánkint. Nem ismerem a helyi körülményeket, 
tehát nem vagyok képes megítélni, hogy ezen 
ár sok-e vagy kevés; hanem azt tudom, hogy más 
államokban a só igen olcsó pénzen állíttatik elő, s 
ha ott előállittathatik olcsó pénzen, a hol tenger 
vizből főzik azt ki, azt hiszem, hogy itt, a hol szik
lákból törik, még olcsóbban állittathatik elő. 
Szükséges volna tehát, hogy a só ára annyira 
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leszállittassék, hogy azt mindenki könnyen megve
hesse, de egyszersmind az államnak is nevezetes 
jövedelmet hozzon belőle. Nem czólom, hogy az 
állam jövedelme csökkenjen, hanem azt sem kí
vánom, hogy az állani jövedelmei növesztessenek 
az ország joliétének, egészségének s gazdasági elő
menetelének árán. (Helyeslés a szélső bal oldalon.) 
Én azt hiszem, ha a só ára lesxállittatik, ez által a 
kincstár veszteni nem fog: mert eddig az egész 
világon a tapasztalás azt mutatja, hogy a mennyi
ben az ár leszállittatott, annyiban növekedett a 
fogyasztók számra. Egy első szükségü, egy 
mellőahetlenül szükséges czikknél pedig ez épen 
a legnagyobb mérvben igaz. Mihelyt a só leszál-
littatik \]0 del, tapasztalni fogják, hogy legalább 
'un-ed részszel fog növekedni a vevők száma is ; 

s ha még alább fogják szállítani, a vevők annyira 
meg fognak szaporodni, hogy az állam többet 
nyer, mint a mennyit nyert az előtt. Nem akarok 
sok példát idézni, hanem csak azt mondom, hogy 
néhány esztendő előtt Angolországban egy levél 
bérmentesítése 40 krba került, míg ma egy levél 
bérmentesítése 9-krba kerül, s ennek eredménye 
az. hogy azóta, ámbár legalább húszszor annyi 
postahivatal létezik, s hogy vannak városok, hol 
naponkint 8-szor érkezik a posta és adnak ki 
leveleket, tehát a költségek sokkal nagyobbak, 
az államnak ez mégis egy és fél millió ft sterlin
get, azaz 15 millió forintot jövedelmez, holott 
előbb a drága bér mellett épen nem jövedelmezett. 
Ez mutatja, milyen nagy a különbség az árleszál
lítás s fogyasztás között. Én meg vagyok győ
ződve, hogy ha az ár a sónál is leszállittatik, de 
még is annyira fentartatik, hogy az államnak bő
séges nyereséget adjon, az állam ez által nem 
csak veszteni nem fog, de épen nyeresége lesz. 

É n ellensége vagyok minden monopólium
nak s igy a só-monopoliumnak is. S azt hiszem, 
hogy jövőre a magyar törvényhozás jobban intéz
kedhetnék az által, ha kiküldene egy bizottságot, 
a mely megvizsgálja ezen kérdést tüzetesen, s 
javaslatot terjeszszen a ház elé az iránt, hogy 
mi módon lehessen a só-monopoliumot megszün
tetni a nélkül, hogy az állam jövedelmét csökken
tené. Én nem lehetek Ivánka Imre képviselő 
úrral egy véleményben, ki nem akarja a mono
póliumot addig megszüntetni, inig a jövedelem 
fedezve nincs. Ez annyit tesz, mint valakinek azt 
mondani: addig ne menjen a vízbe, míg úszni nem 
tud. (Helyeslés a szélső bal oldalon^ Hog}7an fogja 
helyettesíteni a jövedelmet, hogyha'a monopólium 
meg nem szüntethetik ? mert itt arról van szó, hogy 
azon jövedelmet, melyet most a só behoz, azután 
ÍÍÍ behozza monopólium nélkül. 

Mindezeknél fogva én Vállyi képviselőtár
sam indítványát, pártolom, hogy t. i. a só a ma

gyar korona egész területén 3 frt 60 krjával 
árultassék. Alapul szolgál ezen árnak az, hogy 
az állam legalább is annyit nyer rajta, a mennyit 
eddig nyert, hogy az 1848 unionális törvénynél 
fogva Erdély részéről ezen árak már is kijelöltet
tek ; alapul szolgál az, hogy mindenféle provin
ciális érdekek végett különböző kiváltságos só-
árak ne alkalmaztassanak, mert ez csakugyan a 
csempészetre vezet. En azt hiszem, hogy ha a 
magyar korona területén egyformán 3 frt 60 
krban állapittatik meg a só á ra : látni fogja az 
állam, hogy többet fog belőle nyerni, mint eddig. 
(Helyeslés a szélső bal oldalon^ 

E l n ö k : Két módositvány adatott be : az első 
Vállyi képviselő úrtól jő, a másik pénzügjmiinisz-
ter úrtól. A szabályok 56. §-a értelmében az uj 
indítványnak elsősége levén az elesett első indit-
vány módosítása fölött, azon módositványt lesz 
szerencsém szavazat alá feltenni, melyet Vállyi úr 
adott be, minthogy az a 2-ik szakasz helyett uj 
szakaszt kíván felvétetni. Ha ezt a t. ház szavaza
tával eldönti, a szavazat eredményéhez képest fog 
a pénzügyér úr által beadott módositvány szava
zás alá kerülni. 

H o r v á t h Lajos j e g y z ő (olvassa Vállyi János 
módositvány ál. mely szerint a sójovedék iránti tör
vényjavaslat 2-dik §-a helyébe ez tétessék: „A magyar 
korona országainak terültén különbség nélkül a só 
mázsája 3 frt 60 kron fog árultatni.(i) 

E l n ö k : Kérem azokat, kik e módositványt 
elfogadják, felállani. (Megtörténik.) A többség a 
módositványt el nem fogadja. Következik a minisz
teri módositvány. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a pénzügy
miniszter módositv anyát, mely szerint a második sza
kasz utolsó sorában ,,60 kríl kimaradjon és mondas-
sék: „SóvárIt a főzött só mázsaja szintén 5 frton fog 
áruitatni.") 

Elnök: Kérem azon t. képviselő urakat, kik 
a szöveg 2-ik szakaszát a központi bizottság által 
tett észrevétel és az utolsó sorban a pénzügymi
niszter által javasolt módosítással elfogadják, mél
tóztassanak felállani. (Megtörténik.) A többség a 
módositványt elfogadja. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a törvény
javaslat 8. szakaszát.) 

Kerkapoly Károly előadó: A központi 
bizottság ezen szakasz első sorában „pénzügymi
nisztérium" helyett „pénzügyminisztert" javasol 
íratni. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ezen módositást ? 
(Elfogadjuk!) A ház a központi bizottság által ja
vasolt szerkezetet elfogadja. 

Az ülést 15 perezre felfüggesztem. 
(Félórai szünet múlva:) Mielőtt az ülést tovább 

folytatnék, megkérem az osztályok elnökeit, hogy 
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a hátralevő nemzetközi szerződések tárgyában ta
nácskozás végett holnap délután 6 órakor össze
gyűlni szíveskedjenek. 

Zsedényi E d e : Délután a pénzügyi bizott
ságnak levén ülése, lehetetlen az osztályoknak ösz-
szegyülniök; hanem inkább reggel kellene össze
ülniük. 

E l n ö k : A pénzügyi bizottságig módosíthatja 
üléseit, az osztályok üléseihez. 

H o r v á t h LajOS jegyző (olvassa a törvény
javaslat 4-ik szakaszát.) 

Kerkapoly Károly előadó: A középponti 
bizottságnak nincs más észrevétele e szakaszra 
nézve, mint hogy a „máramarosi és erdélyi" sza
vak, mint fölöslegesek, hagyassanak ki a második 
sorból. 

BÓniS S á m u e l : T. ház ! Előadta a pénzügy
miniszter úr ezen törvényjavaslat genesisének tör
ténetét ; előttünk fekszik a törvényczikk, melynek 
figyelemben tartásával született meg ezen törvény
javaslat ; és megvallom, ez azon óhajtásomat erő-
siti meg, hogy ha visszatekintek ezekre, hogy : Ur 
isten! hozzad el mihamarább-azt az öt évet: mert 
mig ez a vámszerződési törvény tart, bizonyos tár
gyakban szabad határozati joga, független határo
zati joga e törvényhozásnak nem lesz. Fentartotta 
ugyan a törvény mindenütt jóváhagyását, hozzá
járulását a törvényhozásnak ezen egyezmények
hez ; de ha a törvényhozás bele nem egyeznék a 
szerződésekbe, akkor újra kölcsönös egyezkedésre 
vettetnék vissza a tárgy, melynek eredménye mind 
a két fél kölcsönös beleegyezésétől függene. Ugyan
azért, ha azt nem akarom, hogy a czélt el ne érjem, 
lehetetlenség határozottan a só árához hozzászó-
lanom jelenleg, lehetetlenség azt kívánnom, hogy 
azon elvek most mindjárt életbe léptessenek, me
lyeket én egyedül üdvöseknek és hasznosaknak 
tartok. Ha ezt kívánnám, magam ellen cseleked
ném : mert ekkor uj szerződésre vettetnék vissza a 
tárgy, s mi lenne ennek következése? Az, hogy a 
helyett, hogy az 5 frtos könnyebbséget inegsze-
reznők a népnek, az egy bizonytalan időre elodáz-
tatnék. 

Hanem engedje meg a ház, hogy mégis né
zeteimet, jövőre legalább, a só árának meghatározá- ! 
sara kifejezhessem, s ajánljam a háznak, hogy ! 
ezen pontról végzésileg legalább mondja ki, hogy ; 
a 9-dik osztály véleményét elfogadja. j 

A 9-dik osztály véleménye az, hogy a só árá- ' 
nak a hazában mindenütt egyformán kell megál 
lapittatni. Ha egy primae necessitatis articulus-ra 
a ház az állam szükségéből a monopóliumot meg 
akarja tartani, akkor a méltányosság, igazság s 
a közgazdaság is megkívánja, h;:gy ezen primae , 
necessitatis articulust minden ember e hazában 
egy áron kaphassa meg. Ha a só ára szabad ver

senynek lenne kitéve, mindenki igyekeznék azt 
magának a legjutányosb áron megszerezni. Ebből 
jelenleg ki van zárva, smiután kivan zárva, szük
séges, hogy az állam gondoskodjék, hogy a távo
labb eső vidékek is lehető olcsó áron megkapják, 
és pedig ugyan azon áron, a melyen megkapják a 
közelebbiek ; szükséges ez közgazdasági tekintet-

j bői is, mivel különben a földmiveléshez szükséges 
marhatartás, midőn a föld adója egyenlő az egész 

j országban, nehezíttetnék azon vidéken, a mely a 
sóban szűkölködik: mondja ki tehát a ház végzési
leg, hogy jövőre a sóármegállapitási törvényjavas
latnál ez elvet tartsa a minisztérium figyelemben. 

Szükségesnek tartom a só árának egyforma-
ságát azért is, mivel a miniszter úr által előhozott 
1790. XX. t. ez. szerint,ha a törvényjavaslat jövendő
re is ily módon terjesztetnék a ház elé, a nemzet ab
ban letett joga illusoriussá Válnék, mivel az ki
mondja, hogy a só árát emelni a törvényhozás 
akarata s befolyása nélkül nem lehet. Itt pedig a 
só árának vidékenkinti emelése a költségek tekin
tetéből csakugyan a minisztériumra van bizva. 

Ennélfogva én jelenleg nem kívánom a sónak 
árát szabályozni azon elvek szerint, a mely elveket 
a 9-ik osztály magáénak vallott; ennek jelenleg le
hetetlenségét annyiban belátom, hogy .akkor az 
országnak szegény népe elesnék attól a jótékony
ságtól, hogy mihamarabb kaphassa az 5 frtos sót,* 
hanem kívánom, hogy jövőre ezen elvek a minisz
térium által tartassanak a törvényjavaslat és szer
ződés készítésénél szem előtt. Kívánom, hogy ezt 
végzésileg mondja ki a ház. Ezt ajánlom a ház 
figyelmébe. [Helyeslés.) 

Deák F e r e n c z : T. ház ! Az én nézetem Bó-
nis Sámuel barátom nézetétől e részben eltér. 
(Halljuk!) 

Először is megjegyzem, hogy azon kapcsolat, 
melyben Ausztriával e részben vagyunk, a vám-
és kereskedelmi szerződésnek következése; és pe
dig következése azon eszmének, hogy közbenső 
vámok nincsenek, mert kereskedelmi szerződésre 
léptünk. Jobb volna-e közbenső vámokat felállíta
ni ? ez igen r.agy fontosságú kérdés. Akkor, mikor 
a kereskedelmi szerződés tárgyaltatott, a ház több
sége azon véleményben volt, hogy jobb a keres
kedelmi szerződés, mint a közbenső vám. E rész
ben lehetnek különfélék a vélemények ; azok tag
lalásába nincs sem okom, sem szándékom ereszked
ni. Nagyon világosnak tartom, hogy akkor, ha 
közbenső vámok vannak, mind ezek felett hatá
rozhatunk * holott, midőn közbenső vámok nin
csenek, egyik állam sem állhat rá, hogy közbenső 
vámok és kereskedelmi szerződés nélkül egyiknek 
is. másiknak is kezébe adassék oly hatalom, oly 
mód, oly jog, melynél fogva nem csak maga ha-
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tárában, hanem a szomszéd határában is az állam i 
bizonyos jövedelmét semmivé tehesse. 

Nagyon hiszem, hogy ha ma felállitanók a 
közbenső vámokat, és igy kereskedelmünkre és 
mindezen czikkekre nézve szabadon rendelkezhet
nénk, hogy az ország igen rövid idő mulya ismét 
kivánni fogná azon vámok lerontását, (Elénk he
lyeslés) nem csak azért, mert a vám nagyon sok 
költségbe kerül, hanem azért is, mert nekünk, ter
melő országnak igen nagy féket vetne kereskedel
münkben, rajok nézve kedvező körülmények közt 
pedig, vagyis oly időben, midőn Isten mindenhol 
jó termést a d , nyakunkon maradna a termés, 
mert tudjuk, hogy a mostani közlekedési gyors 
eszközök mellett csak néhány krajczár is képes va
lamely terményt, az idegen piaczról leszorítani. 
De ebbe nem ereszkedem. 

A kereskedelmi szerződést az országgyűlés 
szükségesnek tartotta; az országgyűlés nem akarta 
a közbenső vámok felállítását: s épen ezen alapon j 
köttetett ezen. egyesség. Lemondottunk-e jogaink- | 
ról? Minden kereskedelmi szerződés természete az, j 
hogy : do ut des, facio ut facias; mindenik fél le- ] 
mond valamely jogáról, (ügy van !) | 

A mi pedig azt illeti, hogy mondjuk ki előre, I 
hogy ezentúl az egész országban minden eg}-es 
helyen ugyanaz legyen a só ára, akár mennyi a 
szállítási költség: meglehet, ha e tárgy tanácsko
zás alá kerül, ezen véleményben leszek, meglehet, 
hogy másban, mert tudnom kell az indokokat, me- ! 
lyek mellett ez ajánltatik; hanem azt nem tartom 
czélszerünek, hogy ad vocern sóár, most melléke
sen ily elvi kérdést külön megvitatás nélkül előre 
kimondjunk. A törvényhozásnak teljes jogában 
van törvényt szabni jelen időre, van joga törvényt 
szabni arra nézve, mi történjék és hogyan történ

j é k most, és ezen törvény álljon fen addig, míg, 
meg nem változtatják, vagy bizonyos ideig; de 
nem tartom egészen helyes fogalomnak azt, hogy 
a törvényhozás most szabjon módot, hogy egy 
jövő törvényhozás micsoda törvényt hozzon. (Elénk \ 
helyeslés.) Azon törvényhozás fogja azt megítélni, 
és otiosus is az ily végzés: mert ha ez azon tör
vényhozásnak nem tetszik, mégis más törvényt 
fog alkotni. 

Továbbá elvileg az a kérdés, vajon igazságos 
volna-e, hogy az országban mindenütt egyforma 
ára legyen a sónak? Az állam mit csinál? Az ál
lam kénytelen monopóliumnak, vagy illetéknek, j 
vagy államjövedelemnek tekinteni a sót, Az állam j 
tehát a termelés helyén meghatározza az árt. Mert j 
azt mondja : hogy én az állam költségeit fedez-
hessem, ezen illetéket fentartom; és ezen illetéknek 
ennyit kell jövedelmeznie ; nem jövedelmez pedig i 
annyit , ha ezen czikknek, p . o. a sónak árát azon 
helyen, hol termeltetik, ilyen árt nem szabok. Már j 

most hogyan lehet egyenlő áru az ország minden 
részében ? Ugy, ha az állam azon költségeit egyen
lőre szabja. 

Akár mennyibekerül például a szállítás Mára-
marosból Turóczba, vagy nem tudom hova, azért 
az ár mindig egyenlő. Ez legalább a suppositum. 
Ebből az a következés, hogy az állam egyenlősít
vén a fuvarbér hozzászámitását, s egyformára 
szabván a só árát: vagy azon vidékek, melyek kö
zelebb esnek a sótermelés helyéhez, fizetik meg 
azon fuvart is, melyet a távolabb lakóknak kellene 
fizetniök; vagy pedig az állam fizeti meg és ennél
fogva annyival kevesebbet vesz be. 

Induljunk ki tehát abból a szempontból, mely
bői az inditvány tétetett: az egyenlősítés szempont
jából. A szatmári ember az állam jövedelméhez já
rul azon só árával, melyet ő ott a bányánál 5 írttal 
fizet, és a fuvarbérrel. Minő fuvarbérrel? Mára-
marostól Szatmárig? Igen, de a zalai vagy turóczi 
ember is ugyan ugy fizeti a sót; mivel pedig az 
állam a fuvarbérre nézve odáig kiadhat annvit, mint 
Máramarosig, a zalai vagy turóczi ember ezen fu
varbér mennyiséggel kevesebbet fizet: következő
kép nincs teheregyenlőség. (Igaz!) 

Én igen egyszerűnek tartom a dolgot; meg
lehet, hogy tévedek. 

Például öt forint a só ára Máramarosban; 
szállítása pedig Máramarosból Ugocsába, vagy 
valamely szomszéd megyébe mázsánkint öt vagy 
tíz krajczárbakerül; de a szállítás Zalába, Sopron
ba vagy Vasba, Turóczba kerül mázsánkint 1 frt 
50 k rba : mégis az ugocsai ember épen ugy fizeti 
a sót az indítvány szerint, mint fizeti a zalai, sop
roni vagy turóczi ember. Az államnak tehát vagy 
nem marad meg az öt forintja, mert, abból kell pó
tolni a fuvarbért, vagy oly fuvarbért kell vetnie, 
a mely megfelel az összes fuvarbérmennyiségnek. 
Az első esetben az állam fizetvén a fuvarbért Sop
ronig, abból, mi Sopronban elfogyasztatik, sokkal 
kevesebb jövedelme lenne, mint az Ugocsában fo-
gyasztottból. Ha pedig a fuvarbért kivetné az ál
lam és igy egyenlősítené az árakat: akkor termé
szetesen a fuvarbért Sopronig az ugocsai ember , 
is fizetné, mi pedig épen a teherviselés egyenlősé
gének elvével meg nem egyeztethető. 

Meglehet, mivel ez ellen fontos czáfolatokat 
lehet felhozni , meglehet, e számítást másokkal el
lensúlyozhatni. Épen azért a dolgot ex professo kell 
tárgyalni és nem csak az inditvány szerint és most 
megkötni a jövő törvényhozást, hogy miként intéz
kedjék. Ezt mindig idő előttinek tartom, és azt hi
szem, nem cselekszik a törvényhozás czélszerüen, 
ha előre megmondja, hogy a jövő törvényhozás ily-
féle törvényt fog alkotni, ezen elvekből fog kiin
dulni : mert, ha ez nem tartja jónak, ugy sem kö
veti azon elveket. 
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Én tehát ezen indítványt nem pártolom. 
(Élénk helyeslés.) 

N y á r y P á l : Csak nem rég mondta egy ne
vezetes franczia publicista egy vezérczikkben, 
hogy minden politika, a mely nem nyugszik és 
nem alapszik semmi elven, képes mind minden 
helyzetet, mind minden rá vonatkozó okoskodást 
meghamisitni. Így vagyunk a monopóliumokkal 
átalában. A monopóliumot, olvassa bárki el mind
azt, a mit annak pártolására eddig irtak vagy 
mondottak, nem tudja senki se az igazság, se a 
czélszerüség alapjára fektetni. Természetes tehát, 
hogy a mi a monopóliumból ered, az mind elv nél
küli, és ez az oka, hogy alig van már magok a 
gondolkozó szakemberek közt is olyan, a ki a mo
nopóliumnak pártolására in piáncipio fel merne 
szólalni. Nálunk a monopóliumnak sok nemei vol
tak és hála Istennek eltöröltettek, ugy szólván el
törlődtek magoktól a nélkül, hogy a törvényho
zásnak bele kellett volna szólani. Voltak idők Ma
gyarországban, midőn a törvényre hivatkozva a 
megyék a napszámos, a mesteremberek munkáját 
és a húst is szabályozták. Ez a monopoliumi 
zavart eszmékből eredt, és becsületére válik a ma
gyar nemzet szellemének, hogy ezek nagy részének 
eltörlésére nem volt szükség törvényre, mert, a mint 
mondám, nem eltöröltettek, hanem eltörló'dtek ma
gokban. Hátra van már csak kettő, a só t. i. és a 
dohány. A dohányról ez alkalommal nem szólok, 
az később fog előkerülni. Szorítkozom tisztán a sóra. 

A természet és a gondviselés az embert a 
munkára teremtette, de hogy munkára képes le
gyen, táplálkoznia kell és táplálkozik legfőkép 
lisztnemüekkel és hússal; de ha a természet nem 
gondoskodott volna azon ingredientiákról is, me
ly ek ezen tárgyakat tápszerekké átalakitják, való
ban a húsnak és gabnanemüeknek az emberek 
igen kevés hasznát vehették volna, mert e kettő él-
vezhetése feltételezve van az által, hogy sónak is, 
viznek is kell járulni hozzájok. Azt kérdem már 
most, hogy vajon nem épen azon joggal válhatott 
volna-e azon tápszer egy kiegészítő része, t. i. a 
víz monopóliummá, mint annak másik, szintúgy 
nélkülözhetlen szükséges része, a só ? Ezért tehát, 
előttem legalább, tisztán áll, hogy a monopóliumok 
közül, valamint a többi, ugy a sómonopoíium vé
delme sem alapittathatik egészséges elvekre. De e 
részben nem akarok most tovább menni és nem 
akarok mélyebben beereszkedni e tárgyba, (He
lyeslés) azért, mert most nem arról van szó, hogy 
eltöröljük-e a sómonopoliumot, hanem csak arról, 
hugy jelezzük azon utat, mely később korábban a 
monopólium tökéletes eltörlésére vezet. 

Én ezen szempontból pártolom t. barátom Bó-
nis Sámuel indítványát. 

Hallok ellene észrevételeket, hallok ellenve
téseket. 

E g y ellenvetés az, hogy egy képviselőháznak 
vagy törvényhozásnak sincs joga előre megszabni, 
a másik törvényhozás mit tegyen. Én ezt az elvet 
nem fogadhatom el, mert én nem akarom korlá
tozni a törvényhozást jövőre. Én teszem azt, mint 
jelen törvényhozás, a mi szabad meggyőződésem 
szerint jó . Az én szabad meggyőződésem pedig 
nekem azt mondja, hogy a monopólium rósz, hogy 
a monopóliumot el kell törleni: ez a jövő törvény
hozást juridice is kötelezi ugyan, de kötelezi er
kölcsileg uly tárgyban, melynek czélja a haladás 
és nem a visszalépés. 

Más részről azon tekintetek, melyek nem ma
radhatnak ki a számításból a nemzetek életében is 
soha, ezen tekintetek kényszeritnek engem arra, 
hogy azt, mit absolute jónak látok, hogy jövőben 
megtörténjék, ha jelenben nem tehetem isegészen r 
arra az utat előre egyengessem; s azt gondo
lom, hogy kötelességemnek felelek meg akkor, ha 
legalább az irányzatot, mire meggyőződésem egész 
a tettig vezetett volna, ha a kényszerűség nem gá
tol, már most kijelölöm. 

T. ház! Ezekből körülbelül láthatni, hogy az, 
a mit t. barátom indítványoz, nem egyéb, mint lé
pés a sóügy teljes szabadsága felé. 

Az én meggyőződésem szerint a sómonopoli
umot már a jövő törvényhozásnak egészen meg 
kellene szüntetni. És ha ezt most tárgyalnók, én 
tudnám motiválni, és be tudnám bizonyítani, hogy 
a sómonopoíium megszüntetésével az államnak sem
mi rövidsége sem lenne. 

Szorítkozom jelenlegit, barátom indítványára, 
illetőleg módositványára. 

Igen t. képviselőtársam és barátom Deák 
Ferencz nem tartja igazságosnak, hogy a só ára az 
egész hazában mindenütt egyforma legyen, és ha 
jól értettem, azzal indokolja, állítását, hogy nincs 
ok arra, hogy a ki közelebb van a sóbányához, 
miért büntettessék azzal, hogy az ország ő reá 
is kivetvén a szállítási költségeket, tartozzék fizetni 
azért is, hogy hasonló áron kaphassa azt Sopron 
vidéke is Sopronban is. Ez első tekintetre meggyőző 
érvnek tetszik, és ha ez a természet folyama szerint 
menne, ha t. i. a só árának meghatározása a ke
reslet és kínálat törvénye szerint a kereskedelem 
utján határoztatnék meg, tökéletesen igaz is lenne. 
De, t.ház, ne felejtsük azt, hogy monopóliumról 
van szó, még pedig a monopóliumnak azon nemé
ről, a melyről könnyű bebizonyítani, hogy semmi 
egyéb vagy legalább nagyon hasonlit a fejadóhoz. 
A fejadó már magában is gyűlöletes, de mégis a hol 
létezett, vagy talán még most is létezik, annyi 
előnynyel mégis bir azon tervezet fölött, melyet a 
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t. miniszter úr e pontra nézve előterjesztett, hogy I 
mindenütt és mindenkire nézve legalább egyforma. 

Deák Ferencz: Nem kell szállitni! 
N y á r y P Á l : Maga a miniszter úr mai beszé

dében megérintette, hogy ha azon szempontból 
tekintjük a sómonopoliumot, melyből minden 
monopóliumot kell tekinteni, nem lehet tagadni, 
hogy nincs indokolva a szállítási költségek sze
rinti változása a só árának, miután ott van mellette 
a másik, a dohány, és ott semmi különbség sincs 
Erdélynek Oláhországgal és Magyarországnak 
Ausztriával határos akármetyik megyéjében, de 
községében is. Ez oly indok Bónis indítványa 
mellett, melyet — most is megjegyzem — hogy csak 
á conto fogadok el jobb jövő előpénzéül , oly 
elhatározó argumentum, hogy én megvallom, nem 
hiszem, hogy valaki ezen indokot bármely okos
kodással meg tudná dönteni. 

Vagy monopólium a só, vagy nem: ha nem j 
monopólium, akkor adassék meg a verseny, bo- ; 
csáttassék verseny útjára; ha monopólium, akkor 
legyen mindenütt egyforma. 

Tisztelt képviselőtársam Deák Ferencz fel
hozta azon körülményt is, hogy e részben jelen
leg intézkednünk nem könnyű dolog, miután a 
vám- és kereskedelmi szerződés 11-dik pontjá
ban az van meghatározva, hogy az egyik állam 
a másiknak sóból, dohányból és egyebekből le
hető jövedelmeit ne semmisíthesse meg, holott tzt 
tehetné akkor, ha nem venné figyelembe azt, hogy 
mind a kettőnél ugyan azon czikknek ugyan 
azon ára legyen. 

Nem akarok visszamenni annak a vám- és 
kereskedelmi szerződésnek megkötésére, nem azon 
•elvekre, melyek annak alapul szolgáltak, mert nem 
ide tartozik. Azt gondolom, talán a legföbbeí és 
legjobbat mondhatjuk erről, ha azt mondjuk. 
hogy ez csak próba lesz, s a próbaidő alatt tisz
tábbanfogunk látni, s ha az 5 év elmúlik, tán jobb 
szempontból fogunk látni. Nem mondom, hogy i 
nem fogjuk újra megkötni, hanem meglehet, gon
doskodni fogunk mi is, és azok is, hogy kárunk 
ne történjék egyikünknek se. De jelenleg nem 
látom valóban, nem tudom belátni, hogy azon 
vám- és kereskedelmi szerződés 11. pontja miért 
akadályozna bennünket abban,ha mi ugy akarjuk 
megszabni azon monopoliumi czikkek árát, hogy 
az egész országban egyforma legyen. A dohányra 
nézve ez igy van, erre nézve nincs különbség. 
Ha az mindenütt egyforma lehet és ez kárt egyik- ; 
nek sem okoz: nem tudom, ha a mininiszterünk 
a jövő évben azon indokkal áll elő, nem tudom, 
mi kára következhetnék Ausztriának, az ausztriai 
tartományoknak, ha ásónál épen azon elvek alkal
maztatnak, mint a dohány-monopóliumnál. 

Nem látom semmi okát, miért Bónis módo- j 
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sitványát a ház el ne fogadhassa. Én mellette 
szavazok. 

H a l á s z B o l d i z s á r : Itt egyedül a 4-dik 
pontnak azon részéről lehet szó, vajon a fuvar és 
egyéb költségek fejében a só ára az országban kü
lönböző legyen-e vag}?- ne ? A másik kérdés az, 
hogy a 9-dik osztály, illetőleg Bónis képviselőtár
sunk azon indítványát, miszerint a ház fejezze ki 
azon óhajtását, hogy ha most nem is, legalább a 
jövőre az országban a só egyenlő áron árultassék, 
elfogadja-e a ház vágy nem? 

Deák Ferencz képviselőtársunk hivatkozva 
azon vám- és kereskedelmi szerződésre, azt monda, 
hogy „do ut des, facio ut facias" alapján keletke
zett. T. ház ! Röviden erre a do ut des-féle nyilat
kozatra csak azt mondom, hogy ez olyanforma, 
mint mikor a czigány elé oda tették a nyulpecse-
nyét. hogy válaszszon, melyik része tetszik, és ugy 
szóltak: ha szereted az elejét, vedd a hátulját, és 
ha szereled a hátulját, vedd a hátulját, ugy hogy 
neki mindig a hátulja maradjon, olyanformán 
vagyunk ezzel a do ut des félével. 

A mi egyébiránt azon másik kimondott elvet 
illeti, hogy t. i. egyik országgyűlés a másik elé 
törvényt nem szabhat, kezeit meg nem kötheti: 
tökéletesen igaza van. Az 1723. VI. és még az 
1741. VlII-dik t. ez. világos szavakkal azt mond
ja, hoc;3* a magyar nemesség örök időkre adómen
tes ; mégis mit tett az 1848 '? Bizony megszüntette 
ez adómentességet, s ezt jól is tette. 

E tekintetben igaza van ; de ebből nem az 
következik, hogy az elvet mellőzzük most, hanem 
az következik, hogy rögtön mondjuk ki a só árá
nak egyenlőségét. Ez megtörténhetik, uraim, most 
is, s ehhez nem kell egyéb, mint a 4-dik pontot 
végkép kihagyatni: mert. méltóztassanak megen
gedni, a minisztérium önkényétől függ e czim 
alatt, hogy : fuvar és egyéb költségek fejében. Tes
sék elhinni, olyforma jöhet ki belőle, mint az 1790. 
XX-dik t. ezikkbe becsúszott azon záradékból : 
„in casu tamen extremae neeessitatis" 

E tekintetben Nyáry Pál képviselőtársunk
nak tökéletesen igaza van, midőn azt az elvet 
mondja ki. hogy vagy monopólium, vagy nem: 
ha nem monopólium szabad versenyre kell bocsá
tani ; s ha monopólium, legyen a só ára mindenütt 
egyforma: mert ha az állam monopóliumot gyako
rol, az átlagos számot kimondhatja egy bizonyos 
összegben. 

Én részemről 3 frt 60 krra kívánnám leszállit-
tatni, nem csak azért, hogy ez legkisebb ár, és ez a 
bevételben sem tett volna különbséget, hanem figye
lembe vévén Erdélynek helyzetét is. Erdélyben a 
só ára 3 frt 60 kr, tehát felemeltetiki f r t40krra l . 
holott Magyarországban leszállittatik. A módosit-
ványt, illetőleg a 9-dik osztálynak nézetét, nem 
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csak mint elvet pártolom, hanem ez által rögtön kí
vánnám életbe léptetni, hogy a fuvar és azon mel
lék költségek mellőzésével, mint én értelmeztem, és 
legalább ugy szerettem volna, hogy a pénzügy
miniszter az 5 frtot az egész országra kiterjeszti 
minden fuvar és mellékes költségek mellőzésével. 

Várady Gábor : T. ház! Azok után, miket 
Nyáry és Bónis képviselőtársaink előadtak, csak 
egy körülményre vagyok bátor a t. ház figyelmét 
felhívni. 

Nagy súlyt fektetett t. pénzügynnniszter úr a 
múlt esztendei aug. 21-én kelt megállapodásra. 

Ezen megállapodás 1-ső szakaszának vég sza
kasza igy szól: „minélfogva a só árát időről időre 
akként kell megszabni, hogy a birodalmi tanács
ban képviselt tartományokból és országokból Ma
gyarországra és innen oda a sószállitásból nyere
séges magán kereskedés ne támadhasson.a Ezen 
megállapodás sarkköve a törvényjavaslatnak, 
mert ezen megállapodáson nyugszik a törvényja
vaslat. 

Én meg vagyok győződve, a mint ezt az előt
tem fekvő számok is támogatják, hogy a Bónis 
képviselőtársam indítványának vagyis a 9-dik osz
tály javaslatának elfogadása esetében a megálla
podás 1-ső szakaszában megszabott feltétel meg
sértve nem lesz. Ugyanis az átalános árszabályo
zásra nézve egy kimutatás fekszik előttünk, mely 
árszabályozás hasonlag a múlt esztendei augusztus 
21-én állapíttatott meg. Ezen árszabály szerint 
1868. július elejétől kezdve lenne p. Győrött a só
nak ára 6 frt 40 kr (azért említem Győrt, mert a 
határszélhez közelebb esik), Pozsonyban hasonlag 
6 fit 40 kr. Ha már most veszem az ausztriai só-
raktárak közül azokat, melyek a határszélekhez 
közelebb esnek, p. o. csak kettőt említve, u. m. a 
gmundeni és ischli sóraktárakat, ezekben lesz a só 
mázsájának ára 5 frt 80 kr, a wielicskai és boch-
niai sóraktárakban lesz 5 frt 60 kr. Ha Magyar
országban a só ára mindenütt egyenlő lesz, p. o. 
5 frt, nem számítva hozzá a szállítási és más mel
lékes költségeket, és igy Győrött, Pozsonyban, s 
átalában a határszéleken levő többi megyében is 
mindenütt 5 frt: kérdem, vajon van-e csak a leg
kisebb valószínűség is arra nézve, hogy az 5 frtos 
sóval szemben az 5 frt 60 kr és 5 frt 80 kros só
val csempészet és nyerészkedés végetti kereskedés 
űzessék? Ennek semmi valószinüsége nincs. 

Csak ezen körülményre kívántam a t. ház 
figyelmét felhívni, és megjegyezni, hogy azon eset
ben, ha a 9-dik osztály javaslata elfogadtatnék és 
az ott ajánlott határozatot a t. ház jegyzőkönyvbe 
igtattatni méltóztatnék is, nem lesz megkötve a 
ház további intézkedése, mert ezen fejezet világo
san igy szól : „hogy a só árát az egész országban 
egyenlően kívánja megállapítani s egyszersmind 

oda utasítja a pénzügyminisztériumot, hogy az e 
czél elérésére szükséges intézkedéseket tegye meg ; a 

és ha a pénzügyminiszter azt jelenti, miszerint a 
szükséges intézkedéseket csak az általa jelenleg 
védett irányban tehette meg, a képviselőház min
dig intézkedhetik a később fölfejtendő körülmé
nyekhez képest. Ismétlem tehát, hogy a 9-dik osz
tály határozati javaslatának elfogadásával a képvi
selőház keze megkötve nem lesz. 

Csak ezeket akartam azok után, a miket Bó
nis és Nyáry képviselőtársaim elmondtak, megje
gyezni. 

KurCZ G y ö r g y : T . ház! Azon aggodalmat 
hallottam kifejeztetni Halász Boldizsár képviselő
társam által, hogy ezen szakasz szavai őt nem 
nyugtatják meg, miszerint az mondatik, hogy a 
fenálló szállítási és egyéb mellékes költségek is 
hozzászámittassanak a só árához. Aggodalmának 
megnyugtatására o=ak a 7-dik szakaszra vagyok 
bátor őt figyelmeztetni, mely tökéletesen meg 
fogja őt nyugtatni, mert itt az áll, hogy a terme
lési és eladási helyeken mindenki vásárolhat sót 
annyit a mennyit tetszik, s a melyet kereskedés-
és üzlet tárgyává tehet. Tehát módosítja a dol
got : mert ha a miniszter úr a szállítás s egyéb 
költségek hozzászámitásával a só árát oly ma
gasra emelné bizonyos vidékeken, hogy azokon 
belül még a privát üzletnek nyereségre kilátás 
maradna, akkor privát utón fognák megszerezni a 
sót, s nem volna képes az állam eladni annyit, a 
mennyi szükséges, hogy bejőjön az előirányzott 
összeg. Ezen szükség oda utasitjaa minisztériumot, 
hogy a legolcsóbb szállítási és egyéb költségek 
fölszámitásával határozza meg azon árt, a mely 
p. Tolna megyében van, nehogy ezen áron belül 
privát kereskedés és üzlet tárgyává tétessék. Ez
ért tehát én ebben nem látok bajt, sőt inkább 
elő vigyázatot arra, hogy oly magas áron ne 
árultassék vidéken a só, hogy ebből kára követ
kezzék az államnak. 

Van még egy észrevételem Nyáry képviselő 
urnák a monopóliumra vonatkozó nézeteire, főképen 
pedig arra vonatkozólag, a mit hasonlatosságké
pen felhozott: hogy a dohány-monopólium átalá
ban ugy gyakoroltatik, hogy mindenütt egyforma 
áron árultatik, tehát a sóval is igy lehetne tenni. Nem 
akarok a monopólium érdekében lándzsát törni. 
Én is elismerem kinövéseit s megszorítását a köz
szabadságnak ; de azt tetszett mondani, hogy nincs 
azok között különbség. Igenis nagy különbség 
van , mert a só primae necessitatis articulus 
lévén, (Derültség) azt nem lehet annyira csigázni 
hagyni, mint a^dohányt, a mely luxus articulus. 
(Felk'.áltások: Épen ez oknál fogva!) Engedelmet 
kérek, méltóztassanak kihallgatni, nem czáfolási 
viszketegből szólok én, csak a különbséget akarom 
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kimutatni, a mely létezik a két tárgy között. A 
dohány t , ha valakinek tetszik, veszi, ha nem tet
szik, nem vésziedé nem u g y van a dolog a sóval. 
(Felkiáltások: Epén azért!) Engedelmet kérek, 
ebből nem az következik, hogy azt mindenütt 
egy áron kell árulni, mint a dohányt, mert ebből 
-az következnék, hogy tisztán a monopóliumot 
akarnók csak gyámolítani. De miután a dolog 
igazságos oldalát tekintve az meg nem egyeztet
hető az osztó igazsággal, hogy a máramarosme-
gyei ember fizesse a fuvarbért, melyet p. a tolna
megyei embernek kellene kiadni sóra, ezt nem 
pártolhatom. 

Különben a törvényjavaslatot, ugy a mint 
áll, elfogadom. (Szavazzimk!) 

Székely Gergely : T. ház! Bocsánatot ké
rek, nem szólási viszketegből szólok, s igen óhaj
tottam volna, hogy akkor mindjárt szavaztunk 
volna, a mikor oonstatálva volt, hogy egy jövő 
törvényhozás teendője felett előre határozni hatás
körünkön kívülinek kell tekintenünk; de miután 
az érvek között annak indokolására párhuzam ál-
litístott fel a só- és dohánymonopolium között, a 
mi igen méltányosan hangozhatik sokak, különösen 
olyanok előtt, a kik itt jelen nincsenek, de a kik
hez eljutnak az itteni tárgyalások , s azon hason
latosságnak még nagyobb súlyt fog adni, hogy ez 
általunk is igen t. tekintélyes képviselőtársaink ál
tal hozatott fel: szükségesnek látom a dohány- és 
sómonopolium különbségére nézve igen rövid pár 
megjegyzést hozni fel. 

A dohány luxusczikk, és oly monopólium, 
melyet, az ország an3^agi szükségeitől kényszerítve, 
a magyar törvényhozás most léptet először jogér
vényesen életbe; inig a só több századok óta a 
kincstáré volt. és alig hiszem, hogy a képviselő 
urak is be tudnák bizonyítani, hogy csak is mo
nopolizáló szándékból jött létre ezen regálé, s nem 
egyszersmind azon czélból is, hogy ezen nélkülöz-
hetlen életfentartási czikkel a hon minden polgárai 
szükségbe jöhetés veszélyétől biztosítva lehesse
nek. És én hiszem, hogy ha a kincstár kezelése alól a 
sóbányák kivétetve, a só szabad termelés és kereske
dés tárgya lenne, épen a nép érdekei lennének a 
távol fekvő vidékeken kevésbbé biztositva. 

Méltóztassanak már azon különbséget is e kettő 
közt tekintem, hogy a dohány hazánk legtermé
kenyebb vidékein azok által termeltetik, kik arra 
saját kívánságuk szerint engedélyt nyerhetnek; és 
méltányosság szempontjából is, miért nyújtatnék 
azoknak az olcsóbb árak által még egy második 
kedvezmény is? mig másfelől a földrétegnek túl
ságos sóvegyülete miatt is a sótermő vidékek nö
vénytermesztésre legkevésbbé levén alkalmasak, 
e tekintetben oly szegényebb vidékeknek tekinthe

tők, s mint ilyenek is kedvezményt méltányosan 
igényelhetnek. 

Ezekhez még csak azt vagyok bátor hozzá 
tenni, hogy a szállításra nézve is nagy a különb
ség, mert például az 5 frtos mázsasó szállítása te
temes költséggel jár, mig a dohány, nevezetesen a 
finomabb szivarfajok szállításánál ezen költség a 
tetemesen magasb érték mellett számításba alig 
hozható parányiatokra törpül le. 

Ezekhez képest is a 9-dik osztály külön véle
ményét nem pártolhatom. 

Besze J á n o s : A só- és dohánymonopolium 
iránti országos ellenszenv ismeretes; annak oka az, 
meri, terheli az embereket, és kívánatos, hogy jő-
jön el azon idő, midőn a nemzet azon állapotban 
lesz, hogy költségeit máskép fedezhesse, és mit a 
természet adott, olcsóbb áron vagy ingyen nyer
hesse mindenki. De még azon idő nincs i t t ; az el
vállalt terheknek meg kell felelni; természetesen 
ezeket addig, mig más kutforrást nem kapunk, fen 
kell tartanunk. Ha valaki azt mondja, hogy a do
hány mindenütt egyformán árultatik, a só pedig 
nem, az igazságtalanság: mi ennek oka? ennek 
valódi okát meg kell mondani, hogy megértse 
mindenki. Ennek valódi oka az, hogy a só árát az 
országgyűlés meghatározza, a dohányét pedig meg 
nem határozza, hanem a dohánybeváltásra van
nak classisai, és a pénzügyminiszter a körülmé-
ményekhez képest árát egy évben magasabbra, 
másikban kevesebbre határozhatja, módjában le
vén ezen elhatározásnál az árhoz a távolságért a 
szállítási árakat hozzá adni, annyira szabja a do
hány beváltási árát, a mennyivel a szállítási költ
ség fedezve van; ésigy a dohán3rt lehet mindenütt 
egyformán árulni, mert a szállítási áraknak meg
szabásában szabad keze van a minisztériumnak, 
de a sónak árával ezt egyátalán nem teheti: mert 
itt meghatároztatik, hogy 5 forint a só ára, és 
Nyáry Pál képviselőtársam legóriásibb argumen
tuma e körül forog. Igen, de ennek meg kell magya
rázni okát. Az ok pedig az, hogy itt meglimitáljuk 
a só árát, de a dohányét nem: ezt minden perezben 
felébb emelheti a minisztérium, de a sóét nem. Ezt 
kívántam megjegyezni. (Zaj. Szavazzunk!) 

E l n ö k : Senki nem lévén szólásra felirva, a 
szavazati kérdést felteszem. 

BÓniS Sámue l : Megengedi a t. ház , hogy 
indítványom mellett még egy pár szót emelhessek? 
(Halljuk!) 

Az vettetett leginkább ellene, hogy ez által 
a jövő törvényhozás keze megköttetnék, és nem 
czélszerü, hogy egyik törvényhozás a másik elé 
szabályokat szabjon. Én ezen érvet magam is 
elismerem: csakhogy az indítvány nem az volt, 
hogy határozza el a ház, hogy egyforma legyen 
az á r ; hanem határozza el a ház, hogy ezen prin-

6* 
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(jipiumok szerint utasittatik a pénzügyminiszter 
hogy terjeszsze elő jövőre a törvényjavaslatot. E 
kettő közt vélekedésem szerint nagy a különbség. 

Felhozatott, még azon érv, hogy nem volna 
igazságos, haasopronmegyei ember sójának szállí
tása bizonyos összeggel többe kerül , mint a 
szabolcsi vagy ugocsai emberé : azok mégis egy
forma árt fizessenek. En ezt megengedem; de az 
kiegyenlítené magát akkor, ha azon sopronmegyei 
ember szabad verseny utján szabadon vehetné a 
sót; hanem miután ő szabadon nem veheti a sót, a 
statusnak kell arról gondoskodni, hogy azon sop
ronmegyei ember, kinek épen ugy szüksége van a 
sóra, mint a szabolcsinak, éski földmivelésére szük
séges két ökrét ép ugy nem tarthatja fen só nélkül, 
mint a másik , az adót pedig ép ugy fizeti, mint a má
sik, annak is mód nyújtassák, hogy miután szabad 
verseny utján lehető legalcsóbban sót nem kaphat, 
legalább jutányos áron jusson hozzá egyenlően a 
többivel. 

Az ok , miért tettem ezen inditványt, megval
lom, az volt, {Halljuk!) hogy intacte akarom 
hagyni az országgyűlés jogát a só árát meghatá
rozni. Most, míg a vámszerződési törvények fen-
állnak, meg-határozza a minimumot a szerződés 
alapján a magyar országgyűlés a reichsrathtal 
együtt, a maximumot pedig meghatározza a minisz
térium. 

Ezeket kívántam még egyszer indítványom 
mellett felhozni. A többire nézve a szavazás fog 
dönteni. (Helyeslés a bnl oldalon.) 

E l n ö k : Kérem a képviselő urakat, hogy a 
kik a sójövedék iránt beadott törvényjavaslat 4-ik 
szakaszát a központi bizottság által tett módosí
tással el akarják fogadni , álljanak fel! (Megtör
ténik.) A többség a 4-dik szakaszt elfogadja, 

A mélt. főrendek egy üzenete fog átadatni. 
Sztáray Antal gr főrendi jegyző (az 

elnöki szék elé áll): Mélt. elnök ú r ! t. ház! Van 
szerencsém tiszteletteljesen átnyújtani a főrendi 
ház mai ülésének jegyzőkönyvi kivonatát, mely 
az alföld-fiumei vasat engedélyokmányára vonat
kozó némely módosításokról szól. 

Horváth LajOS j e g y z ő (fölolvassa ^a fő
rendi ház jegyzőkönyvi kivonatát.) 

E l n ö k : Azt hiszem, a mélt. főrendek ezen 
üzenete egyszerűen tudomásul vétetik, és az illető 
törvényjavaslat a szerint fog kiigazittatni. 

Következik a sójövedéki törvényjavaslat 5-ík 
szakaszának tárgyalása. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a törvény
javaslat ő~ik szakaszát.) 

Kerkapoly Károly előadó: A központi 
bizottságnak ezen szakaszra nincs észrevétele. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház az 5-ik szakaszt ? 
(Elfogadjuk !) Elfogadtatott. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a 6-dik 
szakaszt). 

Kerkapoly Károly előadó: Ezen szakasz 
első sorában ezen szó után „déli" a központi bi
zottság ezen szót kívánja felvenni az ok azonossá
gával fogva: „és keleti." 

E l n ö k ; Elfogadja-e a t. ház a 6 szakaszt a 
központi bizottság által javasalt módositványnyal ? 
(Elfogadjuk!) Elfogadtatott. 

Horváth Lajos jegyző^ (olvassa a 7-dik 
szakaszt.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 7-ik szakaszt ? 
(Elfogadjuk!) Elfogadtatott. 

Horváth Lajos jegyző (olvass a a 8-dik, 
szakaszt.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 8-ik szakaszt? 
(Elfogadjuk!) Elfogadtatott. 

MadoCSányi P á l : Tisztelt ház! Hogy a 
provinciális érdekek melletti felszólalás, főkép 
akkor, midőn a közterhek mikénti megállapítása 
és kérdése forog szóban, igen is helyén van, maga 
a tisztelt pénzügyminiszter úr beismervén, egyedül 
azt vélte jónak kikötni, hogy a vidéki érdekek 
istápolása az állam közérdekeinek rovására ne tör
ténjék, lm e vezérszabálynak annál őszintébb kész
séggel hódolok, minél tántorithatlanabb abbeli 
meggyőződésem, hogy feladatom valódi czélja ko-
ránsem a vidéki érdekek elfogult felkarolásában, 
mint inkább a fenforgó helyi viszonyok kellő fel
derítésében rejlik. 

A sójövedék általi tulterheltetés, véleményem 
szerint, nem csak a felcsigázott sóárak, hanem a 
sónak aljas minősge s a fogyasztó közönségnek 
ellátása körül meghonosult visszás kezelési módo
zatok által is eszközöltethetvén, ez alkalommal 
észrevételeimet főkép az utóbbi szempontokra bá
torkodom irányozni. 

Ugyanis a tárgyalás alatt lévő 8-ik szakaszban 
az ugy nevezett kedvezményi sóárakról levén szó, 
igenis természetesnek találom . hogy a ki kedvez
ményt nyújt . ezzel járó feltételek kitűzésére a 
czélszerünek vélt megszorítások életbe léptetéséig 
is fel legyen jogosítva; mivel azonban Árva, Liptó 
és Turócz megyék koránsem valami kedvezés-
ből , avagy az ottani lakosság szegénysége iránti 
tekintetből, hanem kénytelenségből, mivel a ma
gyar állam őket magyar sóval ellátni képes nem 
volt, lengyel sóra lettek utalva, vagyis egyenesen 
szólva, a magyar sóregale körén kivül helyezve: 
több irott törvényeinkben constatált ezen kivételes 
állapot mivoltából önként következik, hogy a ked
vezményi sóárakhoz kötni szokott megszorítások 
fennevezett három megyére egyátalában nem 
alkalmazhatók ; a mint a legutóbbi gyászos emlékű 
epocháig nem is alkalmaztattak. 

Állitásom kellő igazolására elegendőnek né-
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zem az 1548. XXIX. tör vény ezikkre való hivatko
zást, mely azon rubrum mellett : 

„Salium Maramarosieusium cura habenda, 
unde non exiguus proventus regi accrescit," 

a 3-dik szakaszban világosan és határozottan 
kifejti azon viszonyt, melyben a három megye a só-
jövedékre nézve Magyarországhoz álí, következő 
szavakkal élvén : 

„Utque trés comitatus videlicet, Thurocz, 
Árva, Liptó, qui et longe absunt, et fere inaceessi 
sünt propter Alpes, juxta vetera eorum privilegia 
polonicis salibus utantur." 

Az 1715. XIII. törvényczikk is rendelkezik e 
tárgyban, s felemiitvén azt, hogy Árva, Liptó és 
Turócz megyék Magyarországból a sót szabadon be
hozhatják és használhatják, az 1-ső szakaszban csak 
azon megszorításnak ád helyet, hogy ezen sót csak 
saját határaik közt legyen szabad árulni: 

„Cujus tamen quaestum nonnisi intra suos 
limites admitti." 

Továbbá kimondja : „Sublatu etiam denario-
rum viginti quinque ex articulo 15-o 1681. de-
ductorum exactione;" s befejezésül a következő 
fentartással él : 

„Salva nihilominus et regii salis in eosdem 
comitatus inductione." 

Törvénveink tehát más megszorításról emli-
test sem tesznek, csak hogy a lengyel sót más me
gyékbe vinni nem szabad. 

A magyar állam pedig azon fentartási zára-
d ékkal, mely szerint a királyi sónak azon me
gyékbe való bevitele épségben hagyatik, a sóvári 
főzött són kivül mai napig sem él. 

A három megyének ezen jogszerű viszonya a 
só dolgában akkor is tiszteletben tartatott, a mint 
Graliezia osztrák birtokba került, s mindig olcsóbb 
sót kaptunk a -wielicskai sóaknából, jóllehet ekkor 
már az osztrák kormány a wielicskai sóárakra 
nézve absolut hatalommal rendelkezett. 

így 1847-ben a rózsahegyi kincstári sóház
ban a galicziai kősó mázsánkint . . 4 frt 45 kr 

., „ hulladéksó (Fnsssalz) 2 „ 26 „ 
a sóvári főzött só . . . . . 4 „ 4 „ 

minden megszorítás nélkül áruitatott: azaz daczára 
annak, hogy a körül fekvő vidékeken sokkal ma-
gasb sóárak léteztek, mégis minden egyes lakos 
annyi sót kapott , a mennyit szükségelt, a fenálló 
óvó intézkedések egyedül a csempészkedésnek gát
lására lévén irányozva, mely előfordult esetekben 
kellőleg meg is fenyíttetett. 

1848-ban a status quo fentartatott; de annál 
több. felette sújtó változások jöttek azóta létre: 
az absolut osztrák hatalom kénye szerint rendel
kezett minden viszonyaink felett, s igy Árva, Liptó 
és Turócz megyék törvényszerű viszonya a só 
dolgában sem hagyatott érintetlenül; a bécsi pénz

ügyminisztérium jónak találta a százados joggya
korlat önkényes eltörlésével a kedvezményi sóárak 
eszméjét minden azzal járó megszorítások- és kü
lönféle rendszabályokkal életbe léptetni, vagyis el
határozni , hogy csak a személyes szükséglet fede
zésére kívántató — limitó sónak elnevezett —• só-
mennyiség legyen olcsóbb, a ki pedig a személyek 
után kivetett járandósággal be nem érhetett, az 
kapott ugyan több sót is , de már jóval magasb 
árakon, s ezen felcsigázott áru só comerz-sónak 
kereszeltetett el. 

Eleinte 27 fontot adtak egy személyre; del857-
ben, az akkori összeírás alapján, a személyenkinti 
illetményt 12 fontra szállították, míg 1863-ban, 
a nélkül, hogy a népességnek idő közben szaporo
dását figyelembe vették volna, 18 fontra emelték. 

Továbbá, jóllehet köztudomású dolog, hogy a 
wielicskai sóaknákban három külön osztályú s mi
nőségű kősó, úgymint sibik-, zöld- és spizasó ter
meltetik , mégis annak daczára, hogy a kedvezmé
nyi só kirekesztőleg a személyes szükségletre van 
szánva, ennek fedezése felerészben a 2-od osztályú 
zöldsóval, másik fele pedig a földrészekkel vegyi
tett s aljas minőségű spizával, a wielicskai sónak 
azon nemével fedeztetett, melynek minőségét Sze-
pessy Mihály ^Ausztria birodalmi adórendszere" 
czimü kitűnő munkájában a 111-dik lapon ekként 
jellemzi : (Zaj. Elnök csenget) 

„Noha ugyan, mint emlitém, a gorczra csak 
a tisztátalan sónak kellene kivettetni, minthogy 

| azonban a máramarosi só egyátalában oly kristály 
| tisztaságú, hogy annak még úgynevezett tisztá-
I talán része is tisztább, mint p. o. a wielicskai spiza-
só, mely mindamellett is 6 frt 62 krért adatik el,a stb. 

A bajt még növelték a szerfelett complicált 
kezelésnek számtalan árnyoldalai, melyek a három 
megye szegény lakosságát mindinkább sújtották: 

| mert a kincstári sóházak megszüntetése után ezen 
vidéknek sóval ellátására egy társulat vállalkoz
ván, minden községben a limitó-sónak kiszolgálta-

[ tásával külön egyéniségek bízattak meg , s mivel 
I a személyenkinti járandóság kielégítésére a minő

ségre nézve egymástól igen távol álló két osztályú 
kősó, úgymint a zöld- és spizasó szolgált, könnyen 
elképzelhető, mennyi súrlódással jár t ez, a meg
bízottak legjobb akarata mellett is. 

I De átalán véve, annak bebizonyítására, mily 
i kezelési rendszerrel terheltetett a három megye la-
[ kossága, elégségesnek tartom azon felette sújtó 
| kényszernek fölemlitését, hogy Liptóban 1867-ben 
hét különféle sóárak léteztek. Ugyanis a vállal
kozó társulat lerakó helyein : 
a wielicskai limitó zöldsó kelt . 5 frt 90 kron, 
„ „ spizasó . . . . . 5 „ 60 „ 
„ „ kereskedelmi zöldsó 8 „ 40 „ 
„ „ „ spiza-só 7 „ 82 „ 
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H a valaki sibik-sót rendelt, ez volt az 5-ik sóár ; 
a 6-ik a sóvári főzött; s a 7-ik a marhasó. 

Már most kérdem, föl lehet-e tennünk, hogy a 
szegény nép kellő képességgel bir a különböző só-
nemek s árak olyképeni tanulmányozására, diogy 
magát a sóárusok haszonlesése ellen minden elő
fordulható esetekben kellőleg biztosítsa? (Helyeslés.) 

Miért is telj es meggyőződésemre támaszkodva, 
hogy a t. ház, mely előtt épen most arról érdekes 
vita folyt, nem volna-e üdvös és czélszerü az egész 
hazában egyenlő sóárakat megalapítani, a három 
megyébe törvényeink ellenére becsempészett com-
plieált kezelési rendszert s annyi különféle sóára
kat semmikép sem fogja helyeseim; miután a t. 
pénzügyminiszter úr kincstári sólerakó helyek fel
állításáról gondoskodni kész, a sóárak meghatáro
zásául pedig a 9-dik szakasz intézkedik: azon ké
réssel zárom be előadásomat, hogy Árva, Liptó és 
Turócz megyék az általam felhozot törvény ér
telmében a kedvezményi sóárakkal biró vidékek 
sorából egyátalában kihagyassanak. (Helyeslés.) 

Várady Gábor: Én csak a tanácskozás 
rendjére nézve vagyok bátor felszólalni, s figyel
mébe ajánlani a t. képviselőháznak, hogy a 8, 9. 
és 11-dik szakaszok oly szoros összefüggésben 
állnak egymással, hogy e hármat külön tárgyalni 
nem is lehet. A 9-dik szakaszra módositvány lőn 
beadva. (Fölkiáltás: A 8-ciik szakaszra!) Tudom, 
hogy a 8-dikra is, és a 9-dikre is adatott be módo
sitvány ; de ha a 8-dik szakaszra nézve a t. ház 
határozott, miután ott már meg van mondva, hogy 
az eddigi kedvezményi árak megmaradjanak, a 
9 dik szakaszra beadott módositványt tárgyalni 
nem is lehet. Kérem a t. házat, hogy miután e 
három szakasz összefüggésben van, azt együtt tár
gyalni méltóztassék. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Az igaz, 
hogy e három szakasz szorosan egybefügg. Az 
első az elvet mondja k i ; és ha azt mondjuk ki, az 
„eddig" szó kimarad: a többi fölött lehet helye
sen határozni, mert ezen szakasz fejezi ki azon 
eszmét, hogy a kedvezményi árak, az eddig élve
zett privilégiumok tovább nem terjeszkednek. 
Ezen elvet kell mindenek előtt eldönteni, és ez az 
„eddigi" szó azt fejezi ki, hogy nem lehet rajta 
változtatni. Miután a 9-dik szakaszra több módosit
vány van beadva, a többek közt a központi bizott
ság is kivan egyet beadni, természetes, hogy min
denek előtt az „eddigi" szó kihagyását kell elha
tározni. 

E l n ö k : Megnyugszik a t. ház, hogy a 8-dik 
szakaszból ez a szó „eddig" kihagyassék? (Fölki
áltások : Elfogadjuk!) 

U r b a n o v s z k y Ernő : Kérem e szakaszhoz 
beadott indítványomat felolvastatni! 

Csengery Imre jegyző (olvassa a módosit

ványt :) ff A 8-dik szakaszhoz hozzáteendő: és 
Trencsén megyére is kiterjesztessék". 

UrbanOVSZky Ernő : Midőn a múlt ország
gyűlések a sóár kedvezményében Turócz, Árva 
és Liptó vármegyéket részesítették, akkor Trencsén 
megye követei felszólaltak, minthogy Trencsén 
megye a határszélen fekszik és Gralicziából, Wie-
licskáról kapja a sót, hogy e kedvezmény Tren
csén megyére i$ kiterjesztessék. Ezt sürgették 
mindig, ez minden országgjmlésen mint gravamen 
előfordult: mert tagadhatlan tény, hogy mind 
azon érvek, mind azon indokok, melyek Turócz, 
Árva és Liptó vármegyékre fölhozattak, még in
kább alkalmazhatók Trencsén vármegyére, mely 
a határszélen — ugy szólván — végig elterjedve 
fekszik. És midőn felszólítom Árva, Turócz és 
Liptó megyéknek itt jelen levő t. képviselőit, 
bizton reménylem és hiszem, nem fogják kétségbe 
vonni ez állitásoinat, mert részint ismerik Tren
csén fekvését, másrészt ismerik a felsővidéki oldal
hegyi völgyek lakosait, a kik folyvást Ínséggel 
küzdve a mostoha éghajlat alatt egy oly közfel vi
dékkel sem birnak. hol a napszám által magok
nak munkát szerezhetnének, tehát e szerint kény
telenek Európát bebarangolni, hogy nélkülözések 
közepett, bár szegényül, de legalább megélhese-
nek. Ezek nyomán, t. ház, miután ezen szegény 
lakosai Trencsénnek a legválságosabb perczekben 
mindig hazafias készséggel és buzgósággal telje
sítették a haza iránti kötelességöket, annál inkább 
ajánlom módositványomat a t. ház figyelmébe, és 
kérem, hogy Trencsén megye, fekvésénél fogva, 
szintén ezen kiváltságolt megyék közé soroztassék. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Méltóztassanak megengedni, hogy e tekintetben 
felszólaljak, annyival inkább, mert ugy hiszem, 
hogy a trencsénmegyei érdeklettek a megszabott 
árra az általam adandó felvilágosítással meg lesz
nek nyugtatva. Átalában a mi a kérdést magát 
illetti, az ülés kezdetén, azt hiszem, elég határo
zottan nyilatkoztam az iránt, hogy én azon meg
győződésben vagyok, miszerint az 1848-iki tör
vények után a teherviselés kötelezettsége minden 
honpolgárra nézve egyenlő, és elvileg ily privi
légiumok fen tartása többé nem czélszerü. Az 
átmeneti időszakban a szóban levő szokások fen-
tartatnak ugyan, de hogy ezen kiváltságok to
vább is terjesztessenek, azt bizonyára senki sem 
tartja korszerűnek, annyival kevésbbé, minthogy a 
három vármegyének kivételes sóárakban való 
részesítésére nézve a törvények határozottan ki
zárják azt, hogy máshová is terjesztessék ez elő
jog. Ugyanis III. Károlynak 1715 évi III . törvény-
czikkében ez á l l : „Resolvit sua majestas caestareo 
regia, ut comitatus Turócz, Árva, Liptó articula-
riter etiam privilegiati (absque ulla ad alios ulteri-



CCXLII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Június 18. 1868.) 41 

ori extensione) habeant priorem salis ex Polonia 
liberam inductionem et usumw. Tehát épen 
az idézett régi törvény, mely a három várme
gyéről szól, maga kizárja azon lehetőséget, hogy a 
fölhozott előny tovább terjesztessék. De külön
ben azon egyezményben is, melyet a minisztérium 
kötött , fen van tartva, hogy az eddigi szoká
sok és mód szerint fog ezen vármegyékben a só 
kivételes ára megállapittatni. Egyébiránt a mi 
magát a trencsénmegyei sófogyasztást illeti, 
bátor vagyok felvilágosításul adni azt, hogy miu
tán Trencsén megyénél a határszélek érintetnek 
és — bár egy részb> n Morvaország közbeesésé
vel — a porosz határszél, az utóbbi szakasz ér
telme szerint a szállítási ár is a só árához szá
mítva 46 krral alább van téve, mint a milyennek 
kellene lenni, és 6 frt 65 kr helyett az egyezmény 
szerint 6 frt 19 krra van megállapítva: tehát azon 
előny, mely ama három megyének nyujtatik, né
mileg Trencsénnek is nyujtatik, nem azért, mért 
hegyes vidék, hanem mert a határhoz közel esik, és e 
tekintetben azon rendelet alá esik, hogy a csempé
szet megelőzése végett az árak leebb is szállítha
tók. U g y hiszem, ezen kijelentés után t. képviselő 
úr az átalános szabályban megnyughatik. 

Kvassay L á s z l ó : Az átalános szabály sze
rintem az, hogy minden törvény Magyarország 
összes területeire egyaránt rendelkezzék. Elisme
rem ugyan, hogy lehetnek helyi körülmények, a 
melyek a törvénynek módosítását e helyekre nézve 
szükségessé teszik, s ez oknál fogva helyeslem, 
hogy Erdélyre, Árva, Turóez és Liptó megyére s 
a napirenden levő javaslatban megnevezett egyéb 
területekre nézve engedmények tehetők. Azon
ban ezen kivételes engedményeket ugy tartom he
lyeseknek, ha véleményem szerint mindazon he
lyeken alkalmaztatnak, a hol hasonló viszonyok 
forognak fen, a melyek azon kiváltságokat elő
idézték. Már most vizsgáljuk meg, mik lehetnek 
azon körülmények, a melyek ezen három éjszaki 
megyére, már a régi törvényekben foglalt s most 
ujolag javasoltatott kiváltságokat megszerezték. 

Legelőbb a törvény szolgál útmutatásul, 
nevezetesen 1548. XXDL. t. czikknek szavai, a 
miként már Madocsányi képviselő úr elmondani 
szíveskedett. E szerint felhozatik első okul a kozzá-
férhetlenség a máramarosi s egyéb magyaror
szági sóaknákhoz. Már méltóztassék bárki is Ma
gyarország térképére egy pillantást vetni, s le
hetetlen , hogy meg ne győződjék arról , hogy 
Trencsén megye sokkal távolabb fekBzik a mára
marosi sóaknáktól, mint azon három megye. De 
a közvetlenül ezen időszak után bekövetkezett 
törvényhozás is elismerte ezen törvény tarthatatlan
ságát, s már az 1550. LXYIH. t. ez. többé nem a 
három megyéről, hanem átalában a felvidékről 

szól. E vidékbe foglaltatik véleményem szerint 
Trencsén megye is. 

A második ok volna a három megyében lé
tező szegénység. Már, tisztelt ház, én határozottan 
állithatom, hogy olyan szegénység, mint a milyen 
Trencsén megyében, főkép annak két járásában lé
tezik, sehol másutt nincs. Kitetszik abból, hogy 
számos népessége nem nagyobb társaságokban,ha
nem családonkint szétszórva szanaszét a hegyekben 
lakik, s csak legnagyobb erőfeszítéssel képes min
dennapi kenyerét a zab és burgonya termesztésé
vel megszerezni. Boldog közölök az, a ki az évnek 
legnagyobb három ünnepén marhahússal élhet. 
De szegénységük kitetszik még inkább gazdasági 
módjokból, melynél a marhát épenséggel nélkülö
zik, s igy a szántást a kapálással pótolják s a trá
gyát hátukon kénytelenek földeikre kihordani, s 
daczára e mostoha körülményeknek e hegyi lakók 
ragaszkodása a magyar hazához határtalan. 

Végre a harmadik ok, s ez nagy igazságtalan
ság : hogy megyénkben majdnem egy negyed rész 
földet tartalmazó rósz fekete wielicskai só árultatik ; 
s árultatik oly árban, mint másutt a máramarosi só. 

Mindezeknél fogva alázatosan kérem a t. há
zat, méltóztassék azon három megyére szolgáló 
kedvezményt Trencsén megyére is kiterjeszteni: 
kiterjeszteni pedig annál inkább, minthogy ez 
Trencsén megye részéről számos alkalommal s 
több országgyűlésen gravamenkép felhozatott; ne
vezetesen az 1832. és 1836-ban a szabadelvű párt s 
közte több itt jelenlevő nagyérdemű képviselő ez 
igazságtalanságot belátván, meg akarta szüntetni, 
de az akkori udvari párt ezen nemes törekvésöket 
érvényesíteni nem engedte. 

Ennélfogva én ujolag ajánlom a t. háznak a 
módositvány elfogadását. 

V i t o l a y Józse f : Előttem szóló képviselőtár
saim mindazon érveket, melyeket én felhasználni 
akartam, felhozván, azokról nem szólok; egyedül a 
só árát és minőségét akarom kiemelni. Mi felvidé
kiek azon szerencsétlen helyzetben vagyunk, hogy 
az alvidék azt sem tudja, mily sót kell használ
nunk. Wielicskán van t. i. három osztályú só: az 
első, a mely legjobb, az úgynevezett sibiksó, ez 
hasonló a máramarosihoz ; másik osztályú az úgy
nevezett zöldsó, ez nem oly tiszta ugyan, mint az 
előbbi, de jónak mondhatni; harmadik osztályú a 
spiza, ez már azon só, melyben ezentúl a t. minisz
ter úr módositványa folytán a trencsénmegyeiek 
egyformán részesittetnek a zöldsó árával, s ezen 
úgynevezett spizasó sokkal roszabb a marhasónál, 
mert a spizasókövekben felinél több sár és iszap 
tártaim aztatik. 

Megeshetik az is, hogy szerződés folytán az 
illető társulat, mely a sót a wielicskai aknából Zsol
nára szállitandja, kénytelen lenne szerződésileg 
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20—30 ezer mázsa spizasót is elfogadni. Ezen só
nak legnagyobb része a zsolnai raktárba ju t ; már 
pedig, ha a spizasónak ára egyenlő a zöldsóéval, 
akkor egy része a közönségnek azon helyzetbe 
jő, hogy e rósz sót kénytelen venni. Meglehet, hogy 
azok, kik a hivatalnokkal netalán jobban el tud
nak bánni a jobb sót ugyanazon az áron kapnák, 
mint a hogy a szegénység a spizasót fizetné, 
eledeléül használván azon sót, mely mariin számára 
is rosznak van elismerve. 

Előfordul itt azon eset is , hogy midőn 
1848. előtt, az állam maga kezelvén a sómo-
nopoiiumot, nem csak Zsolnán, de Csaczán is 
létezett sóraktár , mely utóbbi most megszűn
vén , a Gralicziával határos magyarországi vi
dék (képviselője betegsége miatt nincs jelen), 
melyen keresztül a galicziai só Zsolnára szállítta
tik, nem részesülbet többé azon jótéteményben, 
hogy közelről fedezhesse sőszükségleteit; s mi
után a sóvétel az aknában magánosok elől elzá
ratik, kénytelenittetik Zsolnára 4—5 mértföld távol
ságra a szükséges sómennyiség megszerzése végett 
utazni. (Szavazzunk !) 

Én tehát felkérem a t. házat. (Halljuk /) ke
gyeskedjék módositványunkat figyelembe venni. 

Meglehet, felléphetne valaki azon argumen
tummal : a kinek nem kell spizasó, ne vegye ; de ez 
csak akkoron áll. haaspizasé szállítása tökéletesen 
kimarad; és ez esetre késznek nyilatkozom a t. 
miniszter úr által előterjesztett módositványban 
megbatározott só árában megnyugodni. 

Csengery Imre jegyző: Teleki Domokos 
gróf! 

ld. Teleki Domokos gr.: Elállók. 
D e á k y L a j o s : T. ház ! Nekem ezen 8-dik 

szakaszra vonatkozólag rövid módositványom 
lenne. 

K v a s s a y L á s z l ó : Először talán a mi módo
sitványunkat kellene szavazás alá bocsátani. (Fel
kiáltások : Egyszerre!) 

D e á k y L a j o s : A 8-dik szakaszból ezen té
telt : „az e tekintetben fenálló rendszabályok és 
megszorítások épségben tartása mellett" kihagyan-
dónak indítványozom, mert ezen szabályok a ház 
elé nem terjesztettek; következéskép oly szabá
lyok felett, melyek a ház által tárgyalva s elfo
gadva nem voltak, határozni, annyival inkább 
azokat épségben tartani nem lehet; s félő. hogy 
azokban épen oly megszorítások léteznek, melyek 
a kedvezményi jogot is megölnék. Azért újból is 
ennek kihagyását indítványozom. (Helyeslés a 
szélső bal oldalon.) 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő ( Ivassa Deáky La
jos módositranyát) : „A 8-dik szakaszból e tétel: 
„az e tekintetben fenálló rendszabályok és meg
szorítások épségben tartása mellett4' hagyassák ki." 

E l n ö k : A képviselőház közmegállapodása 
folytán, mint előbb is volt szerencsém kijelenteni, 
a 8-dik szakaszból ezen szó: „eddigi" kihagyatik. 
Most kérem azon képviselőket, a kik a 8-dik sza
kaszt, a központi bizottságnak észrevétele nem le
vén, az eredeti szerkezet szerint elfogadni kíván
ják, álljanak fel. [Megtörténik.) A többség a 8-dik 
szakaszt elfogadja. (Feliááláoi;: Ellenpróbát!) Ha 
a t. képviselő urak megnyugtatására szolgál, az 
ellenpróbát megteszem. Kérem tehát azon képvi
selőket, a kik az eredeti szerkezetet el nem fogad
ják, méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) A több
ség a szerkezetet elfogadja. 

Az ülést ezennel bezárom. Holnap 10 órakor 
ülés fog tartatni. 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 

'J 
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CCXLIII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. június 19-dikén 

G a j z á g ó S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények s a pénzügyi bizottságnak a pesti lovasvasut-társulat kérésére vonatkozó jelentése bemutattatnak 
HodoBra József és társai a nemzetiségi, Bobory Károly ijóügyben interpellálják a kormányt, mely az utóbbi ügyben azonnal felel is 
A sójövedéki törvényjavaslat részletes tárgyalása tovább foly. 

A kormány részéről eleinte senki sincs jelen ; 
később megjelennek: Gorove István,LónyayMenyhért, 
Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/i órakor. 

E lUÖk : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Horváth Lajos jegyző úr fogja ve
zetni ; a szólani kívánók neveit Csengery Imre és 
Mihályi Péter jegyző urak jegyzik föl. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Horváth Lajos jegyző (olvassa a június 18-

án tartott ülés jegyzőkönyvét.) 
E l n ö k : A jegyzőkönyv ellen észrevétel nem 

lévén, az hitelesíttetik. 
Szatmár megye közönsége a kormányhiva-

íalnokokat a képviselői állás elfogadhatásától tör
vény által kizáratni kéri. 

Szatmár megye közönsége a felső-tisza-ér-
kőrösi csatorna létesítését eszközöltetni kéri. 

Galicziába kebelezett Tarnov városa elöljá
rói Galicziának Magyarországgal vasút által való 
összekapcsoltatása iránt benyújtott észrevételeiket 
figyelembe vétetni és pártoltatni kérik. 

A két előbbi kérvény a kérvényi, az utóbbi 
pedig a vasúti bizottságnak adatik át véleményes 
jelentéstétel végett. 

Kerkapoly Károly képviselő ur, mint előadó 
bemutatja a pénzügyi bizottság véleményes jelen
tését a pesti közúti vasúttársaság és az azt pártoló 
Pest városa kérvénye tárgyában. Nem tudom, a 
t. ház kivánja-e a jelentést most felolvastatni és 
ugy kinyomatni, vagy pedig elhagyja a felolvasást 
akkorra, a midőn az illető törvényjavaslat tárgyal
tatni fog? (Hagyjuk akkorra!) 

S o m s s i c h P á l : T. ház! A pénzügyi bizott
ság ugy volt kiküldve, hogy midőn ezen törvény 
tárgyaltatni fog, akkor mutattassák be ezen jelen
tés • tehát ezúttal elmaradhat a felolvasás. 

KÉPV. II. HAPLÓ. 1 8 6 % . vn i . 

Bóni s S á m u e l : Hanem addig ki kell nyo
matni. 

Somss i ch P á l : A kinyomatást nem tartom 
szükségesnek: oly egyszerű az egész, hogy egy
szeri felolvasása is elégséges. 

Kerkapoly Károly előadó (olvassa a pénz
ügyi bizottság véleményes jelentését a pesti közúti 
vaspályátársa&ág kérvényére vonatkozólag.) 

E l n ö k : Midőn a törvényjavaslat tárgyaltatni 
fog, akkor ismét felolvastatik. 

Hodosiu képviselő úr interpellatiót akar elő
terjeszteni. 

Hodo s iu Józse f : Nem tudom, vajon a mi
niszter urak a mai ülésben részt akarnak-e venni, 
vagy nem ? mert interpellatiómat, mely az összes 
minisztériumhoz van intézve, üres padokhoz nem 
intézhetem. (Felkiáltások: Adj a be írásban!) írás
ban is beadhatnám, hanem szeretném, ha a mi
niszter urak valamelyike jelen volna: mert nem 
akarnám, hogy ezen interpellatio is azon kedvez
ményben részesüljön, melyben több interpellatio 
részesült, t. i. hogy két-három hónap múlva sem 
adnak feleletet, (Ellenmondások.) 

E l n ö k : Azt hiszem, t. ház, hogy a felolva
sás jelenleg is megtörténhetik, mert utoljára is az 
illető miniszterrel, vagy ha az összes minisztérium
hoz intéztetik, azzal közöltetni fog, és utóvégre a 
minisztérium belátásától függ, hogy mikor adja 
meg a választ. (Helyeslés.) A tisztelt képviselő úr 
beadja az interpellatiót és az fel fog olvastatni. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa:) „Interpel
latio az összes minisztériumhoz a nemzetiségi ügy
ben. Tekintettel a muít évi deczember hó 19-én 
1512. naplószám alatt alulírottak s több képvise
lőtársaik aláirásával a képviselőház elé terjesztett 
határozati javaslatra, mely szerint az abban felho
zott indokoknál fogva indítványba hozatott, hogy 
a képviselőház a nemzetiségi ügyben kiküldött 
bizottságot oda utasítsa, miszerint ebbeli munká-

7 
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latát folytatva, azt jelentésével egyetemben 1868. 
évi január hó végéig mulhatlanul a háznak ter-
jeszsze be ; 

„tekintettel arra, hogy a ház azon indítványt 
elfogadva határozatilag kimondotta, miként a nem
zetiségi ügyben kiküldött bizottság, emiitett 1868. 
évi január hó végéig, javaslatát a ház elé ter-
jeszsze; 

„tekintettel arra, hogy emiitett bizottság még 
folyó évi január hóban azzal kívánta magát iga
zolni, legalább jegyzője által hírlap utján azt állí
totta, miként a bizottság több tagjai a delegatióban 
lévén elfoglalva, s így a nemzetiségi kérdés meg
vitatásában és tárgyalásában részt nem vehetvén, 
a bizottság mint olyan nem működhetett; 

„tekintettel arra, hogy a delegatio működése 
folyó évi márczius havától megszűnvén, a bizott
ságnak a nemzetiségi ügyben nem működhetése 
is ugy erkölcsileg, valamint physikailag meg
szűnt ; 

„tekintettel arra, hogy mind ezek daczára a 
bizottság mai napig sem terjesztette a ház elé nem
zetiségi törvényjavaslatát; 

„tekintettel a r ra , hogy alulírottak magán 
tudomása szerint a nemzetiségi ügyben kiküldött 
bizottság csak is a minisztériumnak azon kívánal
ma folytán, mely szerint az a tanácskozásban részt 
venni óhajt, de más, állítólag sürgősb teendőkkel 
lévén elfoglalva, a részt veketésre ideje nincsen, 
függesztette fel határozatlan időre munkálkodását; 

„tekintettel arra, hogy meggyőződésünk sze
rint a nemzetiségi kérdésnél más sürgősebb és 
fontosabb tárgy alig létezik, és hogy ezen kérdés 
nek a nemzeti jogegyenlőség alapján leendő meg 
oldása halasztást nem szenvedhet; 

„tekintettel arra, hogy ezen kérdés megoldá
sának elhalasztása bennünk mély aggodalmat köl
tött, miszerint az országgyűlésnek talán szándé
kában sem lenne ez annyiszor és oly ünnepélye
sen adott szavát beváltani: 

„tekintettel mindezekre, interpelláljuk az ösz-
szes minisztériumot az iránt: 

„1-ször, való-e, hogy a minisztérium akadá
lyozza a nemzetiségi ügyben kiküldött bizottságot 
munkálkodásában s ekként a háztól vett köteles
ségének teljesítésében? ha igen, 

„2-szor, szándékozik-e a minisztérium ezen 
akadályokat akként elhárítani, hogy a nemzeti
ségügyi bizottság, munkálatát mielőbb folytatva, 
az tehó végéig bevégezhesse? Hodosiu József s. k., 
Zaránd megye brádi kerülete képviselője, Varga 
Flórián s. k., Arad megye sz.-annai kerülete kép
viselője, Wlád Alajos s. k., krassó-uzerlencsi or
szágos képviselő', Babes Vincze s. k., Krassó vár
megye szászkai kerülete képviselője, Borlea Zsig
mond s. k., Zaránd megye nagy-halmágyi kerülete 

képviselője, Mocsonyi Antal s. k., Arad megye 
világosi kerülete képviselője, Mocsonyi Sándor s. 
k., Temes megye rittbergi kerülete képviselője, 
Medan Endre s. k., Kővár vidék remetei kerülete 
képviselője." 

E l n ö k : Bobory képviselő úr is interpellatiót 
kivan benyújtani. 

Bobory Károly: T. ház! Én még múlt évi 
októberben egy interpellatiót adtam be a t. pénz
ügyminiszter urnák, és felvilágosítás iránt felkér
tem a t. miniszter urat az ugyanazon év október 
havában a bécsi reichsrathban megemlitett szerző
dés miatt, mely még múlt év márczius havában 
megköttetett, és melyről akkor minden lap szólt, 
csak a képviselőház nem, melyet megillet a tudás. 
Ennek 8 hónapja múlt el, és a miniszter késett 
feleletet adni mindeddig. Egyébiránt e feleletet 
már most nem is sürgetem, annál kevésbbé, mert 
a feleletet megadják a tények; különösen pedig a 
feleletet meglelem e törvényjavaslatokban, melyek
nek úgyszólván mindegyike megadja a feleletet 
abban, hogy sanctiónálni kívánja az eddig fen-
állott rendszabályokat. De most remélem, hogy 
kegyesebb lesz a t. pénzügyminiszter úr válaszolni, 
minthogy interpellatióm oly tárgyat illet, mely 
épen szőnyegen van, t. i. a só tárgyát. Átalában a 
csempészetre alkalmat ad egy részről a sónak ma
gas ára, más részről pedig a helytelen kezelés, ez 
közönségesen el van ismerve; de a déli részeken 
uralkodó csempészetre különösen alkalmat adott 
— mint értesülve vagyok — azon szerződés, a 
mely bizonyos Flesch nevű bécsi bankárral és tán 
másokkal is köttetett, mely szerint a bécsi bankár 
oly olcsó áron kapja a magyar és erdélyi sót, 
hogy kivitetvén azt Szerbiába és Boszniába, onnan 
haszonnal visszacsempésztetik. Miután lehetetlen, 
hogy ez érdekében legyen a magyar államnak : 
interpellálom a t. miniszter urat, hogy való-e az, 
a mit én, mint egyszerű ember, a kalendáriumból 
olvastam mint tényt ? mert ha ez való, akkor kény
telennek érzem magamat előállani egy határozati 
javaslattal, és felkérni a t. házat, hogy az ily 
csempészetnek alkalma megszüntettessék. 

Horváth Lajos j e g y z ő (olvassa:) „Inter
pelláltatok a t. pénzügyminiszter úr, való-e, hogy 
a múlt kormány által kötött szerződéseknél fogva, 
némely bécsi tőzsérek Szerbia- s Boszniába való 
kiszállításra oly olcsó áron kapják a magyar sót, 
hogy ez onnan visszacsempészve hasznos üzletül 
szolgálhat ?íe 

Lónyay Menyhért pénzügyér : T. ház ! 
Midőn a t. képviselő úr hozzám a múlt évben in
terpellatiót intézett, nem emlékszem, hogy a ház
ban jelen voltam volna. 

B o b o r y K á r o l y : Én ugy emlékszem, hogy 
akkor a t t pénzügyminiszter úr jelen volt. 
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Lónyay Menyhért pénzügyér : Ha jelen 
voltam is, de nem emlékszem az interpellatióra. 
Egyébiránt azon interpellatió oly tárgyra vonat
kozott, a mely azon országos küldöttségnek, mely 
a pénzügyi kérdésben az államadóssági évi jára
dék megállapitása s a közös költségekhez való 
hozzájárulási arány meghatározásában működött, 
minden egyes tagjával nyomtatásban közöltetett; 
közöltettek pedig a küldöttséggel mind azon pon
tok, melyek az egyezményben foglaltatnak; s a t. 
képviselő úr maga is említi, hogy annak tartalmát 
olvasta, midőn az ő felsége többi országainak tör
vényhozása tlé terjesztetett. Tartalma különben is 
tudva van minden tisztelt képviselő úr által, miu
tán nekem szerencsém %>olt azt nem csak azon or
szágos küldöttséggel, hanem, ugy hiszem, még a 
múlt évben, az osztályok tárgyalása alkalmával 
az osztályokkal is közölni és szóval is előadni. A 
dolog tehát azon időben átalánosan tudva volt s 
igy a válasz nélkülözhetőnek mutatkozott. 

A mi a t. képviselő urnák most felolvasott in-
terpellatióját illeti, arra nézve megjegyzem, hogy 
fenállott ugyan egy szerződés, mely szerint már 
régibb gyakorlat szerint a Magyarország déli részé
vel határos országokba, különösen Szerbiába és 
Boszniába évenkint bizonyos mennyiségit, különö
sen máramarosi só szállitatott; ezen szerződés 
azonban nem a magyar pénzügyminiszter által, 
hanem még régibb időben köttetett. Most pedig 
jelenthetem a t. háznak, hogy az f. évi april havá
ban már le is járt s igy jelenleg fen nem áll. (He
lyeslés.) 

A mi különben magát a kérdést illeti: igaz, 
hogy a déli határszéleken a só ára olcsóbb s egyed
áruságnak tárgya nem levén, az ország déli határ
széléin a csempészet gyakoroltatik; de biztositha
tom a t. házat, hogy e tekintetben mindent el fog 
követni a pénzügyminisztérium, hogy, mint minden 
csempészet, ugy ezen csempészet is meggátoltas
sák. Ha magyarországi só nem szállíttatik oda, ak
kor franczia vagy tengeri só fog oda szállittatni s 
a csempészet megszűnni nem fog. E kérdés már 
magában olyan, mely minden esetre megérdemli 
a pénzügyi igazgatás gondoskodását, annyival is 
inkább, minthogy gondoskodni kell módokról.hogy 
ezen bizonyára tetemes jövedelem, mely eddig az 
állam pénztárába befolyt ezen sóeladásból, jövőre 
is biztosittassék. A szerződés szerint t. i., a mely 
az utolsó időkben köttetett, Szegeden évenkint át
vétetett 200,000 mázsa só; fizettetett pedig mázsá
ja 2 ft 50 krral, tehát körülbelül fél milliót tett 
azon összeg, mely ezen szerződés folytán az állam
pénztárba befolyt. Miután megszűnt ezen szerző
dés, gondoskodni fogok az iránt, hogy ezután is 
annak eladása ezen tartományok részére megtör
ténhessék s ez által a magyar állampénztárnak 

ezen összeg biztosittassék oly módon, hogy minden 
lehető gondoskodásomat oda fogom irányozni,hogy 
a csempészet, mely eddig ezen határon át is űze
tett, bizonyos, magában a szerződésben is kiteendő 
pontok által korlátoltassék. Nem akarom a rész
leteket felemlíteni; csak azt jegyzem meg, hogy 
eddig ezen só Szegedtől a vállalkozó által szállít
tatván át a határon, könnyebb volt a csempészet; 
s a mód, melylyel ezt megakadályozni lehet, az, 
hogy az illetők csak a határnál vévén át a sót, az 
mindjárt a határon átszállittassék. A t. ház bizonyára 
csak helyeselni fogja, ha azon fogok igyekezni, 
hogy azon jövedelem, a mely eddig a magyar só-
aknák javára vált, jövőre nézve is biztosittassék. 
(Helyeslés.) 

B o b o r y Káro ly : T. miniszter úr feleletére 
van szerencsém válaszolni, hogy ezen felelet kese
rű érzést szül a haza polgáraiban, (Ellenmon
dás) midőn a külföldieknek még egyszer oly ol
csó áron adatik a só, e legszükségesebb élelmi 
szer, mint a haza lakóinak. Ennélfogva aggodal
maim megszüntetve nincsenek s felhíva érzem ma
gamat legközelebb egy határozati javaslatot ter
jeszteni a ház elé. 

Elnök : Napirenden van a sójövedék iránt 
beadott törvényjavaslat részletes tárgyalása. Kö
vetkezik a kilenezedik szakasz. 

A kilenezedik szakasz több fontos bekezdés
ből állván, melyekre külön módositványok nyúj
tattak be, azt hiszem, legczélszerübben járunk el, 
ha azt bekezdések szerint tárgyaljuk. Kérem a 
jegyző urat, olvassa fel ezen pontokat. 

Horváth Lajos jegyző (oh ássa a sójöve-
déki törvényjavaslat kilenezedik szakaszának első be
kezdését, melyre nem történik észrevétel; aztán olvassa 
második bekezdését) 

Kerkapo ly Káro ly e lőadó : Ezen bekez
dést a központi bizottság következőleg vélné szer-
kesztendőnek : „Ezen kedvezményi sóárak a kö
vetkezők : Erdély, továbbá Kraszna, Zaránd, Kö
zép-Szolnok megyék és Kővár vidéke lakói saját 
szükségletére, Déésaknán, Parajdon, Marosujvártt, 
Tordán és Vízaknán 4 ft, Marosportuson 4 ft 30 
kr ; a máramarosi lakosság saját szükségletére Su-
gatagon, Szlatinán és Rónaszéken 4 frt 60 kr.4' 

Id. Te leki D o m o k o s gr . : T. ház! Indítvá
nyom azt tárgyazza, miszerint a 9-dik szakaszban 
ezen szó után „Vízaknán" 4 f. helyett tétessék 
3 frt. 80 kr ; ezenszóután „Magyarportuson" 4 frt. 
30 kr. helyett 4frt. 10 kr. T. ház! Ezen háznak 
többsége véleményem szerint az igazság s méltá
nyosság elvének hódolt akkor, midőn a haza 
keblében különböző sóárakat fogadott el, s én azon 
esetben is, hogyha a só nem tenne országos jöve
déket, hogy ha a kormány a sót az aknák szájánál 
oly olcsón adhatná, mint a mennyibe neki a só-

7* 
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termelés kerül : még azon esetben is bátor volnék 
kérdeni, helyes volna-e, hogy p. Máramaros vidéke, 
hogy Bereg és Ugoesa, hogy Erdélynek sóakná-
val megáldott vidékei fizessék a szállítási bért 
azért, hogy Szabolcs és Pest megye a sót olcsób
ban vehesse ? azon Szabolcs megye és azon Pest 
megye, mely a sónak nagyobb árára szüksé
ges pénzt is sokkal könnyebben előállíthatja, 
mint akár Máramaros, akár pedig Erdélynek 
sóaknákkal megáldott vidékei. 

Miután az ország elfogadta, hogy a só orszá
gos jövedék legyen, de azért még is helyesen és 
méltányosan a só ára az ország kebelében is a vi
szonyok szerint különbözzék: azt hiszem, hogy a 
dugárusság az, melynek meggátlása, kell, hogy 
a só árára befolyást gyakoroljon. 

Méltóztassanak megfontolni, hogy ha neta
lán az általam ajánlott leszállítás következtében 
a dugáruság igen csekély mértékben az ország 
belsejében némileg könnyittetik is, de másfelől 
ezen leszállítás eszközül fog szolgálni arra, hogy 
a dugárusság a testvér Oláhország és Erdély kö
zött gátoltassék, mely dugárusság jelenleg nagy 
kiterjedésben s igen csekély nyereség mellett 
is gyakoroltátik. Az árleszállítás tehát bizonyosan 
annak meggátlására fog szolgálni. 

Méltóztassanak továbbá megfontolni azt , 
hogy a dugárusságnak már az által is útja van 
állva, hogy itten nem a sóaknáknál levő átalános 
árról, hanem kedvezményi árról van szó, melyért 
a só csak az illető fogyasztók egyéni és családi 
szükségletére adathatik el. 

Méltóztassanak továbbá meggondolni, hogy 
miután a jelen törvényczikk következtében a haza 
kebelében az eddigi sóárak több helyen egy 
harmad résszel leszállittattak, én semmi egyebet 
nem kívánok, hanem csak azt, hogy Erdélyben 
a kedvezményi sóár azon lábra tétessék vissza, 
melyen ezen só ára a forradalmat megelőző időben 
volt. Az ország ezen sóárt is mindig törvénytelen
nek tekintette, annak nagysága ellen mindig felszó
lalt, és ezt annál inkább tehette, mert Erdély tör
vényei szerint világosan fen volt tartva az ország
nak e részben szabad intézkedése. Erdély tör
vényeiben ezen szavak „excepto easu extremae 
necessitatis" helyet nem foglalnak, melyek a ma
gyar törvényben foglaltatnak és melyek a magyar
országi sóárák meghatározására mily káros ha
tással voltak, ezt országgyűléseink történelme tisz
tán mutatja. De végre és mindenek felett méltóztas
sék a tisztelt ház megfontolni azt, hogy az iránt, 
miszerint a só ára Erdélyben ne emeltessék, 
az 1848-ik évi utolsó kolozsvári országgyűlésen 
kifejezett országos akarat létezik. Ezen orszá
gos akarat szabály szerint szól nekem és azoknak, 
kik különösen Erdély érdekeinek képviselésére 

vagyunk hivatva: ettől el nem állhatunk, ettől el-
állnunk nem szabad. 

Végül méltóztassanak megfontolni, hogy bár 
ha egy országos akaratra támaszthatjuk ezen in
dítványomat, még is ezen indítványban a méltá
nyosság is alapul van véve. En ugyanis ezen in
dítványnál azon szép latin mondatból ; „ab ami-
cis justa sünt petendaí£ indultam k i ; figyelembe 
vettem azt, miszerint a pénznek értéke, a pénznek 
neme, a só előállításának költsége jelenleg maga
sabb, mint talán azon időben volt. És hogy ha a 
t. ház a nominális érték helyett a valódi értéket 
akarja venni, akkor a nominális értékben vala
mely fölemelkedést mi is elfogadhatunk. Ez oka, 
hogy az általam tett indítvány nem szó szerint az 
1848-ban kifejezett országos akarat, hanem azon 
akaratnak a mostani körülmények, a mosta
ni viszonyokhoz idomított elfogadása. 

Ezek azon érvek, ezek azon alapok, melyekre 
alázatos igénytelen indítványomat alapítva, a t. 
ház figyelmébe ajánlani bátorkodom. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa id. Teleki 
Domokos gr. módositványát.) 

HOSSZu József: ü g y hiszem, a pénzügymi
niszter úr, midőn Magyarországra nézve a sónak 
árát 7 frt 48 krról 5 frtra szállította le : ezt azért 
tette, hogy a csempészetet az országban megaka
dályoztassa ; azért tette, hogy a fogyasztást előse
gítse ; azért tette, hogy a nép sorsán könnyítsen. 
Épen ezért nagyon csodálkozom, hogy midőn Er
délyre nézve a só árát meghatározta, akkor ezen 
tekinteteket figyelembe nem vette. 

Mert ha szükséges valahol a csempészetet meg
akadályozni, bizonyosan e szükség Erdélyben forog 
fen. Mindnyájan tudjuk, a pénzügyminiszter úr leg
jobban tudja, hogy Erdélyben, elkezdve a Vaskapu
tol Bukovina széléig, rendezett csempésztársulatok 
vannak, melyek 1000 mázsájával csempészik a sót 
Romániából Erdélybe, a nélkül, hogy a drága pén
zen fizetett pénzügyőrök azt megakadályozni képe
sek volnának.Százezerekbekerülnek a pénzügyőrök, 
és mégis a czélt, melyért fel vannak állítva, elérni 
nem képesek. Ekkor az országgyűlésnek kell ily 
módon gondoskodni, mely ezen czélt elérje. Ezen 
mód nézetem szerint nem más, mint a só árának 
annyira való leszállítása, hogy a csempészet Romá
niából Erdélybe ne legyen jövedelmező. 

Épen ily mértékben leszállítás mellett szól a fo
gyasztás előmozdítása. Erdélynek lakossága 2 millió 
lelket számlál; ezek fogyasztanak évenkint legal
sóbb számítás szerint 240,000mázsa sót; ha ehhez 
hozzáadjuk a 3 millió 940,583 háziállat után számí
tandó sófogyasztást, mely tenne 315,246 mázsa 
sót: az egész fogyasztás lesz összesen 555,246 má
zsa, mely a jelenlegi fogyasztásnál 255,246 mázsá
val több. Hogy pedig a fogyasztásra nézve mesés 
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hatást gyakorol az árak csekélysége, erre nem 
akarok a külföldről példát hozni, hanem csak Ma
gyarország területéről. 1856-ben a só középára 
Magyarországban 6 frt 23 kr volt, és akkor a só-
jövedelem tett 12 millió 435 frtot; 1866-ban, azaz 
11 évvel később a só középára volt 9 frt 30 kr, a 
jövedelem pedig csak 10 millió 416,000 frt, követ
kezőleg a különbség volt 2 millió 19,345 frt. 

Ugyan e mellett szól Erdélynek szegénysége : 
mert nem tekintve azt, hogy Erdély mennyi adóval 
van terhelve, tekintetbe kell venni, hogy a lakos
ságból naponkint százankint költöznek szomszéd 
országokba, mert nem képesek az adót fizetni, és 
hogy mindennapi kenyeröket megszerezhessék; 
ugy hiszem, hogy a kivándorlás megakadályozása 
czéljából is kötelessége, valamint a kormánynak, 
ugy az országgyűlésnek a nép sorsán könnyíteni; 
könnyíteni pedig jelen esetben csak is a sójövedék 
árleszállításával lehet. 

Ezek felsorolása után átmegyek a központi 
bizottság javaslatára. A központi bizottság 4 frt 60 
és 4 frt 90 krról leszállította ugyan a só árát 4 frtra, 
és ezt azért teszi, mert habár az 1848-diki kolozs
vári XI. t. ez. 1-ső szakasza tisztán mondja, misze
rint a kősó ára az unió után felébb nem emeltethe
tik, mégis tekintetbe kívánja vétetni a megváltozott 
pénzértéket. Én tudom, hogy az országgyűlésnek 
joga van törvényeket változtatni és ujakat hozni, 
és azért ezen indokolásra semmi súlyt nem fekte
tek; de nem tudom, vajon volt-e a központi bi
zottságban erdélyi képviselő, ki megmondotta 
volna, miként változott Erdélyben a pénz értéke ? 
Ha volt is, nem mondotta meg. Megmondom én. 

Erdélyben változott a pénzérték ugy, hogy 
az, mit a nép vásárol, két-három annyiba kerül, 
mint 1848-ban, és a mit a nép elad, t. i. a gabona, 
kivéve a rendkívüli éveket, épen azon áron kél el, 
mint 1848-ban. De tegyük fel, hogy változott a 
pénzértéke, vajon Magyarországon nem változott? 
És én örömmel üdvözlöm a t. pénzügyminisztert, 
midőn 7 frt 45 krról a só árát 5 frtra szállítja; de 
a mily örömmel üdvözlöm, oly határozottan meg
kívánom, hogy Erdélyre nézve is ugyanazon ked
vezmények lépjenek életbe: és ezt annál jogosabb
nak tartom, mert mig egy erdélyi napszámos na
ponkint 60, legfelebb 70 krt keres, ugyanakkor 
Magyarországban a napszám 2—5 frt, (Ellenmon
dás) következőleg a magyarországi napszámos 
könnyebben megfizetheti az 5 frtos sóárt, mint az 
erdélyi a 4 frtot. 

A központi bizottság nagy súlyt fektet arra, 
hogy a csempészetet megakadályozza; de én bátor 
vagyok a t. képviselőházat arra figyelmeztetni, hogy 
a csempészet kétféle. Én azon csepészetet, mely 
Erdélyből Magyarországba történik, nem tartom 
oly nagyon veszélyesnek, mert Magyarországon 

a só ára 5 frt, Erdélyben pedig 3 frt 41 kr, smin
den mázsánál az állam károsodik egy frt 59 krral, 
de ez megmarad az országban, mely úgyis egyik
másik szin alatt, a kormány zsebébe megy; holott 
ha Romániából Erdélybe csempészetik a só, ak
kor az államkincstár károsodik öt forinttal, azon 
kívül az ország károsodik két frt 50 krral, mit 
fizet az odavaló sóért, összesen 7 frt 50 krral, 
mi minden esetre orvoslatot kivan. Elismerem, 
hogy a központi bizottság jót akart akkor, midőn 
a só árát négy forintra indítványozta leszállítani: 
mert ez által a 240,000 mázsán, mit a lakosok 
fogyasztanak el, 141,600 frt takaríttatik meg. De 
megvallom, ezen megtakaritás nem egyéb, mint 
nesze semmi fogd meg jó l : (Derültség) mert mi
dőn, uraim, a lakosok által fogyasztott 240,000 
mázsán 141,600 frtot takarítunk meg, ugyanakkor 
a marhasóért 796,758 frttal többet adunk, mint 
eddig a marhák által fogyasztatott; nem adtunk 
csak 315,246 frtot, a jelenben pedig kellene adni 
1,260,974 frtot, következőleg 796,758 frttal töb
bet, mint eddig; ennyit pedig Erdély nem adhat 
k i ; tehát kénytelen az ember vagy meghúzni a sót 
magától és állataitól, vagy pedig a csempészetet 
még nagyobb mérvben folytatni, mint eddig; ezt 
pedig, azt hiszem, nem akarhatja az országgyűlés, 
nem akarhatja a kormány. 

Most áttérek Teleki Domokos gróf módosit-
ványára. O három frt 80 krra kivánja leszállitani 
a só árát: nem tudom az okát, hogy miért? mert 
hiszen 1848 előtt a törvényes állapot volt 3 frt 
15 kr., az az a jelen pénzérték szerint 3 frt 41 k r . ; 
tehát ha annak elfogadására kérné az országgyű
lés, azt érteném, miután így a régi állapotra tér
nénk vissza. Ha csak azért nem akarja, hogy az 
agio leszállittassék, egyébként nem értem. Ily prae-
cedenst pedig felállitani legveszedelmesebb volna 
a világon, mert ekkor sohasem lennénk biztosak 
arról, hogy a midőn ma egy forintal fizetjük, 
hogy holnap az agio 50 — 60°/0 levén, nem fog-e 
emeltetni az adó is 50—60°/9-kal. 

Ezen okoknál fogva az én módositványom 
oda járul, miszerint Erdélyben szállíttassák le a 
só ára az 1848-as árra, azaz 3 frt 41 krra, és 
biztosítom a t. házat, hogy midőn az megtörténik, 
akkor Erdélyre nézve Romániával szemben a 
csempészet tökéletesen megszűnik, és akkor meg 
lesz takarítva azon nagy pénzösszeg, melyet a 
pénzügyőröknek fizetnek. Mert a 89 krnyi kü
lönbség, a mely léteznék a romániai és erdélyi 
só közt, nem birhatja arra az illetőket, hogy a 
csempészetet tovább folytassák. Biztosítom a t. 
házat, hogy a leszállítás által a kormány káro
sodni nem fog, de nyeresége lesz. Éz végül min
dig avval biztattuk a népet, hogy sorsán könnyí
teni fogunk. Itt az ideje, hogy könnyitsünk, 
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mert ha ebben sem kőnnyitünk, akkor, megvallom, 
nem tudom, miféle nagy eredményt mutathatunk 
fel az alkotmány visszanyerése folytán. A nép 
könnyebbitesek által érzi az alkotmány jóságát: 
mutassuk ezt meg, ami t ugy is minden kár nélkül 
meg lehet tenni. 

Kérem módositványomat felolvastatni. 
H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa Hosszú 

József módositványát.) 
Szaplonczay József: T. ház! Midőn előre 

bocsátom, hogy a most előterjesztett két módosit-
vány közül, melyek Erdélyre vonatkozólag itt e 
ház elé terjesztettek, én, mint nem csak méltányost, 
de mint igazságost is pártolom részemről azon in-
ditványt, melyet gr. Teleki képviselőtársam előter
jesztett, nyilvánítom, hogy én is a most tárgyalás 
alatt levő szakaszra részemről egy módositványt 
kívánok beadni. 

Sajátságos, hogy ezen sójövedékről szóló tör
vényjavaslat, a melyet igen tisztelt pénzügymi
niszter tír ugy terjesztett a ház elé, mint a mely a 
hazának előnyt fog adni és anyagi állajaotán segí
teni fog, és melyet valóban az ország örömmel fo
gadott, Máramarosnak egyéb örömet nem szerezhe
tett, mint azt, hogy magát a tárgyat, ezen ritka 
ajándékát a természetnek, a melyből Magyaror
szágra némi jó kedvezmény fog hárulni, azt mon
dom, Máramaros szállítja és adja ki nagy részben 
az országnak. Sajátságos, hogy midőn ezen tör
vényjavaslat az ország minden vidékének, és 
mondhatni majdnem minden községnek egyaránt 
némi tekintetben kedvezményt hoz, ugyan akkor 
Máramaros lakosaira nézve nem csak hogy valami 
előnyt nem ad, hanem az eddigi helyzetet teteme
sen roszabbá teszi. 

Máramarosban 1848 előtt a só ára volt a ben-
levő lakosoknak 3 frt 23 5 / 4 kr. Próbálták ezen só 
árát felemelni, de Máramaros vármegye erélyesen 
irt fel, és kimutatta jogát, melyet magával Erdély
ből hozott, midőn visszacsatoltatott Magyarország
hoz, és mely a visszacsatolási okmányban benne 
foglaltatik, és Máramaros jogát visszanyerte a só 
árának leszállítására nézve. Tudjuk, hogy az 1790-
iki XX. törvényczikk rendeli azt, miszerint a só 
árát országgyűlésen kivül felemelni nem lehet. 

Sajnos dolog, hogy az absolut kormányok 
mégis idő közben Máramarosban a só árát 3 frt 23 
krról felemelték a mostani pénzértékben 4 frt 90 
k r r a : és ezen törvénytelenül felemelt só árát hagy
ja meg jelenleg a minisztérium minekünk. 

A pénzügyminisztérium által előterjesztett és 
közelebb a központi bizottságon is keresztül ment 
törvényjavaslat állapotunkon tehát nem segit sem
mit,- de hogy roszabbá teszi állapotunkat, azt meg 
fogom mutatni. 

Mondhatná valaki, hogy ez kedvezmény, 

mert már a 8. szakaszban benne foglaltatik, mi
szerint Máramaros megye megmarad az eddigi 
kedvezmény mellett. A kedvezmény, a mi a 8. 
szakaszban benne foglaltatik, mázsánkint 10 kraj-
czár. De midőn az absolut rendszer alatt 4 frt 90 
kr. volt a máramarosi só ára, megvolt Máramaros
ban a marhasó. Jelenben elveszítjük a marhasót, 
de a közönséges só árát megtartjuk; tehát állapo
tunk nem javült. A 10 kr. kedvezményért van egy 
feltétel, mely benne foglaltatik a 8. szakaszban, 
és a melyet tegnap indítványoztak kihagyatni, de 
a ház többsége el nem fogadta: az t. i., hogy az 
eddigi rendszabályok és korlátozások fen fognak 
tartatni. 

Máramaros egyedül azon szerencsétlen álla
potban levő megye, hol a lakosok sót fontonkint 
nem kapnak. Máramarosban nem árultatik a só, 
csak egyedül a sóaknákban, és ott, mint alább a 
11. szakaszban foglaltatik, font számra sót nem 
lehet kapni, hanem a legkevesebb mennyiség 25 
font. És ha valakinek három font sóra van szük
sége, és több pénze nincs, mint a mennyi erre szük
séges, azon nem vehet sót. mert legalább 1 frt 
22 V2 krjának kell lenni, hogy házi szükségleteit 
ellássa. Ez tehát az előny, mit a 10 kr. magá
val hoz. 

De, hogy roszabb állapotban van a jelen tör
vény által, még igazolja az is; hogy a sóárulási 
helyek is kevesebbre vannak téve, mint ezelőtt 
voltak. Most már csak három aknára van szorítva 
a vásárlás, holott ennekeló'tte Pustyaházán örök 
időktől fogva eladási hely volt, és ez épen oly 
pont, mely úgyszólván a fél megyének vásárlási 
helye volt. Volt a szigeti kamarának is közelebbi 
időben. Jelenben a törvényjavaslat a kettőt ki
hagyja, t. i. Pustyaházát és a szigeti kamarát. Ha a 
szigeti lakos sót akar vásárolni, Szlatinára kell 
mennie, s a hidon már 24 krt fizet. Tehát a 10 kr. 
haszon huszonnégy krajczárba kerül. Miután 
Máramarosban két ár van, egyik a kereskedelmi 
ár 5 frt, a másik pedig, a mi a lakosság használa
tára van: én nem az átalános árról szólok, hanem 
csak a mi a lakosságra vonatkozik, a mi magában 
oly csekél}^, mint a pénzügyi hivatalnok urak leg
jobban tudják. 

Az igaz, mondhatnák, és hallottam már, hogy 
Máramarosban a sót leginkább a magokat jobban 
biró gazdák fogyasztják. Ez igaz, és a mi igaz egy 
helyen, igaz marad mindenütt, hogy a vagyono
sabb ember házánál több kenyér és hus fogy el, 
mint a szegény embernél, természetes tehát, hogy 
sót is többet fogyaszt e l ; de igaz az is, hogy 
Máramaros megye egyedül a marhatartásból él; 
Máramaros szegénysége a juh- és marhatartással 
szerzi meg napi kenyerét, a marhatartás pedig 
különösen megkivánja a sót. 
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Felhozhatnák ellenemben azt, hogy Márama-
ros sós vizzel is bir és azt is használják. Igen is 
használják a lakosok és örök időktől fogva, mit 
1808-ban a fejedelem ujolag diplomával megadott 
a népnek; de a marhatartók annak jótékonyságát 
nem élvezhetik, mert tudjuk, hogy Máramarosban 
a legelők a havasok tetején vannak, oda pedig a 
sós vizet nyárban lehetetlen felvinni, tehát sót kell 
felszállítani. 

Minthogy tehát az előadottakból kitűnik, mi
szerint épen Máramarosban, ott, hol az Istennek 
ezen ajándéka létezik, ott ezen törvényjavaslat 
nem csak hogy hasznot nem hoz, anyagi hasznot, 
de az eddigi állapotot, mely az absolut kormány 
alatt volt, még súlyosabbá teszi, mert a marhasót 
elveszi tőle: kérem a t. házat, hogy ezen módosít-
ványt pártolni méltóztassék. Mérmaros lakossága 
megérdemli: hivatkozhatom múltjára , jelenére; 
ne vonja meg a t. ház e mostoha sorsú vidéktől a 
csekély kedvezményt. (Helyeslés.) 

H o r v á t h Lajos j egyző (olvassa Szaplonczay 
József módositványát.) 

Mihály i P é t e r : Tisztelt ház! Midőn bátor 
vagyok kijelenteni. hogy az előttem szóló képvi
selőtársam által benyújtott módositványt maga
mévá teszem, minek előtte annak indokolását 
megkísérteném és pártolás végett a háznak figyel
mébe ajánlanám , legyen szabad figyelműket egy 
kissé kikérni. Nevezetesen körvonalozni akarom 
azon álláspontot, melyet én a törvényjavaslat ezen 
szakasza irányában elfoglalni nézetem szerint leg-
czélszerübbnek tartok. 

Szerintem a törvényhozás ezen, a hazára és ál
lamkincstárra nézve oly fontos só ügyében nem egy 
állandó intézkedést, törvényjavaslatot akar most 
megállapítani. E czélra hiányoznak a több évre szóló 
tapasztalatok. En a törvényjavaslatot csak oly kísér
letnek tekintem, melyet a pénzügyminiszter úr a tör
vényhozó testület elé terjesztett azon czélból, hogy 
megkísértse, vajon mily eredményt fog kimutat
hatni a só árának jelenleg megadott leszállítása; 
és más részről meggyőződtem az ugyan ezen 
törvényjavaslat felett két nap alatt folytatott vitá
ból , valamint magának a pénzügyminiszter urnák 
azon nyilatkozatából: „ez a legjobb törvényjavaslat, 
melyet nyújthatott," miszerint a törvényhozó tes
tület ezen törvényjavaslat által és annak különösen 
ezen szakaszokban foglalt intézkedéseivel akar 
némileg segíteni azon közterheken, melyek már is 
elviselhetlenekké váltak. Ha mondom, kétségtelen, 
hogy a kormány és a képviselőház a só árának 
leszállítása által akar enyhíteni a közterheken, 
akkor nagyon igazságos és méltányosnak tartom, 
hogy ezen enyhítésben az ország minden vidékei 
egyaránt részesüljenek. 

Es épen ez bátorított fel engem e jelen felszóla

lásra, felbátorított azért, mert, mint előttem szólott 
képviselő ár is kimondotta, de a miket ismételni 
nem akarok, én Máramarosra nézve a törvény ezen 
intézkedését nem csak könnyítésnek nem, hanem 
még inkább terheltetésnek tartom. 

Bátor vagyok tehát a t. háznak figyelmét a 
módositványra felhívni, és felkérni, hogy Márama
rosra nézve, mely e tekintetben épen azon jógtéren 
áll, melyen Erdély, miután a politikai czélszerüség 
is ugyan az, és a követelés igazságossága kétségbe 
nem vonható, szintén azon sóárt, mely Erdélyre 
nézve elfogadtatott, megszabni és megállapítani 
méltóztassék. (Helyeslés.) 

Gál J á n o s : Mindenek előtt, t. ház! bátor 
vagyok alázatosan kijelenteni , hogy nézetem 
szerint itt jelenleg két tárgy forog szőnyegen, és 
miután az előttem szólott t. szónok uraknak egy 
része nyilatkozott az erdélyi sót illetőleg, más 
része pedig a máramárosi sót illetőleg: talán nem 
ártana ezen két tárgyat egymástól elkülönítve 
megvitatni és elhatározni, hogy igy a praecisebb 
megvitatás lehetséges legyen. 

Az első indítvány tétetett t. barátom gróf 
j Teleki Domokos által az erdélyi só tekintetében: 
. elemezzük tehát legelőbb az erdélyi só árát. 

A központi bizottság elfogadta azon elvet, a 
j melyet gr. Teleki Domokos felállított, hogy t. i. 
j az 1848-iki országgyűlés közkívánatának kifeje-
I zése szerint bocsáttassák alább az erdélyi sónak 
; á ra ; és midőn igen helyesen azt elfogadta, mert 
j elismerte azon igazságot, hogy midőn Erdély 
j 1848-ban Magyarországgal egyesült, más feltételt 
i ki nem kötött, csak egyedül azt, hogy a só ára az 
| unió következtében nem fog felébb emeltetni •' 

akkor a központi bizottság' egj forditást tesz és 
azt mondja, hogy a megváltozott pénzérték tekin
tetéből legyen a só ára 4 frt. De ezen 4 frt az 
absolut kormánynak első sóáremelése volt, mert 
miután a 1848-iki 3 frt 15 krnyi árt megváltoztatta, 
tudjuk, hogy az erdélyi sót először 4 frtra és csak 
az utolsó időkben emelte föl 4 frt 60 krra. 

A központi bizottság felhozza érvül a pénz 
j értékét. Ha ez azt teszi, t, ház, hogy a conventió-
| nalis pénz és az osztrák érték között számtani 
) különbség van, akkor igaza van; de azon esetben 
j nem 4 forint fog kijönni, hanem 3 frt 41 72 kr . 
I Ha ez azt teszi, hogy talán az agiót tetszett számi-

venni, akkor bátor vagyok kijelenteni, hogy 
az adónemek közül törvényeink szerint én csak 
kettőt ismerek, mely pengő pénzzel fizettetik: az 
egyik a határszéleknél fizetendő vám, a, másik az 
államadósságok után Magyarország által elvállalt 

j évi járulék, a melynek egy részéről a törvény ki-
j mondja, hogy pengő pénzben fizettessék. De más 
í adónemről a törvény eddigelé nem mondotta ki, 
I hogy ahhoz agió calculáltassék ki, De azon eszme, 
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mely szerint bármely adónem agióval szökteBsék 
fel: ellenkezik az 1867. XV-ik t. czikkelyének 5. 
szakaszával, a melyben Magyarország a függő adós
ságokból 312 millióra nézve a kölcsönös garantiát 
az osztrák tartományokkal együtt elfogadta. Épen 
ezért Magyarországnak nézetem szerint oly eljárást 
követni, mely által ezen kölcsönös garantiával 
ellenkezőleg önmaga rontsa meg a papírpénznek 
azon függő adósságokhoz tartozó értékét, ellenkez
nék ezen törvénynyel. 

Ha azt érti a középponti bizottság, hogy Er
délyben a pénz értéke különbözik a magyarorszá
giétól , mert a pénz egyik helyt becsesebb, mint a 
más helyt , az egyik helyen drágább, a másik he
lyen pedig olcsóbb: ebben tökéletes igaza van ; de 
megfordított arányban: mert ám menjen bárki 
Erdélybe, nézze meg azon pénzszükséget, mely 
jelenleg ott van, és senki nem fogja azt mondani, 
hogy azon 1 forint, mely Erdélyben van, értékére, 
becsére nézve egyezik azzal, a mely Pesten van. 
Egyetlen egy érvényes indok szolgált a 3 frt 80 
krnak az erdélyi részekből megválasztott képviselők 
által kölcsönös értekezletükben történt elfogadásá
ra, a melyet gr. Teleki Domokos is felhozott: hogy 
t. i. jeleleg a termelési költség mégis többre me
gyén, mint amennyi volt 1848-ban, és kivált azon 
öt akna miatt megy többre, a melyet főkép Erdély 
BÓbevásárlási érdekei miatt a kormánynak fen kell 
tartani. 

Ez volt oka annak, hogy t. képviselőtársam 
Teleki Domokos nem a praecis mathematikai cal-
culust, 3 frt 41 V2 krt indítványozta, hanem igenis 
azon mostani nagyobb termelési költségek tekin
tetéből még ehhez hozzászámított 3 8 / 2 krt is. 

Méltóztatnak némelyek talán a csempészetet 
említeni, hogy t. i. az erdélyi részek és az Erdé
lyen innen lévő részek közt valamely nagy 
csempészet fog beállani ezen alábbszállitás 
miatt. 

Én bátor vagyok kifejezni, hogy ezen 
csempészetet lehetőnek nem tartom. 

Az áll ezen törvényjavaslatban, melyet a 
központi bizottság inditványozott, hogy Erdély 
lakói saját szükségletére az ottani sóaknáknál 
ennyi meg ennyi legyen a só kedvezményi ára. 
Már hogy valaki azon sóval, mely neki kedvez
ményi áron saját szükségletére adatik, csempésze
tet űzzön és eladja, mikor ő a helyett sokkal 
drágábbat lenne kénytelen saját szükségére bevásá
rolni az aknáknál kereskedési áron : ezt meg
fogni képes 'nem vagyok. Ez valóban a csempész
nek nagyon drágába kerülne. Nem az ingere 
bármi csempészetnek, hogy azok, a kik űzik, a 
csempészet tárgyát minő áron veszik ? hanem azon 
differentia, mely a megvásárlási meg az eladási ár 
közt van, A volt absolut osztrák kormány a ma

gyarországi 8 ftos sóra nézve a csempészettől nem 
félt a 4ft. 60 krros erdélyi sóval szemben, pedig a 4 
frt.60kr. és 8 ft. között nagyobb a differentia, mint 
a most javasolt erdélyi 3 frt 80 kr. s a mostani le
szállított magyarországi 5 frt között. 

Van azonban egy más csempészet, mely a 
moldvai határokon űzetik Erdélybe. Ugyanis 
Moldvának Erdély felé eső szélén valóságos rak
tárak vannak, melyekből a moldvai sónak mázsája 
öt ezüst húzáson adatik. Ezzel szemben áll az 
erdélyi sónak mostani nagy ára, mely azt okozza, 
hogy a székelység egy részére, sőt tovább is, 
bármi őrködések daczára igen sok moldvai só 
csempésztetik be. 

Elismert tekintélyek állítják, hogy az egész
ség végett személyenkint 18 font só kívántatik. 
De jelenleg Erdélyre az igen t. pénzügyminiszter 
ár egykori nyilatkozata szerint fejenkint csupán 7 
és % font is esik. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: 14 fontot 
mondtam. 

Gál JánOS: Kérdhetné valaki, hogyan állt a 
só ügye Erdélyben 1848-ban, s hogy áll most? 
Ez csak ugy áll, hogy a mint a volt kormány 
rendre feljebb emelte a só árát, épen ugy időn
kint lett kevesebb a fogyasztott só mennyisége. 
S jelenleg, a mint a hivatalos adatok bizonyítják, 
25,000 mázsa sóval kél el kevesebb, mint 1848-
ban. Méltóztassanak tekintetbe vennie szerint azt, 
hogy ha ezen 25,000 mázsa só hozzájárulna azon 
mennyiséghez, a mely jelenleg Erdélyben elkel, 
vajon mekkorát fog tenni azon differentia, a mely 
a gróf Teleki Domokos által inditványozott 
3 frt. 80 kr . s a központi bizottság 4 írtja között 
van. Jelenleg 1 50,000 mázsa só kél el Erdélyben, 
tehát a differentia, mely a középponti bizottmány 
által és a gr. Teleki Domokos által javasolt két 
árhoz képest a 150,000 mázsa só pénz bevételére 
nézve van, csak 30,000 frtot teszen. Részemről 
ugyan azt az elvet el nem ismerem, hogy Ma
gyarországnak bármelyik része azt mondhassa 
Magyarország másik ré-zével szemben : ti az ál
lamszükségleteire annyit nem adtok be, mint a 
a mennyi a proportione ezen területre esnék; el 
nem ismerhetem azt, hogy Magyarország egyik 
része a másikkal szemben ezek tekintetében számol-
tatásra mehessen. De még is kisértsük meg, vajon 
azon 30,000 forint oly nagy összeg-e, mely az er
délyi só árának lejebb szállítását akadályozná? 
és kisértsük meg épen az erdélyi sójövedelemre 
praeliminált költség tekintetében. Igen t. pénz
ügyminiszter úr természetesen azon költségeket, a 
melyek az erdélyi só eladására s termelésére tétet
nek, az erdélyi illető hivatalos felterjesztések után 
vette fel a költségvetésbe. De ezek közt a 88-ik 
lapon ezt találjuk : a gazdasági sónemek terme-



CCXLIII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Június 19. 1868.) 57' 

lésére 15,584 frt; ismét ezen kiadások közt találunk 
a 107-ik lapon Marosujvárott egy marhasógőz-
malom felállitására 20.000 frintot. Már ha figye
lembe veszszük a fenebbi sóbeviteli 30 ezer differen-
tiát sazon 35,000 frintot, mely itt az erdélyi hiva
talok által, mint kiadás a sótermelésre j'avasolva 
van , és a melyről azt hiszem, hogy a pénzügymi
niszter úr is, miután a marhasó termelését meg
szüntetni javasolta, a sótermelési és eladás kiadá
sai gyanánt elismerni nem fog: csak ezen két alap nél
kül álló kiadási szám is, mely 35,000 forintot teszen, I 
nagyobb, mint a 3 frt 80 kr. vagy négy forint só- ' 
árhozképen való bevételek közötti differentia. Az 
1848-diki erdélyi V-ik törvény azt rendelte, 
hogy az erdélyi sóaknáknak jövedelmei az úrbéri 
kárpótlás kijelölt hypothecáj'a gyanánt szolgálja
nak. De az erdélyi föld tehermentesítési alap tekin
tetében egy deficit van feltéve a költségvetésben. 
A javaslóit összeg pedig az erdélyi földteher-
mentesitési alapra 3,34,000 ftra tétetik. A ma
gyarországi s a horvátországi földtehermentesitési 
hivatalok ezek szükségleteiről tiszta felterjesztése-
ket tettek: igy találom beigtatva az azokra szük
séges összegeket a költségvetésben. De a mi az 
erdélyit illeti, négy pont alatt fordul elő, melyek 
közül kettő nagyon homályos. Addig is, mig ezen 
pontok tüzetesen tái'gyaltatnának, bátor vagyok 
előre is kifejezni, hogy az igen tisztelt pénzügy
miniszter úr csalhatatlanul meg fog győződni, | 
hogy mintegy 350,000 forinttal nagyobb összeg 
javasoltatott az erdélyi földtehermentesitési alapra, 
mint a mennyi valósággal szükségeltetik. AH 
végre az, hogy az erdélyi évről évre kisebb só-
fogyasztást nem lehet a sós viz használatának tu
lajdonítani. Ugyanis jelenleg nincs annyi sóskút 
használatban, mint 1848-ben volt, mert az ab-
solut kormány igen sokat közülök, átlag" három
ból kettőt, betömetett. 

Mindezeknél fogva kérem a tisztelt képviselő 
házat, méltóztassék tisztelt képviselőtársam gr. 
Teleki Domokos móclositványát elfogadni. Midőn a 
Királyhágón inneni részekben a só árát 7 írtról 5 
frtra szállítván, az ezekben lakó népnek egy köz
örömet csinál, engedje ezen örömben az erdélyi ré-
szekbeli, oly sok ínséggel halmozott népet részel
tetni, és mázsánkint a 80 krajczárral leengedést 
elhatározni. (Helyeslés.) 

Bethlen János gr.: T. ház! Midőn előre 
bocsátom, hogy gr. Teleki Domokos indítványát 
pártolom, megmondom röviden okaimat. 

Más szempontból indulok ki részemről, mint az 
előttem szólók kiindultak. Én azt gondolom, hogy 
miután a most már egyesült országoknak vagyona 
közös, e vagyont mindnyájunknak őrizni kell. Ha 
tehát a só-monopoliumnak meg kell maradni, azt 
nem szállíthatjuk annyira le, hogy az által az ál-

KÉPV. H. NAPLÓ. 186%. vm. 

Iámnak nagy jövedelemcsökkentést okozzunk. A 
ki azt mondja, hogy a nép érdeke kívánja a leszál
lítást, még sem kívánhatja, hogy annyira leszállit-
tassék, hogy az államnak belőle kára legyen. Ha 
Erdélyben 3 frt 80 kr. lesz a só ára, az által az ál
lam igen kis mértékben fog károsodni. 

A mi a csempészetet illeti, nem fogadhatom 
el azon megkülönböztetést, hogy itt veszedelmes, 
amott pedig nem: mert én azt hiszem, hogy a 
csempészet önmagában veszélyes mind anyagilag, 
mind szellemileg. Megvallom igazán, inkább sze
rettem volna azt, ha Erdélyben is 4 frt 60 kr. lett 
volna a só ára és Magyarországon is ezen az áron 
adatott volna mind saját szükségletre, mind a ke
reskedésre : mert bár mindig azt szokták emlegetni, 
hogy a népért, a szegény népért teszünk ezzel va
lamit, ez nem áll, mert 25 fontnál kisebb mérték
bennem adhatja a sóbányáknál az állam a sót, a ki 
tehát 25 fontot nem tud megvenni, tehát a legsze
gényebb osztály, azzal semmit, sem nyer, mert az 
ilyen a kereskedésre megállapított 5 frton veszi, hoz
zá fizeti még a fuvarbért s a kereskedő nyeresé
gét ; tehát a ki a nép érdekében a házi sót 3 frtra 
le kívánja szállítani, azonban az 5 frt kereskedési 
árt meghagyja, az a kereskedők és nem a nép ér
dekében szól; a midőn, ha Erdélyben a só ára 
3 frt 80 kr., akkor ez a magyarországi 5 frtos 
sónak nem praejudicálhat, mert a fuvarbér, vegyük 
akár Déésaknáról , a mely a legközelebbi, vagy 
Tordáról, a mely hátrább esik. a magyarországi 
só hátrányára nem eshetik. 

En tehát azt hiszem, t. ház, hogy valamint 
Erdély megkívánhatja azt, hogy a lehetségig köny-
nyitsen rajta az országgyűlés, a könnyítést csak 
azon körülmények tekintetbe vételével kívánhatja 
meg, a melyek léteznek. Ha már létezik a mono
pólium, nem kivánhat oly leszállítást, melyben kára 
legyen az országnak. En Teleki Domokos in
dítványával e ezélt elérve látom: azért ezen indit-
vám t pártolom és elfogadom. (Helyeslés.) 

Berzenczey László: T. ház! Ha már a sót 
kidobjuk, ha nincs ize, nem szeretném, hogy elő
adásom ízetlen, sótalan legyen. (Derültség.) Mint
hogy múlt előadásomban a részletekbe mentem át, 
és méltóztatnak emlékezni, a bizottsági előterjesz
tés elején a 4 frtos kérdés majd előjött Erdélyre 
nézve, akkor én bátor voltam azt mondani — és nem 
provinciális érdekből, nem azért, mert erdélyi em
ber vagyok — mert nem vagyunk provinciálisak, 
sőt igen is kosmopolitákká kellett válnunk 1848 
óta — azon érdekből mondtam, hog}^ én azt hi
szem, hiszem és vallom, hogy Magyarországnak 
egyetlenegy kincse van: a só, melyből az ország
nak bizonyos jövedelme lehet. Hitem az, hogy a 
sókereskedés által, ha a sónak az aknáknál min
denütt egy ára volna, ugy Erdélyben, mint Ma-

8 
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gyarországban, és szabad kereskedés nyittatnék, 
hát egy még eddigelé ismeretlen kincset találnánk, 
s nem csak a kincstár átalában, hanem a nép is 
nyerne rajta, mert mi a versenyt kiállhatnók a 
világ minden sóaknái és minden tengeri vizet főző 
sómesterével. Nekünk a világon legtöbb sónk: van. 
Elhiszem, hogy nagy höleseség a financzia; de 
hogy mi a világon a legdrágább sót együk, hol
ott nekünk van a világon legtöbb sónk: ezt nem 
lehet érteni; én legalább nem értem. Azt mondják, 
hogy van még Németországnak egy része, a hol 
drágább valamivel a só, mint minálunk. Én azt 
meghiszem, és azt gondolom, hogy onnan ragadt 
mi reánk, mert olyan nagyon kezdjük követni 
azon országot. 

Hanem tovább menve, mikor nekünk több 
sónk van, mint a világon akárkinek: akkor mind 
ezen sóbó'ségünk mellett versenyezhet velünk, a 
kinek sokkal kevesebb sója van. Moldvában 2 frt 
a só ára. Egyszerű a számítás: ott 2, itt 4. És 
Moldva, holott 10-szer kevesebb sója van, mint 
Erdélynek, tízszer annyi sót ad el, mint Erdély. 
Már Maros-Vásárhelyt, megvallom a ház előtt, 
nem én teszem, hanem a falusiak, moldvai sót esz
nek, pedig ez a só feketébb ; hanem mégis fehérebb, 
mert olcsóbb. (Derültség.) 

Előhozták itt például a szerbiai dolgot; ilyen 
viszás dolog a szerb financziában igen sok van. 
Ilyen dolog volt az, mit 1848-ban Szerbiában lát
tunk : hogy itthon a magyar bankjegyeket nem 
váltották fel, hanem elvitték Szerbiába és ott a 
magyar bankjeg}?eket felváltották ezüsttel, mert a 
szerbeknek kedvezni kellett; és ak i speculáns volt, 
az összevette a bankjegyeket és kivitte, a szerbek 
kifizették ezüsttel, itt meg azalatt milliók belebuk-
tek. Ilyen a szerb speculatió. (Zajos derültség.) 

Hanem bátor vagyok mondani, hogy mikor 
mi azt mondjuk, legyen a só ára 3 frt 80 kr., a 
mikor a szomszédságban 2 frt: akkor ezzel nem 
valami olcsóságot mondunk. 

Én sohasem arrogáltam magamnak, hogy 
próféta vagyok, de azt az egyet mégis tisztán és 
határozottan profeciálom a pénzügyminiszter úr 
előtt, (Halljuk!) hogy ha Angolországban a mi
niszter gyapjas zsákon ülhet, nálunk bátran sóra 
ülhetne. (Zajos derültség.) Ha Angolországban a 
királyi trón alá egy skót mészkövet tesznek pró
bául, akkor a magyar király trónja alá a bölcse-
ség kövét, a sót tegyék, mely eddig a botrány 
köve. Bizonyára eljön azon idő, midőn a pénzügyér 
úr három forinttal adatja a sót, midőn minden em
ber szabadon fog vásárolni, és nem csak városaink
ban, hanem a külföldön is, és igy versenyképes 
lesz egész Európával. Ez fő érdek, és meg vagyok 
győződve, hogy a pénzügyminiszter úr át fogja 
ezt látni. 

Nem fárasztom tovább a ház figyelmét, mert 
hiszen ezek egyszerű argumentumok, és én nem 
érzékenykedem, hanem határozottan állítom, ha 
olcsóbb lesz a só, több fog kelni belőle. Ez rövid 
argumentum. Erdélyben a só régenten 3 frt 15 kr. 
volt, azután lett 45 kr.; most azt mondják, legyen 
agiós: én ezt sem ellenzem, mert ab amicis justa 
petenda; csak azt mondom, hogy nekem nagyon 
fájt, hogy Trencsén megye, melynek sója nincsen, 
ne részesüljön azon kedvezményben, melyben né
mely más megyék részesülnek, pedig azt neki kö
vetelni annyi joga van, mint más megyének. (He
lyeslés a bal oldalon.) 

Arra nézve, mit Bónis képviselő úr mondott, 
hogy legyen egyforma a só ára, azt mondom, 
hogy igenis legyen egyforma az aknáknál, hanem 
hagyjuk fen a kereskedést másutt, engedjük a só-
kereskedelmet fejlődni Magyarországban, hogy 
legyen, mivel a nép üzletét vezethesse, mert nem 
csak készpénzzel lehet sót vásárolni, hanem cseré
vel is. 

Felhozatott még a dohány. Itt pedig nagy 
különbség van. A dohánytermelő legalább egy
szer kap pénzt; de a sónak előállítása is monopó
lium ; hogy elhordassék, az is monopólium ; végül 
még, hogy fogyasztási adó isiegyen reá, mit ma
holnap elérhetünk, ez nagyon szomorú. 

A kereskedésre nézve még bátorkodom meg
említeni : a tengerparti só 2 ft 60 kr, azért, mert 
halat sóznak be. A milyen érdekök van nekik ha
lat besózni, ép oly érdekünk van nekünk a sót el
adni : (Nagy derültség) és a kereskedő, kinek nem 
terem só, nem hogy legdrágábban kapná, miu
tán azt még ki is kell főzui. hanem mert halat akar 
besózni, nagyobb kedvezményben részesüljön, mint 
Magyarország valamennyi lakosa. (Derültség.) No 
tehát . . . . (Nagy derültség.) 

Ezzel befejezem próféciámat a bölcseség kö-
véi*e, a világ savára nézve; hanem engedelmet ké
rek a miniszter úrtól, miután a múltkor atheát elő
hoztam, s azt, hogy Angliának az a thea, mi ne
künk a só, egy rövid adomát fogok előadni. (Hall-
juk 0 Chinában hallottam : 1842-ben háború volt, és 
akkor azt súgták a chinai császárnak, hogy megöl
heti az egész angol nemzetet, ha nem ad nekik theát. 
A császár azonnal összehivá a minisztériumot, és 
elmondá nekik,hogy ő az angolokat megfogja ölni 
az által, hogy nem fog adni nekik theát. A minisz
ternek természetesen nem szabad azt mondani a 
császárnak, hogy az lehetetlen; azért hát a minisz
ter leborult a császár előtt, kérve őt, kegyelmezne 
meg az angolok életének, ne ölné meg őket. És a 
császár hajolt a kérésre és tovább is adott theát és 
megpardonirozott nekik. (Derültség.) 

Azért voltam bátor előhozni ezen adomát, 
hogy megkérjem miniszter urat, ne méltóztassék 
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magát azon urakkal körül venni, és ne méltóztas
sék azokra hallgatni, kik most széke zsámolyán ül
nek : {Helyeslés a hal oldalon) mert azok mellett soha 
sem fog reformálhatni, mert azon sok magazinárius 
tisztviselőnek nem áll érdekében, hogy őt a reform 
folytán elküldjék (Nagy zaj) és számukat leszál
lítsák. A reformoknál a személyeket is kell vál
toztatni ; azokkal a régi urakkal nem megyünk 
semmire. [Helyeslésa baloldalon). 

Azért, minthogy ab amicis justapetenda, pár
tolom Teleki Domokos indítványát, és arra kérem 
a tisztelt házat és főkép a miniszter urat : méltóz
tassék azt elfogadni. (Helyeslés.) 

BÓniS S á m u e l : T . képviselőház ! Midőn 
tegnap indítványomat megtettem, tettem azt főké
pen azért, mivel a magyar országgyűlésnek a s5 
megállapítása körül gyukorolt jogát épségben meg 
akartam tartani. Tettem továbbá azért, mivel köz
gazdasági tekintetből óhajtottam, hogy az adóké
pesség a távolabb eső vidékeken az által, hogy a 
marhatenyésztés akadályoztatik , ne kisebbittes-
sék. Tettem méltányosság tekintetéből azért, hogy 
ezen első szükségletű czikket lehető legolcsób 
ban kapják a távol vidékek is. És akkor, mi
dőn indítványomat tettem, nem gondoltam azt, 
hogy miután az indítvány a többség által eltemet
tetik : lesz a többségnek egy érdemes tagja, ki 
fel fogja azt támasztani azon vád alakjában, mintha 
Szabolcs vármegyére nézve azt akarnám, hogy Er
dély rovására olcsóbb sót kapjon. Megvallom, nem 
gondoltam, hogy ily alakban támasztassák föl, már 
csak azért sem, mivel minden gondolkodó ember, 
ki Szabolcs vármegyének geographiai helyzetét 
ismeri, át fogja látni,hogy ezen indítvány nem anny-
nyira Szabolcs vármegye érdekében történt, mint 
a távoleső vidékek érdekében. De nem gondoltam 
azért sem, mivel meg szoktam indítványomat a 
maga helyén tenni; és miután azt a 4-dik sza
kasznál tettem, és a 9-diknél, és miután indokolá
somban a kedvezményi sóárakról egy szót sem 
szóltam: azt feltételezeme ház minden tagjáról, hogy 
magától fogja érteni, hogy a törvényben eddig 
szokásban volt kedvezményi árakat indítványom
mal kizárni nem akartam. Ezért, mondom, a vád 
előttem véghetlen feltűnő és váratlan volt. Ezen 
vád megczáfolására nem mondok egyebet, hanem 
hogy az érdemes indítványozó Teleki Domokos 
gr, urnák indítványát pártolom. (Helyeslés.) 

Kemény István b.: T. ház! A nagy, az 
ezen termen kívül levő közönséggel szemben min
den bizonynyal legpopulárisabb eszme a nem 
fizetés, vagy a mi ehhez legközelebb áll, a mentül 
kevesebb fizetés. Lehet, hogy az én küldőim közt 
is többen vannak, ámbár nem hiszem, hogy sokan 
volnának, a kik épen igy gondolkoznak. De meg
fontolandó, vajon a nép a maga saját valódi érde

keinek felfogásában nem gyakran tévedt-e ? Ne 
feledjük, hogy néhol a himlőoltást is, a jó tanács nem 
vezetvén úthoz, csak vastag erőszakkal hozhatták 
be. És ne feledjük, hogy voltak idők, midőn a felejt
hetetlen Széchenyi Istvánt is félreértették. Hogy 
az 1848-ik országgyűlés is ilyetén nézetekből in
dult ki, midőn a követ függetlenségét minden 
áron támogatni, megóvni kívánta, annak csalha
tatlan jele, hogy az utasításadást eltörölte. Es 
már én is hasonló nézetekből indulván ki, a mint 
az előttem szólók közül is többen tették, ne az 
szolgáljon reám nézve zsinórmértékül, hogy mit 
mondanak otthon, hanem az, mi az ország egyenes 
java. 

T. ház! Az országgyűlés megújítása óta sok 
indítvány tétetett i t t , de egyet sem hallottam 
olyant, a mely a népre valamely uj adót kivánt 
volna róni. És ez rendén is van. 

De menjünk tovább. Azt mondják, hogy az 
aequivaiens adó semmivé teszi az iskolákat. Számta
lan templomok ajtait elébb-hátrább csalhatlanul 
bezárja; és ez, uraim, való és igaz. 

Az örökösödési adó ? Ez már kebel- és vér
lázító. Alig hunyta be kedves emberünk szemét, 
már perczeg az illető hivatalnok tolla, ki köteles
sége szerint a hagyatékot összeírja. Igenis, ez az 
adó neme is csalhatlanul kebellázitó. 

A sóról meg azt mondjuk, hogy az maga az 
élet és egészség; tehát az drága nem lehet. 

De aztán az is igaz, való és szent igazság, hogy 
ha egy állam, ha például Magyarország nem ké
pes többé a maga terheit, kiadásait kihordani, min
den reaktiónárius fondorkodás külföldi invasió nél
kül széjelmálik a maga terhei alatt, minden bi
zonynyal összeroskad az. 

Én tehát azt mondom, óvakodjunk az ország 
vagyoni ereje pénztárának oly mértékben megtá
madásától, melyet az megbírni képtelen. 

Ne arra hallgassunk, mit fognak otthon mon
dani. En azt nem is várom be, én akarok beszélni, 
én fogom a változást előadni; és pedig ezt fogom 
mondani: „Régen majdnem ingyen adták a népnek 
a sót. Későbbre csak a szászok kaptak Erdélyben 
egy bizonyos mennyiséget ingyen ; de aztán lassan-
lassan mindig emelkedett az á r ; az ujabb időkben 
óriásilag hágott; most pedig leszállítják a só árát 
majd egy forinttal, mely leszállítás különben csak 
rövid időre szól; és e mellett az országgyűlés azon 
nézetben van, hogy ha bebizonyosul, hogy igy 
több só fogyasztatik el, a dugárusság pedig apad, 
akkor a s ó ára még lejebb fog mulhatlanul szállít
tatni." Én bízom küldőim józanságában, és szentül 
hiszem, h o g y h a ezt igy elmondom, elmondjuk: 
megnyugosznak a törvényhozás ilyetén atyai szán
dékában. 

8* 
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Én ezen nézetekből indulva ki, a gr. Teleki 
Domokos indítványát pártolom. [Helyeslés.) 

Dobrzánszky Adolf: T. ház! Én pártolom 
gr. Teleki képviselőtársam indítványát; de nem 
pártolhatom azon nézetet, miszerint más tekintetek 
alá esik e részben Erdélyország, mint Máramaros 
megye, és nem érthetek egyet azon indokolással, 
mely némely erdélyi képviselők részéről e mellett 
felhozatott. Az indokolás ugyanis, melyet e kép
viselő urak a központi bizottságtól átvettek, az, 
hogy Erdély országgyűlése még 1848-dik évben 
hozott határozatot az iránt, hogy a só ára föl ne 
emeltessék. Mondom, ezen indokolással egyet nem 
érthetek, a mennyiben a mi országgyűlésünk is 
nem egyszer, de többször határozta, sőt nem csak 
határozta, hanem törvénybe is ig-tatta a só árának 
fölemeltetése iránti aggályait, illetőleg tiltakozá
sait ; szemben ezekkel tehát az erdélyi országgyű
lés határozata, mely törvény erejére sem emelte
tett, s e szerint a hármas törvénykönyv tana sze
rint magában semmis , alig jöhet tekintetbe is. 

Nem pártolhatom azon, Erdély mellett felho
zott másik indokot sem , hogy majd ha a só ol
csóbbá válik, akkor nagyobb lesz kelendősége, s 
igy az abból várandó jövedelem: mert ez helyes 
indoknak csak akkor lenne tekinthető, ha az egész 
állam, nem pedig annak egyes része sóárának le
szállítása terveztetnék. 

Nem járulhatok azon további indokoláshoz 
sem, hogy miután másutt leszállittatott 2 '/a írttal 
a só ára, szállittassék le ez Erdélyben is. Nem já
rulhatok pedig ezen indokoláshoz azért sem , mert 
a t. ház már elvetette azt, midőn Sárosról, illetőleg 
a sóvári só áráról volt szó, felhozatván akkor, mi
ként inkább oda törekedtek a pénzügyi és központi 
bizottságok, hogy a sóárakat az egész államban 
egyenlősítsék. 

De viszonylag szól egy indok Erdély 
mellett, mely több részről felhozatott már. s 
mely figyelmen kivül nem hagyható: hogy t. i. 
Erdélyország kiválólag sótermelö ország, mely 
akkor is, ha szabadon bocsáttatnék a sókereskedés, 
csakugyan előnyben részesülne a sóárakra nézve; 
és ezen indok szerintem meg nem czáfoltat ott azon 
hasonlatosság által, mely felhozatott a só- és do
hányjövedékekre nézve. El lehet mondani ezen 
hasonlatról i s : „omnis similitudo claudicat", mert 
szerintem csak akkor lehetne a dohányegyedáru
ságot a sóegyedárusággal párhuzamba állítani, ha 
a só is nem kincstári bányákban, a kincstár által, 
hanem termeltetnék magánosok által, kiktől meg
venné azt a kincstár jó áron oly szándokkal, hogy 
azt azután a trafikákban ismét eladja. 

De ha áll ezen indok, mint hiszem, hogy áll; és 
ha áll egy másik, a Romániából űzetni szokott só-
csempészkedésből meritett,figyelmen kivül épen nem 

hagyható indok is : akkor állanak ezen indokok nem 
csak Erdélyre nézve, mert hiszen akkor ki kellene 
rekeszteni Zaránd, Kraszna, Közép-Szolnok me
gyéket és Kővár vidékét, hanem állanak egyaránt 
Máramaros megyére nézve is annál inkább, mint
hogy Máramaros sorsa, ha elfogadtatik az előttünk 
fekvő törvényjavalat, csakugyan roszabbá válik, 
mint volt eddigelé, a mennyiben e szerencsétlen 
fekvésű hegyes vidéktől, mely csupán marhate
nyésztésből él, elvonatik az eddigelé igen mér
sékelt áron kapható volt marhasó élvezete. Ezt 
politikai tekinteteknél fogva a törvényhozás, de, 
fel akarom tenni,maga a kormány sem akarhatja; 
s azért buzgón kérem a t. házat, méltóztassék ne 
csak Teleki grófnak Erdélyt érdeklő, hanem egy
szersmind Szaplonczay képviselőtársam Máramaros-
ra vonatkozó igen tekintetre méltó érvekkel támo
gatott indítványát is elfogadni. (Helyeslés bal felöl.) 

Kerkapoly Károly előadó : Tisztelt ház! 
azok után, mik e tárgyban az eddigi szónokok által 
elmondattak, én, mint a központi bizottság előadója, 
erkölcsileg kötelezve érzem magamat röviden, de 
mégis kifejteni azon indokokat, melyek a központi 

j bizottságot arra indították, hogy javaslatát etárgy-
[ ban ugy tegye, a mint ezt épen tette. 

A szempont, mely a központi bizottságot e 
i tárgyban vezette, nem az volt , hogy azon köny-
l nyebbülésben, a mi kilátásba helyeztetett, s a mit 

a lehetőség határai közt minél nagyobb mérvben 
megadni, meg vagyok róla győződve , mindany-
nyian óhajtanánk , az ország minden vidéke 
egyenlő mérvben részesüljön ; hanem az , hogy a 
teherhordás egyenlőségének nagy elve ezen spe
ciális téren is, a mennyire lehet, már most keresz
tül vitessék. Ha amaz előbbi szempontból indulunk, 
és ha ebből indulva ki, a leengedéseket itt és min
den más kérdésben egyenlő tételekben szabjuk 
meg mindenütt a hazában , akkor a most neta
lán létező aránytalanságokat fogjuk megörökít 3ni. 
(Hel'iesUs.) Mert ha ma például a földadó, a becs
léseknél fogva, azoknak hibás egyformátlansága 
miatt imitt-amott túlmagas, másutt közepes, a har
madik helyen pedig alanti: akkor, kimondom azon 
elvet, hogy a hányad részben könnyitünk azon, a 
kié túlmagas, ugyan annyiban könnyitünk azon is, 
a kié most is kevés : akkor ha van most igazság
talanság — nem mondom, hogy van — azt meg-
örökitjük. (Helyeslés.) Ez a törvényhozás czélja 
nem lehet, 

A központi bizottság a teherhordás egyenlő
ségének nagy elvét tartván szem előtt, azt mon
dotta : könnyitsünk ott, a hol kel l , mert maga
sak az á rak; ha mindenütt magasak, könnyitsünk 
mindenütt; de ha ez nem lehet, könnyitsünk ott, 
hol legmagasabbak, és pedig azon arányban, 
melyben fenáll az egyenetlenség. 
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Erre törekedvén a központi bizottság, de más
felől az egyenlősítést nem akarva ugy eszközölni, 
hogy csigázzuk feljebb a helyenkint most nem 
létező alacsony árakat, hanem u g y , hogy a mos
tani alacsonyabbakat megtartva, szállítsuk le a 
magasabbakat: nem hozhatott mást javaslatba, 
mint a mit javasolt. 

Négy forint 60 kr. volt az erdélyi kedvez
ményi ár, 4 frt 90 kr. a máramarosi. Én személye
sen óhajtottam volna és kértem is, hogy, ha lehet, 
jőjünk le a 4 frt 60 krra mindenütt azért, hogy 
könnyítve legyen ott, a hol leginkább kell, és az 
egyenlőség elve is salválva legyen. S ha ez teljes 
mértékben nem lehet, aztmondom,menjünkleaddig, 
a mennyire csak lehet. De kérem, hogy valósítsuk 
meg a teherviselés egyenlősítését ? Ha a nagyobb 
tételekből leengedvén, teszem, egy harmadot, az 
alacsonyokból is annyit leengedünk. ekkor az ár
különbség csak ugyanaz marad. Ha csupán ezen 
speciális kérdés volna előttünk, tán — tekintve az 
idő becses voltát — föl sem szólaltam volna, ám
bár, mint előadó, ezzel kötelességemet sértettem 
volna meg; de ha speciális tárgynál ezen útra 
lépünk, következetlenség nélkül a többi tárgynál 
sem utasithatnók vissza azon haladást. De bár
mi mélyen meg vagyok győződve a mondottak 
igazságosságáról, mégis helytelennek tartanám, ha 
ezen egyetlen tekintet által vezéreltette volna ma
gát a központi bizottság, mert a summum jus summa 
in juriaitt is. Épen azért tekintetbe kellett vennie azt, 
a mi előtt szemet hunyni bün lett volna. sőt 
több lett volna mint bün , mivelhogy hiba lett 
volna az: tekintetbe kellett vennie, hogy Erdély 
már 1848-ban törvényhozásilag ki akará fejezni 
azon kivánságát, hogy az unió folytán a só ára 
föl ne emeltessék. 

Nem adhatok igazságot előttem szólott Grál 
János képviselő urnák a tekintetben, hogy Erdély 
ez időben ezt az unió föltételeként mondotta volna 
ki. A szentesítést nyert unio-törvény nem tudott 
erről semmit. Én tisztelem Erdélynek országgyü-
lésileg nyilvánított akaratát is. és figyelembe vé
tetni óhajtom. Ugyan ezt tette a központi bizott
ság. De mikor ezt tette, és meggyőződésem szerint 
is helyesen tette, tekintetbe vett az még mást 
is. És mi volt ez a más? A pénz megváltozott 
értéke volt, mit szintén tekintetbe kellett venni. 
Akkor és most közt e tekintetben nagy a különb
ség ; és midőn ezt hangsúlyozom, nem azt akarom 
mondani, hogy az agiót számba véve, annak nap
ról napra változó állásából számítsuk ki, hogy mi-
kép fogjuk fizetni a ránk már is kirótt adókat; ez 
képtelenség lenne. Elismerem; de legyen bár népsze
rűtlen, bátran el merem mondani, hogy a törvény
hozásnak akkor, mikor megszabja az adókat, az 
akkor fenállott agiót figyelem nélkül hagyni nem 

lehet: mert nem ugyanazon nominális összegre van 
szüksége, haapénznekazagiónál fogva csekélyebb 
az értéke; mert az államnak meg kell venni ugyan 
annyi lovat, s hozzá annyi zabot, mennyi föntartá-
sukra szükséges; fizetni kell a tisztviselőket ugy, 
hogy azok élhessenek. Pedig azok szintén naturalé-
kat vesznek és azokból élnek, a melyeknek ára pedig 
az agióval együtt emelkedik. De a befizetéseknél 
igenis tekintet nélkül lehet s kell azt hagyni. Ha 
tehát ,a pénz értéke megváltozott, akkor erre a 
megszabásnál figyelemmel kell lenni, szemben 
Erdély kifejezett akaratával is. 

Hosszú képviselő úr azt monda, hogy ha 
megváltozott a pénz értéke, megváltozott ugy, 
hogy a mit Erdély elad, azért nem kap többet, 
mint kapott ez előtt, de a mit vesz, azt kétszer, 
háromszor drágábban fizeti. Nem akarom vitatni, 
hogy ez az utolsó hajszálig így áll-e? habár azt 
hiszem, hogy ha az árak ma is a régiek, agio nél
kül azok még alacsonyabbak volnának. De ezt 
el akarom fogadni ugy, miként mondotta. De ez a 
megváltozott pénzérték kérdésének csak az egyik 
fele; a másik felét csak akkor látjuk meg, ha nem 
tekintünk csak az egyesekre, hanem tekintünk a 
kincstárra is, nem csak az adózókra, hanem az 
adót vevőre is. Az minden esetre igaz, hogy minél 
csekélyebb értékű pénzt kap a kincstár, azon meny-
nyiségu pénznek annál kevésbbé tudja hasznát 
venni; igy tehát, hogy szükségleteire több pénzt 
kell kapnia. Az igaz, választhatunk, s ha magunk
tól nem kerül, kis kölcsönt kérhetünk. De az igaz
ság előtt szemet hunyni nem szabad, nem lehet. 

Mondom, mind ezeket is tekintetbe vette a köz
ponti bizottság,sőt tekintetbe vette a moldovai csem
pészetet is; de épen erdélyi képviselőktől vagyok 
ugy értesítve, hogy a moldovai só oly utakon hoza-
tik be Erdélybe, melyeken hegyről le, hegyre fel 
lehet csak haladni. Nem akarok hosszasan kiter
jeszkedni e tárgyra, mert nem ismerem a helyi 
viszonyokat, nem tudom, melyik a sónak az az 
ára, mely mellett a csempészet nem fizeti ki ma
gát; de azt tudom, hogy ez a dolognak ismét csak 
az egyik fele. Hosszú képviselő úr ugyanis azt mon
dotta, hogy inkább legyen csempészet Erdélyből 
Magyarországba, mint Moldovából Erdélybe, itt a 
csempészet folytán a pénz mégis ben marad. Az 
igazságnak itt ismét csak egyik felét látja. A má
sik fele az, hogy a Moldovából Erdélybe űzött cseni-
pészkedés oda kényszerit bennünket s a kormányt, 
hogy zárvonalat állítson fel ott, hol a magyar 
korona területe megszűnik; ellenben ama másik 
csempészet Erdélyből ide arra kényszerit ben
nünket, hogy válfalat állitsunk fel, s épen ott, hol 
az legkevésbbé lehet kivánatos. 

Ezek azon indokok, melyek a központi bízott-
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ságot vezették megállapodásában, és melyek, azt 
hiszem, nem csak ezen egy kérdésnél, hanem az 
adó kérdésében átalán véve nagy meggondolást 
igényelnek. 

Ha 4 frtra állapittatik meg a só ára, ez oly 
összeg, miről óhajtom és hiszem, hogy generalizál
ható lesz; azt meg épen tudom, hogy az előbb lesz ge
neralizálható a magyar korona egész területén, mint 
s 3 ft. 8 0 krnyi ár • s mert akarom az egyenlősítést, 
a termelési hely ekén, az egész országban, azért nem 
szeretném, hogy az árak leszállittassanak, hol már 
is alantabb állanak. Ha a czél a mienkhez hasonló 
gyorsasággal fut előttünk, nem lehet elérnünk. 

Még egy tekintet van, a melyet ugyanezen 
képviselőtársunk Hosszú József helyezett előtérbe. 
Ha e nagy tekintet elkerülte volna figyelmünket, 
nagy hibát követtünk volna el, s Erdélyt a 4 frtos 
ár nem jótéteményben, hanem annak ellenkező
jében részesitené, mi nagy hiba lenne. 0 azt abból 
akarta kimagyarázni, hogy állitá, miszerint Er
délynek 245,000 mázsa konyhasóra s e mellett 
még 315,000 mázsa marhasóra van szüksége, s ha 
amannál 60 krt nyer és e mellett 2 frt. 80 krt 
veszt, veszteségét nagyon könnyen kiszámíthatná. 
Ezen számitást nem értem, nem pedig azért, mert 
a hivatalos kimutatások szerint, a melyeknek mégis 
csak nagyobb hitelt kell adnunk, mint bármely 
magán statistikai kimutatásnak, Erdély az utolsó 
két évben konyha- és marhasó együtt 317.016 
mázsát fogyasztatott. Már, hogy 317 ezer 16 má
zsa sófogyasztás mellett, hogy lehessen 315 ezer 
mázsa marhasónál veszteni, akkor, mikor t. kép
viselő úr maga elismeri, hogy Erdélyben 245 ezer 
mázsa konyhasó kel el, azt nem értem. Igen is 
veszíthet 72 ezer 16 mázsa marhasó mellett, mert 
ha 245 ezer mázsa konyhasót fogyaszt s összes 
fogyasztása 317.000 mázsa, marhasót csak annyit 
fogyaszthatott. Az ő számitása azon feltevésen 
nyugszik, hogy annyi konyhasó használtatik föl, 
a mennyire rendes viszonyok közt szüksége 
volna, és annyi marhasó is. Ámde ezen mennyi
ség adna 560 ezer mázsát, míg a valóság 317 ezer 
mázsát mutat. Az ideális calculusból reális alapra 
nem lehet következtetni. 

Én egyébiránt nem azon czélból keltem fel, 
hogy szavazzak egyik vagy másik módositvány 
ellen, hanem hogy kötelességem szerint kifejtsem 
a t. ház előtt azon indokokat, melyek a bizottsá
got vezették megállapodásaiban, és rámutassak, 
hova visz az ezutáni megállapodásoknál a logikai 
consequentia minden egyéb adónemre nézve, 
hogy rá mutassak, hova jutunk, ha a mostani igaz
talan arányokat fentartjuk azért, hogy minden > 
kedvezményt — itt helyesen használhatom e szót — j 
boldognak boldogtalannak egyenlő mértékben j 
adjunk meg, s nem oda törekszünk, hogy a létező [ 

1 aránytalanságokat szüntessük meg. {Helyeslés a jobb 

[ oldalon. Szavazzunk /) 
Id. Teleki Domokos gr.: Az előttem szóló 

igen tisztelt előadó úr azt méltóztatott mondani, 
hogy a numericus egyformaság elvétől eltérés 
történt. Ez megtörténvén, a kérdés csak az, meg 
vagyunk-e győződve az iránt, hogy az általam tett 
indítvány mellett is Erdély irányában a conces-
sio a méltányosság mértékén túl van-e vive vagy 
pedig csak a kellő határig terjed? Én azt hiszem, 
hogy akkor, midőn Erdélyben a só mázsáját 3 frt 
80 ki\ és illetőleg 4 frt 10 kron állítjuk meg, ak
kor az igazságot és méltányosságot nem hogy tul 
terjesztenők, de alig teszünk annak eleget. 

A sóár egyformásitásának elvét most sem 
fogadhatom el, mert nem tudom átlátni, hogy 
hazánkban, hol a természet ajándékai oly külön
böző mértékben vannak a különböző vidékek közt 
felosztva, miként kellene, hogy a só legyen azon 
egyetlen termény, mely mindenütt egy áron le
gyen kapható. De ha a só árának egyformási-
tása igazságos volna is, ez esetben sem értem a 
tisztelt előadó úr azon állítását, hogy a 3 frt 80 kr., 
illetőleg 4 frt 10 kr. miért állna inkább útjában a 
sóár egykori egyformásitásának, mint a 4 forint. 

Bónis tisztelt barátomnak annyit vagyok 
bátor mondani, hogy én Szabolcs megyét csak 
példaképen hoztam fel s azzal egyéb czélom nem 
volt. Méltóztassék egyébiránt meggyőződni, hogy 
bármelyik tagja is e képviselőháznak pártoljon, 
mindig megelégedéssel fogadom; de őt még is azok 
közé sorozom, kiknek pártolása különös meg
nyugtatásomra szolgál. 

Nem tehetem, hogy előttem szóló Hosszú 
József képviselő úr argumentumaira ne válaszol
jak. Nem akarom hosszasan fejtegetni, mik beszé
dében a nemzetgazdaság s az alkotmánytan leg
egyszerűbb elveivel ellenkeznek. Miután, t. ház, 
alkotmányt és felelős kormányt nyertünk, leg
alább az alkotmányos eszmék ösvényén haladnunk 
kellett volna eddig, hogy azt, a mi az állam jöve
delmét decurtálja, ótalomba ne vegyük. A t. követ 
urnák vélekedése szerint, ha valaki azt a mi az 
államé, zsebébe dugja, de az országban marad, hogy 
itt költse el, ez tolerábilis hiba; de ha a jogtalan 
elsajátító kiugrik az országból s ott költi el'azon 
vagyont, ez veszteség, ez bün. T. ház, indítványom
mal egészen másként áll a dolog. Én, ki azt tet
tem, azok, kik azt pártolták, mi is igen óhajtottuk 
volna Erdélyben minél alább szállitani a sóárt; 
de számot vetettünk magunkkal, értekeztünk e ház 
azon tagjaival, kiknek véleményére nem csak mi, 
hanem a tisztelt ház is súlyt fektet, s miután érte
keztünk, ugy találtuk, hogy a só árának még 
nagyobb leszállítása ellen méltányos ellenvetések 
lehetnek, hogy az akadályra fog találni. A dolog. 
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e helyeztében nem akartunk a több mint kétes ered
mény mellett a tárgy agitatiónalis természetének 
nyújtani előnyt. Ezzel, ugy hiszem, teíjesleg he
lyesen és ildomosán cselekedtünk. 

Ezek azon ujabb okok. melyeknél fogva indít
vány ómat a t . háznak figyelmébe újból is ajánlom. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Bátor vagyok a t. ház becses figyelmét rövid idő
re idénybe ve .mi, és felkérni, méltóztassanak meg
engedni, hogy a szavazás előtt én is elmondjam 
röviden azon álláspontot, melyet ezen kérdést ille
tőleg elfoglalok. (Halljuk!) 

Az tagadhatatlan tény, t. képviselőház, hogy 
még azon erdélyi képviselő urak is, kik Erdély 
érdekében felszólalva, alacsonyabb sóárakat kivan
nak Erdély számára a törvény által biztosítani, 
azon meggyőződésben vannak, hogy az igazsággal 
és méltányossággal az egyeznék meg, ha ezen, 
Erdélyre nézve kért kedvezményi árak megszün 
nének kedvezményi árak lenni az által, ha a ma
gyar korona összes területén a só az általok ki-
vánt áron lenne árulható. Ugy hiszem, azt a t. 
erdélyi képviselők kétségbe nem vonják, hogy 
csak ez egyeznék meg az igazsággal és méltányos
sággal, és különösen csak ez egyeznék meg az 
egyenlő teherviselés elvével. 

Megvallom, tisztelt ház, hogy magam is azt 
óhajtottam volna, hogy azon egyezkedés alkalmá
val, mely ő felsége többi országai minisztériumá
val a sójövedék iránt tartatott, azon árt, niehy 
Erdélyben 1848. előtt létezett, s mely a mostani 
pénz szerint 2 ft 45 krt tesz, Magyarország összes 
fogyasztóira nézve is alkalmazni lehetett volna. 
Sőt arról is meg vagyok győződve, hogy ba ezen 
kedvezményi árak Erdélyben továbbra is fentar-
tandók lennének, az esetben azon kell igyekezni 
mind a magyar kormánynak, mind a magyar tör
vényhozásnak, hogy mihelyt a körülmények meg
engedik, ezen kedvezményi árak az egész országra 
is kiterjeszketó'k legyenek. 

Azonban gyakran óhajt az ember valamit 
elérni; de ha oly akadályok állanak előtte, melye
ket legalább a jelen körülmények között legyőz
ni nem képes: kötelessége azt választani, mit az 
ország valódi érdeke parancsol. 

Méltóztassanak felvenni, hogy — mint mái-
tegnap bátor voltam megemlíteni — ámbár szám
ba vettük azt, hogy a sóárak mérséklése folytán 
a sófogyasztás egy esztendő lefolyása alatt 10 70-
kal növekhetik , mindamellett, ha a remélt jö
vedelmet hasonlítjuk a múlt év jövedelméhez : egy 
és fél millióval kevesebb jövedelme lesz az állam
nak a sójövedékből, a fogyasztás remélt növekedé
sét is hozzászámítva; s ámbár azon kívánat, me
lyet magam is táplálok, hogy t. i. egyenlők legye
nek a sóárak az egész országban, és hogy ezen 

ár annyira szállittassék le, mint az Erdélyben az 
1848-ikév előtti törvények alapján volt; miután ezen 
különbség a már leszállított árakhoz hasonlítva 
ujabb 1 ft 20 krt. tenne a gróf Teleki indítványa 
szerint, s miután az összes szaporodott fogyasztás 
22,000 mázsát tesz, ezen különbözet 2.600,000 
forintot tenne: ezt hozzáadva a tegnap emiitett 
másfél millió jövedék-csökkenéshez, a különbözet, 
mely a rendszabály átalános kiterjesztése folytán 
előállana*: 4 milliót haladna. 

Ez alkalommal el nem mulaszthatom, hogy 
azon tegnap is hallott állításra, miszerint azon hiány, 
melyet a só árának leszállítása okoz, a sófogyasztás 
szaporodása által fedezhető lesz, megtegyem felvi
lágosító észrevételeimet. 

Az árak mérséklése folytán a fogyasztás 
aránylagos növekvése bebizonyult mindazon 
czikkeknél, melyekre az olcsóbb ár folytán a fo
gyasztók száma is nagy mérvben növeke dett, mint 
például ez a thea, czukor, kávé és borra nézve az 
utóbbi időkben Angolországban történt. 

A statistikai adatok mutatják átalában, hogy 
ott, a hol a só ára nevezetesen leszállittatott 
s az egyedáruság megszűnt, a sófogyasztás nagy
ban szaporodott ; de méltóztassanak azt is te
kintetbe venni, hogy ezen fogyasztás legna
gyobb növekvése csak ott mutatkozott , a hol 
az illető fogyasztási czikk vegytani vagy gyár
tási czélokra vagy trágyázásra használtatik fel. 
Ezt mutatja ismét Anglia példája. Miután azon
ban nálunk a beterjesztett törvényjavaslat szerint 
a gyártásnál használt só a monopólium által nem 
terheltetik _s úgyszólván a termelési áron adatik, 
itt az árak leszállítása folytán nagy fogyasztási 
szaporodásra nem számithatunk: mert ba a só 
árát a lehető legkisebbre szabnők is, azért mégis 
senkisem fog ételének sózására sokszorta na
gyobb mennyiséget használni, mint elébb. A só-
árnak leszállítása tehát a fogyasztást hasonló arány
ban növelni nem fogja, s ennélfogva mindazon 
következtetések, melyek ebből levonattak, biztosak
nak nem mondhatók. 

Mikép áll tehát a sójövedék jövedelmi kérdése 
Magyarországra nézve ? Akkép, hogy ha a ső árát 
az egész országban egyenlővé kívánjuk tenni, még 
pedig akkép, hogy az Erdélyben fenállott 1848. 
előtti kédvezmény-ár kiterjesztessék az összes ma
gyar korona területére: más módon kellend gon
doskodni a 3 —4 millió frtnyi hiány fedezéséről. 

A jelen viszonyok között körülbelül százmil
lió tiszta bevétel szükséges Magyarország kiadásai 
fedezésére, s ennyi körülbelül fedezhető a jelen
ben fenálló adórendszer szerint; ezen jövedelem
hez a sójövedékből nyert jövedelem körülbelül 
11 —12 millió frttal járul ; ha már most ezen jö
vedelem kevesbedik : e hiány fedezésére termesze-
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tesen más módról kell gondoskodni; és, mint már j 
tegnap emiitettem, alig fog erre más mód mutat- i 
kőzni, mint hogy a hiány erejéig az egyenes adók I 
lesznek emelendők. 

Méltóztassanak pedig felvenni, hogy ha a 
közvetett adók lejebb szállittatnak : a különbséget 
az egyenes adókra kell kivetni vagy deficittel 
kormányozni; már pedig, ha például ezen hiányt 
a földadó emelése által kivánnók fedezni, mi
után az 30 — 34 milliót jövedelmez : a földadó
nak legalább 10 70-kal való felemelése válnék 
szükségessé, mit pedig tanácsosnak nem tar
tottam. 

De egy másik akadály is volt ezen kérdésnek 
ezen mód szerinti megoldásánál. 

Miután a vám- és kereskedelmi szerződés meg 
azt rendeli, hogy a sójövedék iránt is egyezséget 
kell kötni a birodalom másik felével, tekintettel 
kellett arra is lenni, hogy mire állhatnak ők r á ; 
már pedig, mint a birodalmi tanács tanácskozmá-
nyaiból is kitűnik, a leszállítás a birodalom másik 
részében körülbelül 4 millió kevesebbletet mutatna 
föl; s ha ők is természetesen azen arányban szállit-
tották volna le a só árát, mint az az erdélyi kép-
viselők kívánják : ezen veszteség 7 milliót bizo- j 
nyara meghaladott volna. 

I ly nagy jövedelemcsökkenést a jelen körül-
menyek közt semmi esetre sem viselhettek volna | 
el ők ; de ez a mi pénzügyünket is tetemesen meg- í 
zavarta volna: világos volt tehát akkor előttem, s 
most is azon nézetben vagyok, hogy azon ked-
vezményi árt, mely Erdélyre nézve kívánta
tik, Magyarországra is kiterjeszteni jelenben lehe
tetlen. 

Hallottam több okot előhozni a mellett, 
hogy azon kedvezményi árt, mely a minisztérium 
és az állandó pénzügyi bizottág javaslata sze
rint 4 ft. 60 krt tett volna, miért kell és lehet a 
központi bizottság nézete szerint 4 forintra, az 
erdélyi képviselők javaslata szerint 3 ft 89 krra 
leszállítani. 

Az előadott okok leginkább a körül forogtak, 
hogy Erdély lakosainak anyagi viszonyai olyanok, 
hogy teljesen méltányos dolog az, hogy ott olcsóbb 
ár legyen az ott lévő szegényebb anyagi viszo
nyok miatt. 

Ezen okot én nem fogadhatom el. mert ám
bár hazánknak vannak dúsabb vidékei is, de mél
tóztassanak tekintettel lenni arra, hogy az egész 
Kárpát alatti vidék anyagi szempontból semmi
vel sincs jobb viszonyban, mint Erdély : {Fellá
tások : Sokkal roszabb!) tehát én azt indokul el 
nem fogadhatom. 

Igen is van egy ok, melynek teljes nyomaté
kot kell tulajdonitani, és ez az, a mit Kerkapoly 
képviselőtársam előadott, t. i. hogy Erdélyre I 

nézve az 1848-diki unió-törvényben az erdélyi 
országgyűlés azt kívánta és az erdélyi törvény-
czikkekbe beigtatta, hogy a só ára a jelenlegi ma
radjon. 

Ez, nézetem szerint, az egyedüli alapos ok, 
melynélfogva a mérsékelt kedvezményi árt mind 
a kormány részéről, mind a központi bizottság ré
széről javaslatba lehetett hozni. Azonban ezen in
dok erejének is megvan a határa: mert ha fel-
veszszük azt, hogy 1838 előtt a só ára ezüstben és 
régi értékben 3 ft 15 krt tett, mi a jelen pénzláb 
szerint 3 frt 40 krt tesz ezüstben (már pedig az 
agio hozzászámitása ezen összeget közel 4 £>rintra 
emeli, sőt a múltban felébb is emelte), de tekin
tetbe kellene azt is venni, hogy 1848, előtt 3 frt 
15 krnak valódi belértéke, miután a pénz belső 
értéke átalában csökkent, hasonló körülbelül 6 
forinthoz : ennélfogva ha egyenlő só-árak állapít
tattak volna meg, nagy igazságtalanság Erdély-
lyel nem történik. 

Egyébiránt a t. ház fog határozni felette, mi-
kép kívánja a .só-árszabályt Erdélyre nézve meg
áll api tani. 

Ezen indokok elősorolása mellett a szavazás 
előtt kötelességemnek ismerem elősorolni azon 
adatokat, a melyek e tárgyra vonatkoznak, s 
melyek kimutatják, hogy a tegnap általam emii
tett kevesebb]éthez még minő hiány fog járulni. 

1866-ban fogyasztatott Erdélyben 302.603 
mázsa só, 1867-ben összesen 331,330 mázsa, ösz-
szesen 634.032, mázsa vagyis átlag 317,016 má
zsa. Fölvéve Erdélynek összes népességét, és hoz
zászámítva a Magyarországhoz csatolt megyéket is : 
az utolsó adatok szerint tesz 3.120,000 lélekszámot. 
Ezen két számot tekintetbe véve, egy lélekre esik 
14 font sófogyasztás: tehát, miután a központi bizot-
ság a kedvezményiárt mázsánkint 1 forinttal, gr. Te
leki 1 forint 20 krral kívánja leszállítani, egy 
lélekre esik a központi bizottmány indítványa 
szerint 14. gr. Telekié szerint pedig 16 kr kedvez
mény. 

De ezen kedvezmény a népre nézve inkább, 
csak látszólagos azok után, miket több erdélyi 
képviselő úrtól hallottam, mert a szegényebb nép 
nagyobb összegben a sót nem vévén az aknáknál. 
a fontszámra árulók ezen lejebbszállitás előnyé
ben egész mértékben alig fogják részesíteni a 
népet. 

Most azonban lássuk, mikép áll a kincstár 
károsodása. Miután kerekszámban 300,000 má
zsára megy a fogyasztás Erdélyben, az egy forint 
különbség határozottan kifejezi a 300,000 frt jö
vedelmi csökkenést. De van egy más, nem csak 
pénzügyi, hanem politikai szempontból nagy 
horderejű körülmény : t. i. az, hogy ha a magyar-
és erdélyországi árak közt oly nevezetes különb-
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ség lesz, azon zárvonalat, mely jelenleg létezik, to
vábbra is fen kellend tartani, minek megszüntetése 
pedig épen az unió érdekében nagyfontosságú 
lenne. 

Tehát hozzájárul a 300,000 forinthoz még a 
zárvonal fentartásának költsége is, mi alacsony 
számitás szerint is 120 —150 ezer frtot tesz; de ha 
még hozzászámítjuk azon csempészetet, mely e 
zárvonalak daczára űzetik, az mind Erdélynek, 
mind Magyarországnak sójövedéki jövedelmeit 
nevezetes összeggel fogja alábbszállitani, ugy hogy, 
ámbár ezen kedvezményi árt a nép nagy része 
alig fogja érezni és e mellé még a zárvonal fentar-
tása politikai szempontból sem kedvező : a só-
jövedék jövedelmét fél millióval fogja lejebb szál-
litni. 

U g y hiszem, t. ház, hogy csak kötelessége
met teljesitem akkor, midőn mindezen körülmé
nyekre figyelmeztetem a tisztelt házat a szavazás 
előtt. A t. ház bölcsesége szerint fog határozni. 

Majd ha jövő évben a valóságos eredmény 
számokban lesz kimutatható, ha alkalma lesz a 
törvényhozásnak e fontos kérdés felett ujabban ha
tározni : a számok által kimutatandó valóságos 
eredmények tekintetbe fognak vétetni. 

De midőn elmondana azon indokokat, me
lyek a kedvezményi árak ellen szólanak, hogy 
igazságos legyek, elmondom az azt leginkább 
mentő körülményt is. Ugyanis : az adórendszer 
Magyarország és Erdély közt még nem min
denekben egyenlő, s meg vagyok arról győ
ződve, hogy ha majd a közteherviselés egyen- I 
lő'en fog alkalmaztatni a hon minden polgárára : 
akkor ezen különbség is meg fog szűnni. 

Nem lehet ugyan mondani, hogy Erdély ter
he aránylag súlyosabb volna, mint Magyarországé, 
mert a földadó Erdélyben a tiszta jövedelem után 
10%-kal , Magyarországban pedig 16°j0-kal van ki- j 
mérve; s továbbá a közös kincstár nevezetes ter
het visel az erdélyi földtehermentesitésért; de más
részt fenáll egy nevezetes adó, mely nem a vagyo
nosabb osztályt, hanem épen a szegényebbet terheli 
aránylag súlyosabban, mint Magyarországban : és 
ez a személyadó. 

S ő t . képviselőház! ha megadni kívánnák a 
kedvezményt Erdély lakóinak oly módon, hogy 

"által a közös kincstár legkevesebbet szenvedjen, 
;gy más, igen egyszerű módja lenne akérdés meg-

oldásának, s ez létesíthető lenne akkép , hogy a 
kincstár megnyerné azon 150,000 frtot, melybe 
a zárvonal fentartása kerül. És ezen mód egysze
rűen következő lehetne: 'minden léleknek ezen 14 
vagy 16 krnyi sóár folytán előáílható különböze
tet személy kereseti adójából le lehetne vonni; a 
nép ez által valószínűleg biztosabban nyerne.Egyéb
iránt ezt csak a dolog felvilágosítására hoztam fel: 

KÉPV. H. NAPLÓ. 186%. VIII. 

mert azon kedvezményhez, a melyet a t, ház Er
délynek e tekintetben adni méltóztatik, magam ré
széről is szívesen hozzájárulok azon feltevésben, 
hogy ha majd egyszer minden adónem, ugy a sze
mélyes kereseti adó is, az igazság és méltányosság 
szerint a magyar korona egész területén egyfor
mán fog kiméretni különbség nélkül, akkor ezen 
sóárbeli különbséget és a zárvonalat is meg lehet, 
sőt meg kell szüntetni. 

Ezek átalános nézeteim a tárgyról. 
Sok, nézetem szerint nem alapos indok hoza

tott itt elő. Nem akarok azokra válaszolni; csak 
egy képviselőnek (Halljuk!) derült kedélyben elő
adott észrevételeire és különösen beszédének azon 
részére, mely személyem ellen is volt irányozva, 
szabadságot veszek magamnak pár szóval vála
szolni. (Halljuk!) 

Ha van tárgy, mely a tanácskozásnál komoly
ságot igényel, bizonyára a pénzügy az. Ha van 
tárgy, mely a magyar törvényhozásnál komoly 
megfontolást igényel, az Magyarországnak viszo
nya Erdélyhez. Ennélfogva engedje meg a képvi
selő úr, hogy derült előadására komolyan vála
szoljak. 

Elismerem, hogy a legkomolyabb tárgynál 
is van alkalom kedélyes és derült megjegyzésekre; 
azonban, engedje meg képviselő úr, ily modorú ér
veinek súlyt tulajdonítani képes nem vagyok. 

A kérdést illustrálni akarván, többek közt azt 
mondotta, hogy Erdély dúsgazdag a sóban; hogy ha 
ezen monopólium nem volna, az egész világot el
látná sóval. Két, illetőleg három körülményt fele
dett számításánál. 

Először kifelejtette azt, hogy, habár Erdély 
végtelen gazdag sóban, másutt még több van : 
többek közt, s e tekintetben bizonyára a képviselő 
úr nézetével fogok találkozni, miután, mint beszé
déből értettük, ő Chinában is megfordult, tehát az 
Oceant is áthajózta, az Óceánban bizonyára száz
szor s milliószor több só van, mint Erdélyben s a 
tenger vizéből sót a világ minden részeiben köny-
nyü módon lehet, sőt csekély költséggel előállíta
n i ; tapasztalás szerint egy mázsa tengeri só 30 — 40 
krért állitható elő s a sótermelés Erdélyben is pénz
be kerül. 

A második, mit kifeledett, az, hogy a só a vi
lág majdnem minden civilizált államában mono
pólium tárgya, jövedék ; tehát a szabad kereskedés 
nem alkalmaztathatván, módja alig lenne a korlát
lan kivitelre. 

A harmadik körülmény, mit kifeledett, az, 
hogy nem elég, gazdag sóbányákkal bírni, hanem 
olcsó szállítási eszközök felett is kell rendelkezni, 
hogy a sót a fogyasztási helyekre elszállítani és 
forgalomba hozni lehessen. 

9 
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Az erdélyi aknákból való világkereskedést 
illető argumentuma — azt hiszem — nem áll. 

A mi a másik észrevételt illeti, mit képviselő úr 
az én személyemre vonatkozólag tet t : jó tanácsot 
adott nekem; ugyanis azt tanácslá: ne hagyjam 
magamat a pénzügyi tisztviselők által ámittatni. 

U g y hiszem, t. képviselőház, hogy azt egész 
parlamentális működésem mindig igazolta, hogy 
az itt tett javaslatokban mindig önálló tudtam len
ni. (Helyedéi.) 

Ha vannak egyes tisztviselők, kik ellen pana
sza lehet, méltóztassék azt tudtomra adni, s bizo
nyára én leszek az első, a ki a bajt orvosolni igye
kezni fogok. 

A mi illeti a harmadik észrevételt, azt a mit a só-
csempészetre nézve mondott: ez igen szép kép és 
hasonlat lehet; de ugy hiszem, helyesen nem al
kalmazható, különösen az által, ki ezen törvény
hozásnak tagja. Nem olyan időket élünk már 
most, midőn a csempészet valami tiszta *és szép 
cselekedetnek lenne tekinthető; nem oly időket 
élünk többé, midőn Magyarország kincstárának 
megrövidítése dicséretes cselekedet lenne ; s még 
kevésbbé lehet most azt mondani, hogy a só ugyan 
kék, de mivel csempészett, tehát fehérré válik. 

Csak ezeket akartam megjegyezni képviselő 
úr észrevételeire. {Helyeslés.) 

E l n ö k : A kérdést szavazásra'fölteszem. 
B e r z e n c z e y Lász ló : Szót kérek személyes 

kérdésben. {Felkiáltások: Nincs személyes kérdés!) 
Szap lonczay József : Mielőtt a kérdés fel

tétetnék, bátor vagyok a ház szabályai értelmé
ben felkérni a t. házat, hogy a mennyiben ezen 
pontra két különböző módositvány adatott be, 
tehát itt a központi bizottság által előterjesztett 
szerkezet is választassék két felé, és először Er
délyre és azután Máramaroera történjék a szavazás. 

E l n ö k : A mit a t. képviselő úr indítványo
zott, az az elnök kötelessége, a ki a házszabályok 
60-dik szakasza értelmében tudni fogja azt (Nyug
talanság), hogy midőn valamely szakasz két külön 
pontjára két külön módositvány tétetik, akkor a 
szavazást két részre kell osztani. 

Berzenczey L á s z l ó : Szót kérek személyes 
kérdésben. (Ellenmondás.) 

E l n ö k : Én részemről nem látok okot arra, 
hogy a t. képviselő úr a házszabályok azon pontja 
szerint,a mely megengedi,hogy szeméi} eskérdésben 
a képviselő kétszer vagy többször szólhat, jelen
leg szólhatna, mert nézetem szerint itt személyes 
kérdés fen nem forog. (Élénk helyeslés.) 

B e r z e n c z e y L á s z l ó : Személyes ké rdés . . . 
(Nagy zaj. Nincs személyes kérdés!) Azt én itélem 
meg. (Hosszasan tartó zaj.) 

E l n ö k : Miután pénzügyminiszter úr nem 
kötötte magát a pénzügyi bizottság által beadott 

szerkezethez, azt hiszem, a központi bizottság ál
tal beadott szerkezet jön első alkalommal szavazás 
alá. Mintán pedig ezen szöveg a bizottság értel
mezése szerint is két részre oszlik, amennyiben az 
első rész illeti Erdélyt és azon megyéket,mely ekpar-
tiumnevezet alatt ismertetnek,amásikrészpedig illeti 
a máramarosi sóaknákat és a máramarosi lako
sokat : azt hiszem, ezen felteendő kérdés is két 
részre fog felosztatni: az első Erdélyt és azon me
gyéket illeti, melyek partium nevezet alatt ismere
tesek , a másik pedig a máramarosi lakoso
kat illeti. {Bel eslés.) 

BÓnis S á m u e l : T. ház! Ezen kérdésre 
nézve nincs semmi észrevételem; hanem meg kell 
azt jegyeznem az elnök úr előadására, midőn t, i. 
Szaplonczay képviselő urnák azt méltóztatott mon
dani, hogy ez az elnökség joga: én kénytelen 
vagyok kijelenteni, hogy ez az elnökségnek is 
kötelessége, de a ház minden egyes tagjának is 
joga. Kénytelen vagyok pedig ezt azért kijelen
teni, mert azon esetben, ha az elnök p. ezen köte
lességének nem felelne meg, a ház tagjai jogaiktól 
elmaradnának. (Felkiáltások: Nem. jól értette az 
elnököt!) 

E l n ö k : Egész tisztelettel azt vagyok bátor 
t. Bónis Sámuel képviselő urnák válaszolni, hogy 
azt hiszem, rendre utasítással én részemről sokkal 
komolyabb esetekben sem szoktam élűi, r talán 
mikor a szabályok jogot is adnának reá. Én tö
kéletesen elismerem t. képviselő urnák azon jogát, 
hogy ha nézete szerint roszul tettem fel a határo
zatot, helyre igazítson; de minden esetre szavazati 
kérdéseknél a kérdés föltevése az elnökséget illeti. 
(Helyeslés.) 

Tisza K á l m á n : T . ház! A házszabályokhoz 
akarok szólni. Hogy az időt ne raboljam, igen rö
viden kijelentem, hogy akkor fogom elismerni, 
hogy az elnök urnák mostani nyilatkozatában 
igaza volt, ha a házszabályokból ki fogja mutatni, 
hogy nem szabad addig a kérdés ilyen vagy olyan 
módon föltevését kérni, mig az elnök a kérdést 
föl nem tette. 

S o m s s i c h P á l : A kérdés feltevésének köte
lessége az elnököt illeti: ha ezt nem helyesen vagy 
nem ugy teszi fel, mint a ház kívánja, a ház min
den egyes tagjának joga van felszólalni; de az el
nökséget kötelessége teljesítésében rendre utasí
tani, gondolom, senkinek sincs jogában. (Élénk 
helyeslés.) 

E l n ö k : Kérem azon képviselő urakat, a kik 
a 9-dik szakasz első bekezdését a központi bizott
ság által beterjesztett módositvány nyal egészen 
azon szóig „máramarosi lakosság,1' tehát az első 
részt, mely Erdélyt illeti, elfogadják, felállani. 
(Megtörténik. Felkiáltások: Ellenpróbát!) Méltóz
tassanak tehát most azok felállani, kik nem fogad-
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ják el. {Megtörténik.} Én a többséget saját felelős
ségemre kimondani nem merem; még egyszer föl fo
gom tehát tenni a kérdést. Különben is húsz képvi
selő név szerinti szavazást kér. {Nagy zaj. Halljuk 
a neveket.') 

P a p p Z s i g m o n d : Én ugyan aláirtam a 
név szerinti szavazásra vonatkozó iratot; de idő
kímélés tekintetéből elállók a név szerinti szavazás 
kívánásától. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ha nem lesz is név szerinti szavazás, 
még mindig megmarad az elnöknek azon joga, 
hogy felelősségének tekintetéből a többség össze-
számittassék. Kérem tehát a képviselő urakat, kik 
ezen bekezdés első részét elfogadják, felállani 
B mindaddig állva maradni, mig az összeszámítás 
megtörténik. (A képviselők egg része feláll.) Az 
első bekezdés első része el nem fogadtatik. 

A kikezdés ezen részére két módositvány 
adatott b e : egyik Teleki Domokos gróf, másik 
Hosszú József képviselő úr által. Minthogy Teleki 
Domokos gróf módositványa nagyobb pénzösz-
szeget szab mázsánkint, mint a másik indítvány, a 
szabályok értelmében először az jön szavazás alá. 
(Helyeslés.) 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa id. Teleki 
Domokos gróf módositványát) 

E l n ö k : Kérem azon képviselőket, kik a 
Teleki gr. képviselő által beadott módositványt 
elfogadják, felállani. (Megtörténik.) A képviselő
ház többsége elfogadja Teleki Domokos gr. módo
sitványát. 

Következik szavazásra ugyanazon kikezdés 
második része: „a máramarosi lakosság saját szük
ségletére Sugatagon, Szlatimán és Ronaszékeu 4 
frt 90 kr." a központi bizottság szövegezése sze
rint. Kérem tehát azon képviselőket, kik a köz
ponti bizottság szövegezését elfogadni hajlandók, 
fölállaní. (Megtörténik.) Most kérem felállani azon 
képviselőket, kik a központi bizottság szövegezését 
el nem fogadják. (Megtörténik. Közbeszólások: Kér
jük az Összeszámítást!) Miután a többséget saját fele
lősségemre ki nem mondhatom és többen kívánják 
az összeszámítást, kötelességemnek tartom még egy
szer kérni azon képviselőket, kik a központi bizott
ság szövegezését elfogadják, felállani és mindaddig 
állva maradni, mig az összeszámítás megtörténik. 
(Megtörténik) Az elfogadás mellett nyilatkozik 
117 képviselő. Most kérem azokat, kik a szövege
zést el nem fogadják, méltóztassanak felállani. 
(Megtörténik.) A képviselőház a központi bizottság 
szövegezését 128 szavazattal 117 ellenében elvetette. 

Következik Szaplonczay József képviselő úr 
módositványa. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa Szaplon
czay József módositványát) 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Tisztelt 

ház! Nekem nem áll jogomban a beadott módo
sítás változtatását kívánni; hanem mégis bátor 
vagyok a t. képviselő úrhoz azon kérést intézni, 
miután átalában mindenütt az aknai árak határoz-
tattak meg, és képviselő úr módositványában 
olyan helyeket is méltóztatott kijelölni, a hol a 
szállítási költségeket is föl kell számítani: méltóz
tassék módositványa ezen részét ezen értelemben 
megváltoztatni, különben ellenkeznék a t. ház 
által elfogadott elvvel. Bátor vagyok figyelmez
tetni a t. házat, hogy ha a szerkezet ugy marad, 
mint beadatott, akkor Máramarosnak nagyobb 
előny fog adatni, mint Erdélynek: mert mig Er
délyre nézve az aknai árak mondattak ki, e módo
sitvány ban két oly hely fordul elő, a melyekre 
a szállítási költségeket is föl kell számítani. 
(Helyeslés.) 

Szap lonczay József : Felhíva a t. pénzügy
miniszter úr által, bátor vagyok nyilvánítani, hogy 
én , mint beszédemben is mondottam , azért kívá
nom a három aknához még a két árulási helyet is 
adatni , mert azok annakelőtte is sóáruló helyek 
voltak. Igaz, hogy minden különbség nélkül egy
forma áron árulták. De ha pénzügyminiszter úr 
ezen második vagyis a harmadik szakasz értel
mében szíves lesz azon ígéretet tenni, hogy Mára-
marosban nem csak a két vagy három aknában, 
hanem, mint említettem, Pustyaházát és Szigetet 
is bele fogja sorozni azok közé, a hol a sót árulják, 
vagyis, ha szíves lesz megigérni, hogy e két 
helyen i s , mely különben a törvényben nem fog
laltatik, meg fogja engedni, a fuvarbérek hozzá
adásával, a sónak árulását, én kész vagyok vissza
venni módositványomat. A törvénybe ne jöjjön 
bele Sziget és Pustyaháza; de a só azért ott is 
árultassék. 

Várady Gábor: Engedje meg a t. ház, hogy 
e kérdés tisztázásához, azok után, a miket Szaplon
czay József barátom elmondott, egy körülményt 
fejtsek fel a t. képviselőház előtt. (Halljuk!) Mára-
marosban az aknákon kívül sehol sót árulni nem 
szabad, semminemű mennyiségben és semmi áron. 
Ebben a tekintetben tehát Máramaros sokkal na
gyobb hátrányban van, mint a többi megye. Szap
lonczay József úr inditványa oda terjed k i , hogy 
a három aknán kivül, még a másik két raktárban 
is aknai áron adassék el a só; de ha a pénzügymi
niszter úr ebben nehézséget lát, és Szaplonczay 
József képviselőtársunk módositványát akként 
módositja, ha t. i. attól elállani kész, hogy a két 
másik eladási helyen a só aknai áron árultassék, 
hanem a szállítási költségek hozzászámitásával : 
ebben, azt hiszem, megnyughatunk, ha a pénzügy
miniszter úr kijelenteni méltóztatik, hogy miután 
a 3-dik szakasz szerint a törvény neki jogot ad 
arra, hogy másutt is, mint a kitett helyeken, belátá-

9* 
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sához képest eladási helyeket nyisson , Ígére
tet tesz, miszerint Máramarosban azon két helyen 
fen fogja tartani a sóeladási helyeket, mely tekintet
ben Máramaros érdekei a lehetőségig meg lesznek 
védve. 

SomoSSy IgnáCZ: T. ház! Engem, és ugy 
hiszem, sokunkat a szavazásra, ugy a miként tör
tént, az birt, mert igazságosnak láttuk, hogy ha 
már Sóvárott és Erdélyben az aknáknál különb
ség tétetett, Máramarosban ia különbség tétessék; 
de ez bizonyossan arra nem szolgálhat indokul, 
hogy ha netalán e részben Máramaros részéről kü
lön kedvezmények kivántatnak,?ezeket magunkévá 
tegyük. [Helyeslés.) Legalább én a magam részéről 
megvallom, hogy minden kiváltságnak ellensége 
vagyok; s miután két helyre nézve e tekintetben 
már igazság szolgáltatott, tovább nem kivánok 
menni, mert én csak e tekintetben kivantam Mára-
marosnak igazságot szolgáltatni. (Helyeslés.) 

BujanOViCS Sándor : Csak azon megjegy
zést vagyok bátor Somossy képviselő úr előadá
sára tenni, hogy a sóvári aknáknál különbség 
nem tétetett, de az egyenlőség állíttatott fel. 

Halász B o l d i z s á r : Igaz, hogy a házszabá
lyok megengedik a miniszter uraknak, hogy a ta
nácskozások folyama alatt mindig szólhatnak; de 
midőn egyszer már a tárgy szavazásra megérik és 
az elnök kitűzi a szavazást, hogy akkor a miniszter 
és az indítványozók közt némi alku keletkezhes
sek : ezt nem értem. Vonja vissza indítványát az 
indítványozó, ezt értem ; de hogy mi itt törvényt 
alkossunk a miniszterrel kötött alku által: ezt nem 
értem. Ennélfogva kérem az elnökséget, méltóztas
sék a kérdést ugy feltenni, a hogv azt már feltén-' 
ni méltóztatott. Ha Szaplonczay képviselő úr visz-
szavonni óhajtja indítványát, ez jogában áll. 

S z a p l o n c z a y József : Engedjék meg, hogy 
még egyszer felszólaljak. Belenyugszom abba, 
hogy módositvány ómból Pustyaháza és Sziget 
kihagyassék. A szerkezet most már megmaradna, 
s csak annyiban változnék, hogy 4 frt 90 kr. he
lyett jönne 3 frt 80 kr. Tehát kihagyandó, mint 
pénzügyminiszter úr kivánja, Pustyaháza .és Szi
get, s tisztán magok az aknák maradnának csak 
eladási helyekűl. 

E l n ö k : Az esetben, ha Szaplonczay tisztelt 
képviselő úr indítványát módosítja , és nincs 
senki a t. képviselő urak közül, ki indítványát sa
játjává kívánná tenni, az ekkénti módosítás meg
engedhető ; de ha valaki azt sajátjává teszi, akkor 
e módositvány fölött szavazásnak van helye. 

Markos I s t v á n : A házszabályok által a kép
viselők jogosítva levén arra, hogy midőn képvise
lőtársuk valamely indítványát visszavonja vagy 
módosítja, azt magokévá tegyék : én e joggal élve, 

Szaplonczay képviselő úr indítványát magamévá 
teszem. {Nagy zaj.) 

Tisza L á s z l ó : Nézetem szerint a kikezdés 
ezen részére nézve most két módositvány forog 
fön : az egyik Markos képviselő uré, a másik Szap
lonczay József képviselőtársunké. (Hel/eslét.) 

Elnök: Méltóztassanak azon képviselő urak> 
kik a Markos képviselő úr által magáévá tett indít
ványt elfogadni akarják, felállani. (Megtörténik.) A 
t. ház ezen módositványt nem fogadja el. Már most 
Szaplonczay képviselő ur módositványa fog sza
vazás alá bocsáttatni. De mielőtt ez megtörténnék, 
a Szaplonczay képviselő úr által beadott módosit-
ván3^ fel fog olvastatni. 

Horváth Lajos j e g y z ő (olvissaSzaplonczay 
József uj módositványát.) 

E l n ö k : A kik elfogadják, méltóztassanak fel
állani. (Megtörténik.) Most kérem azokat felállani, 
a kik nem fogadják el. (Megtörténik.) A többség el 
nem fogadja. 

Bónis S á m u e l : Miután a központi bizottság 
véleménye a ház többsége által elvettetett, de 
Szaplonczay képviselőtársam módositványa sem 
talált többséget: indítványozom, hogy Máramaros 
megyében az aknák helyein 4 frton árultassék a 
só. (Helyeslés.) 

Kurcz G y ö r g y : Miután a központi bizott
ság javaslata 4 ftban állapítja meg a sóárt Mára
maros megyére. (Nem igaz! Nagy zaj) azaz 4 ft 
90 krban: én nagy eltérést találok a központi bi
zottság javaslata| és a 4 ftnyi ajánlat közt. Én te
hát ezennel 4 ft 50 krt ajánlok. 

B ó n i s S á m u e l : Igen feltűnő előttem, hogy 
képviselő úr indítványát azzal kezdi, hogy miután 
a bizottság, épen mint én, 4 ftot ajánl, s így az t 
egyformának találta az én módosításommal, később 
mást mond: azt ugyanis, hogy nagy különbséget 
talál a kettő közt. Ez, megvallom, igen feltűnő: 
hogy egyszer egyformának látja, másszor külön
bözőnek. En azt tartom, hogy Marmarosmegye 
mint termelő hely közt és Erdély termelő helyei 
közt nem nagy a különbség; és azért nem tet
tem oly nagyra a különbséget, mint a képvi
selő úr. Különben ajánlom módositványomat. 

Deák F e r e n c z : Ha hallásom nem csal, 
Kurcz képviselőtársunk tévedésből először 4 forin
tot mondott , mint a bizottság által meghatározott 
sóármennyiséget, de azonnal kiigazitotta 4 frt 90 
krra. A tárgy komoly; ne kapkodjunk azon, ha 
valaki nyelvhibából valamit roszul mond, de azt 
azonnal kiigazitja : vegyük a valóságot értelmet. 
Nem oly időket élünk, nem oly helyzetben va
gyunk, hogy az ily dolgokon fenakadhassunk. 

Egyébiránt a jelen tárgyalás valóságos lici-
tatió. Ha ez így megy, hova jutunk ? mi lesz en-
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nek eredménye ? Hiszen a licitatio a legzavartabb 
dolog törvényhozási tárgyban. 

Annyi igaz, hogy a központi bízottság által 
javasolt összeget a ház nem fogadta el ; nem fo
gadta el Markos képviselő [indítványát ; nem fo
gadta el Szaplonczay inditványát. (Zaj. Halljuk!) 
Előttünk most csak két uj indítvány fekszik: meg
lehet, hogy támad egy másik, ki azt mondja : le
gyen 60 vagy 70 kr., és így tovább. 

Azon kérdést teszem fel, természetesen csak 
mintegy véleménykép : nem volna-e jó ezen kér
dést ezen stádiumában vagy az osztályokhoz vagy 
a központi bizottsághoz viszszautasitani, hogy az 
megfontolva a körülményeket, tegyen uj javaslatot, 
miután a beadott szerkezetek elestek ? 

Ha azonban a t. háznak a licitatio jobban 
tetszik, én is fogok licitálni. (Zaj. Szavazzunk! 
Elnök dönget.) 

BÓnis S á m u e l : T. ház! Személyes kérdés
ben szót kérek. (Halljuk!) Midőn indítványomat 
tettem. tettem azon szempontból. mivel mind a 
központi bizottság javaslata, mind Szaplonczay 
indítványa megbukott, és így a kérdés tabula 
rasává vált. Akartam . hogy a ház e kérdést elin
tézze; de engedelmet kérek, bárkitől, s bár e hon
nak általam , megvallom , legtiszteltebb férfiától 
jött is, hanem azon kifejezést, melyet irányomban 
használt, el nem fogadhatom. (Fölkiáltások: Minő 
kifejezést'! Halljuk!) Mikor én képviselői köteles
ségemet teljesitem, akkor licitálni nem szoktam. 
(Helyeslés a baloldalon. Zaj.) 

Halász Bo ld iz sár : T. ház! Azon indít
ványhoz akarok pár szóval észrevételt tenni, 
melyet Deák Ferencz képviselő úr tett, t. i., hogy 
ezen bizonytalanságok közt ezen krajczáros kér
dés utasittassék vissza az osztályokhoz. Hiszen az 
indítványok közt csak az a különbség : Szaplon
czay 3 frt 80 krt javasol, Bónis képviselőtársam 4 
frtot, a központi bizottság 4 frt 90 krt. (Felkiáltá
sok : Hát Kurcz f) Tehát Kurcz is. Ezt miért utasítsuk 
vissza az osztályokhoz? elvi kérdés-e ez? Néhány 
krajczár különbségről van szó : e végett akarjuk 
újra az osztályokhoz visszautasítani, midőn már az 
elvi kérdésen keresztül mentünk ? Méltóztassanak 
meggondolni, mennyi időt elprédáltunk már! (Fel
kiáltások : Igaz! Épen Önök miatt!) Méltóztassanak 
az indítványokat sorjában szavazásra kitűzni. 

Kerkapoly Károly előadó : T. ház! Én 
oly elvből óhajtottam volna, hogy kiinduljunk, 
melyet ha követünk, a kérdés e térre nem jött 
volna; de ha e térre jött: véleményem szerint alig 
lehet mást tenni, mint a mit Deák Ferencz képvi
selőtársam hozott javaslatba. (Zaj) Meg akarom 
mondani, miért. Ha azon elv nem lett egyszer re
gensül elfogadva, hogy ügyekezzünk minél inkább, 
hogy az árak szerte az országban egyformásittas-

sanak, akkor a másik elv lehet csak irányadó, t. i. 
az, hogy a jótéteményekben azon elvre való tekin
tettel is lehetőleg részesittessék egyik és a másik 
vidék is, mindenek felett pedig az, hogy az eddigi 
alap ellenében egyik se legyen terhelve. Már 
most, miután Máramarosban a marhasó árulása 
megszűnt, miután Máramarosban a konyhasó azon 
áron hagyatnék meg ezen el nem fogadott szerke
zet szerint, melyen eddig volt: tagadhatlan , hogy 
Máramaros jövőre sokkal drágábban fogja a sót 
fizetni, mint eddig. Legközelebb, amit a t. ház nem 
akarhat, az, hogy terheltetés támadjon. Mily 
összegnek megállapításával lehet azt elérni, hogy 
ha könnyítést ugyan nem ad, legalább terheltetés 
se legyen? Ez kiszámítást kíván. Ezt kiszámitani 
itt in pleno az adatok hiányában egy képviselő 
sem képes. Ha ezen kiszámítás azon okból, melyet 
felhozni bátor voltam, szükségeltetik, akkor igenis 
van értelme a visszaküldésnek; de ha ezt mellőzve 
bizonyos sommát akar kimondani a t. ház, ismét
lem, a kiszámítás eredményétől függetlenül, akkor 
mindjárt el lehet dönteni e tárgyat. 

Csiky Sándor : T. ház ! Két indítvány van 
szőnyegen : az egyik az, hogy legyen a só ára 
Máramarosban 4 frt; a másik az, hogy legyen 4 
frt 50 kr. A harmadik nézet, a melyet Deák kép
viselőtársunk előadott, az, hogy utasittassék a tárgy 
az osztályokhoz vagy pedig a központi bizottsághoz. 
Én azonban e tárgyat nem látom olyannak, mely 
fölött az osztályoknak újra tanácskozni lehetne. A 
mit Kerkapoly képviselőtársam mondott, hogy az 
számítás dolga, hogy az nagy calculussal jár : erre 
azt jegyzem meg, hogy én is voltam már az osztá
lyokban , és tudom, hogy ha az osztályokba 
ezen tárgy visszaküldetik, ott bizony oly nagy 
számitások nem fognak tétetni, hanem határozat 
fog hozatni ugy, a mint itt hozatnék. A számításo
kat mindenki otthon szokta tenni, és nem az osztá
lyokban, vagy a központi bizottságban. Ennél 
fogva én akadályt nem látok arra, hogy azon
nal határozzunk. Indítványozom tehát, hogy sza
vazzunk. 

E l n ö k : T. ház! A házszabályok 95-dik sza
kasza azt mondja : „A kérdés feltevése iránt uj 
tanácskozást kezdhetni, mely felett a szavazás meg
kezdése előtt a ház határozni fog." Itt két indít
vány merült fel : egyik az , hogy a beadott indít
ványok felett szavazzunk; a másik az, hogy ne sza
vazzunk, hanem utasítsuk a tárgyat vissza az osztá
lyokhoz. Most mindenek előtt ez a kérdés eldön
tendő, és csak azután lehet az egyes módositványok 
fölött szavazni, vagy pedig a szavazást elhalasztani. 
Ennek következtében kérem azon t. képviselőket, 
kik akarják, hogy a 9-dik szakasz 3-dik bekez
dése előbb az osztályokhoz, (Felkiáltások: Nem az 
osztályokhoz, a központi bizottsághoz!) tehát a köa-
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ponti bizottsághoz utasittassék, méltóztassanak 
felállni. 

BÓniS S á m u e l : Ha a kérdés ugy tétetik föl, 
mint előbb föltétetett, t. i. hogy az osztályokhoz 
utasittassék : akkor igen is, szavazhatok reá ; ha
nem ha ugy, mint némelyek kívánják, hogy a 
központi bizottsághoz: akkor nem szavazhatok reá : 
mert a központi bízottságtól nem lehet vissza
menni, hanem előbb az ügy az osztályokhoz megy 
és ugy a központi bizottsághoz. 

E l n ö k : Kérem azon t. képviselőket, kik a 
9-dik szakasz 2-dik bekezdésének utolsó részét az 
osztályokhoz kívánják utasítani, méltóztassanak 
felállni. (Megtörténik.) A többség az osztályokhoz 
kívánja utasítani. 

T, ház! Minthogy az osztályok d. u. 6 órakor 
ülést tartanak , van szerencsém a jelen ülést befe
jezni, kérve a t. képviselőket, hogy holnap 10 óra
kor összejönni méltóztassanak. 

Az ülés végződik d. u. 1 % órakor. 

CCXLIY. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. jnnius 20-án 

G a j z á g ó S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Bemntattatnak : kérvények; a pénzügyi bizoltság jelentése az egyenes adókra vonatkozó törvényjavaslatokról; 
Bobory Károly határozati javaslata a sónak külföldre szállitása iránt. A pénzügyi bizottság az eddigi adószedés meghosszabbítására, 
vonatkozó törvényjavaslat szerkesztésével bizatü meg. A sójövedéki törvényjavaslat részletes tárgyalása tovább foly s bevégződik. A 
dohányjövedéki törvényjavaslat átalános tárgyalása megkezdődik. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó-
zsefb.} Gorove István, Lónyay Menyhért. 

Az ülés kezdődik d. e. 10Xl
A órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Horváth Lajos jegyző ur fogja ve
zetni ; a szólani kívánókat pedig Csengery Imre 
és Mihályi Péter jegyző urak jegyzik. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a jun. 19-
én tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Nincs észrevétel a jegyzőkönyv el
len ? (Nincs /) A jegyzőkönyv hitelesittetik. 

Miután a jegyzőkönyv hitelesítve" van. kérem 
az osztályokat, hogy délután 6 órakor az osztá
lyokhoz utasított szakasz felett a tárgyalásokat meg
kezdeni szíveskedjenek. 

BÓniS S á m u e l : T. ház! Bátor vagyok kér
dezni, hogy a szakasz maga utassittatik-e az osz
tályokhoz, vagy pedig az indítványok is? Mert 
én ugyan indítványomhoz nem ragaszkodom, a 
mennyiben annak czélja az volt, hogy Máramaros-
ra is kiterjesztessék a lehető legolcsóbb kedvez
ményi ár. Ez különben is elérethetnék; hanem 
abban elvet látok: mert ha a szerkezet meg
bukik, s mielőtt szavazás történt reá, a tárgy visz-

szautasittatik az osztályokhoz a nélkül, hogy 
az indítvány is oda utasittatik, az által az egyes 
képviselők kezdeményezési joga sértetik. Az én 
véleményem az, hogy annak a sz akasznak a tett 
módositványokkal együtt kell az osztályokhoz 
utasíttatnia. (Helyeslés). 

S o m s s í c h P á l : Én azt gondolom,hogy mind
annyian ebben a véleményben vagyunk, és ugy 
is értettük az elnök kijelentését. 

E l n ö k : Zólyom sz. kir. város közönsége 
más 21 község nevében, az 1848. V. t. ez. módosí
tását s illetőleg Korpona helyett Zólyom választó 
kerületnek felállítását és székhelyül Zólyom váro
sának kitűzését kéri megállapittaíni. 

Zala megye tapolczai járásának összes lakos
sága az adóhivatalnak Sümegre elrendelt áttéte
lét meggátoltatni, s azt továbbra is a megye járá
sának székhelyén Tapolczán meghagyatni kéri. 

Somogy megyében kebelezett Szent-Benedek 
község elöljárói s lelkésze a Madarász József kép
viselő által ezen község nevében beadott folya
modás ellen tiltakozva, állítják, hogy azt egyetlen 
egy vagyonos és választóképes polgár sem irta 
alá, és képviselőjük Somssích Pál iránt bizalmat sza
vaznak. (Éljenzés.) 

Horvát József igazolt honvédfőhadnagy a 
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magyar hadseregnek 1849-ik évben kiszolgálta
tott élelmi czikkekért kiadott pénzét kárpótoltatni, 
az államjavakban gazdatisztképen alkalmaztatá
sát és végre addig a honvéd-alapból segélyezteté-
sét kéri eszközöltetni. 

Mindezen kérvények véleményes jelentéstétel 
végett a kérvényi bizottsághoz fognak áttétetni. 

A budapesti ügyvédi egylet, a magyar kir. 
pénzügyminisztériumnál a bélyeg és illetékek, va
lamint a jövedelmi adóra vonatkozó törvényjavas
lat iránt benyújtott észrevételeit figyelembe vé
tetni kéri. 

Brassó szabad kir. város közönsége az egye
nes adók iránti törvényjavaslatra vonatkozó észre
vételeit figyelembe vétetni kéri. 

E két kérvény a pénzügyi bizottsághoz fog 
áttétetni. 

A pénzügyi bizottság bemutatja az egyenes 
adókra és behajtásukra vonatkozó jelentését. 

Kerkapoly Károly előadó (olvassa a 
pénzügyi bizottság jelentését.) 

E l n ö k : E jelentés, mellékleteivel együtt, ki 
fog nyomatni1), a t. képviselő urak közt ki fog 
osztatni, s annak idejében a ház meg fogja határoz
ni, hogy az osztályok e feletti tárgyalásaikat mikor 
kezdjék meg. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Tisztelt ház ! Midőn ezelőtt több mint két hó
nappal az államköltségvetést s az ezzel kap
csolatban levő törvényjavaslatokat a t. háznak 
beterjeszteni szerencsém volt , a t. ház azon 
szempontból tekintette ezen tárgyat, hogy va
lószínűleg két hónap alatt ezeknek tárgyalása 
be lesz fejezhető, s ezen tekintetből az april 29-én 
kihirdetett indemnitás iránti törvényjavaslatban 
az indemnitást két hónappal méltóztattak ujab
ban meghosszabbítani: még \ edig folyó hó 
utolsó napjáig. Miután azonban ezen határidő né
hány nap múlva lejár : bátor vagyok a t. háznak 
becses figyelmét erre felkérni, s a dolog siettetése 
végett következő javaslatot tenni : méltóztassék 
jegyzőkönyvileg kimondani: „A ház a pénzügyi 
bizottságot megbízza, hogy folyó évi april 29-én 
kihirdetett törvényben az adók iránt adott felha
talmazás ujabb meghosszabbítása iránt törvényja
vaslatot szerkeszszen és azt folyó hó 22-én tartan
dó ülésben nyújtsa be." Azért vagyok bátor ezen 
módot ajánlani, mivel ez által a tárgyalások is meg 
volnának rövidítve : mert az előbbi határozatok ér
telmében a pénzügyi bizottsághoz utasítandó 
minden ilyen tárgy, s ha például ma adnám be 
az erre vonatkozó törvényjavaslatot, annak kinyo-
matása és napirendre tűzése minden esetre néhány 
napot venne el; az általam ajánlott mód szerint pe

dig korábban lesz alkalma a pénzügyi bizottság
nak javaslatát beterjeszteni. Bátor vagyok tehát 
az előadott indítványt a t. ház figyelmébe ajánlani. 
(Helyeslés.) 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (felolvassa a Lónyay 
Menyhért indítványát. Elfogadjuk!) 

E l n ö k : Ha a t. ház beleegyezik, ezt végzésül 
kimondom, és ez a jegyzőkönyvbe föl fog vé
tetni. 

MarkoS I s t v á n : Pozsony vármegye több 
községe tót ajkú lakói a még hátramaradt úrbéri 
kérdéseknek az 1848. törvények értelmében és 
szellemében hova hamarabb a közjóllétnek megfe
lelő megoldása iránt a képviselőházhoz beadandó 
folyamodásukat Böszörményi László képviselőtár
sam s elvbarátomnak küldték be a végből, hogy azt 
ajánlólag a t . háznak benyújtsa. Minthogy azonban 
Böszörményi képviselő úr betegsége miatt e tekin
tetben akadályozva van, felkérése folytán van sze
rencsém e folyamodványt a t. háznak azon kérés
sel benyújtani, hogy azt a kérvényi bizottsághoz 
elintézés végett áttétetni méltóztassék. 

E l n ö k : E kérvény a kérvényi bizottsághoz 
tétetik át. 

Madarász József: Négy külön kérvényben 
négy községnek magokat választók és lakosokként 
aláirt lakói június 1 3-ika óta újból megkértek,hogy 
ugyan azon tárgyban kérvényüket a t. háznak 
benyújtsam. Ezen községek nevei következők: 
Németi, Sályi, Polgárdi és sz. kir. Győr városa. 
Kérem a házat, méltóztassék ezeket a kérvényi bi
zottsághoz utasítani. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz tétetik át. 
B o b o r y K á r o l y : Ugyan azon értelemben, 

melyben nyilatkozott az előttem szóló Madarász 
József képviselőtársam, Czegléd városa közgyűlé
sének határozatából és abból kiindult aláírással 
2,386, többnyire választó polgár aláírásával van 
szerencsém a t. képviselőház elé hasonló kérvényt 
terjeszteni. 

E l n ö k : A kérvényi bizottságnak fog kiadatni. 
Bobory képviselő úr határozati javaslatot 

adott b e : fel fog olvastatni. 
Horváth LajOS j e g y z ő (olvassa Bobory Ká

roly határozati javaslatát a sónak külföldre szállítása 
ránt.) 

E l n ö k : Ezen határozati javaslat ki fog nyo
matni 1), a képviselők közt szét fog osztatni, s an
nak idejében felvételére határnap fog kitüzetni. 

Napirenden van a sójövedék iránt bemutatott 
törvényjavaslat 9. szakasza harmadik bekezdésének 
tárgyalása. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a 9-ik sza
kasz 3-ik bekezdését.) 

l) Láad az Irományok 251-dik számát, [ l) Lásd az Irományok 252-dik számát. 
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Kerkapoly Károly előadó: A központi 
bizottságnak nincs észrevétele. 

E l n ö k : Méltóztatnak e pontot elfogadni? 
(Elfogadjuk!) Ennél fogva a 9-ik szakasz 3-ik be
kezdése megmarad. 

Horváth LajOS j e g y z ő (olvassa a 9-ik szakasz 
vég bekezdését.) 

Kerkapo ly K á r o l y e l ő a d ó : A központi bi
zottságnak ezen bekezdésre azon észrevétele van. 
hogy miután a képviselőház nem határozhatná 
meg, hogy Wielicskán mennyi legyen a só ára, 
ha csak e tekintetben egyezmény nem köttetett 
volna az illető kormánynyal, kifejezésre kívántuk 
hozni azt, hogy e szó után : „Wielicskán" fölveen
dők lennének ezek: „a második szakaszban emii
tett egyezmény alapján". Továbbá a 2-dik sorban 
e szó helyett ; ^szántára" ez lenne Írandó : „saját 
szükségletére;" a többi változatlanul maradna. 

E l n ö k : A pénzügyminiszter úr erre nézve 
módositványt adott b e : lesz szerencsém azt felol
vastatni. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a pénzügy
miniszter módositványát, mely szerint a 9-ik szakasz 
utolsó kikezdene helyébe volna teendő : „Árva, Liptó 
és Turócz megyék mindegyikében felállítandó raktá
raknál a zöld- és spizasó 5 frt 40 kr.u) 

MadoCSányi P á l : A mint szerencsém volt 
a minap is említeni, köszönettel fogadom a pénz
ügyminiszter urnák az iránti nyilatkozatát, hogy 
az illető vidékeken sólerakó helyek fognak felállít
tatni, mert a sólerakó helyek felállítása által eleje 
lesz véve a visszaéléseknek, melyek a só eladásánál 
követtettek el ; hanem mégis azon részben nem le
het megnyugtatásomat kijelentenem, hogy a mi
niszteri előterjesztésben, a spiza- és a kősó közti 
különbség nincs megemlítve, holott a zöldsó és a 
spizasó közt a becsre és az értékre nézve annyi 
a különbség, hogy most is leginkább az által ká
rosodik meg a köznép, hogy midőn zöldsót kivan 
az illető eladóknál, spizasót kap. Méltóztassa
nak tekintetbe venni, hogy épen azon vidéket a 
legszegényebb nép lakja, és hogy épen az ottani 
szegény népnek legtöbb szüksége van a sóra. 
Mert mi főeledele azon népnek ? A kolompár. Zsira
déka nem levén, ehhez sok só szükséges. A ká
poszta, melynél szintén fődolog a só. Úgyszintén 
a marhanevelésnél is. Mert juhokat kell tartani és 
a túró sok sót követel, Üszre nem levén neki ele
gendő takarmánya, hogy juhait eltartsa, azokat 
meg kell ölnie és be kell sóznia: ehhez ismét sok 
só kell. Ha valami vidék terhelve van a sóra 
nézve, akkor ez a felvidék, a mint ez statistikai 
adatokból kitűnik. 

Szepesy Mihály munkája szerint egy sze
mélyre 1 6 ' 4 font sófogyasztás esik. Méltóz
tassanak felvenni, hogy a felvidéken most két

féle só van : az úgynevezett limitosó , és az; 
úgynevezett kereskedelmi, comerz-só. Limitosó jön 
egy személyre 18 font, az egésznek fogyasz
tása tesz 13,000 mázsát; azon kivül kereskedelmi 
só a múlt években elfogyott 8—9 ezer mázsa: és 
így Liptóban, Árvában és Turóczban nem 18 
font, hanem 27 fontnál is több esik egy főre. Át
lagos számítás szerint egy-egy személy 1 frt 1() 
Va krral járul a sójövedelemhez. Már ha méltóz
tatnak felvenni mi huszonkét ezer mázsa só ára, 
akkor világosan kitűnik, hogy egy személyre nem 
1 frt 10 Va kr, hanem sokkal több, 1 frt 50 kr. esik, 
és igy a mostani rendszer szerint kétszeresen van 
károsítva a nép. 

Régi időkben, a midőn még utalva voltunk 
a lengyel államra , a lengyel állam barát
sága és a kedvező szomszédi viszonyok tűr
hetővé tették az állapotot. Akkor még Porosz- és 
Oroszország Wielicskából nem vitték ki a legjobb 
sót potom áron. Sőt még Mária Terézia idejében 
is egész 1848-ig szintén figyelembe vették azt, 
hogy kisebb áron kell a sót adni ; de ez nem volt 
kedvezmény, mert a galicziai só roszabb,mintamá-
ramarosi só, s csak Schmerling és Bach alatt jöttek 
azon ideára, hogy fejenkint kivetették az illetményt 
és a többit roppant áron kellett fizetni, holott most a 
kereskedelmi zöldsó 8 frt. és a spizasó 7 frt. 83 
krért a vállalkozók lerakó helyein adatik el. 

Részemről azonban korán sincs szándékom
ban, hogy priveligiált állapotot idézzek elő, ha
nem a sóárakat ugy kívánnám megállapittatni, 
hogy ez által a csempészetnek ut ne nyiljék, se a 
közigazgatásra hátrány ne származzék. Ez távol 
van tőlem.Meg vagyok győződve, hogy azon kis ha
szon fel nem éri azon költségeket, melyeket a csem
pészet okoz ; sőt ha oly állapotban volnánk, hogy 
nem lehetne igazságot szolgáltatni neküuk, csak 
az által, hogy a csempészetnek tág kapu nyittas-
sék, akkor arra kérném a t házat, hogy adna min
den személynek egy bizonyos számú fontot aján
dékba, a többit pedig vegye egyformán mert igy 
a csempészkedési költségek, melyek inproducti-
vak, nem mennének füstbe; hanem csak azt kívá
nom, hogy azon vidék állapota tűrhetővé tétessék, 

Magyrországon fenálló sóárakhoz képest 
adassék a galicziai só, azaz legyen csekélyebb, 
mert a galicziai só sokkal kevesebbet ér, mint a 
mármarosi. Ha a zöld sóra indítványomban ki sem 
terjeszkedem és e részben el is fogadnám a mi
niszter úr indítványát, legalább a spizasó, mely 
sokkal roszabb és csekélyebb értékű, ugy szállíttas
sák le, hogy ez által a csempészkedés is meg legyen 
akadályoztatva, de azon vidék se szenvedjen sérel
met, avagy pedig — a mi meggyőződésem szerint 
sokkal czélszerubb s mi által a három megye 
lakosságának érdekei sikeresebben meg lennének 
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óva — a spizasó egészen kiküszőböltessék, s az 
ottani vidék kirekesztőleg csak a jobb minőségű 
zöldsóval láttassék el, mely a tisztelt pénzügy
miniszter úr részéről javallott 5 frt 40 krral a 
kincstári lerakó helyeken áruitatnék. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
T. ház! Midőn ezen módositványt beadtam, azon 
nézetből indultam ki, hogy ez által eleget teszek 
azon kívánalmaknak, melyek Árva, Turócz és 
Liptó megyék részéről előttem is nyilváníttattak. 
Ezen kívánalmaknak, ugy hiszem, elég van téve 
az által, hogy a só beszerzése végett nem szüksé
ges Wielicskára menni, hanem az azon megyék
ben felállítandó raktárakban kapható lesz azon 
árszabás szerint, mely a javaslatban foglaltatik. 

Bátor vagyok megkérni a t. képviselő házat: 
méltóztassanak a javaslatba hozott árnak megtar
tását elhatározni, miután ezen ár megegyezik az 
egyesség szerinti árakkal. 

Azonban miután a t. képviselő úr azt méltóz
tatott mondani, hogy a spiza sóroszabb minőségű 
lévén, annak árulása a vidékre nézve nem kivá-
natos, ennélfogva magam részerői is rá állok arra. 
hogy ilyen só Wielicskáról többé ne hozassék ezen 
három megyei raktárakba. Tehát hogy ezen kívá
natnak eleget tegyünk, legegyszerűbb lesz, ha a 
szerkezetből a „spiza só" kihagyatik. (Helyeslés.) 

MadOCSányi P á l : Miután én Turócz és Árva 
megyék képviselőjével e részben módositványt 
adtam be ; azonban pénzügyminiszter urnakje-
len kijelentésével megelégedve és általa meg va
gyunk nyugtatva: módositványunkat visszavesszük. 

StefanideSZ H e n r i k : Részemről szintén 
visszaveszem a módositványt. 

V i to lay József: Bátor vagyok hivatkozni a 
t. miniszter úr nyilatkozatára, és felkérnem, mél
tóztassék ezen kedvezményben a trencsénmegyei 
sóraktárakat is, melyek Wielicskából fedezik só-
szükségleteiket, részesittetni, az az hogy hozzánk 
az úgynevezett spizasó ne szállittassék : akkor mi 
is megelégszünk a miniszteri módositványnyal. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter. 
Atalában felállított elv az, hogy a sóaknai árakhoz 
hozzászárnitva a szállítási árakat , máramarosi só 
mindazon vidékeken kapható legyen, melyek ezt 
kívánni fogják. A hol tehát ez kívántatik, sóraktá-
rak fognak felállíttatni, annyival inkább, mivel el
készülvén a kassa-oderbergi vasút és ez összeköt
tetésben levén Máramarossal, a kívánság könnyen 
teljesíthető. 

KvaSSay Lász ló : Azt kívánnám, ha a zsol
nai raktárakra nézve azon rendelkezést méltóztat
nék tenni, hogy ott spizasó ne árult assék. A t. 
miniszter úr máramarosi sóról szólott, melynek 
fuvarbére hozzánk mázsánkint 2 írtnál többe ke
rülne, s így a nép nem juthatna hozzá. 

HÉPV. H. KAPLÓ. ]86a/6. vm. 

Kerkapoly Károly eladó : T. ház! Én azt 
hiszem, hogy midőn a t. pénzügyminiszter úr 
Árva, Liptó, Turócz megyék lakosait illetőleg 
megígérte, hogy Wielicskáról spizasót az or
szágba szállittatni nem fog, akkor ezen igéretét 
kiterjeszttette mindazon raktárakra nézve, melyek
ben wielicskai só egyátalában árultatik; s ebben a 
t. képviselő urak megnyughatnak. {Helyeslés). 

Z m e s k a l Mór : Bátor vagyok felkérni a 
minisztériumot — mert tisztába akarok jönni ma
gammal, s nem tudom, jól fogtam-e fel a határozatot 
— Árva, Turócz, Liptóra nézve. Én ugy fogtam 
fel, hogy azokban a megyékben a só ára 5 frt 40 
krban állapittatik meg, de csak a zöldsóé! (Ugy 
van! Természetesen!) 

Elnök : Miután Madocsányi képviselő úr 
módositványát visszavette, azt hiszem, annak fel
olvasása fölöslegessé vált. (Helyeslés.) A ház egy
hangúlag elfogadván a pénzügyminiszter által 

| beadott második módositványt, azt hiszem, nincs 
szükség arra, hogy a központi bizottság szö
vegezésére történjék a szavazás, hanem határo
zatképen ki lehet mondani; mielőtt azonban ki
mondanám, szükséges, hogy feloívastassék. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a pénz-
j ügy miniszter módositványát). 
j E l n ö k : Elfogadja-e t. ház? (Elfogadjak!') 

Ennélfogva a 9-ik szakasz 4-ik kikezdése a pénz
ügyminiszter úr által beadott szövegezés szerint 
fogadtatott el. 

Következik a 10-ik szakasz. 
Horváth Lajos jegyző (olvassa a 10-ik 

szakaszt.) 
Kerkapoly Károly előadó : A központi 

bizottságnak a 10-ik szakaszra nincs észrevétele. 
(Felkiáltások : Maradjon!) 

Elnök : Ennélfogva következik a 11-ik 
szakasz. 

Horváth Lajos jegyző (olvas sa a 11-ik 
i szakaszt. Felkiáltások: Marad! Marad!) 

Kerkapoly Károly előadó : A központi 
I bizottság e szakasz 2-ik sorában e két szót : „mi-
| vei, ennek" mint feleslegest kihagyatni kívánja. 
! (Helyeslés.) 
j ' Halász Boldizsár : T. ház! Miután azon 
! meghatározásból, hogy a só ára legalább 25 frtra 
I terjed ki, azt is lehet következtettni, hogy a ki 
i 25 fontnál kevesebb sót vesz, azt magasabb áron 

fizeti; s nem gondolnám, hogy a minisztériumnak 
és a központi bizottságnak az lett volna a szán-

: deka, hogy a legszegényebb néposztály, melynek 
) nincs módjában egyszerre 25 font sót venni, a sót 
! magasabb áron fizesse, pedig ama kifejezés ezt is 
| tehetné : a 11-ik szakaszt igy kívánom módosít -
i tatni : „25 fontnál kisebb mennyiségben só az 
I államraktárakban nem adatik el :" mert ekkor 

10 
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ezen értelmezhetés tökéletesen megszűnik .Különben 1 
is én azt gondolom, hogy senkinek sincs czéljában 
azon elvet megállapítani, hogy a kik csak kisebb 
mennyiségben vásárolhatnak. azok magasabb 
áron vegyék a z6t. (Közbeszólások : Maradjon !) 

E l i lök t Elfogadja a t. ház a 11-ik szakaszt 
a központi bizottság által tett módosítással ? (Elfo
gadjuk!) Ennélfogva a 11-ik szakasz a központi 
bizottság által tett észrevétellel elfogadtatik. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a 12-ik 
szakaszt.) 

HaláSZ Bold izsár : T. ház! Én ugy vagyok 
értesülve, hogy ily marhasó-készlet körülbelül 
még 200,000 mázsányi van. Már most én részem
ről nem tudok megnyugodni abban, hogy e kész
let megsemmisíttessék, vagy nem tudom mi tör
ténjék vele. Ha valakinek van szándéka, abból 
miért ne vásárolhasson, ne vehessen ? Méltóztassa
nak megengedni, valóban a provisorium alatt sok
szor botrányos dolgok történtek: midőn például 
néhány dohánytermelő holmi sarju-dohányt vitt 
eladni, azt mondották reá, hogy ez nem kell, ezt 
nem veszszük meg; és mit tettek vele ? A Tiszába 
sülyesztették. Tehát kérem, ha már készen áll 
azon 200,000 mázsa, legalább engedtessék meg, 
hogy eladathassák. Ennélfogva én ezen 12-ik pon
tot igy kívánnám módositani: „A különösen készí
tett marhasótermelés a fenálló mérsékelt áron 
árultassék, és mihelyt a meglevő készlet eladatik, 
az árulás azonnal megszűnik." Ezt ajánlom a t. 
ház figyelmébe; mert az valósággal különösen 
tűnnék föl, hogy van marhasó, de azt nem szabad 
árulni csak azért, mert a pénzügyminiszter úr 
netalán néhány forinttal többet vél bevehetni ak
kor a kősóból. (Maradjon!) 

Elnök : Elfogadja a t. ház a 12-ik szakaszt? 
{Elfogadjuk! Közbeszólás a szélső bal oldalról : Hát 
a Halász rnódositványával mi történik f) Bocsánatot 
kérek, én kötelességemből kifolyóiaga szerkezetre 
tettem fel a kérdést, s miután a t. képviselő úr 
írásbeli módositványt nem adott be, következőleg 
az 6' módositványa fölött nem is történhetett sza
vazás. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a 13-ik 
szakaszt.) 

Kerkapoly Károly előadó : A központi 
bizottság ezen egész szakaszt átalakitatni kívánja 
e következő szerkezettel : „A pénzügyminiszter 
felhatalmaztatik, hogy a sójövedékre vonatkozó 
eddigi szabályokat és rendeleteket, különösen azo
kat is, mekyek a sónak trágyázási és technikai 
czélokra eladását szabályozzák, amennyiben jelen 
törvény által változás alá nem esnek, továbbra is 
érvényben tarthassa. * 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a központi bizott
ság eme szövegezését? (Elfogadjuk!) 

P a p p P á l : A sójövedékre vonatkozó minisz
teri törvényjavaslat, valamint a központi bizottság 
munkálatának részletes tárgyalásánál mutatkozott 
a t. háznak azon pontokba bele nem egyezése s 
helytelenitése. Ezen 13-ik pont az, mely magában 
a legtöbb nehézségeket foglalja, annyival inkább, 
miután nem tudjuk, hogy mit szavazunk meg 
benne. A központi bizottságnak észrevétele csupán 
csak egy pár igének vagy szónak hajlításában kü
lönbözik ; egyéb észrevételt a központi bizottság e 
pontra nézve nem tesz. Én pedig szükségesnek ta
lálnám, ha valamennyi pontja e javaslatnak, vagy 
bizottsági munkálatnak visszaküldhető volna az osz
tályokhoz ujabb tárgyalás és bővebb tárgyilagos 
felvilágosítás végett. Ézt ajánlanám a t. ház figyel
mébe, és kérem az osztályokhoz visszaküldeni 
hogy az tárgyilagos, terjedelmes véleményét elő-
terjeszsze. (Maradjon!) 

Elnök: Elfogadja a t. ház a 13-ik szakaszt 
a központi bizottság által tett észrevétellel ? (El
fogadjuk!) 

Csanády Sándor: Nem fogadjuk el! 
E l n ö k : Ennélfogva kérem azokat, a kik el

fogadják, méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) 
A többség a 13-dik szakaszt a központi bizottság 
észrevételével elfogadta. 

S i m a y G e r g e l y : T. ház! A törvények alko
tása körül, azt hiszem, egyik mellőzhetlen tekintet
nek kell lenni annak is, hogy az alkotandó törvény
ben azon tárgy, melyről intézkedés tétetik, a lehe
tőségig egész kiterjedésében ki legyen fejtve s ne 
hagyjon főn semmi kételyt egyes ágaira nézve. 
A jelen törvényjavaslatnál én ezen mellőzhetlen te
kintetet némileg figyelmen kivül hagyatva, mel
lőzve látom, és pedig azért, mert benne egyetlen 
szóval sem tétetik említés a sós kutakról, melyek 
minden esetre a sónak tárgyát képezik, és arról 
említést tenni nézetem szerint mind az orszáf la-
kosságának megnyugtatása, mind magának a kor
mánynak is érdekében áll annyival is inkább, 
hogy későbben az e tekintetben történhető tévma-
gyarázatok elkerültessenek. 

Ellenvetheti talán valaki, hogy itt a sójöve-
dékrőlvanszó.a sós kutak pedig nem képezik a só-
jövedék tárgyát. Legyen szabad, t. ház, e részben 
utalnom az erdélyi 1848 : XI . t, cz.-re, mely habár 
hasonlólag a só árára vonatkozik, még sem tar
totta feleslegesnek a sós kutakról is említést tenni, 
és illetőleg azoknak szabad használatát a hazai 
törvények értelmében fentartani. 

D e , t. képviselőház, még egy más körül
mény is van, a mely engem arra indít, hogy a sós 
kutakra vonatkozólag ezen törvényben praecis. ha
tározott intézkedést kívánok tétetni. Ezen körül
mény a következő: vannak, t. ház, Erdélyben és 
talán Magyarországon is oly helységek. melyek-
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nek határán 1848-ban nyitva állottak, és az illető la
kosság szabadon élvezte a sós kutakat. Későbben 
az absolut kormány beálltával hatalomténynyel 
betömetni rendeltettek, s igy az ország lakosai 
azon helységekben a törvény által biztosított jo
gaik élvezetétől megfosztattak. Gondoskodnunk 
kell tehát, t. képviselőház, hogy azon jogfosztott 
országlakók jogaik élvezetébe visszahelyeztesse
nek, illetőleg a törvénynek ez irányban is érvénye 
helyre állíttassák. 

Ezen indokból bátor vagyok külön szakaszt 
indítványozni, mely a 13-dik szakasz után állana, 
s azt a t. elnökség kezébe letéve, ajánlom a t. kép
viselőház pártfogásába. 

Horváth Lajos jegyyzö (olvassa Simay 
Gergely indítványát', miszerint a 13-ik szakasz után 
a következő uj szakasz volna teendő: „Mindazon sós 
kutak, melyek 1848-ban az egyes kétségekben az illető 
lakosság számára nyitva állottak, a szokott felügyeleti 
rendszabályok mellett jövőben is szabadon lesznek hasz
nálhatók.1') 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
T. ház! A 13-ik szakasznak elfogadása által, ugy 
hiszem, ezen kérdés elvan döntve. A 13-ik szakasz 
azon felhatalmazást adja a pénzügyminisztéri
umnak , hogy az eddig fenálló szabályokat és 
gyakorlatot tartsa fen. S ezen gyakorlat szerint 
épen Erdélyre nézve áll a szabály, hogy mindé- | 
nütt, a hol sós kutak vannak, szabályszerű ellenőrzés 
mellett bizonyos napokon a község lakossága hasz
nálhatja azokat. Ennélfogva megszorítás nem szán
dékoltatik : mert ezen használat jövőre is megma
rad. Egyébiránt az indítványt olyan átalánosság-
ban, mint a képviselő úr indítványát formulázta, 
nemistarthatom elfogadhatónak, mert megtörténhe
tik , hogy egy községben két , három sós kut is 
van, holott a község használatára egy is elegendő. 
Nem tartanám tehát ezélszerünek törvény által 
kimondani, hogy minden kutat ki kell nyittatni. 
Különben biztosithatom a t. képviselő urat, hogy 
a pénzügyminisztérium által mindenütt, a hol 
ilyen sós kutak vannak, s a hol az illető lakosok 
azokat eddig élvezték, jövőre is azok élvezetében 
meg fognak hagyatni. (Helyeslés.) 

S i m a y G e r g e l y : A t. pénzügyminiszter úr 
válasza egy tekintetben igen megnyugtató; de az 
én indítványom kiterjed az 1848-ban nyitva állott 
s azután az absolut kormány által betömött sós 
kutakra. (Maradjon! Zaj.) 

E l n ö k : A t. ház a 13-dik szakasz eldöntésé
vel az uj indítvány sorsa felett is döntvén, e sze
rint átmehetünk a 14-dik szakaszra. (Helyeslés.) 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a 14-dik 
szakaszt.) 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház a 14-dik sza- I 

kaszt? (Elfogadjuk!) Ennélfogva a 14 dik szakasz 
elfogadtatik. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
A jelen törvény hatályba léptére július 1-ső napja 
levén kitűzve, ez feltételezi, hogy a még függő
ben levő 9-dik szakasz is legrövidebb idő alatt 
eldöntessék, hogy a törvényjavaslatot a mélt. 
főrendek mielőbb tárgyalhassák, különben a tör
vény hatályba léptének határidejét továbbra kel
lene tenni. Ennélfogva bátorkodom ezen észre
vételemet a t. ház figyelmébe ajánlani. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a 15-dik 
szakaszt.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ? 
Berzenczey Lász ló : Pár szóval bátor va

gyok felemlíteni, hogy e törvényezikkben nem 
látok apró sóról említést, pedig az 1848-diki ko
lozsvári országgyűlésen előfordult, hogy ne dob
ják a vizbe, mert attól a halak megdöglenek, és 
igy nem csak a sót monopolizálják, hanem a ha
lászatot is. Szeretném tehát tudni, vajon jövőre is 
a vizbe fogják-e dobni ? Semmi esetre sem ártott 
volna erről a halászat érdekében a törvényezikk
ben szólani. 

E l n ö k : A törvényjavaslat átalánosságban 
és részletekben, kivéve a 9-dik szakasznak az 
osztályokhoz utasított részét, elfogadtatott; mint
hogy azonban egy része még el nem fogadtatott, 
nem lehet már most meghatározni a napot, me
lyen a végleges szavazás történendő. 

Most, a t. ház engedelmével, a dohányjöve
dék iránti törvényjavaslat fog tárgyalás alá vé
tetni. 

Tisza K á l m á n : T. ház! Mielőtt a dohány
jövedéki törvényjavaslatra átmennénk, figyelembe 
veendőnek tartom azt. mit a t. pénzügyminiszter 
úr mondott, hogy t. i. ha azt akarjuk, hogy a 
törvény július 1-ső napján életbe lépjen, szük
séges, hogy a még függőben lévő 9-dik szakasz 
mielőbb eldöntessék: azért kérném a t. elnöksé
get, méltóztassék az osztályokat mindjárt utasí
tani, hogy mi elébb, talán még ma jőjenek össze 
e szakasz tárgyalása végett. 

E l n ö k : Mindjárt az ülés elején a jegyző
könyv hitelesítése után kötelességemnek tartottam 
épen ezen okból az osztályokat ezen szakasz tár
gyalása végett délutáni 6 órára meghivni. 

Tisza K á l m á n : Bocsánatot kérek; de az 
elnök előadása közben is folyvást oly nagy a 
zaj, hogy szavait megérteni nem lehet. (Igaz!) 

Elnök: Következik a dohányjövedék iránti 
törvényjavaslat átalános tárgyalása. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a 243. sz. 
iromány 11-dik mellékletét, a 244. sz. irománynak 
a dohányjövedéki törvényjavaslatra vonatkozó részét, 
végre a 24ó. sz. irományt.) 
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Zsedényi E d e : Midőn a 7-dik osztály 
hazánk nemzetgazdasági és erkölcsi érdekeinek 
tekintetéből a dohányegyedáruságnak megszünte
tését inditványozá, egyszersmind elfogadá azon 
tétel jogosultságát is, mely szerint ezen megszün
tetés által az állam jövedelmének veszteséget szen
vedni nem szabad. 

A dohányegyedáruság káros hatásait az or
szágos magyar gazdasági egyesület 1860-tól 
fogva több izben adván elő. szabad legyen azok 
sorából különösen egyre figyelmeztetnem a tisztelt 
házat. A dohány egyedáruság behozatala eleinte 
annyira csökkenté a dohánytermelést, hogy 1851-
ben csak 31,136 hold, de hét év múlva, 1858-ban 
már 133 600 hold volt dohánymivelés alatt, mi
nek folytán annyira növekedett a termelés, hogy 
az adott engedményeket visszavonni, a mivelendő 
holdak számát 68,000-re és igy a termelést felére 
le kellett szállítani. Ez eset kétségtelenül bebi-
zonyitá — ezt mondja a gazdasági egyesület — 
miként az egyedáruság, habár egy határozott 
csekélyebb terjedelmű mivelést idézhet is elő; de 
azt, hogy ez a maga természetes, t. i. azon fokára 
emelkedjék, melyen magát méltányos haszonnal 
fen is tarthassa . nem eredményezheti soha, sőt 
ellenkezőleg vagy elnyomja, mert lebilincseli a 
szabad fejlődést, vagy oly fokra csigázza fel azt mes
terségesen , melyen azután vagy épen nem, vagy 
csak más érdekeknek elnyomásával tarthatja fen 
magát, és mellőzve lévén a szabad verseny, a ter
melés tökéletesbülésére törekvő ösztön is elma
rad. (Helyeslés balról.) 

Az országos gazdasági egyesületnek ezen né
zeteit pártolták az ipar- és kereskedelmi kamarák 
és az engedélyezett termelőkön kívül az ország 
többi lakosai, mert azokat a legújabb tapasztalás 
is igazolá. Ugyanis a dohányegyedáruság mind
járt első tiz éve tönkre tévé a magyar dohány kivi
telét. Ez előtt az évi középtermés 700 — 800 ezermá
zsa közt ingadozott, Ausztriába ment 320,000, ben 
elfogyasztatott 200 ezer, a többi külföldre vitetett. 
Azonban Olasz- és Francziaországokban, hova — 
az egyedáruság behozatala előtt — Sina, Vodianer 
és Ulmarm nagykereskedőházak, a kormánynyal 
kötött szerződések folytán , évenkint 200,000 má
zsa dohányt szállítottak, a magyar dohány keleté 
megszűnt, mert az egyedáruság uralma alatt a 
dohány minőségére semmi figyelem nem fordíttat
ván; a közönséges dohány külföldi vevőt sem ta
lált. Tehát nem a termelés bőség-e miatt kellett 
azt 70,000 holdra szorítani hanem mivel a 
magyar dohány elébbi külföldi piaczát elveszíté. 
Ezelőtt a külföldi vevő a dohány minősége sze
rint emelé az árt s a termelőt ez által ösztönözte 
a finomabb dohány termesztésére; most válogatott 
kerti levelekért adnak ugyan mázsánkint ]22 fo

rintot, miután azonban ezek osztályába csak szép, 
jó, egyenlő színű, teljesen érett, sérületlen, igen 
tartalomdus, egyenlő alakú, legfinomabb anya
levelek soroztainak, ezen nyolcz együttes tulaj
donságnak megitélése pedig nagy nehézségekkel 
jár, azokat nem, vagy ritkán termelik, és az 
átalános termelés 3 — 4, legfölebb 7 forintos do
hányra terjed, mely külföldi vevőre nem számit
hat, holott a német szövetségi dohányültetők 
egyedáruság nélkül az amerikai dohánynyal mégis 
versenyezhetnek. 

Ezt nem tagadjuk — ugy válaszolnak a mo
nopólium védői — de fő kérdés: mikép lehet an
nak jelen jövedelmét pótolni ? mily alakban tör
ténjék a kárpótlás tényleges keresztülvitele'? me
lyik azon megadóztatási mód, mely pénzügyileg 
legjövedelmezőbb és nemzetgazdaságilag legke-
vésbbé terhes ? 

Igen is. ez a fő kérdés; de annak megoldása 
előtt feleljenek tisztán azon kérdésre, vajon lehet
ségesnek tartják-e hazánkban az egyedáruság szi
gorú keresztülvitelét"? mert az eddigi eredmények 
nem arra mutatnak. Ugyanis áttekintettem az 
osztrák kincstári előirányzatokat 1861-től fogva, 
s azt tajmsztaltani, hogy a belfogyasztás azóta 
mindig ugyanaz maradt a magyar korona orszá
gaiban — 192 és 194.000 mázsa közt — a nettó 
jövedelem sem változott. 1861-ben a bruttó jöve
delem volt 13,600,000 frt. a kezelési költség 
1400,000 frt. maradt 12,200.000 ; abból levonván a 
gyártási és megszerzési kiadást, mely némelykor 
!/5 százalék, marad nettó 9,000,000 frt: ez nem igen 
változott 1867-ig, és ezen múlt évben leszállt ki-
lencz millió forinton alul; az egész monarchiára 
nézve pedig a tiszta jövedelem előirányozva volt 
26 millió forinttal, 51 millió bruttó jövedelem 
után. Francziaországban ugyanazon idő alatt 
143 millió franktól 188 millióig növekedett a tiszta 
jövedelem, és igy 6 év alatt 45 millióval. Nem 
mutat-e ezen megakadás minálunk arra, hogy 
hazánkban a dohányegyedáruságnak nincs jövője, 

} és hogy az annak fentartásáért hozott áldozatok
nak nem felel meg aránylag a jövedelem? Igy a 
Muraköz vidékén, melynek földein a dohány igen 
bőven termett, a csempészkedés annyira növeke
dett, hogy a dohánymivelést egy időre el kellett 
tiltani; nem rég megint — mint hallom — 21 
helységben megengedtetvén, a pénzügyi közegek 
által remélhetőleg megbecsült tavalyi termés
nek csak is fele szolgáltatott be, a másik fele al
kalmasint Stiriába csempésztetett. Angliában, 
melynek területén sehol dohányt termelni nem 
szabad, melynek határit a tenger őrzi, a csempész
kedés már most évenkint busz millió forinttal 

j rövidíti meg az államnak, különben 63 millió fo
rintra rugó dohányegyedárusági jövedelmét, s 
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ottan a esempészkedés csak is a partlakosokra 
szorítkozik, mert ben az országban az egyszer be
hozott dohány eladása szabad. Hazánk maga 
termeli a dohányt, itten az egyedáruság fentartása 
egy részről örökös kémkedéseket, kutatásokat, 
csatározásokat feltételez, más részről csalást, lo
pást, csenipészkedést szül: azért merem állítani, 
hogy főleg a dohány egyedáruság behozatala óta 
merült fel népünknél a pénzügyőrök iránti ellen
szenv. (Ugy van!) Hasonló helyzetben volt az 
angol törvényhozás 1825-ben, midőn a sóadót, 
bár 14 millió forintot jövedelmezett, népszerűtlen
sége miatt eltörülni kénytelen volt, mert jövedelmé
ben az állam már is a dugárusokkal mintegy 
osztozkodott. Lehetséges-e, hogy a közvélemény 
istápolásán alapuló magyar törvényhozás az adóz
tatásnak jelen nemét fentarthassa ? 

Erezte ezt maga a pénzügyminiszter úr, mi
dőn am. é.decz. 19-kén tartott országos ülésben, a 
tisztelt ház átalános élénk tetszésétől kisérve, szó
ról szóra ezt monda : „Vannak több módok, melyek 
szerint gondoskodni lehet arról, hogy az állam
nak a kivánt jövedelme is befolyjon és minda
mellett a dohányegyedáruság megszüntethető le
gyen ;" a 7-dik osztály pedig egy fél év lefo
lyása után azt kivánja, hogy előkészületek tétes
senek, miszerint az egyedáruság jövedelmei a 
kincstár hátránya nélkül más utón pótoltassanak. 
A miniszter úr azt igérte decz. 19-én. hogy 
egy évig a kérdést tanulmányozván, azután javas
latát be fogja nyújtani; a 7. osztály még egy 
évvel toldja meg a tanulmányozási időt, és hogy az 
alatt épen azon kérdés megoldathassák, mily alak
ban történjék a kárpótlás tényleges keresztül vi
tele, már is az egyedáruság megszüntethetését 
kimondani kivánja: először azért, mert nem tartja 
lehetségesnek az egyedáruság consequens keresz
tülvitelét ; másodszor azért is, mert azóta oly té
nyek merültek fel, melyek oda mutatnak, hogy 
a birodalmi tanácsban képviselt országokban is 
dohányt akarnak termelni, mely esetben épen az 
egyedáruság dohánytermelésünket tökéletesen 
tönkre tenné. (Helyeslés balról.) 

A megadóztatási módnak alaki megváltozta
tása iránt idő közben több javaslatok tétettek : igy 
a dohánygyártás és kereskedés megadóztatásával 
össze kívánták kötni a fogyasztók megadóztatását; 
mások a dohányfogyasztási egyenes adót a behoza
tal könnyítése által jelentékenyen növelhető vám
bevétellel együtt az eddigi jövedelem pótlására ele
gendőnek találják ; voltak, kik szerint a dohány
termelők , ha megszabadíttatnak azon zsibbasz
tó akadályoktól, melyek ezen jövedelmi forrást 
majdnem végkép kiapasztották , örömest fognak 
vállalkozni arra, hogy az államnak előlegezzék 
jövedelmi adó alakjában azon illetéket, melyet Ők 

később a fogyasztókon meg fognak venni; az or
szágos gazdasági egyesület, midőn a külkereskedés-
nek szabadabb mozoghatását 1866-ban sürgette, ja
vaslatba hozott egy kereskedelmi társulatot, mely a 
dohány kivitelével különösen foglalkozzék. A 7-ik 
osztály ezen, a hirlapokban is tárgyalt dohánymeg-
adóztatási módok iránt addig nyilatkozni nem akar, 
míg a pénzügyminisztérium ide vonatkozó javas
latát a ház elé nem terjesztendi; s hogy ez egy con-
cret javaslattal felelhessen meg a közvárakozásnak, 
hogy ne legyen többé kénytelen megküzdeni sa
ját hivatalos közegeinek elfogultságával, szüksé
gesnek tartja, miszerint a nemzet azon kivánata, 
hogy a dohányegyedáruság megszüntessék, hatá
rozott kifejezést nyerjen. Azért ajánlom a 7-ik 
osztály által javasolt határozat elfogadását. (He
lyeslés.) 

Tisza K á l m á n : T. ház ! Az átalános vita 
alkalmával, mely a dohányjövedék, helyesebben 
szólva a dohányegyedáruságról szóló törvény fö
lött foly, magáról a törvényjavaslatról nem szán
dékom szólni, mert midőn valamennyi előttünk 
fekvő törvényjavaslat az átalános vita tárgyát ké
pezte, valamennyire nézve megmondottam, hogy 
a fenforgó kényszerűség miatt azokat a részletes 
vita alapjául elfogadni kész vagyok. Csak annyit 
jegyzek meg tehát e törvényjavaslatra vonatko
zólag, hogy én a törvényjavaslat elfogadása felté
teléül kötöm ki mintegy, vagy legalább csak azon 
esetben tartom teljesen indokolhatónak annak el
fogadását, ha egy oly határozati javaslat, mint a 
minőt a 7-ik osztály külön véleménye tartalmaz, 
a t. ház által elfogadtatik. Szólani kívánok te
hát a dologhoz főleg ezen szempontból. 

Mindenesetre fontos és kényes a tárgy, 
melyről most szólanunk kell: fontos és kényes, 
mert a dohányegyedáruságnak megszüntetése és 
pedig minél előbb való megszüntetése, azt hi
szem részemről , mind nemzetgazdasági . mind 
a nemzet közerkölcsisége tekintetéből okvetle
nül szükséges. De mindamellett azt rögtön, 
mint az ember óhajtaná, megszüntetni ismét 
nem lehet. Nem lehet megszönxetni rögtön, mert 
az egyedáruság jövedelmei az állam jövedel
meinek tetemes részét teszik, a melyet az államnak 
nélkülözni nem lehet, mert nem akarhatja, azt gon
dolom, egyikünk sem. sem azt, hogy az állam pénz
ügyei a legnagyobb zavarba hozassanak, sem azt, 
hogy az államadósság szaporítása utján a jövőnek 
rovására igyekezzünk szabadulni ezen tehertől még 
ez évben,sem pedig azt, hogy azon minden esetre te
temes nagyszámú honpolgárok érdeke, kik eddig 
a fenálló monopóliumra alapitották gazdálkodási 
és elélhetési rendszerűket, egy napról más napra 
megsemmisíttessék : mert hitem szerint nincs ugyan 

' azon érdekelteknek joguk arra, hogy azon követe 
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léssel álljanak elő', hogy miattok és érdekeik 
miatt az ország és nemzet érdekei elhanyagoltas-
sanak; de annyihoz tarthatnak igényt, hogy ne
kik megadassák a kellő idő, hogy akár magát a 
dohánytermelést ugy rendezhessék be, hogy a 
nyilvános és teljes verseny mellett megállhassanak, 
akár pedighogy megváltoztassák egész rendszerűket. 

E szempontokat szem előtt tartotta a 7. osztály. 
Szükséges azonban a monopólium mentül 

előbb megszüntetése, mert, amint elébb isemlitém, 
meggyőződésem szerint mind közgazdasági szem
pontból az országra nézve káros, mind pedig az 
országbeli közerkölcsiségre nézve veszélyes. 

Káros szerintem közgazdasági szempontból a 
dohány-monopólium, mert a dohányipar fejlődé
sét teljesen lehetetlenné teszi, a kereskedelmet meg
semmisíti, s mint a tapasztalás mutatja, dohány
termelésünket is rósz irányba tereli. Hogy Magyar
ország természetszerűleg dohánykereskedésre és 
dohánygyártásra hivatott ország, ezt bizonyítják a 
dohány monopólium behozatala előtti évek bár rö- j 
vid, de igen fényes tapasztalatai. Azonban behozat
ván a monopólium, természetesen meg kellett szűn
ni a gyártásnak, természetesen meg kellett szűnni j 
a kereskedésnek. A piaczokat, melyeken a magyar I 
dohány addig elárusittatott, üresen kellé hagyni. 
s azokat mások foglalták el; s a mellett a monopó
liumot felállító szabályok, mint említem, oda hatot
tak, hogy a dohánytermelés maga is rósz irányt kel
lett hogy vegyen: oda hatott pedig az által, mert 
egyfelől nem tévén elég különbséget a minőség 
szerint a dohányok közt, azon irányba terelte a I 
termelő gazdaközönséget, hogy jobb fajú helyett | 
többet, akár nehezebb fajú, de roszabb dohányt ter- I 
merjenek ; másodszor biztosítja a dohánytermelő
ket, hogy még roszul kezelt termékeik is, melye
ket a világpiaczra vinni nem lehetett volna, ha 
olcsóbban is, de be fognak váltatni, minden indo
kot elvett a dohánytermelőktől, hogy a dohányt 
jól kívánják kezelni. 

Ezek kereskedelmi és gazdasági szempontból 
a monopóliumnak eddigi fényes eredményei. 

Azt hozzák fel sokan a monopólium védelmé
re, hogy ime az utóbbi években meg van engedve, 
hogy a külföld számára is lehet dohányt termelni, 
és a tapasztalás mutatja, hogy a külföld számára 
termelt dohány csak nehezen és roszabbul értéke-
sithető, mint értékesíthető az, mely a monopólium 
számára termeltetik. Ez igaz; de én azt gondolom, 
hogy ez tisztán és egyenesen épen a monopólium
nak következése : mert a monopólium folytán el
vesztett piaczokat az ily korlátolt kereskedés, mely 
nem birja azon erélyt kifej'teni, milyen egy elve
szett piacznak visszafoglalására szükség van, visz-
szafoglalni, mondom, soha de soha képes nem le-
end, még ha az engedményezést kiebb méltóztat

nak is terjeszteni; de a monopólium az oka azért 
is, mert, mint mondám, rósz irányba vezette a ter
melést. Rósz irányba vezette a termelést, mert el
hány agoltatta velünk a jó kezelést, mert köztudo
mású dolog, hogy sokkal kevesebbe került a be
váltó hivatalnokokat megvesztegetni, mint a do
hányt jól kezeltetni; de különben lehetetlenné te
szi a monopólium minden kültermelési engedély 
daczára a kereskedés megújulását azért is, mert a 
monopólium természetében fekszik , hogy csak 
külföldi kereskedésre lehet termelni, és így azon kül
földdel privilégium mellett kereskedő egyén kényte
len a termelőnek összes terményeit külföld számára, 
alegroszabb minőségűt épen ugy, mint a legjob
bat, átvenni és kivinni, ha csak ide haza megsem
misíttetni nem akarja, és ez által ezen rósz minő
ségű dohány, mely a reá fordítandó költséget nem 
érdemli meg, lenyomja a jó minőségűnek árát is, 
és e mellett kidobatva a külföldi piaczra, tönkre 
teszi a magyer dohány összes renomméját. 

Ezek közgazdasági szempontból az indokok, 
melyek miatt, mondom, minél előbb megszünteten
dőnek tartom a dohány-monopóliumot; de hozzá
járulnak még a nemzet közerkölcsi szempontjai is. 

Tudjuk, hogy hazánk népének legnagyobb 
része megszokta volt saját maga által termesztett 
dohányt szívni; közbejött, hogy ennek jogától, 
ennek élvezetétől megfosztatott; megfosztatott, és 
pedig oly kormány áltál, melynek rendeleteit 
kijátszani, melynek szabványain áttörni nem tar
totta bűnnek e hazában a mai minisztertől kezdve, 
az utolsó napszámosig senki, {Helyeslés a bal oldalon) 
és sokan még érdemül is tekintették. 18 év alatt, 
uraim, belé neveltetett a népbe, és belé neveltetett 
a példa által , melylyel mindenki e hazában 
előtte járt , hogy a dohány-egyedáruság szab
ványait megtörni nem bűn. Már most kérdem, 
hogy ha áll is az —• és én részemről nem ké
sem kimondani, hogy a mely perczben a dohány-
monopóliumot a magyar országgyűlés megsza
vazza : bün lesz ellene véteni. . . 

Lónyay Menyhért pénzügyért Most is az! 
Tisza K á l m á n : Nem mondom tehát, hogy 

bün lesz. bün most is véteni: mert az indemnity óta 
ugy áll a dolog. De ha elismerem azt: lehet-e kíván
ni, hogy a 18 év alatt az életbe átment azon szokás, 
a mely emellett minden egyes embernek leggyen
gébb oldalát, az önhasznot érdekli, melyről, hogy 
lemondjon, magát anyagilag károsítania, magától 
egy legmegszokottabb élvezetet kell megvonni, 
mondom, ha felveszszük az emberi természetet, le
het-e csak kívánni is, hogy a nemzet nagy összege 
egy szép, fontos, egy igaz, de tisztán szellemi okért 
mindjárt lemondjon arról, a mit majdnem két év
tized alatt megszokott? Azt gondolom, ez nem kö
vetelhető és nem is fog megtörténni. A törvényho-
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zásnak pedig oly rendszert, oly adónemet fentar-
tani, a mely maga teremt bűnöket, melyek nála 
nélkül nem léteznének, oly eljárás, a melyet a tu
domány és az élet egyaránt elitéi. (Elénk helyeslés 
balról.) 

Én tehát, midőn tekintetbe véve azon lehetet
lenséget, melyben vagyunk, mint előbb is mond
tam, az iránt, hogy ezen adónem rögtön eltöröltes
sék, kész vagyok annak egy bizonyos határig 
megszavazására; egyúttal okvetlen kötelességünk
nek tartom, hogy mondjuk ki határozottan a na
pot, melyen az egyedáruság meg fog szűnni: mert 
ha ezt nem teszszük, ugyanazon okok, melyek le-
hetlenné teszik a monopólium megszüntetését ma, 
lehetlenné fogják tenni azt mindenkor, mert igy 
soha sem fog lehetni azt megszüntetni, mert egy 
napról a másik napra soha sem fog lehetni meg
szüntetni. Hogy pedig kívánjam a napnak megha
tározását , erre, még ujabb ösztönt látok azon 
határozati javaslatban, melyet a központi bizottság 
előterjesztett, a mely középponti bizottság nem csak 
nem teszi ki a határnapot, de még nem is annyira 
és egyenesen az eltörlésről, hanem főleg a monopó
lium reformjáról beszél; valamit reformálni pedig 
annyit tesz, mint azt föntartani. (Helyeslés balról.) 

Ezek után bevégezhetném beszédemet; azon
ban a t. pénzügyminiszter úr a múlt alkalommal 
azon várakozását méltóztatott kifejezni, hogy én. 
ha valaminek roszaságát fogom kifejezni, egyúttal 
meg fogom azt is mondani, mikép lehetne azon 
segíteni, mikép lehetne azt helyettesíteni. (Hall
juk! Halijuk!) 

Megvallom, ugy találom, hogy a t. pénzügy
miniszter úr nyilatkozata egyfelől tulszerény, más
felől tulkövetelő. {Zaj.) 

Tulszerény volt annyiban, a mennyiben alig 
lehet kétsége valakinek a felett, nekem legkevésb-
bé, hogy ő széles ismereténél fogva, és kivált, mi
után ő a dohánymonopolium leendő megszünteté
sét nálam sokkal előbb mondotta ki, bizonyosan 
sokkal jobb módokról és eszközökről birt gondos
kodni, mint a mikről én gondoskodni képes lehet
nék : de tulkövetelő másfelől, mert javaslatot kí
vánni ily fontos kérdésekben attól, a kinek az il
lető adatok rendelkezésére nem állanak: valójában 
túlságos követelés. Midőn arról van szó, hogy va
lamely elvben helytelen rendszert egy elvben he
lyessel, minden másra való tekintet nélkül, rögtön 
fölváltsunk, igenis lehet követelni mindenkitől, 
hogy midőn mondja azt, hogy e rendszer helytelen, 
mondja meg azt, mi a helyes; de midőn nem arról 
van szó, hanem arról, hogy helyettesítse a helyte
lent, de ugy, hogy az ország jövedelmei ne csök
kenjenek, akkor annak meghatározásához oly rész
letes adatok kívántatnak, a melyek csak a kor
mánynak állanak rendelkezésre. 

Mindamellett, nem mint rendszeres tervet, de ki
mondom azon meggyőződésemet, hogy a dohány
egyedáruság jövedelme nem egyetlen utón, hanem 
igenis az által, hogy ha a dohánynyal kapcsolatban 
levő ágai a termelésnek, gyártásnak, kereskedésnek 
s használatnak megadóztatnak, és pedig mérsékel
ten megadóztatnak, ezen jövedék pótolható lesz 
a nélkül, hogy a már túlságos egyéb adókat emelni 
kellene; értem azt, hogy egy igen mérsékelt adót 
lehet róni a termelésre, lehet róni a kereskedésre 
és gyártásra, s ha azok által nem fedeztetnék, bár 
tudom, hogy már sok oldalról megtámadtatott, de 
hitem szerint elég könnyen lehet pótolni a hiányt 
az által, mi a túlsó oldal egy igen tisztelt tagja ál
tal is inditványoztatott: lehet magának a pipázás-
nak megadóztatása által. (Hhjeslés a bal oldalon.) 

T. képviselőház, hallottam az ez ellen felho
zott indokokat, hallottam mondani, hogy még na
gyobb kémkedéssel, és Isten tudja micsoda költ
séges ellenőrködéssel járna ez • de engedelmet ké
rek, ezt tagadom. Azt, hogy dohányt nem rejte
get-e valaki kertjének zugában, azt kémlelni, an
nak utána kell j á rn i ; de az, ha valaki dohányzik, 
oly nyilvános dolog, hogy azt eltagadni senki sem 
képes. (Zaj. Ellenmondások.) Számtalan ember van 
tagadhatatlanul, nem csak nálunk, de mindenütt a 
világon, a ki, kivált oly kézzel meg nem fogható 
személyt, mint a mily erkölcsi személynek tekint
hető a kincstár, ha eléggé bizhatunk benne, hogy 
senki meg nem fogja tudni, igen szívesen meg fogja 
csalni; de ezek nagy tömegéből igen kevesen lesz
nek, kik olykepen kívánnák csalni, hogy minden 
perczben utón útfélen rajok lehessen mondani, hogy 
csalók. 

Vadnay Lajos: Ah! 
Tisza K á l m á n : Engedelmet kérek azon 

képviselő úrtól, kinek ez annyira nem tetszik, be
várom czáfolatát; de azt hiszem, hogy ha a kor
mány meg fogja kísérlem ez irányban az adatok 
összegyűjtését, meg fog győződni róla, hogy sok
kal kevesb bajjal fog járni, nem csak mint a do
hánymonopolium fentartása, de sokkal kevesebbel, 
mint, felteszem, az, a mi a kormány előterjesztésé
ben benfoglaltatik, s a minek viszonyaink közt 
ben is kell foglaltatni, a jövedelmi adó alapjának 
kiszámitása: mert mig azt, hogy mennyi jövedelme 
van valakinek, alig tudhatja más rajta kívül, addig 
azt, hogy dohányzik , tudhatja mindenki. 

Ezekben előterjesztve nézetemet a megszünte
tés lehetősége felől, végzem beszédemet azzal, 
hogy részemről a törvényjavaslatot a részletes 
vita alapj'ául elfogadom, de a 7-dik osztály külön 
véleményében foglalt határozati javaslatot, mely
ben az időpont, a melyben a monopólium meg
szüntessék, ki van mondva, elfogadtatni kérem. 
(Helyeslés a bal oldalon.) 
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MÓriCZ P á l : T. képviselőház ! A 7-ik osz
tály véleményében mig "egyfelől az ország közér
zületének ad kifejezést, másfelöl az ipar- és keres
kedésszabadság nagy elvének érdekében kivan 
intézkedést tétetni. Mellőzve azt, hogy a monopó
lium a dohány minőségére káros befolyást gya
korolt, mellőzve, hogy a 40-es években szép fejlő
désnek indult magyar szivargyártást teljesen meg
semmisítette, ha egyéb okok^ nem léteznének, ma
gában az örökös tartományokban is megkezdett 
dohán ynii vei és szükségessé teezi, hogy a monopó
liumot eltörölvén, helyesebb gazdasági nézetek
nek tért engedve, jobb minőségű dohánynyal áll
junk ki a versenyre, és foglaljuk el azon piaczo-
kat, melyeket még elfoglalhatunk. 

Ezeket előreboesátva, méltóztassanak meg
engedni, hogy a fenforgó kérdést gazdasági, ke
reskedelmi és pénzügyi tekintetben röviden érint-
Bem. 

Gazdasági tekintetben a monopólium korlá
tozza a tulajdonost, nem engedvén meg, hogy sa
játján azt termeljen, mi leginkábbb jövedelmez; a 
dohánytermelési engedélyek által egyes vidéknek 
a másik fölött, s egyes termelőnek a másik fölött 
kiváltságok nyújthatnak, melyek sem czélszerűek, 
sem nem igazságosak; s e mellett az adó és vevő 
közötti oly viszás viszonyt fejt ki, mely szerint 
a vevő maga határozza meg a dohány értékét, s 
maga is osztályozza azt. 

De a kereskedés tekintetében is káros a mo
nopólium, mert mindenki tudja, hogy az állam
nak valamely üzlet folytatására sokkal nagyobb 
tökére van szüksége, mint egyeseknek: mert az 
állam a rövid és a személyes hitel jótékonyságát 
ki nem fejtheti, ugy mint egyesek; a kereskedés
ben fordulnak elő pillanatok, melyeknek czélszerű 
felhasználása által nagy nyereményeket lehet 
elérni, az államhivatalnok pedig a kedvező per eze
ket korlátolt helyzetében kénytelen használatlanul 
elmulasztani, a kereskedés kárára ; és ha azon mohó 
sürgést tekintjük, melylyel egyesek saját érdekeik 
előmozdításában eljárnak, hasonlót az államhiva
talnokoktól nem várhatván: ennélfogva az állam 
által folytatott a kereskedés czéliránytalán. 

De czéliránytalan az, t. ház, pénzügyi tekintet
ben is, mert az oly üzlet, mely bruttó jövedelmének 
tekntélyes részét a kiadások által felemészti, min
dig forcirozott üzlet marad. 

Azonban van e tárgynak, mint Tisza Kálmán 
képviselő barátom mondotta, erkölcsi oldala is. 
Pénzügyminiszter úr a múlt alkalommal tartott 
beszédében azt méltóztatott kifejteni, hogy az, ki 
az államot megkárositja, épen olyan bűnt követ 
el, mint az, ki egyeseket tudva megkárosít. De 
minő rendszer az olyan, mely az állam megkárosí
tását átalánossá teszi ? minő rendszer az, mely mind 

azon visszaéléseknek —• a legfelső köröktől kezdve 
a társadalom legalsó rétegéig — elkövetését meg
honosítja ? minő rendszer az, mely a csempészke-
dést a családi élet szentélyéig terjeszti ? Nem aka
rom a t. házat azon sokszoros visszaélések elő-
sorolásával untatni, melyek a dohány kiváltásnál 
elkövettettek; de azt is megjegyzem, hogy mióta 
hazánkban a monopólium behozatott, a megvesz
tegetés és az állam csalása rendszeresen űzetett. 
I ly demoralizáló institutio szabad államban sokáig 
fen nem állhat, mert a közerkölcsiség feltámad el
lene és halomra dönti azt. 

De van a kérdésnek, t. ház, politikai oldala 
is. A kik a jog és önkény közt különbséget tudnak 
tenni, a jelen állapotban némi megnyugvást talál
hatnak ; de a nép a múlt és a jelen közt érezhető 
különbséget nem lát : ennélfogva a népnek a meg
nyugtatása politikai szükségesség, és ez sokkal 
inkább érdekében áll a kormánynak, mint az 
ellenzéknek. [Helyeslés a hal oldalon.) Atalában 
véve, uraim, roncsolt pénzügyet, megrontott állam
gazdasági viszonyokat tatarozni lehet; de tataro
zás által rögtön jobb állapotot előidézni nem lehet: 
nem elég az államháztartásban a takarékosság 
elvét követni, apróbb törléseket tenni a budget-
ben; de fel kell szabadítani az ipart, gazdaságot, ke
reskedelmet, szóval a productiv erőket, és a közjól
lét fel fog virágzani. 

Ennélfogva a 7-ik osztály véleményét pár
tolom-

Deák FerenCZ : T. ház! A 7-ik osztály vé
leményét nem pártolhatom. (Halljzik!) 

Ezen vélemény szerint ki kellene mostan mon
dani, hogy a dohányegyedáruság 1870-ben ja
nuár 1-ső napján meg legyen szüntetve, s a mi
nisztériumot meg kellene bizui, készítsen javasla
tot, miképen pótoltassák azon hiány, mely az 
áílampénzügyben a dohányegyedáruság meg
szüntetésével támadni fog. 

Én azt gondolom, ezen egyedáruságnak meg
szüntetése nagyon fontos kérdés, melyet elkülö-
nözve, elvben, a nélkül, hogy a pótlás módját is 
ismerjük, kimondani idő előtti: (Helyeslésjobbról) 
mert nem csak az a lehetőség forog fen, hogy a 
minisztérium egyik vagy másik javaslatot fog 
majd a hiány pótlása végett előterjeszteni; hanem 
az a lehetőség is megvan, hogy az egyedáruság 
megszüntetése azért lehetetlen, mert nem vagyunk 
képesek a hiány pótlására czélszerű módokat 
találni. 

A mint elébb emiitettem : talán nem teljesen 
helyes eljárás volna az, hogy az egyik törvény
hozás kimondja az elvet azon elv alkalmazása nél
kül, s ez által megkösse a jövő törvényhozást, 
vagy meg akarja kötni arra, hogy az csak az elv 
alkalmazásáról tanácskozhassék. Mert vagy fogja 
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kötni a kimondott elv a jövő törvényhozást, vagy ! 
nem fogja kötni : ha nem köti, akkor fölösleges; 
ha köti, akkor káros. (ügy van! jobb felöl.) 

De bár kösse vagy ne kösse a mostan kimon
dott elv a jövő törvényhozást: a minisztériumot 
minden esetre kötni fogja; és akkor az még oly 
módokról sem gondoskodhatik, melyek nem ugyan 
az egyedáruság megszüntetését, hanem átalakítá
sát tárgyaznák. Pedig tán épen ezek a módok lesz
nek majd azok, nem mondom bizonyosan, de 
meglehet, hogy épen ezek lesznek azok, melyek 
legczélszerubbeknek fognak találtatni a dohány
egyedáruság terheinek könnyitésére. 

Vannak számosan, szakértő emberek, kik azt 
állitják, hogy ha a dohányegyedáruságból bejövő 
összeg teljesen felesleges volna is, ha, a költségve
tés fedezését tekintve, az a 8—9 millió oly többlet
nek mutatkoznék is, melylyel a jövedelmek meg
haladják a kiadásokat : még akkor is, mondom, 
sokan vannak, kik azt hiszik, hogy ezt a több
letet inkább a direct adók leszállítására kellene for
dítani, mintsem a monopóliumot megszüntetni. 
(TJgy van!) 

Felhozták, hogy a dohányadó impopularis. 
Impopularis talán a módja miatt. Lehet, hogy a 
minisztérium talál olyan módot, mely szerint sújtó 
kellemetlenségei elkerültessenek, pl. lehet, hogy az 
egész monarchiában a minisztérium arra a meg
győződésre jut, hogyha a dohánymonopolium 
fentartatik is, az a dohány, mely a szegény nép
nek szükséges, a lehető legalacsonyabb áron adas
sék, oly áron, hogy abból az állam jövedelmet ne 
is húzzon, hanem a luxus-dohány, a szivar, a fino
mabb dohány erősen megadóztassák. (Helyeslés.) 
Kérdem, mi van a nép érdekében : ez-e? vagy 
amaz? 

Ez tehát mind megfontolás tárgya. Mindezt ki
mondani csak akkor lehet, ha egyszer az adatok 
összegyűjtetnek, a számitások megtétetnek, a szak
értőknek, vagy a mint szokták nevezni, az enquéte 
összehivása, kihallgatása megtörténik. 

Ha elvileg kimondanók, hogy a dohány
egyedáruság eltöröltessék, a minisztérium már 
kötve volna, és igy annak másféle módjáról nem 
gondoskodhatnék: mert az is lehetséges, hogy az en
quéte az egyedáruságnak némely részében vagy 
tán teljes terjedelmében fentartása mellett nyilat
koznék. 

Egyébiránt kétféle érdek — értve a nép érde
két — forog itt fen: a dohánytermelőé és a dohány
zóé ; s én még nem vagyok tisztán meggyőződve 
arról, hogy a dohánymonopolium eltörlése a ter
melők érdekében történik-e ? legalább sok vidék
ben, hol dohány nagyban termesztetik, attól, hogy 
a monopólium eltöröltessék, inkább félnek, mintsem 
óhajtanák. (Helyeslés a jobb oldalon.) Ez igentermé-

KÉPV. H. NAPLÓ 186%. VIII. 

szetes. A kik jelenleg dohánytermelés- és kereskede
lemmel foglalkoznak, azt mondják, hogy a kivitel 
igen csekély, napról napra csökken, és kik külföld 
számára termelnek, vajmi keveset tudnak eladni, 
a kik pedig eladják, sokkal olcsóbban ad
ják el. 

Ha a szabad termelés korlát nélkül megen
gedtetik, megfog-e ez változni? Meglehet, de nem 
tudom; épen ugy nem tudom, mint az ellenke
ző véleményű urak : mert ide számitások kellenek, 
és meghallgatása azoknak, kik e részben, mint 
szakértők és vele foglalkozók, leghatározottabb 
véleményt adhatnak. 

Annyit tudok, hogy Pfalzban, Hollandiában 
nagy mennyiségű dohány termesztetik ; azt is tu
dom, hogy a mi dohánytermelőink az ottani dohány
termelőkkel, különösen az olcsó napszám miatt ott 
és a drága napszám miatt itt, nehezen állandjákki 
a versenyt. Nem igen nagy, mint dohánykereske
dők mondják, azon dohánymennyiség száma, 
melyet Magyarország külföldre kivisz, mert a tért 
— igaz, hogy a financzoperatiok és a kormánynak 
hibái miatt — elfoglalták más országokban termelt 
dohányok. Oroszországban semmit sem adunk el; 
mérsékelt mennyiség az, mely Olaszországban kél 
el; Francziaországba pedig a kivitel évről 
évre csökken. 

Hogy mind ezt mogfontolhassuk, mielőtt az 
elvet kimondanók, szükséges, hogy az adatok ke
zünkben legyenek. Ne mondjuk ki tehát előbb az 
elvet, mielőtt nem tudjuk, tehetünk-e valami más 
helyesebbet: ezt tán a törvényhozás természetes 
rendje is megkívánja. 

Még az is kérdés, hogy átalában elvileg 
mennyire hasznos e monopóliumnak átalános el
törlését kimondani, mert tán vannak, kik az ebből 
származó jövedelmet inkább a direct adók leszál
lítására akarnák fordítani, mint magát a monopó
liumot eltörölni. De nem ereszkedem hosszasabban 
a dologba; igen sokat irtak és mondottak már el e 
kérdésben. Fölhozhatnám Franzeiaország példáját, 
mely majd eltörölte, majd visszahozta a monopóliu
mot; de minek fáraszszam a t. házat? Csupán egyre 
emlékezetem a részben, hogy ha ezt elvben kimond
juk s igy meg akarjuk kötni a jövő törvényhozást, 
azt valószínűleg nem fogjuk megkötni tudni. Em
lékeztetem a t. házat, hogy volt már eset, midőn 
egy államban határozatilag kimondatott, hogy 
ne legyen többé deficit, és a következő eszten
dőben mégis volt defiicir. (Derültség, tetszés.) 

Nyáry P á l : T. ház! Minden állami par, tehát 
a dohányipar is semmi okokkal, melyek a tudo
mány és gyakorlat előtt megállhatnának, nem pár
tolható. Elméleti tekintetből nem pártolható azon 
egyszerű okból, mert az államnak feladata nem az, 
hogy gyártson, hogy termeszszen, hanem feladata 

11 
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az, hogy a munka szabadságát gátló akadályokat 
elhárítván, a munkát szabad működésében elősegít
se ; gyakorlati szempontból nem pártolható azért, 
(Zaj. Elnök csenget) mert kétséget nem szenved, 
hogy az államipar termelése se mennyiség, se 
olcsóság, se jóság tekintetében nem versenyezhet 
soha és sehol a magán iparéval. 

E szempontból indulva ki, eló'ttem azon ellen
vetések, melyeket most legközelebb Deák Ferenez 
t. képviselőtársamtól hallottam, nem elhatározók. 
Nálam nem az a fő kérdés : miből vesz be az állam
pénztár egyedáruság útján lehető legtöbb hasznot *? 
hanem az elhatározó szempont az : mi növeli lehető 
legnagyobb mérvben az állampolgárok vagyonos
ságát és igy adóképességét is ? 

Azon tekintetekre, melyeket eló'ttem részint 
Zsedényi képviselőtársam, részint Tisza Kálmán t. 
barátom elmondottak, nem akarok átmenni, mert 
az tisztán szószaporítás volna. Csupán egy pontra 
kívánom a t. ház figyelmét fordítani: arra t. i., hogy 
a termelés mindig a munka eredménye; az ered
mény annál nagyobb, minél szabadabb a munka; 
és a munka eredménye annál sokszorosabb, minél 
kevésbbé van a forgalom gátolva. 

Tekintsük meg röviden, e tagadhatatlan téte
leknek ruikép és mennyiben felelhet meg a do
hány-egyedáruság. 

Legelőször az állam korlátolja a termelést, 
mert csak egy meghatározott mennyiségű földte
rületre ad engedélyt, hogy azon dohány termeltet
hessék : itt tehát már a földipar korlátolva van. 
Továbbá, csupán saját határozott számú gyá
rában gyártja a dohányt és csak meghatáro
zott számú munkásoknak ad foglalkozást. Itt meg 
az ipar és az iparral működő kezek száma van 
korlátolva.Ugyan kérem, havalaki elfogadja azon 
tételt, hogy a gazdagodásnak egyedüli kútfeje a 
munka, ha ezt elfogadja, és be van bizonyítva előtte, 
hogy egy országban — legyen az Magyarország, 
legyen az egész Ausztria — a kezek legna
gyobb része meg van kötve, hogy az iparnak egy 
jól jövedelmező ágát gyakorolhassa : ugyan, kérem, 
megengedve az elsőt, szabad-e annak tagadni e té
tel következményét? 

Igen könnyen megtörténhetik, hogy ha pl. az 
ilyen egyedárusági czikkből a fiscus — teszem — 
10 millió forintot vesz be, igen könnyen megtör
ténhetik, hogy ötven millió tőkének alakulását gá
tolja. Némi tanúságot mutat a vám-egylet példája. 
Kolb szerint 1866-ban a német vámegylet összes 
vámjövedelmeinek, az igaz. csak egy tized részét 
tette a dohány-vámjövedelem , mely körülbelül 
10 millió tallérra rúgott. De ugyanazon ki
mutatás szerint részint a belföldön termesztett, 
részint a bevitt és ott gyártott és ismét ki
vitt dohánytermelénynek tiszta jövedelme az 

egész vámterületen tett 51 millió tallért : azaz 
ezen czikk a fiscusnak az állam pénztárába 
jövedelmezett csak 10 milliót; de gazdagította 
a vámegyletben lakó munkások, iparosok tőkéjét 
50 millióval. Már, t. ház, ha bennünket azon egy
szerű ok vezérel, hogy mennyi jött be a múltban 
a fiscus pénztárába; de figyelmen kivül hagyjuk 
azt, mennyiben akadályozta az a vagyon képzé
sét Magyarországon: akkor ne mondjuk azt, hogy 
mi államgazdasági magasabb szempontok által ve
zéreltetünk, ne mondjuk, hogy mi mint tőrvény
hozás járunk el, hanem valljuk be, hogy odáig 
vezetett bennünket az absolutismus, hogy nem bí
runk erővel, még ha belátjuk is, az absolutismus 
által szőtt hálóból kivergődni. 

T. ház! Én a dohányegyedáruság eltörlésének 
szükségét olyannak látom, melyet halasztani nem le
het, vagy ha lehet halasztani, lehet csak addig, a 
meddig javasolja halasztatni a tényleges felállítást a 
7-ik osztály. Én ennélfogva azt hiszem, hogy ezen 
házban, de merek hivatkozni az egész nemzetre, és 
nem csupán a pipázókra, hanem a nemzet gondol
kozó egész tömegére az egész hazában, azt hiszem, 
miszerint az eszmének, hogy a dohányegyedáru
ság töröltessék el, nem csak nagy többsége van, 
hanem ezt kívánja Magyarországnak nem csak 

1 összes népessége, hanem ezt kívánja és méltán kí
vánja Magyarország gondolkozó embereinek egész 

i összege. 
Ennélfogva, nem akarván többet ezen tárgy-

| hoz szólani, pártolom a 7-ik osztály határozati ja-
i vaslatát. (Helyeslés a balon.) 

Kerkapoly Károly előadó: Én elvből el-
j lensége vagyok minden monopóliumnak, követke

zőleg a dohánymonopoliumnak is, és ebbeli meg
győződésemet bátor voltam már akkor kinyilat
koztatni, midőn a kereskedelmi szerződés tárgya
lása folyamán e kérdés per incidentem először fel
merült. Ellensége vagyok minden monopóliumnak 
azért, mert azt rosznak tartom; csak az a kérdés, 
vajon ezen malum nem necessarium-e ? (FelkiáUá-

| sok: Nem az '.) 
Bocsánatot kérek, ez még kérdés.Ha az akérdés, 

meg lehet-e szüntetni ezen monopóliumot, mivel
hogy malum, én tartózkodás nélkül minden előleges 
vizsgálat nélkül oda nyilatkozom, hogy igenis meg 
lehet; és azért tökéletesen értettem a pénzügyminisz
tert akkor, midőn ugyancsak a kereskedelmi szerző
dés tárgyalásának idején azt monda, hogy igenis van 
mód ezen monopóliumnak megszüntetésére. Van, 
semmi se lehetetlen: az egyik adóczimet a másik 

: adóczimmeí ki lehet cserélni, és ha egy más czimen 
i ugyanazon tárgy nem hozna annyit be, ezen hiányt 
| el lehet osztani a többire. Lehetni, hát lehet. Bocsá-
j natot kérek, azonban épen Zsedényi képviselő úr 
' megjegyzésével, illetőleg a külön vélemény sza-
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vaival szemben, meg kell említenem, hogy a pénz
ügyminiszter úr hivatkozott kijelentése azon időben 
sem monda egy szóval sem, hogy meg lehet szün
tetni ugy, hogy a dohány czimén jöjön be hasonló 
nagyságú jövedelem. 

Azon képviselő urak, kik egyéb czimen más 
adókkal kívánják pótolni a beállandó hézagot, le
hetőnek tarthatják a megszüntetést. 

Ismétlem, ha az akérdés : lehet-e? azt felelem 
határozottan habozás nélkül: lehet; de nem ez 
az egyedüli kérdés, sőt nem is a fontosabb kérdés; 
hanem az: kivánatos-e ? 

Ha csak azon sok bajt. sok hátrányt tekintem, 
mely minden monopóliummal, tehát a dohánymo-
nopoliummalis — különösen nálunk, dohánytermelő 
országban — egybe van kötve, s melyeket hiven, 
sőt talán még több mint hiven, nem egyszer már 
kiszinezve hallottam és olvastam, mondom, hacsak 
ezen sok hátrányt tekintem, azt mondom : kívána
tos is ; bár főleg nem azon okokon, melyek itt ma 
is elősorolva voltak, hogy például a monopólium 
bűnöket teremt, melyek nála nélkül nem létezné
nek. Ez ok messze hat. Megszoktunk a 18 éven át 
károsítani a kincstárt a nélkül, hogy ezt bűnnek 
tartanok, nem csak a dohánynál. Megszokták a 
szesznél a szeszégetők, a czukornál a czukorfőzők, 
a bornál a borfogyasztók, megszokták a házadónál 
a házbér eltitkolását, megszokták a földadót fizetők 
akkor, midőn már a catastrálásnál eltitkoltak 
egyet-mást, hogy az igazságnál alacsonyabban le
gyen felvéve, a mennyire lehet, a tiszta jövedelem: 
mindenütt megszokták. Ha azért, mert ezt meg
szokták és egy nap alatt nem tudják elhagyni, az 
egyik adónemet meg kellene szüntetni: hasonlóan 
megszüntethetjük azokat mind, mert mindenütt 
megszokták, (Ugy van! a jobb oldalon.) És ha tő
lem azt kérdik, mennyi a házamnak bére? és nincs 
béradó .* habozás nélkül megmondom a való igazsá
got ; de ha van, és ha ez utón gazdálkodni akarok, 
csak ugy, mint a dohányzó: akkor eltagadom, ha
zudok ; és bűnt teremt ezen adó épen ugy, mint te
remt minden indirect, sőt el merem mondani, többé 
vagy kevésbbé, ha nem egyszer, másszor minden 
adó; és azért ezen okoskodás horderejével minden 
adót meg kellene szüntetni. De hát ez nem lehet. 

Az a kérdés továbbá: kívánatos-e a megszün
tetés ? és ismétlem, ha csak azon hátrányokra te
kintünk, melyek a dohánymonopoliummal egybe-
kötvék, azt mondom,-kívánatos. Igen, de mást is 
meg kell gondolni: mert ha a dohányegyedáru
ságot megszüntetjük, a mint hogy megszüntethes
sük okosan, kár nélkül, lelkemből kivánom: de ha 
megszüntetjük, nem addig van, nem annál marad, 
hanem helyébe mást teszünk. De hogy mi lesz az 
a más, ki tndná azt még most megmondani ? és 
hiszem, e házban nincs senki, ki ma megmondhat

ná, mit teszünk helyébe; és ha azt sem tudjuk, mit 
teszünk helyébe : hogyan fogjuk megmondhatni, 
hogy az, a mit helyébe teszünk, nem fog-e még 
több hátránynyal járni? Az ismeretlenről nem ítél
hetünk. 

A mi a dohánymonopoliumot helyettesíteni 
fogja, lehet, hogy kevesebb hátránynyal jár, de 
lehet, azt kell majd mondanunk, hogy még több 
hátránynyal jár. (Felkiáltás a bal oldalon: Meg 
kell próbálni!) Előbb tudjuk, mit akarunk próbál
ni. Ha oly mód lesz javaslatba hozva, melyről il
letékes szakférfiak azt fogják mondani, hogy az 
előreláthatólag kevesebb hátránynyal j á r ; ha azon 
illetékes szakférfiak, kik az enquüte tagjai lesznek, 
azt fogják mondani, hogy valószínűleg kevesebb 
hátránynyal jár : azt fogom mondani, próbáljuk 
meg ; de ha a priori azt mondják — és ha én érveiket 
nem tudom megczáfolni — hogy az előreláthatólag 
még több hátránynyal jár : azt fogom mondani, ne 
próbáljuk meg. Épen azért, ha a t. képviselő 
urak, kik erősen meg vannak győződve a felől, 
hogy van mód, a mivel a dohány monopólium 
kevesebb hátrányok kíséretében helyettesíthető, 
ha erről erősen meg vannak győződve, ne félje
nek az enquéte-bizottság tanácskozásainak ered
ményétől, várják azt be nyugodtan, mert nekik 
fog igazat adni, és azon esetben nem lesz sem a 
házban, sem ez országban senki, ki a dohánymo-
nopolium megszüntetését ellenezné, ki azt csak 
aggályosnak is tekintené. S ha nem akarják azt 
bevárni, ha nem eléggé nyugodtak a tekintetben, 
mit mond majd az összehívandó enquéte-tanács-
kozmány jelentése, ha azon meggyőződés, a mit 
hangoztatnak, nem oly átalán erős , . . (Elénk hosszas 
nyugtalanság a bal oldalon.) 

Nem azt mondottam, hogy nem őszinte, ezt 
nem volna jogom mondani; azt mondottam, ha nem 
egyátalán erős. Őszinte meggyőződés az is, a mi 
még némi kétségeskedést enged a felett, ha a meg
győződés nem téves-e. Az is meggyőződés, a mi té
ves ; számtalan embernek meggyőződése szerint 
igaza volt, és tévedett. Én tehát nem az őszinteségre 
tettem reflexiót, hanem csak a meggyőződésnek 
erejére. 

Ismétlem, ha elég erős azon meggyőződés: 
nyugton várhatják be a tanácskozások eredmé
nyét, mert az igazat fog nekik adni, és akkor ve-
lök megyünk mindnyájan. De kívánni, hogy mi
előtt csak ismernők is azt, a mivel ezen monopó
lium helyettesítendő leszen, mielőtt tehát csak tá
vol képzeletünk volna azon hátrányokról, melyek 
azzal netalán egybe vannak kötve, már most ki
mondjuk: a monopóliumot,bárminő legyena vizs
gálat eredménye, de megszüntetjük, és minden 
esetre megszüntetjük azt, akár lesz több kár abból, 
a mivel pótoljuk, akár lesz kevesebb: ezt nem tar-

11* 
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tanám helyes eljárásnak. (Elénk helyeslés a jobb 
oldalon.) 

Épen azért én egy szót sem akarok veszte
getni a fölött, hogy a monopólium mellett nyilat
kozzunk; hanem arra kérem a központi bizottság 
megállapodásával egyirányulag a t. házat, hogy 
mielőtt ily nagy horderejű kérdésben, mi — hogy 
ismételjem — egy tized részét képviseli az állam 
összes jövedelmének, érdemileg határozna, miután 
mindenki közölünk tanácskozmányt akar a fölött, 
mi jöjön ennek helyébe ? várjuk be ezen tanács-
kozmány eredményét, és akkor a szerint, a mint a 
gondos tanulmány mutatja, hogy nem csak lehet — 
mert ez nem kérdés — de kivánatos is, mert elesnek 
az ezzel járó hátrányok és nem váltják fel még 
nagyobbak, idején és helyén lesz azt mondani: 
szüntessük meg a monopóliumot és léptessük he
lyébe azt. a mi jobbnak mutatkozik. (Fölkiáltás 
bal felöl: Hány esztendő múlva f) Én ugy vagyok 
meggyőződve, hogy a pénzügyminiszter be fogja 
váltani azon igéretét, melyet múltév deczember 19-
dikén tőn. Ekkor azt mondotta: ,?Egy év alatt re
mélem, hogy azon tanácskozmányok véget érnek 
és véleményt mondhatok." Ezen idő nincs már 
messze, deczember 19-kétó'l nem állunk távol. Én 
ad graecas calendas halasztandónak ilyen, az or
szág egészét mozgató kérdést nem tartom, és épen 
azért szivesen csatlakozom azon kívánathoz, hogy 
ezen tanácskozmány, még pedig az országgyűlés 
befolyásával megtartandó tanácskozmány ered
ménye még ez év folytán, minden esetre a kitűzött, 
maga a miniszter által kilátásba helyezett időn 
belül terjesztessék elő; de az érdemleges elhatáro
zás előző kimondását furcsának tartanám, mert a 
tanácskozások eredményét nem ismerve monda
nók k i : akár dőljön el a kérdés erre, akár dőljön 
arra, mi ez irányban megyünk. (Elénk hosszas 
helyeslés a jobb oldalon?) 

Madarász Józse f : T. ház! A szőnyegen 
levő törvényjavaslatot a részletes tanácskozás 
tárgyául nem fogadhatom el: nem azon indokból, 
mintha a kényszerűség egy oly törvényjavaslatot, 
a melynél jobbal előállni önvéleményem szerint, 
ha bárki által megtámadtatnék, önmagam irá
nyában kötelességemnek tartanám, mintha az 
hatna reám; hanem azért nem fogadhatom el, mert 
épen ez indokból néhány elvrokonaim által is 
megbízattam, hogy egy elleninditványt tegyek 
a ház asztalára, melyet ezennel fel fogok olvasni. 
(Halljuk!) 

Beadják: Csanády Sándor, Vállyi János, Al-
másy Sándor, Vidacs János, László Imre, Pap 
Pál, Deáky Lajos, Bobory Károly, Csiky Sándor, 
Lukynich Mihály, Markos István és enmagam. 
(Átalános derültség. Olvassa): „Indítvány a do-
hányjövedékröl szóló törvényjavaslat ellenében. 

Tekintettel arra, hogy a nemzet közvéleménye ugy 
a köz erkölcsiségre, mint a nemzetgazdaságra 
nézve, a dohányegyedáruságot károsnak nyilvá
nítja; tekintettel önmagának a pénzügyi minisz
ternek már múlt 1867. évi deczember 19-én tartott 
országos ülésben tett azon nyilatkozatára is, mely 
a dohányegyedáruság megszüntetésének lehetősé
gét, és e jövedelmi ágnak más, az ország kívánal
maival megegyező módon átalakítását kilátásba 
helyezte, és e nyilatkozattól a jelen év végéig levő 
egy évi időköz a kellő tanulmányozás és előintéz-
kedések megtételére nem keveselhető: határozza 
el a ház , hogy a pénzügyminiszter felhatalmazta-
tik az 1868. évi deczember 31-ig bezárólag indem-
nity utján a dohányjövedéknek bevételére az ál
lam kiadásai pótlásának tekintetéből; egyszersmind 
azonban oda utasitta tik, tegyen meg minden szük
séges lépéseket és előintézkedéseket, hogy a do
hányegyedáruság megszüntetése és e jövedelmi 
ágnak 1869. évi január 1-től más, az ország kivá-
natának inkább megfelelő adónemek által pótlása 
iránti javaslatát idejekorán a ház elé terjeszsze." 

Röviden bátor leszek indokolni inditvánvo-
mat. 

Először önmaga a pénzügyminiszter úr irá
nyában azzal, hogy én őt szaván fogom, és midőn 
azt mondom, nem lehet egy-egy fél év, miként a 
7. osztály előadása szerint állíttatik, hanem az ő 
szavai szerint 1867. évi deczembertől 1868. év vé
géig igenis; és itt ismét eltérés van köztünk és a 7 .osz
tály véleményét pártolók közt, abban t. i., hogy 
ezt nem törvényjavaslat által, hanem indemnity 
utján óhajtjuk az alkotmányosságnak általunk, 
lehet hibás, de véleményünk szerint helyesebb 
fogalmazása szerint megadni. 

Ura im! A monopóliumokat átalában elkár
hoztatja mind a nemzetgazdaság, mind a közer
kölcsiség, és igy, midőn én e teremben hallottam 
óhajokat, hogy ez a sóra nézve is eltöröltessék, 
és mielőbb eltöröltessék, noha ez eddigelé, legalább 
régi szokás szerint igy kezelt tárgy volt, annyival in
kább csodálkozom, hogy most atörvényhozás a bud-

j get alkotmányos tárgyalásakor vesz egy oly tárgyat, 
mely eddig legalább törvényesen monopolizálttárgy 
nem volt, legalább 1 V„ évre is törvény alakjában ó-
hajt megtartatni. És én kijelentem, hogy azon eset
ben, h a — a mint igen tartok is tőle — a vélemény, 
melyet én elvrokonaim nevében és véleményében is 

! támogatok, nem találna többséget nyerni, ahhoz, 
hogy törvényjavaslat utján szavazzak vagy szavaz
zam meg az egyedáruságot, részemről soha sem fo
gok járulni; de ha nem nyerne többsíget vélemé-
uyünk arra nézve, hogy elvben előre 1V, év múlva 
is kimondassék annakeltörlése, ön indítványunk el 
nem fogadása esetében mindenesetre ezen elvet, 
mint magában már alkotmányosabb kifejezést. 
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mint a mely még az elvet sem akarja kimondani, 
támogatni fogom. 

Meg fog nem engedni most a t. ház, ha néhány 
előadott nyomós okokat kötelességemnek tartok 
megczáfolni. Kerkapoly Károly központi előadó 
képviselő társunk azt mondotta: nem lehet itt te
kintetbe venni azt, hogy a monopólium bűnöket 
teremt. Bocsássanak meg, uraim, én épen nem 
nemzetgazdasági tekintetből — mert az már bőven 
kifejtetett — hanem alkotmányos meggyőződés
ként a közerkölcsiségi tekintetből vagyok kényte
len megtámadni e mondatot. Igenjei tudjuk, hogy 
a monopólium 9 —10 milliót jövedelmez az állam
nak ; de én azt hiszem, mikor átalában nincs itt 
vélemény, a mely egyszerre akarná eltörölni a 
monopóliumot, átalában nincs vélemény, a mely 
nem akarja megadni a módot, hogy az másokkal 
pótoltathassák: akkor a közerköícsiséget, a mely 
romlásnak volt és van kitéve e hazában, én azt hi
szem, 1 és fél évig is törvényesíteni sokkal hátrá
nyosabb egy nemzetnek 10 millió évi bevételnél; 
és én e tekintetben ismételve, bátor vagyok kér
dezni a t. képviselő urakat, a kik 1 Va évig óhajt
ják azt törvényesiteni, nem-e czélszerübb, nem-e 
alkotmányosabb, nem-e helyesebb akkor fél év alatt 
adni meg a módot és fél év alatt követelni annak 
eltörlését, miként azt maga a pénzügyminiszter is 
megígérte'? 

Ez tehát azon elválasztó vonal, a mely a mi 
véleményeink között különbséget tesz. 

A mi pedig azon szavakat illeti, melyeket 
Deák Ferencz képviselőtársunk itt elmondott: óhaj
tanám, hogy azok létesíthetők volnának; de mivel 
nem létesíthetők, kénytelen vagyunk felhozni, 
hogy az állítás alapjában nem is állhat. 

0 például azt mondja: még nem tudni, váj
jon ha többlet mutatkoznék, nem volna-e czélszerü 
ezen többletet inkább az egyenes adók utján pó
tolni? 

Ismétlem, hogy ezt megczáfolja az igenis, 
hogy a közerkölcstelenséget a hazában törvénye
síteni még akkor sem szabad, ha az áldozatba ke
rül 5 annál kevésbbé szabad, kell és helyes akkor, mi
dőn még többlet is mutatkoznék. 

Azt mondta Deák Ferencz t. képviselőtársunk, 
hogy lehet módokat találni, pl. a szegény népnek 
olcsóbban adni s a fényűzési czikkeket, a szivaro
kat drágábban. Igazsága van t. képviselő urnák, 
hogy vannak módok, melyekkel a hiányt nem 
csak a szivar, hanem átalában minden fényűzési 
czikkre kivetendő adónemekkel pótolni lehet; ha
nem nincs igaza annyiban, hogy tisztán a szegény 
népen van segítve: mert ki áll jót arról, hogy a 
vagyonosabb s véleményem szerint ismét vagyo
nosabb, nem ugyanazon dohányt fogja megvenni, 
a melyet a szegényebb ? {Nagy derültsége) Igenis, 

ki áll jót az ember Ízléséről, s hogy a szegényebb 
is a drágább szivarokból néha-néha ne szipákoljo n ? 

Most pedig még csak röviden akarom indít
ványomat a t. ^képviselőháznak ajánlani, s felhívom 
a tisztelt háznak azon tagjait i s , a kik 1'/« évet 
óhajtanak, legyenek szívesek, ha már 1 lja évet 
ajánlanak is , ezt csak indemnity utján ajánlani 
meg. Továbbá még e részben ellentét is volna, 1 V2 
évi indemnityt adni, ellentét volna — ismétlem — 
mert ez év végén lejár a képviselőháznak rendel
tetése , tehát nem adhat másik évre indemnityt. 
Legyenek szívesek tehát csatlakozni azon véle
ményhez, a melyet én elvtársaim nevében is be
adtam. (Zaj.J Tizennyolcz évig várt s követett el, 
mint sokan mondák, bűnöket a csempészet által a 
haza népe. A törvényhozó, a képviselőháznak kö
telessége, szoros kötelessége, hogy ha meggyőző
dik arról, a miről én, a mit én hiszek, s a miről 
meg vagyok győződve, miszerint a nép, az ország 
lakosainak igen nevezetes összege ez első alkotmá
nyos országgyűléstől várja, reményli, hogy épen 
a közerkölcsiséget megállapító tény felett fog ha
tározni : akkor egyúttal a t. képviselőház is, bármi 
legyen magán véleménye, a népnek, az országnak 
e közerkölcsiségi szavát súlyba venni köteles. 

E l n ö k : Az inditváuy még egyszer fel fog 
olvastatni. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (fölolvassa Madarász 
József és társai indítványát.) 

Kurcz György: ' T. ház! Előttem is ismere
tesek mind azon hátrányok, melyek ezen institu-
tióval, mint monopóliummal, épen ugy közösek, 
mint mindenféle más oly institutióval, mely bizo
nyos szabadságok megszorításából tartja fen ma
g i t Ismerem azon oldalát is, miszerint a közhan
gulat ezen intézmény iránt ellenszenvvel viseltetik, 
s minthogy a törvényhozás a közönség vélemé
nyét, erkölcsi érzületét, ha valamely uj adóneme
ket megállapít, egészennem ignorálhatja s kisebb-
nagyobb mértékben számításon kívül nem hagy
hatja, azért nincs is szándékom ezen institutio mellett 
lándzsát törni; de feltétlenül nem pártolom azon tö
rekvést, melyet tapasztalok, hogy t. i. a t. ház nagy 
többsége a dohány-monopólium megszüntetésére 
czélzó intézkedéseket pártol. En is pártolom, de 
feltétlenül nem. Megmondom okát, hogy miért? 
Tudom jól, hogy valamint minden dolognak, ugy 
ennek is több oldala van, és így ezen tárgynak 
közgazdasági szempontból is lehetne hátrányát 
felhozni; de mivel én azt nem ugy tekintem, mint 
oly institutiót, mely közgazdasági szempontbői 
ítélendő meg, hanem mint olyant, melyből jöve
delmet akarunk csinálni, ezért a közgazdasági 
szempontokat mellőzöm. A közerkölcsiségi szem
pontokat sem hagyhatom figyelmen kívül, és e te
kintetben Madarász képviselő urnák a közerköícsi-
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ségre vonatkozó észrevételére, melyben azt mond
ja, hogy mi törvényesitenők a közerkölcsíség 
megromlását ezen institutio fentartása által, azt 
válaszolom, hogy ez csak akkor történnék, ha 
a monopólium megtartatnék azon kötelezettség mel
lett, hogy jövőre is csempészni minden ember kö
telességének ismerje; de miután épen megfordítva 
szól ami törvényünk, mert azt rendeli,hogy tartsa 
kötelességének minden ember mint saját jövedelmi 
forrását megkímélni minden csonkitá9tól, tehát a 
közerkölcsiség törvényesitéséről beszélni nem 
lehet. 

Igen nagyon szeretném a monopólium feltét
len megszüntetését ugy értelmezni, hogy például 
azon részei a dohány-monopóliumnak, melyek a 
szabad termelés megszoritásával vannak összeköt-1 

ve, valamint a szabad kereskedésével is, ha ezek 
elejtetvén, tisztán csak a dohányeladás, mint a sóé, 
az állam számára jövedelmi forrásul fentartatnék, 
minek kivitelét természetesen pénzügyminiszter 
úrra kellene bizni, hogy combinálná, mennyi es
nék el ily kezelés mellett a dohány-monopólium 
jövedelméből. 

Föntartandónak vélem pedig a dohány-mono
pólium ezen részét azért, mert én a közvetett adók
nak vagyok barátja, és azokat minden esetre oly 
czélból és oly arányban szeretném kifejteni, hogy 
azok segélyével legalább a direct adókat lehetne 
enyhíteni, ha mindjárt nem is egészen elenyész-
tetni. 

Igaz, akár hogy forgatjuk a dolgot, ezen 
megszüntetésre több rendbeli módok ajánlkoznak. 
Előbb is felhozta Tisza Kálmán képviselő úr, hogy 
többek által az hozatott volna föl, hogy a pipá
zókra vettessék ki ezen adó. De hiszen ugy is ezek 
fizetik ezen adót, habár nem directe, de indirecte. 

Ha a t. ház fontolóra veszi az indirect adók
nak azon jó természetét, melynél fogva a tárgyra 
kivetett adó legjobban eloszlik a szerint, minthogy 
minden ember csak oly mértékben fizet, a mily 
mértékben használja a tárgyat, s az ilyenek a nem 
kényszeritett adónemek: tehát az ilyen körülbelül 
önkéntes nemét az adóknak direct adókkal felcse
rélni nem vagyok hajlandó. 

Ha a t. ház a dohány-monopóliumnak meg
szüntetésének határidejét ki akarja tűzni, s a ha
táridő túlterjeszkedik azon, meddig a mi megbíza
tásunk tar t : én ennek nem látom értelmét: mert 
nekünk jogunkban nem áll a jövő törvényhozás
nak kezét megkötni, és neki praescribálni, hogy 
te ezen tárgyat tüzetesen tartozol ezen szempont
ból felvenni és megvizsgálni. Igen is, annak volna 
értelme, ha azt mondanók, hogy ezen országgyű
lés tartama alatt ezt tartozik tenni ; de arra alkal
masint az idő nagyon rövid, hogy ebből oly com-

binatorium jöjön ki, a milyent mi szükségesnek 
tartunk. 

Miután tehát én a luxusadóztatást inkább 
helyeslem a direct adóztatás nemeinél: én ennél 
fogva a dohány-monopóliumnak minden megszorí
tás nélküli eltörlésébe sem most, sem egy esztendő 
múlva beleegyezni nem tudok ; ugyanazért nem 
is pártolhatom a 7-dik osztály véleményét. 

Török Sándor (nógrádi): T. képviselőház ! 
Én a központi bizottság által indítványba hozott 
határozati javaslathoz kivan ok igen röviden szó
lani, illetőleg egy javaslatot előterjeszteni. 

Azt hiszem, t. ház, mindnyájan meg vagyunk 
arról győződve, hogy midőn a dohány-monopóliu
mot az 1869. év régéig fen fogjuk tartani, szük
séges a nép megnyugtatására nézve valamit ten
nünk. Erről meg vagyunk mindnyájan győződve. 
U g y látom, hogy a módokban van közöttünk a 
különbség. És miután én nem pártolhatom az elő
terjesztett indítványokat; nem pártolhatom a 7-ik 
osztály véleményét, nem különösen azon szem
pontból, mert nem tartanám helyes eljárásnak, ha 
a ház most előleg oly nagyfontosságú principialis 
kérdésben határozna; miután nem járulhatok egé-
szén a pénzügyi bizottság véleményéhez sem, 
leginkább azért, mert az nem formulázta határo
zati javaslatát: bátor vagyok egy formulázott ha
tározati javaslatot előterjeszteni és tiszteletteljesen 
a ház asztalára letenni. 

E l n ö k : Fel fog olvastatni. 
Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa): „Határo

zati javaslat. Kimondja a képviselőház határoza-
tilag, hogy midőn a dohányegyedáruságnak 1869. 
év végéig leendő fentartását törvénybe igtatja, 
azt egyrészt azon elkerülhetlen szükség érzetéből 
teszi, melyet az ország pénzviszonyai szabnak 
elébe; de másrészt azt hiszi, hogy ily fontos nem
zetgazdasági elvek felett döntőleg és czélszerüen 
csak bővebb adatok és felvilágosítás nyomán ha
tározhat: szükségesnek látja kebeléből egy 15 tagú 
bizottságnak kiküldetését oly czélból elrendelni, 
hogy az a minisztériummal egyetértőleg az illető 
szakemberek és érdekeltek kihallgatása után e 
tárgyban véleményes jelentését az 1870. évi adó
kivetés tárgyalását megelőzőleg a következő pon
tokra nézve terjeszsze elő: 

„1-ör , szükséges-e nemzetgazdasági szem
pontból a dohányegyedáruságnak eltörlése vagy 
nem? ha szükséges, 

„2 - or , utasittassék a pénzügyminiszter, 
hogy különös figyelmét fordítsa oly pénzügyi 
miveletekre és adózási módokra, melyek nyomán 
a dohányegyedáruság megszüntetéséből az állam 
bevételeiben eredendő hiány kipótolható legyen." 

I v á n k a I m r e : T. ház! Előttem Madarász 
képviselő úr ismételve azon különbségre utalt, 
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mely elvtársaim és az ő indítványa közt létezik. 
Bátor vagyok némely okokat felemlíteni, melyek 
meggyőződésem szerint ezen különbséget indo
kolni fogják. 

Példának okáért : tudjuk azt, hogy tetemes 
dohány készletek vannak a kincstár birtokában,hogy 
af. évi dohánytermelésre nézve engedélyek adattak 
ki, és ezen engedélyekből eredett dohánytermést be 
keil váltani, és hogy az által ismét uj, nagy dohány
készletek fognak a kincstár birtokába jutni. Hogy 
tehát az ily nagy készlet értékesítésénél rögtön 
intézkedni, és a nélkül hogy idő adatnék, az iránt 
átgondolt tervet készíteni, nem tanácsos: az egyik 
oka annak, miért szabom ki én 2 és illetőleg 1 V2 
és nem 72 évre a monopólium megszüntetését. 

A másik ok az, hogy, mint miniszter úr múlt 
év deczemberében megígérte volt, az év végével 
lesz birtokában azon adatoknak, melyek szerint 
könnyen fogja kimondhatni : miként véli pótol-
hatónak a dohányegyedáruság jövedelmét? Ha 
ezen adatok birtokába csak deczemberben fog 
jutni, nem hiszem, hogy uj évig képes volna a ház 
egy oly határozatot hozni. (Felkiáltások : Akkor 
már nem ez a ház határoz!) Tehát az országgyűlés, 
avagy az uj,deczember 15-én választandó kép
viselőház, mely nem tudom mikor fogja magát 
constituálni. Nem hiszem tehát, hogy az azon hely
zetbe jöhetne, hogy e tárgyban 1869 január 1-sejeig 
törvényt alkothasson. [Igaz! bal felöl.) Ez a másik 
ok, mely engem arra indít, hogy én az 1870. évi 
január 1-ső napján megszűnendő monopólium 
mellett szavazzak. 

A m i azon igen finom megkülönböztetést illeti, 
melyet a törvényesités és indemnity közt emelt a 
képviselő ú r : ez iránt is bátor leszek röviden pár 
szót szólani. 

Az indemnity megadása törvényesiti azon 
eljárást, mely épen akkor létezik; ez egy törvé
nyes actus, épen ugy, mintha más formába öltöz-
nők az eljárás modorát. Az indemnitást akkor 
adja meg a ház, mikor nem ér reá vagy nem kivan 
a részletezésbe bocsátkozni és körül irni az 
eljárást; de már az által, hogy indemnityt ad egy 
vagy más adónem beszedésére, azon adónemet, 
azpn időre eo ipso törvényesítette. 

A mi azt illeti, hogy indítvány tétetett, mi-
kép a szegényebb osztálynak olcsóbb dohány 
adassék : én nem voltam ide ben, midőn Deák 
Ferencz igen tisztelt képviselőtársam szólott, tehát 
nem tudom, mi szavakat használt; de ha ily módon 
szólott volna, én sem tartanám helyesnek. De 
igen is helyesnek tartanám azt, hogy addig is, 
míg a dohány-monopólium megszüntetik, olcsó és 
jó pipa dohányt kapjunk, a luxus-dohány pedig 
legyen annyival drágább, és azután, akár szegény. 

akár gazdag, a kinek luxus-dohányt tetszik színi, 
fizesse meg drágán. 

Kurcz képviselő úr azt mondotta, hogy a mo
nopólium mellett a pipázó fizeti meg az adót és 
illetőleg a dohány-monopólium bevételét. Ez oly 
országban áll, hol dohányt nem termesztenek ; de 
oly országban, hol a dohánytermelés az agricul-
tura bevételeinek egyik fő czikkét képezi, a mono
pólium nem csak a dohányzó által fizettetik meg, 
de indirecte termesztő és kereskedő polgárok és 
az egész ország által is, és pedig annál nagyobb 
mérvben , ha egy virágzó dohány-industria a 
dohány-monopólium által öletett meg, és azt előbb 
fel kell éleszteni, ugy mint minálunk. Tehát 
nem csak a dohányzó, hanem mindnyájan fizet
jük ez adót. 

A mi azt illeti, hogy a jövő országgyűlést prae-
occupálni nem szabad: én azt hiszem, nemlehetséges 
praeocupálni egy országgyűlést sem, avagy már 
minden nyilatkozat magában praepccupatio. Minden 
országgyűlés és minden testület, ha összejő, a ma
ga meggyőződése szerint fog intézkedni, akár tör
téntek e tekintetben határozatok, akár nem : azok 
nyilvánitást adtak a jelen közvéleménynek, és ne m 
jelentenek mást, mint hogy a pénzügyminiszter sz o-
ros kötelességének ismerje, a jövő törvényhozás elé 
1869-ben a dohány-monopólium megszüntetésére 
vonatkozó javaslatot terjeszteni. Mit fog a jövő or
szággyűlés határozni ? azt bizonyosan nem tudhatja 
senki sem. 

S l m o n y i LajOS b . : T. ház! Azon elvek, me
lyek azok részéről kimondattak, kik a dohány
egyedáruságot 18 70 elején meg akarják szüntetni, 
oly elvek, melyek meg nem támadtattak. még 
azok részéről sem, kik ezen nézetetnem helyeslik: 
mert ezen elvek kimondják, hogy a monopóliumok 
által a termelés meggátoltatik, a fogyasztás nem 
haladhat, a kivitel korlátozva van; a monopóliu
mok nem egyebek, niiut a régi elavult védrendszer 
utómaradványai; továbbá, hogy a közlekedési 
eszközök szaporodása által a világkereskedelem 
solidaritásba jutott; valamint ezen elvek elismerik 
elvitázhatlanul azt is, hogy minden, a mi a keres
kedelmet gátolja, a közjóllét kárára van. 

Nem is támadtattak meg ezen elvek, hanem 
praktikus kivitelökre nézve történt néhány észre
vétel. 

Mindenekelőtt egy tisztelt képviselőtársam 
azt monda, hogy nem tartja czélszerünek azt, 
hogy egyik törvényhozás utaljon a jövő törvény
hozásra, hogy bizonyos tekintetben a törvényeken 
változtatást tegyen ily elvi kimondások áltaL Mi 
e tekintetben több izben hasonlót tapasztaltunk. 
Különösen az 1848-ki törvényhozás által kimon
dattak ily elvek, és pedig többek között ennek 
XX. törvényczikkében, melynek 8. szakaszát fo-
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ganatositottuk is. És hogy ezen elvek kimondása 
igen üdvös volt e hazára nézve, azt senki sem von
hatja kétségbe. 

Továbbá az igen t. képviselő úr azt monda, 
hogy azok, a kik az állam részére termelnek do
hányt, azok óhajtják a dohány-monopólium fen
nmaradását, és igen félnek attól, hogy a dohány-
monopólium megszűnik. Meglehet; de mit bizonyit 
ez ? Azt, hogy azok, a kik a külföld, vagyis a ke
reskedés számára termelnek, oly rósz helyzetbe 
jutottak a megszoritó intézkedések által, hogy 
sokkal üdvösebbnek tartják a dohány-monopólium 
számára termelni, mintsem azon súlyos feltétele
ket elfogadni, melyeket épen a monopólium reá-
jok ró. 

Felhozta még ennek példájára t. képviselő 
úr, hogy Hollandiában, de különösen Pfalzban a 
dohánytermelés igen előre haladt. Az utóbbit ille
tőleg positiv tények szolgálnak tudomásunkra, 
hogy azért terjedt ott a dohánytermelés, mert az 
ottani piaczról a magyar dohány kiszorittatott, 
ennek következtében a magyar dohányt oda ki
vinni egy időre nem lehet. Hogy ily viszonyok 
között hazánk jólléte tetemesen károsodott, azt 
mindenki elfogja ismerni. 

Továbbá felemlittetett, hogy a kivitel csekély. 
Ez igen természetes: épen azért csekély a kivitel, 
mert oly feltételeket szab a monopólium, melyeket 
azok, a kik a külföl d számára termelnek, megtartani 
vagy elfogadni nem képesek; s épen azért nem sza-
porodhatik a kivitel, mert ez a kereskedést és ter
melést gátolja. 

A központi bizottság véleményére, őszintén 
megvallom, nem mondhatok semmit, mert ez nem 
akar mást végzéskép kimondani, mint azt, hogy 
a minisztérium oda utasittassék, hogy enquétet 
hijjon össze, a melynek következtében vagy meg
szüntessék, vagy reformáltassék a dohány-mono
pólium. Ezen kifejezésnek nézetem szerint oly tág 
értelme van, mint midőn egy kérelmező azon vá
laszt nyeri, hogy : majd tanulmányozzuk a dolgot, 
majd meglátjuk. Ezen nyilatkozat nézetem szerint 
ígéretnek sem tekinthető, és még annak is kevés. 

Kerkapoly képviselőtársam, a központi bi
zottság előadója kimondá mindenekelőtt azon né
zetét, hogy a monopólium rósz ; továbbá azon kér
dést intézte a házhoz: „meg lehet-e szüntetni a 
monopóliumot ?" és arra határozottan azt felelte: 
hogy igen ; továbbá azt is kérdezte : „kivánatos-e 
annak megszüntetése?" és erre ismét határozottan 
azt felelte: hogy igen. Ezek után én azt vártam, 
hogy a t. képviselő úr a 7. osztály véleményét 

fogja elfogadni: és íme csodálkozásomra azt tapasz
taltam, hogy mindamellett a mit rosznak tart, a 
minek megszüntetését lehetőnek és kívánatosnak 
tart ja, mégis azt egyelőre és pedig bizonytalan 
időre fentartani óhajtja. 

Nézzük, micsoda okokat hozott fel a monopó
lium fentartására? 

Azt monda, hogy ez malum, de necessarium. 
Én azt hiszem, hogy a törvényhozásnak ép az 
feladata, hogy a malumot, legyen az necessarium 
vagy nem necessarium, igyekezzék mielébb meg
szüntetni. Mivel indokolá képviselő úr érveit ? Azt 
hozta fel, hogy attól fél, hogy még súlyosabbak 
lesznek a feltételek, melyek által megszüntethető 
lenne a monopólium. E tekintetben kimondom 
azon erős és tiszta meggyőződésemet, hogy intéz
kedjünk bármikép, semmi esetre sem lesz ezen in
tézkedés oly súlyos, gyűlöletes és kárhozatos, mint 
a jelen monopólium. 

Továbbá fölhozta indokul, hogy nem akarja 
a monopólium megszüntetését még elvileg sem 
bizonyos határidő kiszabásával kimondatni azért, 
mert okvetlenül óhajtaná, hogy előbb valami 
helyesebbet állapítsunk meg. A ki a körülmé
nyeket ismeri, mindenki tudhatja azt, hogy a 
dohány-monopólium hat hó alatt meg nem szün
tethető; hosszabb idő kell ahhoz, legalább is másfél 
év, mint azt a 7. osztály előterjesztette. Ha tehát 
mi másfél év múlva akarnók megszüntetni, mint 
előbb nem is lehet, erre okvetlenül szükséges 
lenne, hogy mi jelenleg már hozzuk meg az erre vo
natkozó törvényt, és csak akkor szüntethetjük 
meg, mikor már ezen törvény szentesítve is leend. 

Mind ezek után én ugyan elhiszem Kerkapoly 
előadó urnák, hogy ő a monopóliumnak ellensége, 
de előadása után csak elvben az. 

É p ezen tekinteteknél fogva, miután azon el-
elvek meg nem támadtattak, és még kevésbbé czá-
foltattak meg, melyek itt előhozattak azok ál
tal, kik a monopóliumot az 1870. év elején meg 
akarják szüntetni; miután a mi a praktikus kivitelt 
illeti, legyőzhetlen nehézségek nem forognak fen; 
miután a központi osztálynak véleménye ígéretnek 
sem tekinthető; és miután a monopólium megszün
tetése átalánosan kívántatik: a 7-dik osztály véle
ményét pártolom. $ 

E l n ö k : T. ház ! Miután felirva szólásra még 
többen vannak, azt hiszem, a szőnyegen levő 
törvényjavaslat tárgyalását elhalaszthatjuk a hét
fői ülésre, tekintve azt is, hogy d. u. osztályülések 
lesznek. (Helyeslés.) Hétfőn d. e. 10 órakor ülés van. 

Az ülés végződik d. e. 1\ órakor, 
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CCXLY. ORSZÁGOS ULES 
1868. juuius 22-dikén 

G a j z á g ó S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények bemutatása. Az alföld-fiumei vasút nagyvárad-eszéki részére vonatkozó törvény szentesittetvén, ki
hirdettetik. A központi bizottság beadja jelentését az angol hajózási, valamint a Jungholz községére vonatkozó szerződések, úgyszin
tén a sójövedéki törvényjavaslat még függőben maradt szakasza iránt. A dohányjövedéki törvényjavaslat átalános tárgyalása tovább 
foly s név szerinti szavazással bevégződik. A pénzügyi bizottság beadja a törvényjavaslatot az eddigi adószedés meghosszabbitása iránt. 

A kormány résziről jelen vannak : Eötvös Jó
zsef b., Gorove István, Horvát Boldizsár, Lónyay 
Menyhért. 

Az ülés kezdöúik d. e 10 Y4 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés jegy
zőkönyvét Horváth Lajos jegyző úr fogja vezetni; 
a szólani kívánókat pedig Csengery Imre jegyző 
úr jegyzi. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a június 
20-án tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : A jegyzőkönyv hitelesíttetik. 
Csanád megye közönsége a honvédelmi 

rendszer életbe léptetését, a hadseregnek a koroná
zott király és alkotmány iránti hűségre felesketését, 
és az országgyűlés által megszavazandó ujonczok-
nak a hadsereg kiegészítése mellett a honvédek 
közé soroztát ásat kérő aradvárosi felterjesztést 
pártoltatni kéri. 

Abauj megye közönsége, Hajdu-Dorog városa 
felterjesztését az összes magyar ajkú ó-hitűek ré
szére magyar püspökség felállítása és a magyar 
nyelvnek oltári nyelvvé emeltetése tárgyában 
pártolva, törvényhozásilag kéri elintéztetni. 

Újvidék sz. kir. város közönsége Zombor sz. 
kir. városának azon felterjesztését, melyben az 
ottani pénzügyi felügyelőséget Zomborban ha
gyatni kéri, pártoltatni kéri. 

Sz. kir. Kőszeg városa több polgára kéri, 
hogy a Szent Domokosrend által Kőszeg városá
ban tett és javára már tulajdonjogilag ibekeble-
zett birtokszerzés megsemmisíttessék. 

Sáros megyebeli Mihalyov községe kéri ma
gát a földesúri folytonos zaklatásoktól nicgvé-
detni. 

To)nay János hadházi lakos a törvénykezési 
miniszteri törvényjavaslat 87. szakaszára vonatko
zólag észrevételeit kéri figyelembe vétetni. 

KÉPV. H. NAPLÓ. 186%. vni. 

Andics Tádé, Szatmár-Németi városában és 
környékén volt nemzetőri őrnagy, jelenleg győri 
lakos, kéri sz. kir. Szatmár-Németi városát fel-
szólittatni, hogy az általa annak idejében őrnagyi 
szállás-bér fejében utalványozott, és még mind
eddig ki nem fizetett másfél évi 750 p. forint, s 
járuléka mielőbbi kifizetését teljesítse, és ellenke
ző esetben ellene szigorúbb eljárást kéri ntéztetni. 

Hackenschmidt Károly, volt mexikói őrmes
ter, a budai városkapitányság hivatalos eljárása 
ellen panaszkodik. 

Mindezen kérvények véleményes jelentésté
tel végett a kérvényi bizottságnak adatnak ki. 

Eötvös József közoktatási miniszter: 
T. ház! Az alföld-fiumei vasút nagyvárad-eszéki 
része építése tárgyában készült törvényjavaslat '6 
felsége által szentesittetvén : azt kihirdetés végett 
átnyújtani van szerencsém. 

Horváth Lajos jegyző (felolvassa l). 
E l n ö k : Az engedélyokmány tervezetét is 

fel akarja a t. ház olvastatni "? (Nem!) Tehát fel
olvasottnak vétetik, s a kihirdetett törvényt hasonló 
kihirdetés czéljábólamélt. főrendekez Mihályi Pé
ter jegyző úr át fogja vinni. 

MoCSOnyi Sándor : T. ház ! Kraszna megye 
főispánja f. évi máj. 11-én a megürült másodalis
páni szék betöltése alkalmával az őt illető kijelölési 
jogot a bizottság nyilvános kivánsága által sem
mikép se korlátozhatónak értelmezvén, midőn az 
ellenzéki jelöltet, kinek személye ellen különben, 
mint önmaga n)ilváuosan nyilatkozott, capacitá-
sát és erkölcsiségét illetőleg semmi kifogása sem 
lehet, a többoldali és ismételt felszólítások daczára 
a candidatióba semmi esetre fel nem akarta venni, 
és nem is vette föl. Tekintettel a rég fenálló törvé
nyes gyakorlatra; tekintettel azon értelmezésre, 

' ) Lásd az Irományok 253-dik számát. 
12 
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melyet az országgyűlés a köztörvényhatóságok 
visszaállítása alkalmával magáévá tett, melyben a 
többi közt jelesen az mondatott ki, hogy miután 
minden esetre kisebb baj három egyén helyett 
négyet, ötöt is kijelölni valamely hivatalra, mint a 
kijelölés megtagadása által kedvetlenséget okozni, 
a főispánok oda utasíttassanak, hogy a bizottsá
gok, vagy azok tetemes részének kívánságát min
dig kellő figyelembe tartsák; tekintettel végre 
arra is, hogy a kérdéses román nemzetiségű ellen
zéki jelölt személye körül a bizottság tetemes 
része vallás- és nemzetiségi különbség nélkül sora
kozván, a megye lakosságának két harmad részét 
meghaladó román ajkú többség legalább ez által 
a megye cardinalis hivatalaiból teljesen kizárva 
nem maradt volna: a bizottság számos ellenzéki 
tagja az önkormányzati jog lényegét látván ez 
által veszélyeztetve, indittatva érezte magát a főis
pán ezen egyoldalú Önkényes eljárása ellen nem 
csak ott helyben mindjárt jegyzőkönyvileg tilta
kozni, hanem egyúttal az belügyminisztériumhoz 
intézett folyamodásban az ilykép történt válasz
tás megsemmisítését kérni. A tiltakozás ugy, mint 
a belügyminisztériumhoz intézett folyamodvány, a 
várt eredmény nélkül maradván, a bizottság 
számosabb tagja értesítvén engem az előadottak
ról, hazafiúi kötelességének tartá az országgyű
léshez is külön kérvényt benyújtani a ezélból, hogy 
jövőre nézve az ily önkényes eljárások meggátolá
sára a kellő intézkedés tétessék meg. Midőn tehát 
az említett bizottsági tagok megkeresése folytán 
van szerencsém e kérvényt a t. ház asztalára le
tenni, kérem annak a kérvényi bizottsághoz való 
kiadatását elrendelni. 

Elnök : E kérvény a kérvényi bizottsághoz 
tétetik át. 

A központi bizottság bemutatja jelenté
sét az angol hajózási, és a Jungholz község vám
helyzetére vonatkozó szerződésekről, ugy szintén 
a sójövedéki törvényjavaslatnak az osztályokhoz 
utasitott szakaszára nézve. Bujanovics előadó föl 
fogja olvasni. 

Bujanovics Sándor előadó (fölolvassa) 
Elnök: Ezen jelentések ki fognak nyomatni1), 

és a t. ház tagjai közt lehetőleg még ma vagy holnap 
szét fognak osztatni, s tekintve ez ügy sürgősségét, 
ha a t. ház beleegyezik, soron kívül is a holnaputáni 
ülés napirendéül kitüzhetnők. (Felkiáltások: Holnap!) 

Lónyay Menyhért pénzügy ér : T. ház! 
Az előterjesztett törvényjavaslat azon rendelkezé
séből, hogy ezen törvény jul. 1-én lépjen hatályba, 
az következnék, hogy azt minél gyorsabban, a 
mennyire csak a szabályok megengedik, méltóz
tassanak tárgyalni : annyival inkább, minthogy 

J) Lásd az Irományok 254. és 255-dik számát. 

azután még egyszeregy nap közbejöttével fel kell 
azt olvastatni végleges elfogadása tekintetéből, és 
csak .akkor küldetik a főrendekhez; ha pedig a 
tárgyalást nem igyekszünk gyorsítani, akkor 
minden esetre az első júliusi határnapot meg kel
lene változtatni s azt későbbre tenni. Azért kérném, 
ha lehet, e törvényjavaslatot holnap tárgyalni. 
(Helyeslés.) 

B o b o r y Káro ly : T. ház ! Minthogy a teg
napelőtt általam beadott határozati javaslat szin
tén a só tárgyában tétetett : a tárgyszerű összeköt
tetésnél fogva óhajtanám és kérném a t. házat, 
méltóztassék azon határozati javaslat tárgyalását 
ezzel egybekapcsolni. (Nem lehet!) 

Bóni s Sámue l : T. ház ! Ha a tárgyalás a 
szokott módon történnék, és az idő rövidsége nem 
kívánná, hogy ezen különben nem nagy terjedel
mű módositványokat elővegyük a nélkül, hogy 
előbb kinyomassuk : az volna a dolog rendje, 
hogy a központi bizottság jelentésével együtt ki
nyomassanak azon módositványok i s , melyek 
megvizsgálás végett az osztályokhoz utasíttattak. 
De én azt gondolom, mindkét móuositvány oly 
rövid, hogy a ház minden egyes tagjának tudo
mására van. Habár még azt is elmulasztotta a 
jegyzőség, mit különben elmulasztania nem kel
lett volna, hogy az osztályoknak írásban meg
küldte volna azon módositványokat ; miután az 
osztályoknak minden egyes tagja tudta a módo
sitványok tartalmát, tárgyalta azokat: én azthiszem, 
ezen esetnél el lehetne térnünk a szokott módtól 
(Hclyedés) és felvehetnők a központi bizottság je
lentését, ugy mindazáltal, hogy ugyanakkor vétes
sék fel a két módositvány is, különben nem lehet 
tanácskozni, ha nincs mi között választani. (He-
lyeslés.) 

E l n ö k : E szerint a központi bizottság jelen
tése a máramar osi sóra nézve holnapra soron kívül 
napirendre fog kitüzetni. 

Egyszersmind, t. ház, minthogy az imént fel
olvasott nemzetközi szerződések tárgyalása is igen 
sürgős, a mennyiben beváltásuk ideje közel van : 
ezeket a só iránti törvényjavaslat tárgyalásának 
bevégzése után napirendre lehetne kitűzni. (He
lyeslés.) 

A l m á s y Sándor: T . ház! Az iránt nem 
tetszett határozni, hogy a Bobory képviselőtársam 
által beadott indítvány szintén kitüzessék napi
rendre. (Még nincs kinyomatva!) Miután nem nyi
latkozott senki ellene, nem szeretném csak ugy 
láb alól eltétetni. (Szavazzunk!) 

E l n ö k : Azt hiszem, talán nem lenne egészen 
helyén ezen kérdést szavazás által eldönteni. Mi
után azon határozati javaslat sem kinyomatva, 
sem szétosztva még nincs, tárgyalása nem is lehet
séges. (Helyeslés.) 



CCXLV. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Jnoina 22. 1868.) 91 

Napirenden van a dohányjövedék iránt elő 
terjesztett törvényjavaslat feletti átalános vita foly
tatása. 

Berzenczey László: T. ház! Igen röviden 
csak azt jelentem ki, hogy ezen tárgynál , mint 
minden adónemeknél, mert ez is adónem, adójö
vedék , kötelességemnek tartom azon régi panaszt 
emliteni, hogy mindezeket a költségvetés után kel
lett volna tárgyalni, és hogy nézetem szerint a 
költségvetést kellett volna előbb megvitatni, és csak 
azután, miután tudjuk, hogy mennyire van szük
ségünk, akkor kellene elővenni a különféle adó
nemeket. 

Ezen tárgyra nézve, ugy hittem, az átalános 
vita már be van fejezve, és én csak röviden egy 
pár megjegyzést kívánok tenni, és pedig először 
Deák Ferenez képviselő úr szavaira. 

Deák Ferenez képviselő úr azt monda, hogy 
még az is kérdés, vajon a dohány-monopólium 
nincs-e hasznára a honi dohánytermelésnek ? Ez 
uj eszme, és bizonynyal Magyarországban nagyon 
uj eszme: mert ha lehet valamire közvéleményt 
szerezni, és ha e ház — mint hallottam — a köz
véleményt képezi, akkor erre valóban senki sem 
képes közvéleményt és többséget szerezni az or
szágban : mert ha a dohánytermelők véleményt 
adnának e tárgyban, bizonyára lehet állítani, hogy 
azon nézetre nem találkoznék senki. 

Továbbá bátor vagyok Kerkapoly előadó úr 
szavaira megjegyezni, hogy miután ö azt állítja, 
hogy maga sem barátja a monopóliumnak, hogy 
ő elismeri, hogy van mód a dohány-monopolíu-
mot substituálni más adónemekkel, és elismeri, 
hogy a dohány-monopóliumot el lehet törülni: 
vége ennek a logikának az, hogy mégis fen kell 
tartanunk a dohány-monopóliumot. Bocsánatot 
kérek, már ezen logikát nem értem, bármily nagy 
szavakkal legyen az előadva; és bátor vagyok 
megjegyezni azt, hogy minden finánczoperatiónál, 
bár mily nagy fiuánczelvek szerint induljanak iá, 
az alapelv a földmivelÖ népen van; és a fináncz-
munkálatoknál ugy a dohánynál, mint más jöve
dékeknél a fődolog az : a hol nincs, ott ne keress; 
és sok igazság van azon mondatban, hogy a hol 
nincs, ott Isten sem vehet, ha csak nem teremt; 
azt pedig előteremteni csak is a nép képes. És 
ezért bátor vagyok ismét felhozni, hogy mondjuk 
ki legalább az elvet; vagy ha nem akarjuk az el
vet kimondani, akkor minek e sok himezés hámo-
zás? mondjuk ki őszintén és nyíl tan: hogy azért 
nem akarjuk a dohány-monopóliumot megszüntet
ni, mert az talán nem conveniál oda át. (Helyeslés 
a szélső balon.) Már sokszor mondatott itt, hogy 
nem czélszerü a dohány-monopólium megszünte
tése ; de a hol a dolog lényege van, hogy t. i. fa-

dán a másik oldalon nem fog tetszeni, azt még 
nem mondta senki. 

Ennélfogva egyszerűen kijelentem, hogy a 
7-dik osztály véleményét pártolom. 

Csengery Imre jegyző: Ráday László gróf! 
(Nincs jelen!) 

B e t h l e n F a r k a s gr . : T. ház! A dohány-
monopólium rögtöni megszüntetését senki sem ki-
vánta, csak is Madarász képviselő úr mondotta, 
hogy ezen esztendő végén szüntettessék meg, mi
után ezen óhajtás, hogyt . i. a dohány-monopólium 
rögtön szüntettessék meg, szintúgy azon kérdés, 
hogy a monopólium eltörölhető-e vagy nem? itt 
vitatás tárgya nem volt; ezt én sem akarom fejte
getni, mert igy mellékesen ezen kényes tárgyat 
nem tartom helyesnek. A monopólium fentartása 
vagy fen nem tartása mellett nem kívánok szólani; 
de én sem a központi bizottság véleményét, sem a 
7-dik osztály határozati javaslatát el nem fogadom, 
ámbár a központi bizottság véleményét lényegé
ben helyeslem. 

Nem fogadhatom el a központi bizottság vé
leményét, mert azon közóhajtást, a mely az or
szágban létezik, hogy t. i. a monopólium meg
szűnte ttessék, nem fejezi ki eléggé tisztán. 

Nem fogadhatom el a 7-dik osztály határozati 
javaslatát sem, mert először nincs tekintettel a 
67-beli XVI-dik t. cz.-re, mely törvényczikket 
akár jónak, akár rosznak tar tanám, de miután 
egyszer már törvény, az iránt tekintettel kell 
lennünk. 

Nem fogadhatom el másodszor azért, mert 
ezen osztály véleménye igen határozottan kimond
ja, hogy a monopólium minden esetre szűnjék meg. 
Én is óhajtom, hogy a monopólium szűnjék meg, 
de csak igy mellékesen kimondani nem akarom. 
Mert én több terveket olvastam a monopólium 
megszüntetésére, olvastam a pipázókra, árulókra, 
gyárokra és termelőkre vetendő adókról; de mind
azok a monopólium ágai : mert az, hogy az állam 
többeknek adja ki azon jogokat, hogy szivart csi
náljanak, vagy maga csinálja vagy egyeseknek 
ad árulási engedélyt, akár pedig a termelésre vet 
nagyobb adót: ez is a monopóliumnak minden 
esetre egy ága. Miután tehát nem tudunk más esz
közt, más módot a monopóliumnak egyszerre való 
megszüntetésére, ámbár nagyon óhajtom ezt: most 
jelenben kimondani nem merem, míg az enquéte vé
leményét e részben nem ismerem. 

Nem fogadhatom el harmadszor, mert az or
szágra nézve károsnak tartom. Károsnak tartom, és 
pedig azért, merthogy ha akár az 1870. év végén, 
akár az 18 71. év végén határozott időszakot teszünk 
annak megszüntetésére, akkor, miután a kincstár
nak két-három évi készlete van a dohányból, a 
pénzügyminiszternek rögtön kötelessége lesz be-

12* 
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tiltani az abaldó számára való termelést, mert nem 
adhat többé engedelmet, miután két évi készlete 
van ; és csak akkor adhatná meg, ha az országnak 
nagy kárt akarna okozni, mert a mit 1870-ben 
költ el, az 1869-diki dohány. Már most 1869-ben 
dohányt nem vásárolhatna, mert 1870-ben meg
szűnnék a monopólium; és igy az 7—8 milliónyi 
frt, mi a dohányvételből évenkint a nép közé jár, 
elesnék, mi a népnek bizonyára nagy kára volna. 
(Egy szó: Nem lehet az!) Engedelmet, azt hiszem, 
a t. képviselő urnák felszólalására, hogy „nem le
het ," jogosan mondhatom, igenis hogy lehet: mert 
én legalább azt hiszem, ha ma vitatjuk a dohány-
monopólium eltörlését, a mire én is szavazni fogok, 
akkor nem azt fogjuk mondani, hogy rögtön, ha
nem azt fogjuk mondani,hogy megszüntetjük egy
két év múlva. De most nem azt mondjuk, hogy 
megszüntetjük a monopóliumot, mert nem azt tár
gyaljuk, hanem hogy igyekezzék a miniszter oly 
javaslatot tenni, melylyel meg lehessen azt szün
tetni ; e közt pedig nagy különbség van: mert ha 
két év múlva azt mondja az országgyűlés határo
zata, hogy ne szűnjék meg, akkor, betiltatván 
most a dohány, az ország roppant kárára le-
end ; ha pedig a dohánytermelést megszüntetjük, 
Ausztria más piaczokon fog kereskedni, és azon 
összeget, melyet Ausztriától nyerünk, örökre el
vesztjük.én pedig az országnak ily nagy kárt okozni 
nem akarok. 

De miután tagadhatatlan, hogy a monopólium 
oly gyűlöletes és mindenütt ellenszenvvel találko
zik, oly rendszer, mely ellen valamit tenni elke
rülhetetlenül szükséges; miután arra nézve intéz
kednünk kell, hogy megszüntettessék; miután a 
megszüntetést én is szükségesnek tartom : legczél-
szerübbnek vélem e végre, hogy hívjon egybe a 
minisztérium gazdákból, kereskedőkből álló enqué-
tet, és e kérdést megvitatván, oly tervet, oly tör
vényjavaslatot terjeszszen elénk,mely szerint a mo
nopólium a legrövidebb idő alatt megszüntethes
sék. Ennek értelmében bátor vagyok határozati 
javaslatot beadni. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa Bethlen 
Farkas gr. határozati javaslatát:) 

„Minthogy azon óhajtás, hogy a sok nehéz
séggel s kellemetlen súrlódásokkal járó dohány
egyedáruság az országnak s különösen a szegé
nyebb népnek érdekében minél előbb megszün
tettessék, s az államjövedelmeknek ezen megszü-
tetéséből eredő hiánya más czélszerübb, igazságo
sabb és kevésbbé terhes módon pótoltassák, most 
rögtön nem teljesithető, mert se oly biztos módot 
azonnal találni, se az állam szükségeit ideiglen 
fedezés nélkül hagyni nem lehet, s egyébként is a 
vég megszüntetés oly előintézkedéseket igényel, 
melyek rögtön nem eszközölhetők, s melyek nél

kül mind az ország, mind a honpolgárok, különö
sen a termelők súlyosan károsodnának: 

„a ház elfogadja jelenleg a dohányegyedáru
ságról szóló, s az 1869-ik év végéig terjedő tör
vényjavaslatot ; de hogy a minél előbbi megszün
tetés lehetősége törvényszerűen előkészíttessék, a 
minisztérium ezennel megbizatik, hogy állitson 
össze minden, e tárgyra vonatkozó adatokat, hívjon 
össze a pénzügyi bizottság közreműködésével szak
értőket, s ezek kihallgatása után, pontosan megtart
va az 1867. éviXVI. t.cz.-nek rendeletét, készítsen 
javaslatot az iránt, hogy miképen s mikor lehetne 
a dohányegyedáruságot az állam szükségeinek 
igazságos, méltányos és biztos fedezése mellett 
megszüntetni."^ 

Trefort Á g o s t o n : Habár a mostani atmos-
phaerában nem igen érzem magamat felhíva szó
lani, a napirenden levő tárgy fontossága és főleg 
rendkívül kényes természeténél fogva, mégis kocz-
káztatok néhány rövid megjegyzést. (Halljuk!) 
Egyetértünk valamennyien, hogy a dohány-mo
nopóliumot most rögtön megszüntetni nem lehet; 
egyetértünk egyszersmind arra nézve, hogy a do
hány-monopólium , dohánytermesztő országban, 
mint Magyarország, sok nehézség- és kellemetlen
séggel van összekötve. A kérdés tehát az, hogy 
mit kell a monopóliummal a jövőre nézve tenni ? 
E tekintetben a vélemények elágaznak. Az egyik 
fél azt kívánja, hogy az országgyűlés határozat 
által mondja ki , hogy a dohány-monopólium 
1870-iki január 1-én meg fog szűnni; a másik fél 
azt kívánja, hogy ezen igen fontos kérdés tanulmá-
nyoztassék, és e tanulmányozás eredményéhez ké
pest a törvényhozás maga idejében határozzon. Én 
részemről az utóbbi eljárást szabatosabbnak és 
gyakorlatiabbnak tar tom; miután pedig ezen né
zetemnek kifejezést adott t. barátom Bethlen Far
kas, javaslatát elfogadom, és néhány szóval néze
temet indokolom. 

Valamint a fináncz-tudomány, ugy a praxis 
mindenütt elismerte, hogy a dohány oly ezikk, 
mely magát megadóztatásra nagyon pretirozza, 
arra rendkívül alkalmas; ennélfogva a dohány 
majdnem minden államban, épen ugy az absolut 
monarchiákban, minta demokrátköztársaságokban, 
meg van adóztatva, csak megadóztatásának formái 
különbözők. Nálunk, Franczia-, Olasz-, Spanyolor
szágban és Portugáliában létezik a dohány-mono
pólium; és ennek financzialis lekintetben egy igen 
nagy előnye van, mert az eddigi tapasztalatok sze
rint a monopólium jövedelme évről évre növekszik, 
í g y Francziaországban 1815-ben a dohány mono
pólium behozott nettó 32 millió frankot, 1864-ben 
177 milliót. Angliában dohány-monopólium nem 
létezik ugyan, hanem tudjuk, hogy ott a dohány
termelés meg van tiltva, hogy bár Irlandban jó 
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dohányt és haszonnal lehet termeszteni, mégis a 
külföldről behozott dohány rendkívüli magas vám
mal van megterhelve, ugy hogy Sir Róbert Peel 
vámreformjainak daczára ezen dohány vámjöve
delem 1866-ban behozott 6 millió 332,300 font ster
linget. Poroszországban ós a vámszövetség némely 
országaiban oly föld, melyen dohány termeltetik,kü-
lön meg van adóztatva, egyszersmind vámmal és 
pedig súlyos vám által a dohánynak behozatala; 
és azonfelül minden német vámconferentiában 
igen komolyan tanácskoznak a felett, nem volna-e 
czélszerü a dohánymopoliumot behozni. Oroszor
szágban a dohányipar és gyártás igen sajátságos 
módon van megadóztatva, és igen odiosus és vexa-
tiorius rendszabályokkal van összekötve. Ameri
kában, a demokrata köztársaságban, a dohányké-
szitmények előállitása és azok eladása nagyon erő
sen meg van adóztatva, és a jövedelem behoz, ha 
nem csalatkozom, 19 millió 500,000 dollárt éven-
kint, és igen nagy szigorral kezeltetik a dohány
adóztatás e neme. A ki szivarokat licentia nélkül 
készit,5—100 dollárig, vagy 30 napi fogsággal bün
tetik meg. í g y van ez Amerikában, a demokratres-
publicában. Ha pedig ily szivarokat áruba bocsát, 
500 dollárral és 6 hónapi fogsággal büntetik 
meg. Ebből tehát látjuk, hogy a dohányadózta
tásnak több nemei léteznek, s nekünk gondosan 
föl kell derítenünk azon kérdést — mert dohány
adó nélkül nem fogunk létezhetni - vajon czélsze-
riibb-e a mostani adót megtartani, vagy az adóz
tatás más nemét behozni ? nehogy kisebb baj he
lyébe nagyobbat támaszszunk, és hogy e baj orvos
lása ne legyen sulyosb, mint maga a betegség. 

Tisztelt barátom Kerkapoly Károly múltkor 
körülbelül hasonló értelemben nyilatkozott. Nem 
mondta ő, hogy feltétlenül kívánatosnak tartja a 
dohánymonopolium megszüntetését. O azt mond
ta, hogy kívánatosnak tartja azt, tekintve a mono
pólium hátrányait; de nem tekintve átalában • azon 
rendszabályokat, melyek talán nagyon g}mlölete-
sek lesznek, s melyeket nekünk be kell hoznunk a 
megszüntetett monopólium helyett. 

Én tehát ennélfogva , ismételve mondom, 
hogy pártolom tisztelt barátom Bethlen Farkas ha
tározati javaslatát, és elfogadom a kormánynak a 
dohányjövedék tárgyában beadott törvényjavasla
tát a részletes vita alapjául. (Helyeslés a jobb ol
dalon.) 

KautZ G y u l a : Ha a 7. osztálynak külön 
véleménye elejtetik, akkor én fölöslegesnek, idő
pazarlásnak tartanám e tárgyhoz szólam. De ha 
nem ejtetik el, akkor talán szükséges lesz a tárgy 
vitatását tovább folytatni. Legyen szabad nekem 
azokhoz, a mik a miniszteri törvényjavaslat támo
gatására az előttem szóló képviselő urnák részéről 
felhozattak, pár szóval csatlakozni. Előre bocsátok 

e g y igénytelen megjegyzést: hogy először felfo
gásom szerint alkotmányos államban az adó a pol
gárok által nem csak teher- és áldozatnak, ha
nem polgári kötelességnek és a jó államformá
nál egyenesen beruházásnak tekintendő; másod
szor azt, hogy alkotmányos népeknek egyebek 
közt azért i s , mert sok jogokat élveznek, bi
zonyos kötelességeik is vannak. Jelesül köteles
ségük és feladatuk megtanulni bizonyos nagy 
igazságoknak szemébe nézni, legyenek ezek akár 
vívmányok, akár calamitás. Ezeu két tételből ki
indulva, legyen szabad pár szóval indokolnom: 
először azon nézetemet, hogy én nem ugyan a do
hány-monopóliumot, de a dohány megadóztatását 
igen okszerű, igazolható és czélirányos jövedelmi 
forrásnak tartom; (Felkiáltássok balról: Miit!) 2-
szor indokolnom azt, hogy a jelen pillanatban 
törvényben kimondani azt, hogy 1870-re nézve a 
dohány-monopólium eltörlése foganatba vétessék, 
az én véleményem szerint ép oly helytelen, mint 
indokolatlan eljárás volna. 

Nem tartom pedig különösen a 7. osztály 
külön véleményét helyesnek azért, mert eltekint
ve attól, hogy a jövő legislatio irányában nem 
tarthatjuk magunkat jogosultaknak arra, h o g y a n 
nak kezeit megkössük, (Ellenmondások.) eltekint
ve, mondom, ezen elvtől, meggyőződésem az, 
hogy ha valahol, ugy bizonyára a financzia köré
ben nem helyeselhető oly eljárás, mely ismeretlen 
quantitásokat akar az ismeretes quantítások he
lyébe az operatio alapjává tenni, s mely azt, a mi 
csak lelkiismeretes tanulmány s beható tanács-
kozmányoknak eredménye lehet, anticipative, vala
mi doctrinair tétel vagy postulatum formájában 
az ismeretlent jelző X helyébe teszen. 

Nem vagyok a 7. osztálylyal egy vélemény
ben azért sem továbbá, mert én is ugy, mint az 
előttem szóló képviselő Bethlen Farkas, Trefort 
Ágoston társaim, ez igen nagy fontosságú tárgy
ban tüzetes enquéte megtartását mulhatlanul szük
ségesnek tartom, mert nem szeretnék azon követ
kezetlenségbe esni, hogy azt indítványozzam, mi
szerint határozzuk el azt, hogy előbb határozzunk 
és azután tanácskozzunk, eltekintve attól, mily ke
délyállapottal járulnának a meghívandó szakértők 
és érdeklett enquéte-tagok az illető tanácskozások
hoz, hogy ha tanácskozásaiknak előre kényszerü-
leg megállapított eredményét a magyar országos 
törvénytár lapjain megszabva látnák. 

Nem vagyok továbbá a 7. osztály véleményén 
azért, mert valamint a politikai élet terén átalában, 
ugy különösen a financzia körében az experiruenta-
tiónak nem vagyok barátja. Nagyon is elégségesnek 
találom, tisztelt képviselőház, azt, a mit e tekin
tetben a lefolyt 18 sanyarú éven át Ízlelnünk kel-



9 4 CCXLV. ORSZÁGOS ÜLÉS, (Jnnins 22. 1868.) 

lett. Én az experimentatíót igen is jogosultnak 
ismerem a somatikus világ, a phy sikai élet körében; 
de az erkölcsiben, pedig az állami és társadalmi 
élet ide tartozik, nem, mert itt az experimentatio leg-
többnyire jogosulatlan, s majd nem mindig rósz 
eredményeket szülő. Azon szoros kapcsolatnál 
fogva továbbá, melyben a jelenlegi financz- és 
adórendszerrel a dohány-monopólium áll, mely
nek, mint előre bocsátottam, én sem vagyok ba
rátja, sőt nemzetgazdasági credóm egyik legfon
tosabb ágazatának tekintem, hogy a monopóliu
mok megszüntetésére kell törekedni, azon szoros vi
szonynál fogva, mondom, mely a fenálló adórendszer 
e dohánymonopolium között létezik, most azt mon
dani ki, hogy már 18ti9. év végén a monopólium 
eltörlése eszközlésbe lesz veendő, annyi volna, 
mint kimondani azt, hogy sz egész fenálló állam
háztartás rendszerét alakítsuk át ; pedig ugy hi
szem, hogy még a legvérmesebb reményüek és 
legmunkaképesb tagjai is a parlamentnek nem 
tartandják ezt kivihetőnek, s mindenki belátandja, 
hogy ily utón csak amabilis confusióba jutnánk, 
melyből hogy valahára kibontakozhatunk, ép a 
jelen országgyűlésnek egyik legnagyobb vivmá-
nya és érdeme. — Nem tartózkodom továbbá he
lyeslésemet nyilvánítani azon nézetre, melyet 
most hallottam Bethlen Farkas képviselőtársam 
által kifejeztetni, hogy t. i. a dohány monopólium
nak kellő előkészítés nélküli eltörlése senkinek 
javára s igen soknak positiv kárára szolgálna. 
Azon szabályzat folytán ugyanis, tisztelt képvise
lőház, melyekre a monopólium a monarchiában 
alapítva van, közismeretü tény, hogy a birodalom 
másik felének legnagyobb dohány szükségleti ré
sze a mi piaczunkról láttatik el, tehát Magyaror
szágnak a monopóliumban monopóliuma van. Ezen 
monopóliumnak a népre megvan súlyos és vészé 
lyes hatása: de vannak okok is, a mint Bethlen 
barátom kifejtette, melyek igen sürgetó'leg köve
telik, hogy ezen a téren a szükséges körültekintés
sel járjunk el, s jogosult érdekeket könnyedén ne 
veszélyeztessünk. 

Továbbá azért sem pártolhatom a 7. osztály 
külön véleményét, mert nem bírom még magamat 
eléggé tájékozni az iránt, nem tudok még magam
nak eléggé határozott Ítéletet képezni a felett, 
hogy mit fogunk majd a megszüntetendő dohány
monopolium helyébe tenni: vajon a dohánymeg
adóztatásnak egy más uj nemét fogjuk-e behozni, 
vagy egészen nj adót életbe léptetni ? Részemről 
ugyan is sem a logikával, sem a politikai élet gon
dos tanulmányozásából levont tapasztalataim
mal nem tudnám összeegyeztetni, hogy valamely 
institutio megszüntetésére szavazzak, mielőtt nem 
szereztem magamnak megnyugvást az i ránt : elő
ször , hogy a megszüntetendő institutio előnyei s 

hasznai, ez esetben az állam-jövedelem, a jövőre; 
is biztosithatók; és másodszor, hogy e biztosítási 
mód nem lesz az adózó polgárokra nézve nagyobb 
terheltetéssel és zaklatással egybekötve, mint volt 
az eltörlött institutio maga. [Helyeslés) Pedig vall
juk meg, t. ház, igen valószínű, hogy azon kár
pótlási mód, melyet e fontos, az összes közjövedel
meknek egy tized részét szolgáltató adóforrás meg
szüntetése folytán a kincstárnak irányában meg
fogunk állapítani, igen valószínűleg szintén felette 
súlyos és az adózó polgárok különböző osztályaira 
nagy mérvben nehezedő terhet képezend. Bocsá
natot kérek, talán messze is megyek, de megval
lom őszintén, ugy vagyok meggyőződve, hogy ha 
a dohánynak ezen uj formában való megadóztatása 
már most fenállann, a t. ellenzék ezt ép oly kö
vetkezetesen támadná meg és ellenezné, mint ma
gát a monopóliumot. 

Nem szavazhatok végre a 9. osztály ellen
véleménye mellett azért sem, mert nem bírnám, 
t. képviselőház, a felelősséget magamra vállalni 
az iránt, hogy most, a jelen nehéz átalakulási idő
ben, midőn egészen uj álladalmi és kormányzati 

j rendszert kell felállítanunk, midőn évszázadok 
óta bűnösen elhanyagolt érdekek esdőleg fordul
nak a kormányhoz támogatásért és kielégítésért, 
midőn igazságszolgáltatásunk javítása, népnevelé
sünk, közoktatási rendszerünk tökélyesbitése, köz-

, lekedési eszközeink fejlesztése, s ezer meg ezer 
egyéb szükségletek milliókra és milliókra menő ösz-
szegeket követelnek a kormánytól, hogy ily időben, 
ily pillanatban egy oly adóforrás megingatására 
vagy felforgatására szavazzak, mely nélkül jelenleg* 
az államkincstár érdeke legnagyobb mérvben veszé
lyeztetnék, s a rendes pénzügyi kezelés lehetetlen
né tétetnék, szavazzak olyasmire, mi talán épen 
azt idézhetné elő, a mitől a tisztelt túlsó oldal 
egyik vezére valódi államférfiúi bölcseséggel óvó-
lag és intőleg tartózkodni tanitott tegnapelőtti be
szédében : tudniillik a kormányzás lehetetlenségét. 

P u l s z k y Ferencz: Igen rövid leszek. 
Bár tudom, hogy a theoria kárhoztatja a mo

nopóliumot ; bár elismerem népünkben azon ellen
szenvet, melylyel különösen a dohány-monopólium 
iránt viseltetik: mindamellett nem kivánom jelen
leg előleg pusztán kimondani azon elve', hogy már 
1870-ben szűnjék meg a monopólium a nélkül, 
hogy előre tudjuk, mit teszünk helyébe. Nem sza
vazhatok erre azért, mert nem kivánom, hogy a 
közvéleményben elterjedjen azon eszme, mintha 
a monopólium megszüntetése, melynek lehetségét 
én elismerem, mondom, nehogy a közvélemény
ben elterjedjen azon hit , mintha a monopólium 
megszüntetése ugyanazonos volna az olcsó dohány
nyal, mintha ez által visszakerülnének ason álla
potok, melyek 1848-ig vagy 1850-ig fenállottak. 
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Mert akkor ia azon állapot, t. i. a szabad és meg-
«zoritatlan termelés Magyarországban azon alapult, 
hogy vámvonal volt felállítva Magyarország és az 
^ausztriai tartományok közt, és azon alapult, hogy 
Ausztriában már akkor monopólium volt, s igy a 
magyar termésnek biztos piacza volt. Őseink és 
mi, kik már régebben vagyunk az országgyűlése
ken, tudjuk, miképen sürgették e vámvonal meg
szüntetését, és ezen vámvonal megszüntetésének 
egyik ára a dohány-monopólium volt; vagy nem 
annyira a dohány-monopólium, de minden esetre 
azon elv, hogy a mint Magyarországban történik, 
•ugyanazon elvek szerint rendeztessék az osztrák 
provincziákban szintén a dohányjövedék a tör
vényhozás által. Mert ha meg akarjuk szüntetni 
Magyarországban a monopóliumot, azt csak akkor 
tehetjük, ha a másik oldalon is megszüntettetik a 
monopólium. (Elénk ellenmondás bal felöl.) Ha ez 
nem állana, akkor szükséges volna a közbenső 
vámvonalat ismét felállítani, vagy legalább is zár- i 
latot, s ez a zárlat ép oly rósz, mint a vámvonal: | 
ez megakasztaná a közlekedést, ez megakasztaná 
a személyes és szállítási forgalmat, zaklatást, mo
tozást hozna be, és sok pénzbe kerülne. 

Minden esetre igen jól tudjuk, hogy a dohány 
o ly termék, melyből jelenleg a magyar kormány 
9 millió jövedelmet buz, melyből húzna 15-öt, ha 
nem volna csempészkedés, s melyből fog húzni 
sokkal többet, mert látjuk más országok példájá
ból, hogy mindenütt növekedett a dohány jöve
delme esztendőről esztendőre. Meg vagyok győ
ződve, hogy azok is, kik a monopólium ellen szó-
ianak, nem annyira a mellett szólnak, hogy a do
hány egészen szabad legyen, és hogy a kormány
nak abból semmi jövedelme se legyen, hanem in
kább annak formáját, azon ellenőrködést, zaklatást 
támadják meg, mely minden embernek kertjébe 
hatol. 

Épen azért nem kívánom, hogy pusztán oly 
határozat mondassék ki, mely a népet arra vihet
ne, hogy azon vélemény terjedjen, mintha ezen
túl a dohány nem fogna semmit fizetni, a dohányter
melést semmi sem korlátozná, az olcsó dohányfüst 
a magyar szabadság zászlójává lenne, mintha a 
szabad dohány volna a magyar szabadságnak 
sarkköve. Ezen vélemény pedig el fog terjedni, 
ha csak ugy pusztán mondjuk ki, hogy 1870 ben 
megszünteti étik a monopólium: mert nem mond
juk ki mellé azt, hogy ugyanazon dohányból, 
mennyire lehet, ugyanazon jövedelmet kívánjuk 
kihozni. Mert ha nem a dohányból hozzuk ki, 
másból kell azt kihozni; tudjuk pedig, hogy a 
dohányjövedeíemnek legalább azon egy jő oldala 
van, hogy a ki ezen adó alól ki akarja magát 
vonni, teheti ugy, ha nem dohányzik, nem sziva
rozik. 

LÉS. (Jnnias 22. 1868) 95 

Mindezek következtében tökéletesen pártolom 
Bethlen Farkas barátom indítványát, és pedig 
azért, mert átlátom, hogy a dohányjövedelemnek 
mostani formája olyan, mely minden esetre javí
tást igényel, hogy a mostani forma fen nem áll
hat ; jól tudjuk, szükséges ennek oly alakot adni, 
hogy a dohányból szintén bejöjjön oly tetemes 
része a jövedelemnek, mely megtelel plus-minus 
annak, mely most huzatik belőle. 

Hogy ezt keresztül vigyük, szükséges, hogy 
enquéte tartassék. Kívánom én is, hogy országos 
vizsgálat tartassék, melyben részt vegyenek ugy 
a termelők, mint az eladók, kereskedők, külföl
diek, s szakemberek, kik ehhez értenek, hogy tud
juk, mi történhetik ; kívánom azt, hogy csak akkor 
mondjuk ki a monopólium mostani formájának 
megszüntetését, midőn egyszersmind meg tudjak 
mondani a nemzetnek, mi jő helyébe, nehogy is
mét reményeikben csalódjanak, nehogy elhitessük 
a néppel, hogy ingyen fog szivarozhatni s olcsó 
dohánya lesz mindenütt. Ez, azt hiszem, az ország
gyűlés méltóságával össze nem fér: terjeszteni ily 
véleményt, és oly ígéretet tenni, melyet beváltam 
képes nem volna. 

Kívánom ez enquétet, és hogy a dohányjöve-
dék mostani alakja megszüntettessék; de semmi
kép sem kívánom, hogy ki ne mondjuk, hogy a 
dohány ezentúl is az^államjövadelemnek egyik fő 
forrása maradjon. (Elénk hdyeslls ajohh oldalon.) 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : Óhajtot
tam volna, t. ház, a tanácskozás bezárta után, te
hát szavazás előtt felszólalni; de miután idő köz
ben oly javaslat adatott be, mely ugyan aztczélozza, 
mi a központi bizottság javaslatában foglaltatik, 
s az most tárgyaltatik. ugy hiszem, czélszerü leend 
most ez alkalommal ez indítvány és a tárgy iránt 
is nyilatkoznom. (Halljuk!) 

A múlt napokban, különösen tegnapelőtt több
ször hallottam hivatkozást azon beszédemre, me
lyet múlt évi, ugy emlékszem, decz. 19-én volt sze
rencsém a t. ház előtt tartani. U g y emlékszem, 
a dohányjövedékről csak ezen egy alkalommal 
nyilatkoztam a t. ház előtt, s miután ezen előadá
somra több izben történt hivatkozás : amint akkor 
mondám, ugy most is azt tartom, hogy a dohány-

' jövedék az állam egyik legnevezetesebb jövedelmi 
j forrását képezi, s hogy azon jövedelmi források közé 
| tartozik, melyek folytonos emelkedést mutatnak; 
' most is azt nyilvánítom, hogy miután ezen jöve

dékből befolyó összegeket nem nélkülözhetjük; 
annak egyszerű eltörlése szükségkép maga után 
vonná az egyenes adónak nevezetes emelését, hogy 
ezen jövedéknek egyszerű eltörlése számtalan csa
ládot tönkre tenne, s megfosztaná az országot azon 
előnytől, melyben földmivslése az által részesül-

' hogy ő felsége többi országai irányában a terme-
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lés egyedáraságával b í r , a mi több milliót hoz 
az országba. Megemlitém azt is, hogy miután a 
vám- és kereskedelmi szerződés tartama alatt a 
közforgalom- és kereskedésre káros és mind 
a két félre nézve igen költséges zárvonalat a bi
rodalom két fele közt felállitani nem kívánjuk, a 
behozandó változások iránt ő felsége többi orszá
gainak minisztériumával és törvényhozásával is 
kellene értekezésekbe bocsátkozni s ujabb egyes-
ségre lépni: mindezeknél fogva tehát a jövedék 
átalakítása vagy eltörlése iránti javaslatok érett 
megfontolással teendők s a kérdésnek komoly ta
nulmányozása szükséges. Kijelentettem egyéb
iránt azt is, hogy van több mód, mely szerint 
gondoskodni lehet arról, hogy az államnak kivánt 
jövedelme is befolyjon és mindamellett a dohány
egyedáruság is megszüntethető legyen. 

Ezeket mondám, és most sem vélekedem más
kép ; s az akkor mondottakkal megyegyezőleg 
nyilváníthatom, hogy mihelyt az adótörvények 
és a budget iránti tárgyalások be lesznek fejezve: 
ezen fontos kérdés minden oldalról való kiderítése 
végett meg fogom tenni mind azon intézkedéseket, 
melyek egy nyilvános enquéte létrehozására vo
natkoznak, s annak létesitése végett kidolgozandó 
tervezetet, ugy az addig gyűjtött adatokat elébb 
az állandó pénzügyi bizottsággal fogom közölni; 
s ha a bizottsággal egyetértó'leg megállapítandó 
mód szerint fogna a nyilvános enquéte megtar
tatni, meg vagyok arról győződve, hogy a törvény
hozásnak a pénzügyi kérdéssel foglalkozó tagjai 
részt veendenek ezen enquéte-tanácskozások ren
dezésében és vezetésében. Hasonló véleményt nyil
vánítottam a központi bizottság és a pénzügyi 
bizottságban is, mely előtt határozottan kijelen
tettem azt, hogy még ez év folytán szükség lesz 
országos enquéte-bizottság összehívása, mely ezen 
kérdést szakavatottan tárgyalván és megvizsgál
ván, a jövő törvényhozásnak bő anyagot fog nyúj
tani e kérdés eldöntésére nézve. 

Ennélfogva, t. ház, azt hiszem, a Bethlen Far
kas gr. t. barátom által előterjesztett módositvány 
ugyanazon véleményt foglalja magában, melyet 
múlt évi deczemberben kifejezni szerencsém 
volt, és melyet a központi és pénzügyi bizottság 
tárgyalásai alkalmával is kijelentettem. 

Alkotmányos államoknak sok előnyei közé, 
melyekkel absolut kormányzatú országok előtt 
birnak, bizonyára az is tartozik, hogy ha alkot
mányos országokban az adó kérdésében, vagy bár
mi más kérdésben nevezetes reform behozataláról 
van szó: e tekintetben nem csak a szabad sajtó, 
nem csak a törvényhozási tanácskozások, hanem 
enquétek által is szoktak ily nevezetes kérdések 
minden oldalról megvitattatni a czélból, hogy ezen 
fontos kérdésekhez szóljanak hozzá ne csak azok, 

kik az irodalom terén működnek, vagy a törvény
hozásban részt. vesznek^ hanem miaáaxefc^ k3k 
mint szakemberek alapos ítéletet mondani hivatva-
vannak. 

Ennélfogva én részemről is szívesen hozzája-
rulok és elfogadom azon inditványt, melyet ma 
Bethlen Farkas gr. a t. ház elé terjesztett; és azt 
hiszem, hogy az eljárás csak akkor lesz czélszerür 
a mint már az állandó pénzügyi bizottság előtt is 
kijelentettem, ha az adatok beszerzése után az ál
landó pénzügyi bizottsággal együtt működve, 
úgyszólván az állandó pénzügyi bizottság közre
működésével fog enquéte-bizottság megtartatni, 
és működésének eredménye a jövő törvényhozás
nak bemutattatni. 

Ezt kijelentvén, nem kívánok a kérdésnek 
egyes részleteiről bővebben szólni, nem akarok 
észrevételeket tenni némely megjegyzésekre, me
lyek itt a 7-dik osztály véleményének támogatá
sára felhozattak, miután e tekintetben Deák F e -
rencz, Kerkapoly, gr. Bethlen Farkas, Trefort és 
Kautz Gyula képviselő urak már minden érvet 
kimerítettek; azonban méltóztassanak megengedni, 
hogy egy körülményt még megemlitsek. 

A 7-dik osztály véleményének legkitűnőbb 
pártolói nagy súlyt fektetnek arra, s e tekintetben 
Zsedényi t. barátom adatokat is idéz, miszerint az 
egyedáruság behozatala előtti időben, azaz 1848 
előtt a magyar dohány győzedelmes versenyt ví
vott a külföldön, és kivitele nagyobb mérvű volt, 
mint az utolsó években, mióta t. i. az egyedáruság 
fenállása mellett egyszersmind a kiviteli kereske
dés is engedélyezve van. Zsedényi képviselő úr 
150,000 és 200,000 mázsára teszi ezen időszakban 
az évenkinti kivitelt. Nem tudom, honnan merí
tette adatait; de én az egyedáruság behozatala 
előtti utolsó két évtizedbeli hivatalos adatok alap
ján mondhatom, hogy állítása igen túlzott. Ugyan
is 1831 —1840-ig , tehát 10 év alatt az összes ki
vitel 571,417 mázsára ment; tehát átlag esett egy 
évre 57,000 mázsa. 1841—1850-ig, tehát az utol
só évtizedben az egyedáruság behozatala előtt, az 
évi kivitel 55,000 és 79,000 mázsa közt változott, 
és az összes kivitel tett ezen évtized alatt 556,259 
mázsát; esik tehát egy évre átlag 55,600 má
zsa : valamivel kevesebb, mint az azelőtti évtized
ben, minek egyébiránt oka az, hogy az 1848 — 9. 
években a kivitel nagyban csökkent a háburus 
viszonyok folytán. Az tagadhatlan, hogy az 50-es 
években a kivitel nagy nem volt, miután nem ter-
mesztetvén elég az egyedáruság számára, csak a 
nélkülözhető mennyiség vitetett k i : ekkor az éven
kinti kivitel 15,000 és 28,000 mázsa közt állott. 
De a mióta, különösen a magyar gazdasági egy
let felszólalása folytán, az utóbbi években a külföld 
számára való termelés engedélyeztetett, hozzája-
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rulván az amerikai belháború, mely az amerikai 
versenyt az európai piaczokról nagyobbrészt ki
zárta, a kivitel gyorsan emelkedett: még pedig 
1864-ben kivitetett 133,375 mázsa; 1865-ben 
223,243 mázsa. Tehát magában ezen 1865. évben '• 
négyszer annyi vitetett ki. mint az egyedáruság 
behozatala előtti időben egy év alatt. Tényekkel 
van tehát bizonyítva, hogyha a kereskedési viszo- j 
nyok kedvezők a magyar dohány eladására néz- I 
ve : a kivitel az egyedáruság mellett lehetséges; I 
és hivatkozhatom az előttünk fekvő törvényjavas- j 
latra, mely e tekintetben minden lehető könnyítést j 
megad a magyar dohánynak mind termelésére, 
mind külkereskedésére nézve, s mely által a ma- j 
gyár dohányra nézve a szabad verseny ismét biz- j 
tositva van, ha a kereskedelmi conjecturák ked- | 
vezők. 

Mindezeket csak azért voltam bátor megje- • 
gyezni, miután a discussio alkalmával azok részé- | 
röl, a kik a 7-dik osztály véleményét elfogadják, ! 
különösen ezek hozattak fel fő indokul, hogy t. i. I 
az egyedáruság fenállása által a külkereskedés j 
akadályozva van. i 

Mellőzve a többi észrevételeket, ugy hiszem, j 
miután a központi bizottság véleményében is ben-
ne foglaltatik az enquéte megtartásának eszméje, i 
csak nincs kellőleg formulázva, és miután a Bethlen j 
Farkas barátom által tett indítvány és beadott j 
végzés a jegyzőkönyvbe igtattatván, a kormányra j 
nézve kötelező erővel fog birni : ennélfogva én ; 
legczélszerübbnek tartom annak elfogadását és ' 
ahhoz szívesen hozzájárulok. 

Besze János : T. ház! Ha a 7-ik osztály j 
külön véleméye elő nem került volna, én néma ; 

hallgatással belenyugodtam volna a központi bi- | 
zottság által tárgyalás alá terjesztett munkálatba. 
De miután a 7-ik osztály véleménye előkerült, és ; 
abban oly érvek oly elevenen adatnak elő, és azon j 
érvek annyi lelkesedéssel, oly szivrehatólag és oly j 
népszerüleg tagialtatnak, hogy valóban reám is ; 
nagy hatást gyakoroltak a mondottak, és ér
zettem, hogy van bennök erő, a mely erő, ha or
szágossá válnék, igazolatlan, okadatolatlan lenne a 
mi helyzetünk, ha mi jelenben mindjárt véget 
vetni nem akarnánk ezen utálatos adórendszer
nek : azért felszólalni szoros kötelességemnek tar
tottam, ki ki a maga módja szerint (Élénk derült
ség) ki a statistikából, ki gazdasági szempontból, 
én ugy a hogy kell és szoktam (Derültség) a 
tárgyhoz szólni szoros kötelességemnek tartot
tam. (Halljuk!) Ebben a szóban „dohánymonopo-
lium" benne van alkotmányos életünk megkezdése 
előtti politikai helyzetünknek egész philosophiája, 
(Derültség) egész története : mert soha sem gyújtok 
pipára vagy szivarra, hogy füstjében ne látnám 
hány száz millió, hány ezer millió ment füstbe 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1865/.. vm. 

hasztalan a rósz politika miatt. És ezen rósz poli 
tikának, rósz gazdálkodásnak eredménye azon te 
her, mely alatt a magyar nép jelenben nyög' 
Látom a füstben a rósz tanácsadóknak képeit 
mind egyenkint lephotographirozva. (Nagy derült
ség.) Azért, mondom, lephotographirozva, késza
karva használtam e szótphotographia , merte szóra 
fényképezés nagyon foltosak ezen ábrázatok, (De
rültség) és nem is fogok rólok megfeledkezni majd, 
hogy ha a nyugdijak tárgyalásra fognak előkerülni. 
(Elvárjuk! halróljíí&nem miután ilyen helyzetbe be
lezavartak minket, helyzetünkkel meg kell küzde
nünk, mert lehetetlen bármely országgyűlési vég
zés által is a lehetetlent egyszerre lehetővé rögtö
nözni. A kérdés köztünk csak azt a különb
séget tünteti fel, hogy most mindjárt mondjuk-e ki 
azt, hogy ekkor meg ekkor szűnjék meg okvetlen, 
vagy pedig szűnjék meg akkor, ha lehet? és én a 
mellett vagyok, a mikor okosan lehet, hogy akkor 
kell annak megszűnni. (Elénk derültség.)Ha nem is 
parlamentáris beszédem : „akkor mikor okosan le
het" okom van, mért mondom így : mert ha meg
győződik a nép az okokból és tökéletesen lelkébe 
fogja a lehetetlenséget, megnyugszik benne. (Igaz! 
Hel /eslés jobbról.) 

De, uraim, hogy mit akar a 7. osztály és 
mit akartak a lelkes szónokok, nagyon érzem; de 
egészen nem érthettem s most sem értem; jobban 
értem, mit akarnak Madarász és társai, mert azok 
kivánata correct, azok nyíltan kimondják, hogy az 
év utolsó napján Szilveszter éjén vége, punctum, 
szűnjék meg. (Elénk derültség.) 

Nagyon értem, sőt ha időhöz nem kötötték 
volna, (Halljuk!) és ugy indítványozták volna, 
hogy mindig indemnityzzünk addig, a meddig 
szükséges, velők is szavaztam volna, mert nehéz 
szívbeli fájdalommal teszem a törvény szent pai-
zsát a monopóliumra; de időhöz kötötték, melyet 
meghatározni teljes lehetetlen. Sajnálom, hogy ve-
lek nem szavazhatok ; hanem szabatosabb, nyíltabb, 
mint a 7-ik osztály és pártolói kívánják. Mit kivan 
felfogásom szerint a 7-ik osztály? (Halljuk!) Azt 
kivánja, hogy a nemzet, mint például egy vagyo
nos ember, azt mondja a tiszttartójának, a mit ők 
akarnak mondani a pénzügy miniszternek — mert 
ő előttem nem más, mint a nemzet tiszttartója. (De
rültség.) „Hallja az úr ! (Nagy derültség) engem na
gyon boszant az, hogy a pálinkafőző házamban a 
financzok lebselnek, kutatnak, leskelődnek : elha
tároztam, hogy bár igaz, hogy sok jövedelmet 
hoz a pálinka, de ezentúl mához egy esztendőn 
kezdve nem főzetek és igy nem is méretek pálinkát 
sem kicsiben, sem nagyban, tehát szüntesse meg az 
úr, állítsa meg a főzetést; hanem ugy gazdálkodjék 
s ugy lásson az úr a dolog után, hogy nekem 
még is épen annyi jövedelmet adjon, mint eddig. 

13 
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(Jobb felöl: Igaz /) Még azt is hozzá teszem, hogy a 
kik földeket birnak árendába, azoknak az áren-
dáját semmi esetre feljebb ne emelje, hanem te
remtsen nekem épen annyi jövedelmet, a mennyi 
volt,mert terheim, kiadásaim a régiek maradnak." 
A tiszttartó erre azt mondja : „Jól van, uram; ha
nem várjon addig, mig ezt a száraz réteta malom
árokból csatornákkal megvizezem ;jó lesz, hogy na
gyobb juhnyájat tartsunk, és gyarapodjunk és más
kép intézhessük gazdaságunkat, s aztán idővel 
szép csendesen majd kipótolhatjuk, a mit a pá
linkán veszítünk." De az úr erre azt feleli, hogy : 
„Rajtad a felelősség terhe nyugszik, ha nekem azt 
a megkívánt szükségletet kezembe nem adod, 
számoltatlak." A tiszttartó erre legfeljebb azt mond
hatja, hogy : „Köszönöm a szolgálatot. (Derültség.) 
Keressen a nagyságos úr magának oly tiszttartót, 
a kicsodákat tud művelni, kétszer tud szüretelni, 
a kétszer nyírt nyájat négyszer nyirja, kétszer arat 
egy évben; (Derültség) de én arra képes nem va
gyok- "_ 

Kívánni valamit, hogy meghatározza az em
ber, hogy akkor vagy akkor legyen, de be nem 
várom az idejét, hogy az ugy történhessék: az fo
nákság. Hogy a jövedelmet, a még most nélkülöz-
hetlen dohány-jövedelmet, melynek helyébe rög
tön mást nem állithatunk, szomorú kénytelenség 
addig tűrni., mig másképen nem segíthetünk ma
gunkon. Az ellenkező kívánat olyan, melyet én 
felfogni, érteni képes nem vagyok. (Zaj.) 

Uraim, azt mondják, hogy mindaddig, mig a 
kutforrásokat meg nem találjuk, természetesen ne 
határozzunk. Ez igaz és helyes; de kutforrásokat 
keresnünk kell, fogunk is találni. Nincs most ideje 
annak; majd ha a jövedelmi adóról lesz szó, meg
említem Adier Leo eperjesi nagykereskedőnek soro
zati jövedelmi adótervét, szolgálni fogok minden 
képviselőnek egy példánynyal, s abból át fogja látni 
a ház, hogy 12 milliónyi uj jövedelmet lehet orszá
gos legkisebb terheltetés nélkül, a legigazságo
sabb arányban teremteni: abból aztán akár a 
dohány-monopóliumot megszüntetni, akár az adót 
2 0 % lejebb szállítani képesek leszünk. De ezt 
majd annak idején; jelenleg a kérdés csak az, 
hogy mit tehetünk? Felteszem, tisztelt ház, hogy ha 
ezelőtt másfél évvel elhatároztuk volna már, hogy 
az 1868. évi júliusban okvetlenül szűnjék meg 
a dohány-monopólium, hogyan éreznők most ma
gunkat. (Közbeszólások a bal oldalról: Nagyon jól! 
Derültség.) Nagyon furcsán! mert elkezdve a 7-ik 
osztálytól, Tisza Kálmán és Madarászon keresz
tül egyenkint, fejeukint mindnyájan tettleg elis
merték most azt, hogy bizony most még rögtön 
meg nem szüntethetik a dohánymonopolium, mert 
nincs helyette más pótlás: és ebben igázok van, 
mert mostani terhes körülállásunknál fogva még 

azt eddig megszerezni képesek nem voltunk. Az 
által, t. ház! hogy mi most határozatot akarunk 
hozni jövőre, meg akarjuk kötni előre azokat, kik 
utánunk jönnek, hogy ekkor, ezen napon túl a 
monopólium már többé életben ne legyen: akkor 
azok megint azon helyzetben lesznek, melyben 
most mi lettünk volna, ha ezelőtt két évvel már 
ezt elhatározta volna az országgyűlés; tehát az 
utánunk jövők, ha addig másunnan pótolni képe
sek nem lesznek atiz milliót, vagy az adóra róják, 
mi nem lehet, mert már is sok a sok, tehát megint 
tovább fogják halasztani a monopólium megszün
tetését. Ha mi most oly határozatot hozunk, mely
ről előre tudjuk, hogy nem fognak megtartani, ez 
a ház méltóságával sem egyezik meg. (Zaj a bal 
oldalon.) 

Mindezeknél fogva, minthogy a monopóliumot 
köztünk egy ember se kívánhatja fentartani, és igy, 
minthogy az eredeti szerkezet és a bizottság által 
bemutatott szerkezet ellenében két módositvány 
adatott be , ón azok közül a Bethlen Farkas gr. 
módosítványát, mint a mely az én nézetemnek leg
inkább megfelel és kilátásba helyezi azt, hogy a 
monopólium, mihelyt lehetséges, ezélszerüleg azon
nal megszüntettetik vagy átalakittatik , termé
szetesen pártolom. (Éljenzés és helyeslés a johb 
oldalon.) 

B o b o r y K á r o l y : T. ház! (Hosszas zaj.) A 
dohány-monopólium tárgyában vannak oly pon
tok , melyekben mindnyájan egyetértünk: mind
nyájan egyetértünk abban először , hogy ezen 
monopóliumnak törvényes alapja eddig nincs; 
egyetértünk szintén abban, hogy ezen monopólium 
a nemzet közvéleményével és közérzületével ellen
tétben áll ; de vannak oly pontok, a melyekben 
egyet nem ért a képviselőház. E g y része a képvi
selőháznak ezen adót, mely, mondom, eddig törvé
nyesítve nem volt, törvényesíteni kívánja határtalan 
időre; a másik része szintén törvényesíteni kívánja, 
de csak határozott időre, és pedig azon határidőig, 
meddig ezen háznak működése terjed: mert helye
sen tétetett azon ellen-észrevétel a képviselőház 
több tagjai részéről, hogy az 1870-dik évi január 
1-től kezdve az adóknak meghatározása nem áll 
többé e képviselőház jogában, hanem iránt o k ha
tározni fognak azok, kik jövőre képvisel ők úl vá
lasztatnak. 

De e második véleménynek mindensetre van 
némi nyereménye: t. i. az , hogy meg van téve az 
ígéret, mi talán üdvös lehet a jövő választásokra 
nézve ; de a nép, amely annyiszor tapasztalta épen 
az adóprovisorium tárgyában a halogatásokat, 
isméti és isméti halogatásokat, az ilyen ígéretekre 
többé nem ád. A népnek határozóét ígéret kell 
I ly ígérettel lép fel azon indítvány, melyet én is 
pártolok, Madarász képviselőtársam indítványa, 
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mely azt, a mi eddig törvényes nem volt, azt , a 
mi a nemzet érzületével ellenkezik (minthogy a 
közvéleményből kell minden törvénynek kifolyni), 
egy perczig sem törvényesiti, hanem igenis tűri, 
tűri ugy, mint malum necessariumot: mert malum 
necessarium csakugyan van , s ha nem volna, az 
egész rendszert, mely mostanáig uralkodik, bizo
nyosan nem tűrtük volna. Tűri tehát, mint malum 
necessariumot, de csak azon határig, meddig a 
jelen képviselőház működése terjed: mig t. i. a 
jövő évre, a melyre ezen képviselőháznak joga 
terjed, meghatározza a törvényes adókat, egyszer
smind ki lenne mondva azon adónemnek eltörölte-
tése, mely j'ogtalan s a nemzet érzületével egészen 
ellentétben áll. 

Én, t. képviselők, jelenleg csak azon elvet 
akarom kiemelni, hogy bármely törvény csak ugy 
léphet életbe , hogy ha azon törvényt egy részről 
igazságosnak, más részről czélszerünek ismeri a köz
vélemény. Oly törvény, a melynek ez alapja nincs, 
soha életbe nem léphet. És hogy ezen elvet alkal
mazzam a jelen esetre s a jelen tárgyra, t. i. a do
hányra nézve : tudjuk, hogy még csak 200 évvel 
ezelőtt kánonokkal tiltatott a dohányzás ugy any-
nyira, hogy anathema, excommunicatio mondatott 
egyháztörvények által arra, a ki dohányozik; és 
ime most már magoknak az egyházi praelatusok-
nak eszébe sem jut ilyesmi, hanem jóizüen esik 
nekik is a dohányzás. 

A mi azt illeti, hogy a dohányzás luxus, erre 
nézve azon észrevételt teszem, hogy arra nézve, 
vajon valami luxus-e vagy pedig szükségben" 
czikk, nagyon relatív az ítélet. Nekem, ki sem tu-
bákolok, sem dohányos nem vagyok, a dohány
zás nem is luxus, nem is szükséges, hanem egészen 
élvezhetlen. Hanem be kell ismernünk azt, hogy 
vannak számtalanok és épen nemzetünk között, a 
kik legalább bizonyos időre inkább nélkülözik a 
mindennapi kenyeret, mint a dohányt. 

Madarász József: Fájdalom, de igaz! 
B o b o r y K á r o l y : És ha nincs naódjokban 

dohányozni, pótszerekhez folyamodnak, vagy 
ha épen mást nem tehetnek , bagőznak, s mégis 
élvezik. Ellenben lehetnek olyanok, a mint egyik 
nagy követe az osztrák birodalomnak, a ki épen 
a birodalmi nagyság következtében annak fentar-
tására szükségesnek tartja , hogy az ő estélyein 
egész kerteket egy tííkör-csarnokká alakítson, hogy 
akónkint folyjon a pezsgő, hogy a legdrágább 
parfümökből legyenek ugró-kutak, s ezt ugy te
kinti, mint szükségest; s a t. delegátió nem fog 
kétkedni, hogy ezen szükségletnek fedezését a 
birodalom nagyságának fentartására, dicsőségére 
megszavazza. 

Ha bün követtetetik el az által, hogy nem 
trafikdohányt szivünk, akkor azt mondom, hogy 

olyan bün, mely elkövettetik az egész országban, 
az országházától, de merem állítani, a t. pénzügy
miniszter úr palotájától kezdve az utolsó gunyhóig; 
s merem állítani, hogy az igen tisztelendő páter 
jezsuita, a ki megkináltatik egy tulajdon készit-
ményü jó sárga tubákkal a páter guardiántól, azt 
elfogadja, s nem fogja visszautasítani ugy mint 
bűnt azért, mert az nem trafik. Egyébiránt itt 
nem csak az ízlés határoz, ámbár való, hogy bizony 
a magyar a t. pénzügyminiszter úr trafik-dohá
nyát nem igen ízlelheti, s készebb a legmérgesebb 
kapadohányt inkább színi, vagy pedig a legnyir-
kosabb dohány-ereket összevágni, mint a trafik
dohányt színi; tehá t , mondom , nem az ízlés 
határoz csupán; hanem a magyar ember, kinek 
természetében van az, a mit a diák ezen szóval 
fejez k i : „ingenuus", utálja és gyűlöli azon rend
szert, a mely feljogosítja azon tábort, melynek 
neve finánez, hogy mindenütt kutasson, szagláljon. 
Épen ezen tárgy az, a mi által azon csorda a 
leggyülöletesebbé tette magát, hogy tulajdon fü
lem hallatára a gyermek nem tud nagyobbat 
mondani gyermektársának, ha összevesznek, mint
ha azt mondja neki: „te finánez." 

T. képviselők ! én azt hiszem, a t. ház a népnél 
soha önkéntesebben, soha örvendetesebben nem 
fog egy kivilágítást létre hozni, mintha kimondja. 
s decretálja, hogy a dohányegyedáruság eltöröl
tessék : ekkor jót állok, a főváros ma még ki lesz 
világítva. 

De az a kérdés : hogy fogjuk azt pótolni, a 
mi ez által elvesz az államnak jövedelméből ? 
Tétettek többek által egy, más rendű javaslatok; 
én fogom tenni a legbiztosabbat. A finánczőrség 
25,000 emberből áll s ezeknek tartása évenkint 3 
millió forintba kerül. Ha a 25 ezer embert ugy 
tekintjük, mint productiv erőt, és arra fordltjuk 
ezen erőt, hogy productiv legyen, ez, évenkint 300 
irtot számítva minden emberre, épen 7.500,000 
forintnyi értéket képvisel. U g y is szükség van 
munkásokra: alkalmazzuk ezen 25 ezer embert 
munkára. Mondja ki a t. képviselőház, hogy el van
nak bocsátva a finánczok. 3 millió és 7 millió 5 
száz ezer forint, összesen 10 millió 500,000 forint 
nyereség: és ez második ok lesz a kivilágításra. 

De most jövök a fődologhoz. Tökéletesen iga
zat adok mindazoknak, kik azt mondják, hogy le. 
hetién most segélni a dolgon. Lehetlen, azt mon. 
dom én is, mert midőn a t. delegátus urak kiszá. 
mitották azon 5 évi jövedelmet, melyre állapit, 
tátott a calculus a Magyarországra eső közös
ügyi költségek kivetésére nézve, akkor bele volt 
számitva szintén Magyarországnak a dohánymo-
nopoliumból várt jövedelme is. Tehát most dele
gátus uraink, kik ismét fel fognak menni Bécsbe, 
mondják ott meg, hogy nálunk megszüntetvén a 
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dohánymonopolium az e ezimen beszámított össze
get h á g j á k ki, akkor majd nélkülözhetjék ezen 
jövedelmet; de minthogy a közös ügyek minden
nek okai: szüntessenek meg mindenek előtt a kö
zös ügyek. Ez lesz a harmadik legfényesebb kivi
lágítás ! (Helyeslés halfelöl.) 

H u n f a l v y P á l : A legegyszerűbb kérdés is, 
ha elválasztva gyakorlati czéljától, az átalános 
igazságok, a theoria virányára helyezzük át, hol 
azután szám nélkül ajánlkoznak az érvek, melyek 
mind megannyi szép virágbokréták, lehetetlen, 
hogy ne tessenek, de a melyekkel a gyakorlati 
nehézségekkel kinlódó politika szint oly kevésre 
mehet, mint a takarmánykereső gazda a bokré
tával , mondom, a legegyszerűbb kérdés is, ha 
ezen átalános igazságok mezejére helyeztetik, 
hosszú vitatkozást idézhet elő. Az előttünk fekvő 
kérdés nagyon egyszerű, ha gyakorlati czéljánál 
maradunk. 

A dohányegyedáruság megszüntetésére nézve 
két javaslat közöl kell választanunk : a központi 
bizottság javaslata, s illetőleg most már Bethlen 
Farkas gr. által tett indítvány közt, mely lénye
gében megegyezik a központi bizottság javaslatá
val, és a 7-dik osztály javaslata közt. 

A két javaslat abban egyezik egymással, 
hogy egyaránt elismerik és bevallják, hogy ok
vetetlenül szükségünk van azon jövedelemre, me
lyet a dohányjövedék most az államnak ad, hogy 
tehát azt bizonyosan pótolni kellene, ha megszün-
tetnők a dohányegyedáruságot. Abban is meg
egyezik a két javaslat, hogy egyik sem mondja 
meg s nem is mondhatja meg, honnan lehetne hir
telen azt a hiányt pótolni, meIyT okvetetlenül tá
madni fog közjövedelmeinkben, ha a dohány
egyedáruságot hirtelen megszüntetjük. 

Minthogy a két javaslat ezen két pontban. 
mely csakugyan lényegesen a kérdés gyakorlati 
oldalához tartozik, annyira megegyezik, előttem 
nagyon csodálatos, hogy különbözhetnek egy har
madik pontban, mely hasonlókép a kérdés gya
korlati oldalához tartozik. A központi bizottság 
javaslata t. i. annak kitudása végett, vajon van-e 
átalában mód, és ha van , miben áll az, mely sze
rint az adózók kisebb terheltetésével lehessen pó
tolni azon hiányt, melyet a dohányjövedék meg
szüntetése okozni fog, annak kitudása végett, mon
dom, egy átalános vizsgálatot minden oldalról 
gondos nyomozást tart szükségesnek, azért indít
ványozza az enquéte bizottságot, mely által min
den ide tartozó tényezők tudomására jutván, képes 
legyen és köteles legyen a pénzügyminiszter már 
az 1870. budgetben előadni azon javaslatot, mely 
vagy az egyedáruság megszüntetését , vagy 
reformját tartalmazná. A 7-dik osztály azonban 
ezen dolgot nem tartja szükségesnek, mert ime 

mindjárt most kivánja elhatározni, hogy a do
hányegye dárusság csak az 1869. év végéig tart
son, s már most mondassék ki határozatképen, én 
igy értem, hogy a dohányegyedáruság 1870. évi 
januárban megszűnjék; tehát azt kivánja. hogy 
mondassék ki már most az egyedáruság megszün
tetése, ámbár arról még legkisebb tudomásunk és 
sejtelmünk sincs, honnan lehetne az igy elma
radt jövedelmet pótolni? És a 7-dik osztálynak 
ezen javaslatát igen sokan pártolják, oly érvek
kel, melyek az ország gazdasági theoriájából me-
ritvék, melyek minden esetre helyesek és állanak, 
s melyeket senkinek sem juthat eszébe megczá-
folni akarni, de melyek egytől egyig állatni szük
ségeinket egy garassal sem birják alábbszálli-
tani, s azon kérdésre sem tudnak feleletet adni, 
mi által lehet nálunk, mi köztünk azon jövedel
met pótolni, mely a dohányegyedáruság meg
szüntetésével pótolandó lesz ? 

Azért ezen átalános érveket, melyek igy ma
gokban helyesek, nem is kell megczáfolni. Ha
nem a 7-dik osztály véleményében két indok for
dul elő. melyre mégis szükségesnek tartok pár 
szót megjegyezni. 

A 7-dik osztály véleményében egyik helyen 
az áll, hogy az ország reményeinek nem felelne 
meg a jelen törvényjavaslat, ha must mindjárt 
elvben nem mondanók ki a dohányjövedék meg 
szüntetését, és nem határoznók meg, nem monda
nók ki a határidőt is. mert különben ezen törvény
javaslat a dohányegyedáruságot azon egész időre 
állapítaná meg, mely időre a vám-és kereskedelmi 
szövetség köttetett a lajtántuli tartományokkal, 
mint az a XVI-dik törvényczikkben be van igtatva. 
Vajon azt hiszi-e a 7-dik osztály, hogy jobban 
megfelelünk az ország reményének, ha a doháuy-
egyedáruság rögtöni megszüntetésével ismét fel
támasztjuk a sorompókát az ország szélein? azt 
hiszi-e, hogy azon ország, mely valóban iparkodik, 
halad, épít. kereskedik, mely jelenünk öröme és 
jövendőnk reménye, hogy ezen ország jobban 
meg lesz elégedve, reményeinek jobban megfo
gunk-e felelni, ha ily hirtelen intézkedünk? En 
nem hiszem: mert azt kérdem, vajon a 7-dik osz
tály oly nagy országos szerencsétlenségnek tartja-e 
a vám- és kereskedelmi szövetséget, mely a XVI-
dik törvényczikkbe van igtatva, hogy erőnek 
erejével mindent elkeli követni annak megszünte
tésére? Hisz vagy egyszerre itt és amott meg
szüntetik a dohányjövedék, vagy ha külön itt 
vagy amott elébb történik az, okvetlenül el kell 
ismét különiteni, vagy mások fognak bennünket 
elkülöníteni a határos nyugottól; ebben pedig al
kalmasint inkább visszaesés lenne, mint haladás a 
jobb jövő elé. 

Annálfogva lehetetlen nekem a 7-dik osztály 
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véleményéhez járulnom; hanem pártolom a köz
ponti bizottság javaslatát ugy, mint azt Bethlen 
képviselő úr indítványa módosította. (Szavazzunk!) 

BÓniS S á m u e l : Nem fogok visszaélni a ház 
türelmével, röviden fogok szólani; hanem engedje 
meg a ház, hogy az itt mondottak némelyikére 
észrevételeimet megtehessem. (Halljuk!) 

Most, miután a központi bizottság határozati 
javaslatát nem hallottam senki többtől egy tagnál 
pártolni, jelenleg két határozati javaslat közt van 
kérdés : az egyik a 7-dik és 9-dik osztály határozati 
javaslata,a másik gr. Bethlen Farkas képviselőtár
sam s t. barátom határozati javaslata. Mind kettő 
elvileg egyetért abban, hogy a dohánymonopolium 
megszüntetését óhajtja, csupán a határidőre és a 
kivitelre nézve van különbség; és én a kettő közt 
a 7. és 9. osztály javaslatát pártolom: pártolom 
pedig azért, mivel abban valami positivumot látok, 
holott az ellenhatározati javaslatban s kivált t. ba
rátom motivatiójában nem látok egyebet, mint 
egy köpenyeget, melylyel ezen odiosus matériát 
be akarjuk takarni, de segíteni rajta nem akarunk. 
Ugyan is : ha azok állanak, miket ő a 7 és 9. 
osztály határozati javaslata ellen felhozott, akkor 
a dohánymonopoliumot megszüntetni az enquétek 
után sem lehet soha, mert két esztendőről két esz
tendőre mindig állnak azon ellenvetések, melye
ket ő most a 7. osztály határozati javaslata el
len tett; és igy komoly szándéknak nem vehetem 
az ő határozati javaslatát, hanem vehetem csupán 
egy megnyugtató, palliativ eszköznek ; én pedig 
részemről egyben egyetértek Kautz Gyula t. kép
viselőtársammal : azt tartom, az adó nem csak ál
dozat, hanem kötelesség; és ha a ház egykor va
lamely adó nemét meghatározza, ha a ház egyszer 
bizonyos adómennyiséget az állam fentartásá-
ra szükségesnek itél: azon adó neme ellen agi
tálni hazafiúi bűnnek tartom. (Helyeslés.) Ebből in
dulok ki tehát. 

De az adó nemei közt választani a törvény
hozó testületbölcseségétől függ. Mindenki kimon
dotta e házban, hogy a monopóliumot nem tartja 
czélszevünek és mással kívánja substitualni; ki
mondták még azok is — legalább logikai conse-
quentiája az — kik a monopólium védelmére igen 
szép speecheket tartottak; kimondotta maga Trefort 
Ágoston képviselő úr is. Ha az igy áll, akkor 
igyekezni kell a törvényhozásnak módokról gon
doskodni, hogy ezen monopólium megszüntethes
sék. És mit mond a 7-ik osztály? A 7. osztály, 
midőn kimondja a halált a monopóliumra, kimond
ja egyszersmind azt is, hogy ez minden esetre ugy 
történjék meg, ha a hazának kárával nem tör
ténik, és ha más adónemmel helyet tesittethetik. 
(Ellenmondás a jobb oldalon.) Elvárom t. barátom 
feleletét. 

És midőn a minisztert felhívja arra, hogy 
ily értelemben nyújtsa be javaslatát: vajon meg
szünteti-e mindjárt e perczben a monopóliumot? 
Nem szünteti meg; pedig ha ezt tenné is, még ak
kor sem lenne azon a téren, melyet Kautz Gyula 
képviselő úr kifejtett: mert ezen monopólium épen 
a 18 évi kísérleteknek, melyeket ő is oly károsak
nak mondott, egyik szülöttje; de ez törvénybe ed
dig még soha se ment. Itt nem törvényt változta
tunk az által, hogy a monopóliumot behozzuk 
most a törvénybe ; most teszszük törvényessé a mo
nopóliumot; de eddig az még törvényes nem volt. 
(Helyeslés a bal oldalon.) En ezt a különbséget te
szem, és ezt kérem figyelembe vétetni. 

A 7. és 9. osztály véleményét mindamellett, 
hogy ez a 18 évi kísérleteknek egyike, minda
mellett nem pártolnám, ha a 7. és 9. osztály azt 
mondaná, hogy tüstént szüntettessék meg a mono
pólium, nem pártolnám, mert helyette egyszerre 
másikat teremteni nem lehetne. De hogy egy év 
alatt ne lehetne, ezt, bocsánatot kérek, nem ér
tem. És hogy a háznak ne legyen joga a miniszté
riumot oda utasítani, micsoda alapelvek szerint ler-
jeszsze a törvényjavaslatot a ház elé, ezt megint 
nern értem. 

Ezeket előre boesátva,mondom, a 7. és 9. osz
tály véleményét pártolom. 

Csupán egy pár szóra van még észrevételem. 
Kautz Gyula barátom igen czélzatosan mon

da, hogy mi mindent nem ellenz az ellenzék. Fi 
gyelmeztetem érdemes barátomat, ne fogjon ahhoz 
a hálátlan mesterséghez, hogy a sziveket és vesé
ket kívánja vizsgálni. Ahhoz kissé erősb mell kell 
az övénél, ahhoz isteni hatalom kívántatik. Bízza 
rá azt az ellenzékre, mit ellenez és mit lát jónak 
ellenezni az ellenzék. Mostanában minket illet 
megítélni, mit tartunk szükségesnek ellenezni. H a 
az érdemes képviselő minoritásban lesz, nem fog 
eszembe jutni megbírálni, mit ellenez és mit nem, 
és meghagyaudom szabadságát. 

Pulszky barátom czélzatosan szólt holmi ol
csó dohányfüst hazafiságról. Megvallom, ily czél-
zás némi vád. Én sem magamra nem veszem, va
lamint őt sem akarnám azzal vádolni, hogy olcsó 
osztrák dohányfüst nála az olcsó hazafiság. Ettől 
kíméljük meg egymást. 

Azonkívül említette azt, hogy hirtelen meg
változtatni nem lehet a monopóliumot, mert az oda 
át kutatásokra adna alkalmat. Előre bocsátom, 
hogy hírtelen én sem kívánom megváltoztatni, 
mert egy esztendő nem hirtelen. (Fölkiállások : 
Másfél esztendő!) Pláne másfél esztendő. Hanem 
hogy ezt a kifogást magamévá nem teszem, az igen 
természetes, mert csak inkább kívánom, hogy ha 
kutatni kell valahol, ott kutassanak inkább, mint 
itt. 
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Bethlen Farkas barátom azt emiitette, hogy 
azért nem fogadja el különösen a 7. osztály véle
ményét, mivel a 7. osztály véleménye nem veszi fi
gyelembe a XVI. t. ez. 11. szakaszát.Én azt tartom: 
ez a vélemény sem a XVI. t.ez. 11. szakaszát ki nem 
zárja, sem az enquéte megtartását ki nem zárja, mert 
midőn a minisztériumot oda utasítja, hogy egy év 
alatt oly törvényjavaslatot terjeszszen a ház elé, 
mely megszünteti a dohánymonopoliumot, akkor 
a minisztériumnak természetesen szabad kezet ad 
az eszközök megválasztásában a törvény megtar
tása mellett. Ha a törvényt a minisztérium meg 
akarja tartani, igen természetes dolog, hogy a XVI. 
ezikk 17. szakasza értelmében uj egyezményt kell 
kötni a lajtántúliakkal, és az enquétet is meg le
het tartani. 

Ezeket voltam bátor a t. ház figyelmébe aján" 
lani. Egyébiránt a 7. osztály véleményét pár
tolom. 

Eötvös József b. közoktatási miniszter: 
Igen rövid leszek. 

A véleménykülönbség, mely köztünk létezik, 
abban áll, hogy valamennyien megegyezvén arra 
nézve, hogy a dohány-monopólium már csak azért 
is, mert átalán véve népszerűtlen adó, és mert 
népszerűtlen adónak behajtása sokkal több nehéz
séggel jár, ezen adó nemének megszüntetése kívá
natos : a különbség köztünk csak abban áll, hogy 
a 7-ik és 9-ik osztály már most ki akarja mon
dani a határidőt praecisióval, mikor kell ezen mo
nopóliumnak megszűnni? és mi abban a nézetben 
vagyunk, hogy ezen határidőt jelenleg positivitás-
sal bizonyosan megmondani nem lehet. Erre re-
ducálható a köztünk lévő véleménykülönbség és 
nem másra. Minden adó teher; ennélfogva minden 
tehernek, minden adónak könnyítése, lejebb szál
lítása kétségen kivül nem csak főjogai közé tarto
zik a törvényhozásnak, hanem tartozik kötelessé
gei közé is. Mert, azt hiszem, a törvényhozásnak 
egy-egy szentebb kötelessége nincs, mint könnyí
teni a polgárok terhein. Ennek csak egy határa 
van: az államszükség. Az adókra nézve tehát a 
törvényhozásnak kettős kötelessége van : először 
gondoskodnia kell az ország, az állam "szükségei
ről ; másodszor gondoskodnia kell arról, hogy ezen 
szükségek oly módon láttassanak el, hogy az egyes 
polgároknak legkevésbbé se váljék terhére. Mert 
ugyanazon adómennyiség, a mint egy vagy más 
tárgyra vettetett ki, terheli a polgárokat, terheli 
inkább igazságtalanul, sőt a tőkére vetheti az adóz
tatást, melyet csak a jövedelmektől szabad vonni. 

Ha tehát fix, bizonyos és ismeretes, előttünk 
az adónak szüksége, ha más részről terhesnek tart
juk a dohány-mopoliumból bejövő jövedelmeket, 
akkor kétségen kivül gondoskodnunk kell arról, 

hogy ezen monopólium oly hamar szűnjék meg, a 
mint csak lehet. 

De előbb meg kell győződnünk arról, vajon 
ezen monopóliumból várható, és biztosan várható 
jövedelem pótolható-e oly eszközök által, melyek 
a haza polgáraira nem rónak még nagyobb terhe
ket, mint azok, melyeket már alig viselhet el ? 

Én azt hiszem, csak így érthette tisztelt bará
tom Kautz Gyula azt, a mit e ház bal oldaláról 
mondott : hogy t. i., ha a dohánymonopolium más 
adónemek által pótoltatnék, ezek a ház másik ol
dala által szintén elleneztetni fognának. Kétség
kívül azt értette , hogy azon esetre, ha ezen 
adók a haza polgáraira még nagyobb , még 
súlyosabb terheket rónának, olyan terheket, me
lyeknek magára vétele nem az egyesek akara
tától függ, mint a dohányzásnál, hanem me
lyek az egyesre rovatnának akaratán kivül. 
hogy ezen esetben az ellenzék az ilyféle adót 
még lelkesebben fogná ellenezni; és én sokkal in
kább tisztelem a bal oldalt, semhogy erről meg-
nem volnék győződve. 

Meg vagyok győződve, hogy a t ház minden 
tagja, tán kivétel nélkül, a dohánymonopolium 
megszüntetését óhajtja; ebben tehát egy vélemé
nyen vagyunk valamennyien. Más részről meg
vagyok győződve arról is, hogy a bal oldal a do
hány-monopóliumot csak azon esetre fogja 
megszüntetni akarni, ha meggyőződött, hogy a 
mely adónemek által a dohány-monopólium pó
toltatni fog, a haza polgáraira kevesebb terhet ró
nak, mint az. mely alatt a dohány-monopólium 
következtében sinlünk. De mi által fog meggyő
ződést szerezni erről ? Tisztán csak a miniszter je
lentése által nem: mert az annyira complicalt és 
nehéz kérdés, melyre a miniszter maga a jelen 
pillanatban — bármennyire tisztelem t. barátomat 
a pénzügyminisztert — a jelen pillanatban felelni 
képes nem lesz, bogy a dohány-monopóliumból 
bejövő 9 millió bevételt minő módon lehet pótol
ni a nélkül, hogy azon uj terhek ne váljanak még 
súlyosabbakká az egyes polgárokra, mint a dohány
monopolium. Ezt tehá csak enquéte által lehet tisz
tába hozni. 

Miután a dohány-monopólium megszünteté
sére nézve a baloldal nézetei is csak feltételesek; a 
baloldal is csak azon esetre akarja megszüntetni a do
hány-monopóliumot, ha azon adók, melyek által a 
dohány-monopólium pótoltatni fog, kevesebb suly-
lyal járnak, mint a monopólium ; miután, mondom, 
a bal oldal nézete is csak feltételes: mielőtt hatá
roznánk, nekünk tisztába kell jönnünk, mi módon 
fogjuk pótolni a dohány-monopólium megszünte
téséből támadó adócsökkenést? Én tehát azt hi
szem, bogy a dohány-monopólium megszüntetésé
nek határnapját csak az enquéte után fogjuk ki-
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mondhatni, nem pedig előtte: mert absolute lehe
tetlen kimondani és meghatározni azt , hogy 6 
vagy 9 hónap, vagy nem bánom, egy év alatt any-
nyira tisztába fog hozatni azon kérdés, midőn 9 
millióról van szó, hogy akár micsoda pénzügymi
niszter becsülettel a ház elé tudjon lépni biztos 
tervvel. 

Én tehát, méltóztassanak megbocsátani, azon 
meggyőződésben vagyok, hogy tulajdonképen, ha 
elhagyva a bizonyos határnap kijelölését, azt mond
juk, hogy kívánatosnak tartván a dohány-mono
pólium megszüntetését, ezen kérdésnek tisztába 
hozatalára enquétet fogunk elrendelni, abban meg
egyezünk, mert a ház mindkét oldala, mindkét 
része véleményének nézetem szerint tökéletesen 
eleget teszünk. (Jobbról helyeslés. Szavazzunk!) 

S i m o n y i E r n ő : Nem fognám a t, ház türel
mét fárasztani, ha ezen vita alkalmával némely oly 
állitások nem hozattak volna fel, melyek ha ellen
mondás nélkül maradnának és a nagy közönség elé 
mennének, ferde nézetekre és balvéleményekre ad
hatnának alkalmat. Némely megjegyzéseket akarok 
tehát tenni azokra, miket némely előttem szó
lók elmondottak, és melyekre nézve én velők nem 
egyezem és egyet nem értek. 

Mondatott, itten és több ízben mondatott a só-
jövedék tárgyalása alkalmával, és ugy hiszem, elő
ször Pest belvárosi képviselő úr által hozatott fel és 
ismételtetett is azon állítás, hogy egyik törvényho
zás a másik törvényhozásnak kezeit meg nem köt
heti, és azért mi törvényt nem alkothatunk csak 
addig, míg mai megbízatásunk terjed. 

T. ház! Ezen állítást átalánosságban semmi
képen el nem fogadhatom; minden törvénynek a 
jövőre kell alkottatni, a jelen csak egy repülő 
perez; már ezen országgyűlésen is oly törvények 
alkottattak, melyek nem csak a jövőben össze
jövendő törvényhozást, hanem a törvényhozókat 
50 és 90 esztendőre is lekötelezték. 

Mondom, minden törvény a jövőre alkottatik, 
és kötelezi a törvényhozókat addig, míg azt a jövő 
törvényhozás meg nem változtatja. Azt mondani te
hát, hogy nekünk nem szabad a törvényben ki
mondani, hogy a törvény, melyet alkotunk, egy 
vagy két esztendőre érvényes, nem fogadhatom el 
átalánosságban. Átalánosságban, mondom, mórt 
alkotmányos törvényhozásoknál vannak oly tör
vények, melyeket a jelenlegi törvényhozásnak 
hosszabb időre megszavazni nem szabad, és ezek 
különösen az adótörvények, és épen ezek azon 
törvények, melyek most vannak tárgyalás alatt. 
Ezen elvvel, mely itt kimondatott és több ízben 
ismételtetett, furcsa ellentétben van az előttünk fekvő 
törvényjavaslat, mert ezen törvényjavaslatnak mái-
első §-ában is az kívántatik tőlünk, hogy sza
vazzuk meg a dohányjövedék irá&t fenálló sza

bályokat 1869-dik év végéig. Különben, a mint 
nem tartom helyesnek ezen elv átaíános alkal
mazását, ugy azt hiszem, hogy az az adótörvé
nyekre igenis alkalmazható. A jelen országgyűlés
nek nincs joga az adót, csak egy évre kivetni. Ha 
különben a t. ház többsége méltóztatik elismerni, 
elhatározni, hogy a t. ház és a magyar országgyű
lés által 1865. óta hozott minden törvények csak 
ezen országgyűlés végéig legyenek érvényesek, én 
részemről szívese a elfogadom. 

Mondatott továbbá az is, hogy ha a monopó
liumok megszüntettetnek, akkor ismét feláll a 
régi rémkép. mi annyira káros volt nemzetünk 
anyagi érdekeinek az 1848-ki időszak előtt, t. i. a 
határvámvonalak Magyarország és az osztrák 
örökös tartományok közt. En ezen rémképtől mit 
sem tartok. Mert, t. ház! ha mi eltöröljük, például 
a só- vagy dohánymonopoliumot, és ő felsége 
többi tartományainak törvényhozása azt megtar
tatni kívánja, akkor csakugyan kell, hogy feláll
jon a vámvonal Ausztria és Magyarország közt; 
de akkor természetesen a vámvonalnak terhe nem 
reánk esik, mert mi nem kívánunk semmit megvé
deni, mi nem kívánunk semmit megőrizni, hanem 
esik rajok, kik akarják a mi dohányunkat, savun
kat vagy bármi más czikket országukból kirekesz
teni. Ezen vámvonalnak hatása nem volna a nem
zetre nézve oly káros, mint az 1848 előtti vámvo
nalak voltak, mert azok nem esak az oly czikke-
ketsújtották és vetették vám alá,melyek Ausztriában 
monopóliumok voltak , hanem egyátalában min
denterményünket megadóztatták,és megadóztatták, 
még pedig igazságtalanul, az onnan behozott, föl
dolgozott árukat is. 

Ettől most tartani nem lehet, mert az inter-
natiónalis kötés- és kötelezettségnél fogva az 
osztrák birodalmi törvényhozásnak kezei kötvék, 
így kötvék azon kereskedelmi törvények és szer
ződések által, melyek Francziaországgaí, melyek 
Poroszországgal és a német vámszövetséggel köt
tettek ; azoknak hatása kiterjed a magyar korona 
területére i s ; tehát sem Francziaország, sem Po
roszország és a német vámszövetség abba bele
egyezni nem fog, hogy az osztrák területen keresz
tül Magyarországba menő áruk átmenet közben 
megadóztassanak és ezekre nézve a határvámok 
fentartassanak. Ha tehát ezen határvonalak fel
állítása czélszerünek tartatnék az osztrák biro
dalmi tanács által, az reánk nézve káros semmi 
esetre sem lehetne, mert csak azon terményeinkre 
szorítkozhatnék, melyeket mi oda ki akarunk vinni; 
de külkereskedésünket semmi tekintetben nem 
korlátolhatnák; hanem káros lehetne és igen ter
mészetesen a lajtántulí tartományokra nézve ; s 
ezért én nem is hiszem, hogy azokat föl fognák ál
lítani. 
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Mondatott még az is Bónís képviselőtársam 
által — ha jól emlékszem — még a sójövedék 
tárgyalása alkalmával, de a mi minden eló'ttök 
lévő jövedéki t. javaslatokra ép ugy alkalmazható : 
t. i. ha mi ezen törvényt, ugy a mint van, vagy 
legalább csekély módosításokkal, el nem fogadjuk, 
akkor a dolog visszamegy előbbi helyzetébe és mi p. 
o. a sót tiz írtjával leszünk kénytelenek fizetni. Hogy 
a dohányra nézve mi történnék ily esetben, azt nem 
tudom; de ez se a sóra, se bármi más ezikkre 
nem áll. 

Erre nézve, t. képviselőház, én ismét egészen 
eltérő nézetben vagyok a t . képviselő úr nézetétől: 
mert a sóval, a dohánynyal és mindazon czikkek-
kel, melyeket saját országunkban mi termelünk, mi 
magunk szabadon rendelkezünk, nem pedig a laj-
tántuli birodalmi kormány. Ha mi szabályozzuk a 
só árát, vagy azt mondjuk: igenis, mi alkalmas, 
helyes czikknek tartjuk a dohányt arra, hogy 
magunkat érette megadóztassuk , mi kivethetjük 
az adót, a mint czélszerünek és okszerűnek gon
doljuk a nélkül, hogy e részben az osztrák biro
dalmi törvényhozás rendelkezéseivel törődni kény
telenek volnánk, nem vagyunk kénytelenek azo
kat figyelembe venni. Bennünket hozzájok azon 
viszony köt, mely a törvényben ki van fejezve. A 
törvény megmondja azt, hogy ő felsége birodal
mának egyik vagy másik része között köttessék 
egy vám- és kereskedelmi szerződés; de nem mondja 
azt, hogy ezen vám- és kereskedelmi szerződés a 
monopóliumok fentartása mellett köttessék; [Fel
kiáltások: Azt senki sem mondta!) ha ezt mondaná 
azon kereskedelmi szerződés, akkor, miután már 
ezen törvény meg van hozva, természetesen jelen-
leg kérdés alá nem jöhetne, hanem kellene 4 —10 
évig várni, a meddig t. i. érvényben maradand 
azon kereskedelmi szerződés. Ezekre nézve akar
tam csak megjegyzést tenni. 

Már most a mi magát a tárgyat illeti, én azt 
hiszem, t. ház, és felette szükségesnek tartom, hogy 
a képviselőház egy határozott nyilatkozatot te
gyen a dohány-monopólium iránt. El van ismerve 
minden oldalról , hogy ez rósz rendszer; ki 
volt mutatva és el van ismerve, hogy az káros. 
hogy Magyarországon a termelést csökkenti, hogy 
a külföldi vásárról a mi dohányunkat leszorította, 
hogy magát a termény minőségét megrontotta; az 
pedig köztudomású dolog, hogy a nemzet jellemé
vel ellenkezik, hogy egyátalában mindenki ál
tal egyenlően gyűlölt rendszer. 

Már, uraim, mikor ily rendszer fentartá-
sáról van szó és mindezen ellene szóló érvek min
den részről elismertetnek, akkor a kérdés csak az 
lehet: mi tehát az, a mi ezen minden oldalról kár

hoztatott és minden tekintetben káros rendszer 
fentartását parancsolja ? 

Azt mondják, hogy azt rögtön megszüntetni 
nem lehet. Meglehet, hogy ezen üzletbe, mint min
den nagyobbszerü üzletbe, nagyobb mennyiségütő
kék vannak befektetve; meglehet, hogy egyesek 
érdekei szenvedni fognak az által, ha az rögtön 
megszüntettetik. De, uraim> mikor fog azon határ
idő eljönni, hogy ezen nagy üzlet megszüntettes
sék a nélkül, hogy, azok, a kik vele foglalkoznak 
ne károsuljanak ? Minden üzletnek, mely nagyobb-
szerü kifejlődést nyert, ez a következménye. 

Midőn néhány esztendő előtt az amerikai há
ború kiütött, annak értelmében Angliában szakér
tők becsülése szerint 40.000,000 font sterling, az
az 400 millió forint kár tétetett egyeseknek; de 
mikor az óhajtott béke 4 év múlva visszajött, a 
tőkék már más irányban, t. i. a háború folytatha
tásának irányában alkalmaztattak, még pedig oly 
mérvben, hogy a megkötött béke alig okozott ke
vesebb kárt azoknak, a kik a háború fentartására 
forditották tőkéiket. Ez minden nagyszerű üzlet
nek megszüntetésénél okvetlenül be fog követ
kezni, akármikor fog az megszüntetni, legyen az 
két vagy tiz év múlva, egyesek mindig veszteni 
fognak. 

Kautz Gyula képviselő úr azt mondotta, hogy 
experimentálni nem akar ; én sem kívánok a köz
jóllét felett experimentálni; de itt nem is arról van 
a kérdés, itt experimentált a mi akaratunk és be
leegyezésünk nélkül az osztrák kormány, s mi 
most csak azt látjuk, hogy ennek az experimen
tumnak szomorú következményei vannak, s hogy 
ez, a mint a ház minden oldalán elismertetik, min
den tekintetben rósz experimentum volt, s mégis 
vannak, kik azt mondják, hogy nem kell eltörölni. 

Azt mondják, küldessék ki enquéte; én is azt 
kívánom, hogy küldessék ki a ház által, a törvény
hozás részéről, mint ez más országban is szokás a 
törvényhozás kebléből egy kisebb számú tagokból 
álló bizottság — nem vagyok barátja sem a t>7-es, 
sem a 15-ös bizottságoknak, mert ezek ismét csak 
kis országgyűlést képeznek, hanem küldessék ki 
egy 5 vagy 7 tagból álló bizottság — a mely a kor
mány hozzájárulásával s szakértők meghallga
tásával bizassék meg, dolgozzon ki tervet arra, 
hogy mi módon pótolhatnék az állam jövedelmé
ben azon hiány, mely a dohány-monopólium eltör
lése által okoztatik, még pedig a mennyire csak 
lehet magára a dohányra vetett adóból pótoltas
sák. Mert, t. ház, bármennyire impopularis legyen 
is ezen eszme, én azt nyiltan és minden tartózko
dás nélkül kimondom, hogy én a dohányt oly 
czikknek tartom, mely igenis alkalmas arra, hogy 
megadóztassék, még pedig megadóztassék megle-
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hetős nagy mérvben, oly mérvben, a mely ennek 
fogyasztását csökkenteni nem fogja: mert ha 
annyira megadóztatjuk, hogy meg nem birja, ak
kor a fogyasztás megszűnik, s akkor elvesztjük a 
ezélt, s nem fogunk jövedelmet kapni ; de igenis 
rá kell vetni annyit, a mennyit megbír, rá kell 
vetni azért, mert a dohány senkinek sem szüksé
ges, hanem a ki mégis használni akarja, az fizesse. 
(Szavazzunk!) Megjön a szavazásnak is az ideje; 
mindjárt fogunk szavazni. 

A kérdés csak az lenne, mi módon helyet-
tesithetó' tehát azon jövedelem ? Én megvallom, 
hogy azon kérdést, melyet az igazságügvminisz-
ter intézett Debreczen város t. képviselőjéhez, hogy 
ő jelölje ki azon módokat, melyeket a jövedelem 
pótlására javaihatna, nem volt egészen loyális 
kérdés : mert azon módokat keresni a kormány 
kötelessége, a kormány van birtokában a hi
teles adatoknak, és a kormány képes egyedül 
megítélni a kezeinél lévő adatokból, mi módon 
lehet legjobban a bajon segíteni, addig, mig 
ezen adatokat a maga saját kezeiben tartja. 
Felszólítom tehát a kormányt, adja át ezen ada
tokat a ház minden tagjának kezére, és biztosí
tom , hogy fog találkozni ezen házban egy vagy 
több képviselő, ki majd fog javaslatot tenni a 
kormánynak az iránt, hogy mikópen kell legczél-
szerübben a szükségletet fedezni. 

En részemről azt hiszem, a legkevesebb ne-
kézséggel járna a termelés megadóztatása. A ter
melés megadóztatását, a mennyiben a dohány a 
belföldön fogyasztatik, igen helyes eljárásnak tar
tom; de okvetlen szükségesnek tartom azt is, hogy 
ha az ország határain kivitetik a dohány, akkor az 
orszég határánál visszafizettessék azon adó, a me
lyet a termesztő' érette fizetett, mert a külföldet 
már nem adóztathatjuk meg, különben nem lehet 
kiállani a versenyt más államok termelőivel. 

Tisztelt képviselőház! miután törvény sze
rint ezen ház az adó kérdésében csak egy év
re határozhat; miután ezen dohány-monopólium 
Magyarországban törvény által soha megalkotva 
nem volt és csak is, mint mondva volt, mint ma-
lum necessarium ideiglenesen türetik. de törvény 
által soha kimondva nem volt: nagyon aggódnám, 
ha a t. képviselőház azt ezen törvényjavaslat elfo
gadása által törvényesítené; s azért e tekintetben 
Madarász képviselőtársammal szavazok, hogy t. 
i. nem törvény által, hanem inkább uj indemnity 
megszavazása által hatalmazfassék fel a kormány az 
eddigi dohányjövedéket úgy, mint eddig fenállott, 
beszedni. Hogy ezen felhatalmazás csak az év végéig 
tarthat, ez természetes, mert hiszen az év vége előtt 
még magának e háznak, mint olyannak létele meg
szűnik. Itt tehát áll azon elv, mert adó kérdéséről 
van szó, hogy a jövőre indemnityt nem adhatunk. 

KÉPV. H. KAPLÓ 186%. vni. 
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Ha vajon ezután a jövő törvényhozás fen fogja-e 
tartani a felhatalmazást avagy nem, az a jelen 
országgyűlés kérdése nem lehet. 

Én tehát azon kivánatom kifejezése mellett, 
hogy e házból küldessék ki bizottság a tárgy tü
zetes megvizsgálására. Madarász képviselőtársam 
inditványát pártolom. 

SomSSich P á l : A tanácskozás ezen stádiu
mában csak is igen röviden, és azért szólalok fel, 
hogy az eddigi vitatkozásoknak eredményét — ha 
sikerülne — rövid pontozatokban összevonva re-
eapitulálhassam; más részről pedig, hogy ismere
tes antinionopolisticus állásomnál fogva mai állá
somat és meggyőződésemet e monopólium irányá
ban bővebben kifejtsem. (Halljuk!) 

De mielőtt erre átmennék, az előttem szólott 
í. képviselő úr egy megjegyzésére kell felelnem. 

Ő t. i. azt mondta, hogy ezen háznak hatás
köre az adó megszavazására nézve csak a folyó 
év végéig terjedhet. Ez nézetem szerint legalább az 
eddigi parlamentalis gyakorlattal merőben ellen
kezik : sőt ha egyszer rendes kerékvágásban le
szünk, mindig az előbbi törvényhozás fogja a jövő 
évi adókat megszavazni, és igy lesz azután lehe
tővé az, hogy az állam kerekei soha meg ne akad
janak. (Helyeslés.) 

Ha tehát a t. képviselőház, még ezen évben 
akár indemnity, akár törvényjavaslat által kíván 
bármit elrendelni, ezt teheti épen a parlamentalis 
szokás folytán a jövő évre nézve i s ; különben 
jövő év január havában, még a másik, törvényho
zás össze sem gyűlvén, az adókat egyátalán nem 
lehetne beszedni, a mi az indirect adókra nézve 
különösen nagy zavart keltene. 

Ezt csak per tagentem érintvén meg, által
megyek magára a dologra. {Halljuk í) 

Én azok közé tartozom, kik a dohányjöve
déknek megszüntetését kívánatosnak, sőt szüksé
gesnek tartják ; de sőt, én ezt lehetségesnek is tar
tom a nélkül, hogy az ebből bevett tetemes és 
nagy jelentőségű jövedelem más források által ne 
pótoltathatnék. De daczára annak, hogy ezen 
meggyőződésben vagyok, még sem pártolhatom a 
7-ik osztály véleményét, valamit nem pártolom a 
központi bizottság véleményét sem. Ezt azért nem, 
mert nem eléggé határozott, nem fejezi ki eléggé 
azon kívánságot, hogy arra törekedjék a kormány, 
miszerint bővebb tanulmányozás és adatok gyűj
tése által kipuhatolja, mi módon lehessen meg
szüntetni a dohányegyedáruságot; a másikat 
azért nem, mert tovább megy, t. i. határoz előbb, 

\ mintsem ezen adatok, azon puhatolások, azon tanul
mányok eredménye előttünk feküdnék, melyek
nek alapján azután a megszüntetést nem csak 
elvileg, de gyakorlatilag is helyesen ki lehetne 
mondani. Véleményem azon részében, hogy a mono-

14 
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polium szüntettessék meg, mert mind gazdasági, 
mind kereskedelmi, mind erkölcsi tekintetben káros, 
ugy gondolom, a ház legnagyobb része osztozik ; de 
nem osztozik abban, hogy azon jövedelemnek póto
lása oly könnyen kivihető, mint én azt hiszem. Nem 
osztozik abban, hogy azon módok, azon források, a 
melyeket én szeretnék kijelölni a dohányjövedelem
nek pótlására, nem lesznek épen oly zaklatok, 
nem lesznek épen oly nyomasztók és épen oly 
erkölcstelen hatásúak. Zvli kell tehát? Meg kell 
az ellenvéleménytíeket, meg keli a közvéleményt 
erről győzni; és erre szükséges, hogy egy enquéite, 
egy vizsgáló bizottság küldessék ki. mely a szak
értőkkel egyetértve azon adatokat minél előbb, 
minél rövidebb idő múlva, vagy, mint azon indít
vány mondja, melyet pártolni fogok, még az 
1869. év folytán az országgyűlés elé terjeszsze. 

Nem pártolom továbbá a 7-ik osztály véle
ményét azért, mert az 1867-iki XVII. t. czikket 
nem vette kellő tekintetbe, kellő figyelembe. Ezen 
t. czikknek 1-só' szakasza azt mondja : mindkét 
fél államterülete e szövetség idejére és annak ér
telmében egy vám- és kereskedelmi területet képez, 
melyet egy közös vámhatár vesz körül, és e vég 
bői közbenső vámvonalat állítani nem szabad. 
Ezt mondja az I-ső czikk. A Xl-ik czikk azt 
mondja: a só- és dohányjövedék, s azon közvetett 
adók. melyek az ipar- és termelésre közvetlen be
folyással vannak, e szerződés ideje alatt egyenlő 
törvények és igazgatási rendszabályok szerint 
fognak kezeltetni. Az utolsó 22-ik pont végre 
rendeli, hogy e szerződés 10 évre köttetik, és 5 
évenkint mondható fel. 

Ha e három pontot figyelembe vette volna a 
7-ik osztály, véleményem szerint nem mondhatta 
volna azt oly határozottan ki, hogy az 1869. év 
végén meg kell a dohány-monopóliumot szüntetni: 
mert ezt mondani, a jelen vámszerződési törvény 
után, nem áll többé jogában a háznak; hanem 
igen is kimondhatja azon óhajtást, kifejezheti annak 
szükségét, oda utasíthatja a kormányt, hogy ada
tok szerzése, ujabb források kimutatása által győzze 
meg a másik félt, meíylyel e részben egyezkedni 
kell, hogy ő is egyezzék bele. Ezt óhajtom én, 
mivel a monopóliumot a törvény szabta utón, mó
don kívánom inesrszünretni. 

De nem pártolhatom a 7-ik osztály vélemé
nyét még azért sem, mert a kincstár érdekét, a 
dolognak praktikus mivoltát nem veszi figyelembe. 
A kincstárnak készletei — ugy tudom — két-
három évre terjednek ; azt is tudom, hogy ez évben 
ugyan azon bizositás mellett adattak engedélyek a 
dohánytermelésre, és így a kormány kötelezve 
van az idei termést is a monopólium számára be
váltani. Ez ismét 1 — 2 év. 

Ha tehát mindjárt jogilag ki is lehetne mon

dani, hogy a monopólium 1870-dik évi január el
sején megszűnjék, ha elegendő adatok és kutforrá-
sok volnának is már kitalálva, melyek pótolhat
nák a hiányt, és melyek már mint elismert helye
sek szentesithetők volnának: ezt még sem lehetne 
kimondani azért, mert ez idő alatt a kincstárnak 
készletét és a még beváltandó ujabb készleteket 
nem lehet elárusítani; azt pedig nem hiszem, hogy 
a t. ház kívánná, hogy azok elpazaroitassanak, 
hogy áron alul a kincstár kárára eladassanak. 
[Tetszés a jobb oldalon.) 

Vannak még más tekintetek is. Igaza volt 
Simonyi képviselő urnák, hogy ily nagy át
változtatások a nélkül nem történhetnek, hogy 
egyik vagy másiknak kár ne okoztatnék. De a hol 
nem szükséges, hogy azok rögtön történjenek, mégi.'i 
gondolom, elkerülendő, hogy e károk okoztassa-
nak. (Tetszés jobb felöl.) Már pedig nálunk az ed
digi helytelen absolut rendszer alatt kifejlett viszo
nyok közt közel százezer család van, mely 
a dohánytermeléssel foglalkozik. Ezek foglalko
zását egyszerre megszüntetni, következései miatt 
tekintetet érdemel. (Fölkiáltás balról : Senki se veszi 
el íbíölc!) Azt méltóztatnak mondani, senki se 
veszi el tölök. mert termelhetnek ezután is. A 
viszonyok azonban ugy szövődtek, hogy ezen. 
emberek , azon előlegezésekhez, azon lakházak
hoz , azon szerződésekhez vannak kapcsolva, 
melyeket a monopólium köpenye és protectiója 
alatt kötöttek; ezeket pedig rögtön meg kellene 
szakítani. 

Röviden összefoglalva a mondottakat: mi
után engem sem a központi bizottság vélemé
nye ki nem elégít, mert nem fejezi ki elég hatá
rozottan azon kívánalmat, hogy a monopólium 
megszüntessék; de a 7-ik osztály sem elégít ki, 
mert túlmegy azon, mit a mostani törvény szabta 
korlátok között intézkedni jogunk van és mit 
tenni czélszerü volna : pártolom Bethlen Farkas 
barátom indítványát, mely véleményem szerint 
határozottan kimondja, az ország kívánságát, hogy 
szüntessék meg a monopólium; de egyszersmind 
azt oly körben kívánja megszüntetni, melyet 
törvényszerűkig és oly körben végrehahajtani ha
talmunkban áll. [Elénk helyeslés a jobb oldalon. Sza
vazzunk !) 

Ha láSZ B o l d i z s á r : Senki sincs e házban, ki 
a dohány-monopóliumot elvben ne akarná eltö
rölni, sőt előttem szóló t. képviselő úr is kimondotta, 

! hogy antimonopolisticus. Én is az vagj^ok. Mi akü-
í lönbség tehát a két nézet, t. i, a rögtöni eltörlés és a 
| halogatás közt? Olyanforma alkalmasint,mint Bónis 
| képviselőtársam érintett, hogy t. i. a baj, mitPulszky 

képviselő úr, kit e téren az önkéntes vallomás terén 
üdvözlök,bevallott, t. i. aközösügyes törvényben ke
resendő, melynek XII . czikkének 62. szakasza azt 
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mondja, hogy a közvetett adó nemeire és kezelési 
módjára nézve oly szabályok alkottassanak, hogy 
az egyik fél intézkedései a másik fél jövedelmeinek 
csökkenését ne vonják magok után. 

T. ház! Ez az a boa constrictor vagy az 
óriás kígyó, mely az egész hazát távolabb
ról, de közvetlenül a minisztériumot, ellenállhatatlan 
gyürüzete közé vonva, alkalmasint, ha alkalma lesz, 
mint a majom a fiát, anyai szeretetből agyonszo
rítja. 

Megemlítette a mellett még Somssich Pál 
képviselő űr a közösügyes törvényen kívül még 
az annak segédjéül létre jött kereskdelmi szer
ződést is. Mi által ketten vágynak a minket 
agyon szorító óriás kígyók. 

Kérdés, tisztelt ház, csak az lehet, vajon 
a modositványok közül melyik pártoltassék ? 
Bethlen Farkas képviselő uré ugy , mint az 
ügyvédek szokták , hogyha nem igen van re
ménységök kedvező ítélethez, halasztást kér. De 
még én oly ügyvédei: nem ismertem, pedig so
kat ismerek, ki határtalan időre nem átallott volna 
halasztást kérni; pedig Bethlen Farkas képviselő 
úr határtalan időre kér halasztást, mi ha többségre 
vergődik, a kormány tetszésétől függend a dohány
egyedáruság megszüntetésének idejét megszabni. 
A 7. és 9. osztály záros határidőhöz köti azt. 
Én magam is kédkedtem a felett, vajon szabhat-e 
záros határidőt jelen országgyűlés az utána követ
kezőnek ? De megszűnt aggodalmam, mert csak
ugyan, ha kimondatik is ez, még is jogában lesz a 
következő' országgyűlésnek kimondani azt, hogy 
nem vár tovább, hanem mindjárt az első ülésben 
azonnal eltörli a monopóliumot, mit ha megtesz, én 
leszek első, ki neki éljent kiáltok. Mert ezt a 
helyzetet ugy fogom fel, mintha például 15 napi 
határidő van szabva a felebbezés beadására; de 
ha a félnekugy tetszik, mindjárt az első napon is 
beadhatja. És én egyedül csak e szempontból pár
tolom a 7. és 9. osztály nézetét: mert az a népnek 
minden esetre nagy megnyugtatására fog szolgálni, 
ha tudja azt, hogy nem csak elvben van eltörölve 
a monopólium: de az eltörlés foganatba vétele bi
zonyos időhöz van kötve. Mert igy azt fogja mon-
hatn i : Isten neki, hát csak viseljük még addig ezen 
terhet, hiszen nem fog az minketlidérczkép tovább 
nyomni. 

T. képviselő urak ! A mi az enquétet illeti, 
méltóztattak némelyek arra azért hivatkozni, hogy 
ennek alapján időt és alapot nyerjenek annak meg
gondolására, miként lehessen ezen egyedáruságot 
más adónemekkel pótolni. Annyi minden esetre igaz, 
hogy a pénzügyminiszter úr legközelebbi szónok
latában, melyet a sóügy tárgyában tartott, jó 
előre kijelentette, hogy ha az egyedáruság eltö
röltetik vagy korlátoltatik, adatik tudtára min

deneknek, hogy ő kárpótlást vagy a személy-
vagy a földadóban keresend. Ám legyen, én sem 
kívánom az állam e részben való jövedelmének kár
pótlás nélküli megszüntetését: mert az államkor
mányzat költség nélkül nem állhat fön. Hogy azon
ban ez miként eszközöltessék, arról csak akkor szól
hatunk, ha majd a minisztérium az idevonatkozó ter
vet a ház asztalára leteendi. 

És e tekintetben engedje meg a t. ház, hogy én 
is, bár már Bónis Sámuel képviselő úr megtette 
alapos észrevételét , tehessek észrevételt Kautz 
Gyula képviselő űr megjegyzésére, ki a eultus-
miniszter urnák igen nagy köszönettel tartozik 
azért, hogy őt, a bal oldal gyanusitására hasz
nált szavait illetőleg, azzal kívánta kimenteni, mi
szerint nem ugy gondolta, a mint mondotia. Én 
azonban felteszem róla, hogy épen a mint gondolta, 
ugy is mondotta, tudniillik, hogy az ellenzék, 
ha bármi ezélravezető surrog'atumot gondol is ki 
a kormány, azt is ellenezni fogja. Valóban sze
retném, ha a tisztelt jobb oldal vagy a kormány, 
melynek hazafisága iránt egyébiránt teljes tiszte
lettel viseltetem, oly inditványnyal lépne fel, mely 
Magyarország függetlenségét és önállóságát és egy-
átalán a szabdelvüséget akarná előmozditani: mert 
azon esetben tettleg igazolnék, hogy Kautz Gyula 
úr tévedésben volt, mivel azt teljes készséggel pár
tolnék : de ha annak ellenkezője tapasztaljuk, 
bizony kénytelenek vagyunk azt ellenezni. 

Egyébiránt .a mi Pulszky Ferencz képviselő 
urat illeti, még visszatérek hozzá. Mondott Pulszky 
Ferencz képviselő úr olyat, hogy azt igen bajos 
volna elhallgatni. Mert, a mint azt Simonyi Ernő 
képviselő úr említette, vannak oly mondások, me
lyeket elhallgatni annyit tenne, mint azokat helye
selni. Azt mondotta a t. képviselő ú r , hogy külö
nös volna az, ha a szabad dohánytermelést tarta
nok Magyarország szabadsága sarkpontjának. Bi
zonyosan velem együtt olvasta a képviselő úr az 
1832—36-ki országgyűlés actáit. Épen ez történt 
akkor egy nagy fontosságú kérdésre nézve, midőn 
t. i. arról volt szó : Ferdinánd király elsőnek vagy 
ötödiknek czimeztessék-e ? a mi körülbelül ezen 
országgyűlésen is a mostani koronás király czi-
mét illetőleg szőnyegen volt. És mi történt ott a 
méltóságos főrendeknél ? kik még most is ugy czi-
mezik magokat, ámbár 1848-ban önként lemon
dottak ezen czimezésröl és beelégedtek azzal, hogy 
ezentúl csak felsőház legyenek. Az fordult elő, 
a király czimét illetőleg, mit most ő a dohányter
melésről mond. Azt jelentették t. i. k i , hogy 
nem fontos kérdés az, miként czimeztessék a 
király ? lehet akár I. akár V. Ferdinánd; hiszen 
az 1790-diki X-dik törvény kimondja, hogy Ma
gyarország független ország, semmi más ország
nak alávetve nincs. És mi történt, uraim? Az, 
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hogy az alsóháznak az V. Ferdinánd czirnhez ra
gaszkodó üzenetét 7-szer küldöttek bitorolt veto-
joknál fogva az alsóházhoz, És utoljára is mi tör
tént? Az történt, a mi az itt szóban volt „ésfí-sel 
történt. Bécsből í. i. jött azon utasítás a főrendek
hez , ne ellenkezzenek tovább az alsóházzal, mert 
ő felsége hajlandóbb náloknál az V- dik Ferdinánd 
jogos és törvényes czimet használni. Ezt a t. kép
viselő ur azon megjegyzésére kívántam alkalmazni, 
miszerint a dohányegyedáruság ellenségeit azzal 
gúnyolta, mintha azok a szabad dohánytermelést 
tartanák az alkotmányosság egyik sarkpontjának. 

Ha a föld az által, hogy tőle az egyenes adót 
megfizetjük, még nem szabad, hanem még azonfö-
lül a rajta termesztett bortól és a dohánytól is 
fogyasztási és egyéb közvetett adót kell fizet
nünk, lehet azt a földet szabadnak tekinteni? Néze
tem szerint, a mely államban ily utón sajtoltatik ki 
az állam háztartására szükséges pénz, bizony nem 
valami kigúnyolni való dolog az, hogy ha valaki 
ilyen állapotban a dohány szabad mivelése és a 
szabad dohánykereskedés mellett szól. Méltóztas
sanak megbocsátani, ha kimondom, hiszen még 
nem vagyunk ott, de ha igy haladunk az adók eme
lésében, azt is megérhetjük, hogy péld. a gabona
termelés hasonló adó alá vettetik. Tessék fel
tenni, hogy ha azt mondanók, a mint mondatik 
az 5-dik és 6-dik szakaszokban a dohányterme
lőnek, hogy : „a magad szükségére termelhetsz do
hányt, felpipázhatod ugyan, de abból szivart csinál
ni nem szabad ;" ha azt fognók mondani a termelő
nek : jjgabonát szabad termelned, szabad abból ke
nyeret is sütnöd, de rétest, pogácsát nem, mert ha 
azt akarsz sütni, akkor a pénzügyminiszter liszt
trafikjába kell menned, ahhoz való lisztet szerezni. 
különben az állam jövedelmét rövidítő bűnös em
bernek fogsz tekintetni, és a finánczok által bevá
doltatni," helyes volna az ? 

T. képviselő ház! Miután itt egyedül a közt 
forog a vita, hogy elhalasztassék azon időpont 
megszabása, melyet a dohánymonopolium tul nem 
élhet, és a között, hogy határtalan időig maradjon 
ezen kérdés függőben ? tehát méltóztassanak 
megbocsátani, ha csakugyan inkább csatlakozom 
a 7-dik és 9-dik osztály véleményéhez, a mely 
azt akarja, hogy a dohány-monopólium elvben 
eltöröltetvén, ezen elvnek életbe lépte bizonyos 
záros határidőhöz köttessék. Ezt annál készebb 
vagyok elfogadni, mert ha a legközelebbi ország
gyűlés nem tartandja elkerülhetlennek a záros 
határidő bevárását, azt előbb is örök nyugalomra 
bocsáthatja. Mert e részbon egyik országgyűlés az 
utána következőnek korlátot nem szabhat. 

Miután ezeket előrebocsátottam, még egyet
lenegy észrevételt fogok tenni, nevezetesen az en-
quétet illetőleg. En ugy gondolom, hogy némelyek 

I ezen dohány-monopoliumma] az általam már érin
tett nyomás folytán olyformán lehetnek, mint a férj, 
midőn kedves félesége meghalván, borzad azt elte
mettetni , hanem lehetőleg körében tartogatja 
mindaddig, míg bizonyossá nem lesz, hogy az 

Köbbé életre nem ébredhet, mert az örök megválás 
I borzasztó, gondolatnak is. 

Midőn az absolut hatalom Magyarországba 
behozta a dohány-monopóliumot, akkor nem en-
quéteztek soká, hanem, mint a villám beütött az, 
és lett minden hosszas meggondolás nélkül, még 
pedig önkényleg életbe léptetett dohány-monopó
lium. Hát mi nem szabadulhatnánk meg tőle évek 

| hosszú során tartandó tanakodás nélkül, mintha 
| szerelmesek volnánk bele ? Nem foghatom fel, mi 
I tartóztathat ettől, ha ugyan függetlenek vagyunk 
\ s nem akarjuk az érintettem kényszerűséget be-
! ismerni. Mert, mint többek által szóba hozatott, 
I nem lehetne-e mindazokra, kik dohányozni élve-
! zetnek tartják, minthogy ez nem nélkülözhetlen 
i czikk, valamint az azzal kereskedőkre is, bizonyos, 
! még pedig, a mennyiben ez is fényűzési tárgy lehet, 
j fokozatos adót vetni ? 

És nézetem szerint, t. ház! ez az egyedül 
| üdvözítő politikai hit, melyet, ugy látszik, hogy 
j magasabb körökben csak azért kárhoztatnak, ille-
| tőleg halogatnak, mert a közösügyes viszony 
; lenne vele érintve. 

Kérdem, t. ház, hogy hát a demokrata körök 
| miért oszlattak fel? (Derültség. A tárgyhoz!) En 
! azt hiszem, hogy ahhoz szólok. Azért támadtattak 
| meg, mivel ki merték mondani, hogy az 1848-ki tör-
j vényeket visszaállítani és a 67-ikieket minél előbb 
i nyugalomra bocsátani és pedig alkotmányos utón 

akarják. Ha más ok nem volna, t. ház! már maga 
i azon kényszerűség, mely alatt dohánytermelésün-
; ket és a sóegyedáruságot illetőleg állunk, ez maga 
I elegendő okot szolgáltat arra, hogy minden szabad 
| szellemű törekedjék elérni azon időt, melyben 
; megszűnjenek ezen közös ügyek, melyek Magyar-
| országra nézve mem csak hogy nem hasznosak, 
j hanem azt szabad független országból tartomány-
! nyá süly esztették alá, 
j Én a minisztériumról meg vagyok győződve, 
| hogy örömest segítene a népen, és akarja is róla 
! levenni a terhek egy részét; igen, de ha Bécsben 
j azt mondják, hogy : non possumus, ők ezt visz-
I hangzani kónyszerülvék, s fájdalom, mentségül tör-
I vényekre hivatkozhatnak. Nem kötelessége-e min-
í den magyarnak ezen non possumust possumussá 
; alakitani ? és miután ezen possumust a 7-ik osztály 
i véleménye időhöz köti és elvben eltörlendőnek 
! javalja, én ennek véleményéhez csatlakozva, a do-
; hány-monopolium feltételes, időhöz kötött eltörlé-
! sere szavazok. 
' Csiky Sándor : T. ház! Az absolut háta-



CCXLV. OESZÁGOS ÜLÉS. (Június 22. 186S.) 109 

lomnak bürokratikus közegeiről keserű izü örök
ségként maradt reánk a dohányegyedáruság is. 
Ezen dohány egyedáruság hazánkra nézve káros, 
sőt gyűlöletes voltát én nem hallottam még e te
remben bármely színezetű párthoz tartozó képvi
selő társamtól felhozatni, a ki el nem ismerte 
volna azon tulajdonságot rejleni a dohányegyed
áruságban, hogy az hgzánkban az erkölcstelenség 
tenyésztésén felül. egyszersmind az ipar, kereske
delem és gazdaság tekintetében ártalmas és káros 
is legyen, és ebhez képest ne óhajtanok mindnyá
jan, hogy attól minél előbb megmenekülhessünk 
s azt egyszersmind végképen el is törölhessük. 

De azt mondják, hogy nem lehet még most 
annak eltörlésére határidőt kitűzni, és nem látják 
czélravezetőnek lenni azt most kimondani. Kér
dés, mi okai vágynak az ekként vélekedőknek ? A 
mint fel fogtam előadásaikból, kettő. Egyik az, 
hogy minekünk az örökös tartományok reichs-
rathja, vagy az osztrák birodalmi népeknek bele
egyezése nélkül ez érdemben, t. i. a dohány
egyedáruság eltörlésének tárgyában r határozni 
jogunkban, szabadságunkban nem áll. Én azt nem 
olvastam ki sehonnan sem, mert a mikor a közös
ügyes törvényeket megtekintenem kellett, ezekben 
egyetlenegy pontot vagy czikket sem találtam 
olyat , a mely minekünk azt eltiltaná, és a 
melyiknek meghozatala miatt minekünk a do-
hányegyedáruságának megszüntetése tárgyában 
önállólag intézkednünk nem lehetne, és igy a 
mi nemzeti gazdaságunk és iparügyünk előmoz
dítása tekintetében függetlenségünk és önallásunk 
fentartása és megóvása mellett határozni szabad 
nem lenne. Ennek ellenébenSomssicb Pál képviselő
társam azt mondja, hogy a 67-ik szövetségi tör
vénynek 11-ik szakaszában az mondatik, hogy a 
két törvényhozás egyértelmüleg fogja meghatá
rozni a dohányegyedáruság értékesítését és a do
hány érdemében történni kellő intézkedéseket.' De 
hát ha igazat adok is neki abban, hogy érintett 
törvényczikkben az általa felolvasott szavak álla
nak, az a kérdés merül fel itten : mi mondatik 
tehát érintett törvényczikkelyben ? az-é, hogy 
csak az osztrák törvényhozás az, a kinek akarata 
van és lehet, nekünk pedig magyar törvényhozás 
tagjainak csak alázatos óhajtás maradt osztály
részül ? Koránsem: mert ha a paritás elvén áll az, 
hogy mi velők jogi tekintetben egyformák va
gyunk, ne mondják, hogy nekünk saját nemzeti 
érdekünkben és érvényesen határozni jogunk nincs; 
ós ba van, a mint van, akkor határozzunk saját 
nemzetünk óhajtása szerint ennek javára és ér
deke ótalmazására. Az osztrák képviselők a ma
gok érdekeit bizonyosan szem előtt fogják tartani, 
mi pedig, hazánk képviselői, Magyarország érde
keit vagyunk hivatva védeni. A másik, a mit hal

lottam felhozatni, t. ház, az, hogy a dohányegyed-
áruság eltörlésével olyan jövedelme fog csök
kenni a magyar kincstárnak, melynek pótlására 
nem tudunk jövedelmezési czikket avagy kár
pótlási módot találni. De hogy nem! Azokon felül, 
melyeket már több képviselőtársaim által em
líttetni hallottam, ilyen volna jelesen az, melyet 
Bobory képviselőtársam idézett : a monopólium 
és a fmanczoknak azonnali eltörlése, és ez által a 
jogmik színleges köpönyege alatt az általok nagy 
rendre hozott és tetszés szerint gyakorlatba vett 
huza-vonának megszüntetése elhatározása. Erre 
nézve határozottan kijelenteni , hogy ha va
laki a fmanczoknak ilynemű visszaéléseit megra
gadni vállalkoznék, annak bővebben bizonyító ada
tokkal, saját tapasztalásomból is szolgálhatok. 

Azt is mondják némelyek, hogy országunk
nak nincs oly forrása, melynek jótékony nedveiből 
lehetne fedezni azon hiányokat, melyek a dohány-
monopólium eltörlése által támadnának. Dehogy 
nincs ! Én azt mondom, hogy van ; s ha a ház akarja 
és elrendeli, a kormány bizonynyal találni fog ilye
neket. Ha méltóztatik addig figyelmezni, és ha 
a t. ház érdemesnek találja meghallgatását, elmon
dom, a mi hirtel nében erre nézve eszembe jut. 
{Halljuk!) 

1848-ban , méltóztassék megtekinteni az 
akkori költségvetési kimutatást, hol a dohányjö
vedelem egyik pontját képezi Magyarország köz
jövedelmének , ki van jelölve abban, hogy a do
hányból mennyi jövedelem jöhet be. A dohány
árulástól például itt Pesten egy kereskedőre a bel
városban negyven forint terveztetett kivettetni 
dohányárulási dijfejében, a külvárosban 20 frt, 
és igy volt ez országszerte minden kisebb váro
sok- és községekben egész hét forintig leszállítva. 
Ezenfelül azon félre, a ki termeszti a dohányt, 
nem lehet-e valami pótadót róni, p. o. minden hold 
dohányföld után, a rendes földadón felül egy frtot ? 
Vagy ha még többet vetnének is, csak a szabad 
termelésre mindenki feljogositott legyen, különös 
kegyelmi engedély kikérésének kötelezése nélkül. 
Ezen adóterhet kétségen kívül minden termesztő 
keserűség érzete nélkül készséggel fízetendi, csak 
arra legyen ezen teher viselése mellett feljogositott, 
hogy ha neki ugy tetszik, földjét ily utón jövedel
mesebbé és haszonhajtóbbá tehesse. Ismételve 
kérdem tehát: nem lehetséges-e a dohánytermelőkre 
minden hold dohánynyal beültetett föld után a ren
des adóján felül pl. 1 frtot róni? (Közbeszólások a 
jobb oldalról: Nagyon kevés!) Ha kevés, lehet többet 
is kivetni, a mint a t. ház és a kormány bölcsesé-
gének jónak látszik; és én azt hiszem, hogy bi
zonyára, ha még több fog is kivettetni, a termesz
tők szívesen fogják fizetni, csak szabadittassanak 
meg azon zaklatásoktól, melyeknek azon gyülöle-
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tes bánásmód, huzavona által vannak kitéve, mit 
a finánczok irányukban gyakorolnak, és az igy be
gyülendő összeg kétségen kivül többre fog menni. 
mint az, mely ily módon a népnek büntetés által 
zsebéből, erszényéből kicsavarva, a dohányegyed
áruságból a kincstárba befoly. Ha, mondom, ek-
kép intézkedik a t. ház. és a kormány ezekhez 
képest egy javaslatot ad be, melyben még azokra 
is, kik a dohányfüst élvezetét megszokták, és a 
kiknek az már szenvedélyük, bizonyos mérsé
kel t , nem erőn felüli adó rovatik, vajon ily 
módon, s ezen adóztatások alkalmazása mellett 
nem fog-e bőségesen pótoltatni a kincstárnak a 
dohányegyedáruság megszüntetéséből kifolyó vesz
tesége? Es kérdem tovább, azok közöl, kik ily mó
don adóztatnának mérsékletien meg, kinek jutna 
eszébe tartozásának befizetésével késlekedni vagy 
azért neheztelni, hogy neki bizonyos mérsékelt 
mennyiségű adót kell fizetnie ? Es én azt hiszem, 
hogy már csak a fen említettekből is bőségesen 
fogna pótoltatni azon hiány, mely az egyedáruság 
megszüntetéséből a kincstárra háramlik. Azonban 
hogy ha még ez mind nem elégnek találtatik, 
méltóztassanak szakértőket — mit annyira hang
súlyozva említett egyik másik képviselőtársam, 
hogy a szakértők megtudakolása nélkül nem 
is lehet ezen nagyfontosságú óriási eszmét magában 
rejtő monopóliumot megszüntetni — méltassanak 
megnyugtatásul egy enquéte bizottmányt össze
hívni, és azoknak, ha önáll k és függetlenek lesz
nek, véleményét meghallgatni: bizonyára azok
nak is eszökbe fog jutni oly valami mód, oly va
lami jövedelmi ág még, melyből pótolni lehetend 
azon hiányt, mely a dohány egyedáruság eltörlé
séből származik. 

Azonban azt mondják, hogy erre nézve al
kalmas mód még ekkoráig nem volt, és igy az is, 
mi a 7-dik osztály külön véleményében foglalta
tik, elégtelen ezen czélra nézve. Ha ez áll, akkor 
szükséges, hogy ezen enquéte véleménye meg
hallgattassák és ehhez képest a kormány által 
1869-re egy általa készített kimerítő törvényja
vaslat terjesztessék elő; és kérem alásan, én azt hi
szem , hogy azon enquét-et vagyis szakértők 
gyűlését, ha akarta volna a kormány, 1 Va év óta 
állván az már fön, hatszor is összehívhatta és érte
kezhetett volna vele, és most már egy kész törvény
vaslatot nyújthatott volna elénk. De ha az monda
tik, hogy ez még nagyon kevés idő volt egy töké
letes dohányadó kivetési törvényjavaslat elkészíté
sére, figyeljünk arra, hogy 1848. april 11-én lépett 
elétbe az 1848-as kormány, és tudjuk, hogy már 
július 15-én az 1848— 9-ki költségvetéssel készen 
volt és augusztus 11-én azt a ház elé is terjeszté, 
és ezen költségvetési indokolt törvényjavaslat ko-
ráneem valami hirtelenében megfontolatlanul 

| össze-vissza zagyvált munka volt ám .• méltóztassa-
| nak csak megolvasni azt, figyelemre méltó dolgo-
\ zat ám az. Mondom, ennek elkészítésére három 
! hónap elegendő volt, s enquéte sem kellett hozzá, 

mindamellett, hogy a haza veszedelemben forgott, 
I harczolni kellett erre is, arra is^ háború, bellázadás 
j volt az országban mindenfelé. És ily körülmények 
I között az akkori kormány mégis el tudott készülni 

három hónap alatt a budgettel. Ha tehát ez meg
történhetett akkor, én nem tudom megfogni, hogy 
a mostani kormánynak békés, nyugodt időben 
mért kellett ennek elkészítésére másfél évig vára
kozni és még ujabb másfél évekig várakoztatni a 

| nemzetet a végett, hogy a dohányegyedáruság va-
! lahára megszüntettessék. 

A mit én és elvrokonaim a ház elé benyújtott 
' határozati javaslatunkban kifejeztünk, ha már nem 
j lehet egyszerre és azonnal ezen gyűlöletes dohány

egyedáruságnak végét vetni, ahhoz szorosan ragasz
kodva, azt kívánom, hogy legalább bizonyos és hatá
rozott időhatár tűzessék ki annak végleges eltörlésére. 

És most, noha ez érdemben sokat lehetne indít
ványunk támogatására felhoznom, még beszélnem, 

í köszönöm a t. ház türelmét, tovább nem akarom fá-
i rasztani; csak arra kérem a kormányt, nyugtassa 

meg a népet, méltóztassék igazságos és kielégitő tör
vény alkotására fordítani figyelmét ez érdemben, 
és igy olyanra, mely népünknek, mely mindazon 
adónemek között, melyeket eddig az absolut ha
talomnak kénye reá rótt, azelőtt sem viselte egyi
két sem kínosabban, mint viseli azon terhet, melv 
a dohány monopólium által reá rovatik, megnyug
tatására alkalmas legyen. {Helyeslés a szélső balon) 

Méltóztassanak tehát a dohánymonopoliu-
mot megszüntetni; de ne ugy, hogy még a re
mény sugara is csak a messze távolból csillogjon 
feléje: mert a reményeknek már nem hisz senki, 
a számtalanszor megcsalatkozott nép közül nem 
hiszi az a puszta ígéreteket, mert annak tettre és 
gyorsan eszközlésbe vettre van szüksége. (Élénk 
helyeslés a s.élsö balon.) 

Méltóztassanak tehát a monopóliumnak indit-
ványunk szerint folyó év végével bizonyosan tör
ténendő eltörlését kimondani. 

Zsedényi E d e : Meg fogja engedni a t. ház, 
hogy a Somssich Pál barátom által öszpontositott 
fő ellenvetésekre néhány szóval feleljek. (Halljuk!) 

Ő azon elvet állította fel, hogy mindaddig, 
mig concret és határozott számokkal be nem bizo
nyítjuk a dohányegyedáruság jövedelmének pótol-
hatását, annak megszüntetését határozottan semmi 
szín alatt ki nem mondhatjuk. Én a tételt meg
fordítom, és azt mondom, (Halljuk!) hogy addig 
ezen megadóztatásnak megváltoztatását nem re
mélhetjük, addig arra szert nem tehetünk, mig ha
tározott megszüntetését ki nem mondjuk, (Felki-
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•éltások balfelöl: Igaz!) mert addig pénzügyminisz
terünk elő nem állhat a hiány fedezés iránti javas
lattal, nem léphet, mint Somssich képviselőtársunk 
kívánja, az osztrák pénzügyminiszterrel eldöntő 
értekezletbe, hogy az 1867-diki XVI-dik törvény-
czikkbe igtatott vám- és kereskedelmi szövetség 
11 . szakasza értelmében vele egyetértő'leg állapítsa 
meg a törvényhozás elé terjesztendő javaslatát: 
mert higye el a t. képviselő úr, hogy az osztrák 
pénzügyminiszter addig szóba sem fog állni a mi 
pénzügyminiszterünkkel, ha ez ebbeli felszólítását 
a képviselőház határozatával nem igazolja. (Igaz! 
a bal oldalon.} 

Azon feltételeknek ismerete nélkül, melyek 
alatt ezen egyetértés elérhető, mi egyoldalú meg
változtatási javaslatot nem tehetünk; de a hosszú 
évek tapasztalása bizonyítja, hogy ha ezen do
hányegyedáruságnak egy bizonyos időn tul foly
tatását lehetetlenné nem teszszük, azon befolyás, 
mely a dohányegyedáruság behozatalát eredmé
nyezd, annak megváltoztatását is akadályozni, és 
minden megváltoztatási javaslatot paralizálni fog. 

így volt ez mindig és mindenütt, hol vala
mely létező adót megszüntetni, vagy megváltoz
tatni kellett; minden adónem védőkre talált a nél-
külözhetlenség ürügye alatt. 

Ezt láthatta Pulszky képviselő úr Angiiá
ban is a só-adó. a tégla-, a szappan-, az üveg-, 
a bőr , és más adóknak megszüntetése előtt. Midőn 
1858-ban a papir-adónak megszüntetése inditvá-
nyoztatott, az angol parlameutban az akkori kincs
tári kancellár Disraeli oda nyilatkozott, hogy ezen 
15 millió ftnyi jövedelem nélkülözketlen; de utol
jára is a parlamentet csak akképen nyugtatható 
meg, hogy bevallotta, miszerint ezen adó egy tar
tós adó jellemét nem viselheti. Ezzel mentette meg 
két esztendőre; de 1860-bankitöröltetett a budget-
ből, s bár a lordok háza hozzá nem járult — miből 
azon érdekes vitakérdés, t. i. az adók megszava
zása iránti kérdés fejlett ki - - végre is 1860-ban 
hozzájárultak, s ezen nélkülözhetlennek mondott 
adó kárpótlást talált, mihelyt megszüntetését ki
mondották. 

Ezen az utón járt el az 1-848-ki törvényhozá
sunk is, aXV. t.cz. megszüntetvén elvben az ősisé
gét. Somssich barátom igen jól tudja, hogy az ősi
ség iránt három országgyűlésen folyt a vita. vajon 
eltörölhető-e addig, míg az átmeneti rendszabá
lyok nem készülnek el ? 1848-ban a XV. t. czikk 
egyenesen azt mondja, hogy eltöröltetik, s a mi
nisztérium utasittatik, hogy bizonyos határnapig 
törvényjavaslatot terjeszszen elő. (Zaj. Ellenmon
dótok. Helyedés a, balon) 

Azt hiszem, hogy a dohányegyedáruság is 
meg fogja találni illő kárpótlását. 

Még csak azt az egyet jegyzem meg, hogy 

népünknek ez iránti idegenkedése talán enyhíthe
tő volna, ha a jövedelem megfelelne az áldozatok
nak, mely jövedelem miatt rá rovatik. Más or
szágban tapasztalt eredmények után, ezen jövede
lemnek 18 év múlva Magyarországban már is két 
annyinak kellene lenni, azon 9 millió pedig méreg
drágán vásároltatikmeg, ha a másik 9 millió dug-
ái'usok, csempészkedők jutalmazására szolgál. 
Ugyan ki az, ki annak módját feltalálta, hogy egy 
dohánytermelő' országban a dohánymonopolium 
mikép kezeltessék'? 

PulSZky FerenCZ: Francziaország í, 
Z sedény i E d e : Francziaország csak egyne

hány kevés megyéiben miveltetik. Ott azonban, a 
hol a dohánymivelés a mezei gazdálkodásnak igen 
jelentékeny ágát teszi, mikép ellenőrködhetni.hogy 
a termelő terményár, másnak, mint a dohánymo
nopolium kezelőjének el ne adja? mikép lehet ellen
őrködni, hogy minden levél dohány az előirt módon 
jusson a monopólium kezébe? E módot nem hal
lottam a monopólium védőitől, e tekintetben tett 
ellenvetéseimre választ nem nyertem. 

S azért a 7, osztály véleményéhez továbbá is 
ragaszkodva, még egy megjegyzést teszek a pénz
ügyminiszter úr azon ellenvetésére, hogy a kivitel 
hivatalos adatok szerint 1848 előtt csók is 50 — 75 
ezer mázsára ment. Igenis tudom, azok a hivatalos 
adatok az osztrák akkori vámhivataloknál készültek; 
hanem azt igen jól tudja a miniszter úr is, hogy az ál
talam emiitett kereskedő házak a kormánynyal kötött 
szerződésnél fogva vámmentesen vitték ki a do
hányt Olaszországba, s azon mennyiséget, melyért 
vámot nem fizettek, be sem jegyezték. (Nem áll! 
Eli jn mondások.) í g y tulajdonképen nem is tudjuk, 
hogy mennyit vittek ki. S így van ez azon dohány -
nyal is, a melyet innen Francziaországba kivittek : 

| 1848 előtt 800 ezer mázsár termesztettünk, s volt 
i 110 —130 ezer hold dohány mivelés alatt, most 

70—80 ezer hold. 
Ezek azok. a mikre felelni kívántam. 
L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : T. képvi

selőház ! Nem volt szándékom a szavazás előtt e 
tárgyban még felszólalni és észrevételeimet el
mondani, annyival kevésbbé, mivel ez ügyben egy
szer már nyilatkoztam : ezért most csak is azon 

| észrevételekre szorítkozom, még pedig lehetőleg 
! röviden, melyeket tisztelt barátom Zsedényi képvi

selő űr felhozott. (E-dijuk !) 
Az előadás támogatására semmi sem oly erős 

eszköz, mint ha hasonlatokkal élünk; de hasonla-
I toknál fő dolog az, hogy a hasonlatok megegyező 

tárgyakról szóljanak, azaz hasonlók legyenek. Oly 
| argumentumot, mely által az ősiségnek eltörlése 
[ egy jövedéki ág eltörlésével vagy változtatásával 
\ hozatik hasonlatba, {Derültség) megvallom, helyes-
: nek ismerni nem tudok. (Élénk helyedés.) 
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Egyébiránt a fő indok, melyet a t. képviselő 
úr okoskodása támogatására felhozott, hogy : ha 
ilyen végzés nem hozatik, ki fog arról gondoskodni 
s javaslatot készíteni, miképen fedeztessék a hiány, 
mely az állampénztárban az egyedáruság meg
szüntetése folytán támad'? 

Mi czélja van az enquétnek magának? Bizo
nyosan első és fő feladata az leszen : fontolóra 
venni azt, hogy a közjövedelmekben támadt hiány 
rnikép fedeztessék, s nevezetesen mikép fedeztes
sék a nélkül, hogy ez által a népre sulyosb teher 
háruljon ? (Helyeslés-) Ez első lényeges feladata az 
euquétnek, s ennélfogva a t. képviselő ienebbi 
okoskodása önmagában tökéletesen összedől s 
indokolatlannak mutatkozik. (Élénk helyeslés.) 

Engedje meg a t, képviselő úr, de olyan 
viszonyról is méltóztatott szólani, melyről kellő 
tudomása nem lehet. Egyik fő okul előhozta, hogy 
ha a ház azt ki nem mondja, ő felsége többi orszá
gainak minisztériuma a magyar minisztériummal 
szóba sem fog állani. Ezt mondta, (ügy van!) 

Ezen állításáért teljesen kimentem a t.képviselő 
uratmiutánőajelen kormányzati viszonyokkal nem 
lehet ismerős. Bizonyára, midőn ezen indokot elő
hozta, azon időkre emlékezett, midőn ő is egy kor
mánynak tagja levén, akkor bármikép szólalt is 
fel azon kormány, a német minisztérium azt semmi 
figyelembe sem vette. (Élénk helyeslés, hosszan tartó 
éljenzés és taps a jobb oldalon és középen.) 

Egyébiránt kötelességemnek ismerem ez al
kalommal nyilvánítani— annyival inkább, hogy a 
mostani korszakot a múlttól megkülönböztessük — 
hogy mind azon fontos tárgyalások alkalmával, 
melyekben az ország érdekei szempontjából a tör
vények rendelete szerint a magyar minisztérium
nak ó' felsége többi országainak minisztériumá
val értekeznie kellett, az utóbbi ezt mindig a leg
nagyobb készséggel tette. És ezen fontos tárgy 
iránt biztosithatom a t. képviselő urat, hogy még 
jelenben is, (Zaj a hal oldalon) ismétlem, még 
jelenben is, miután kötelessége a minisztériumnak 
előkészíteni ezen tárgyalást, a tárgyalások foly
vást, tartanak és meg nem szakadtak; és bármely 
körülmények közt még eddig mindig a legna
gyobb készséggel s őszinte jó akarattal találkozott 
a magyar minisztérium ő felsége másik alkotmá
nyos minisztériuma részéről. 

A mi az adatokra vonatkozó észrevételeit illeti: 
azonkétbankkáz,t.i. Sina és Vodianer, kikről állítja, 
hogy 150,000 — 200,000 mázsa dohányt vittek ki, 
ezen észrevételét köszönettel nem fogják venni, 
mert abból az következnék, hogy azért, nem fordul 
elő a hivatalos adatok közt, mert talán a határon 
kicsempészték, (Felkiáltások : Nem azt mondta!) 
tehát kivitték, a nélkül, hogy ezt a vámnál felje

gyezték volna, már pedig akkor azon gjranunak 
kellene állani, hogy rósz volt a határon az őrzés. 

Zsedényi Ede : Szerződésileg történt, mert 
ők fizettek bizonyos összeget a kormánjmak, és 
azért vámmentesen vihették Francziaországba. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Bizonyára 
vámmentesen vitték ki. Sok áru vitetik ki vám
mentesen, de soha a nélkül, hogy jegyzékbe ne 
vétessék. í g y van az most, s ugy lesz jövőben. 
1848 előtt a kivitel leginkább csak Olaszország 
és Franeziaország számára történt, oda szállítot
tak ezen házak is. 

Egyébiránt nem akarok bővebben e tárgyról 
szólani, (Halljuk!) mert igen fontos a dohány
jövedék kérdése, és bizonyára az enquéte fogja 
azt minden részleteiben kideríteni, melyben tisz
telt barátom, mint a pénzügyi bizottságnak egyik 
igen érdemes és munkás tagja, bizonyára szintén 
részt veend, mii e annyival inkább számolok, mi
után alig van a képviselőházban egy tag, ki a 
dohányegyedárusággal oly hosszú időn át foglal
kozott volna, mint t. barátom, ki, mint tudvalevő 
dolog, 22 év előtt épen azou pártnak volt egyik 
kitűnő tagja és vezére, mely legelőbb hozta indít
ványba a dohánymonopoliumnak hazánkba be
hozatalát. (Élénk tetszés, zajos éljenzés és taps a jobb 
oldalon s középen.) 

Zsedényi Ede : Miniszter úr utolsó szavai 
személyemet illetvén, tán megengedi a t. ház. ha 
felszólalok. (Halljuk!) 

Tévállitások ellenében a szabad vitatkozás 
országában van egy erős fegyver : tudniillik azok 
ellenében ugyanazon a téren a puszta igazsága t 
szembeállítani. 

A t. pénzügyminiszter úr azok közé sorozott 
engem is, kik 1848 előtt a dohány-monopóliumot 
védték vagy behozni kívánták. Erre csak azt fele
lem, hogy 1843-ban. midőn az országos pénztár 
dolgában a kerületi választmány működött, azon 
választmánynak én is tagja voltam. Abban 
azon források közé, melyekből segélyt meríteni kí
vántunk, azon 6 millión kivül, melyet szabad aján
lat utján 3 évre osztottuk, oda soroztuk a kincstári 
jószágok tiszta jövedelmeinek egy tized részét, a 
megürült egyházi hivatalok jószágainak jövedel
mét, a hitbizományok egy évi jövedelmét, az ország 
határain kivül tartózkodók megadóztatását, az 
adók közül pedig az örökösödési, a bélyeg-, a hús-
és szeszfogyasztási adót. A megyei követek közül 
egy sem indítványozta s egy sem szólalt fel a do-
hánymonopolium mellett.(i$/enmo».6/ás.)Igen is, gróf 
Dessewffy Emi! védte írásaiban; de az nem én 
vagyok. Én Dessewffynek sok eszméjét nem pár
toltam, annyival kevésbbé, mert én a nép érzü
letét és hangulatát a dohány egyedáruság iránt 
sokkal közelebbről ismertem, mint Ö, mert mint 
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megyei követ közelebb viszonyban állottam a 
néppel. En soha nem tudok egy esetet is, hol a 
dohányegyedáruságot egy megyei követ is elő
hozta volna az országgyűlésen ; tehát én sem, ki 
pedig akkor Szepes megye követe voltam; nem 
írtam ez értelemben soha, sőt inkább ellene nyi
latkoztam akkor, midőn a „Hetilapban" Kossuth a 
dohányegyedáruság ellen irt, a „Pesti Hírlapot" 
pedig szerkesztek az úgynevezett centralisták. 
Ezek tán inkább pártolták. (Zajos helyeslés a bal ol
dalon, ellenmondás a jobbon. Szavazzunk ') 

E l n ö k : Nem tudom, t. ház, ha a tett nyilat
kozatok után s különösen a miniszter rir nyilatko
zata után, miszerint ő a Bethlen képviselő űr áltf 1 
benyújtott határozati javaslathoz járul, szükséges
nek tartja-e a t. ház, hogy a szabályok értelmében 
a központi bizottság javaslatára történjék-e a sza
vazás? (Lehet!) 

Kerkapoly Károly előadó: A központi 
bízottság szerkezetében határozati javaslat nincs ; 
csupán végzésileg azt ajánlotta kimondandónak, 
hogy azon vizsgálatok eredménye, melyeket a 
pénzügyminiszter rír tartatni ígért és meggyőző
désünk szerint tett is, meddig lesz beterjeszten
dő. Ha a t. ház határozatot akar, ezen szerkezetre 
véleményem szerint nem is lehet szavazni, mert 
nincs benne határozati javaslat; hanem akkor mást 
kell szavazás tárgyául kitűzni. (Ellenmondás bal 

felöl) 
Tisza K á l m á n : T. ház! Annyiban igaza 

van.a központi bizottság- t. előadójának, hogy ott 
nem határozati javaslat, hanem végzési javaslat 
van. De akár határozati, akár végzési javaslat az, 
mégis csak javaslat, mely felett, minthogy az ké
pezi az eredeti szerkezetet, okvetetlenül szavazni 
kell. (Helyeslés) 

Nem szeretnék a kérdéshez többször szólni, 
azért szabad legyen elmondanom azon nézetemet, 
hogy először szavazni kell az eredeti szerkezetre, 
vagyis a központi bizottság javaslatára; azután, 
mint hasonlólag- osztálvból jövőre, a 7. és 9-ik 
osztály javaslatára; azután jönnek az egyes módo
sítván yok. (Helyeslés.) 

Elnök: Szavazás előtt mindig felolvasandó 
az, mire a t. ház szavazni akar ; következőleg a 
központi bizottság előadója föl fogja olvasni a köz
ponti bizottság javaslatát. 

Horváth 'Lajos jegyző (nfoassa a központi 
bizottság jav adatat a dohányjÖvedék tárgy íhan.) 

Elnök: Kérem azon képviselőket, kik a köz
ponti bizottság javaslatát elfogadják, méltóztassa
nak felállni. (Senki sem áll fel.) A ház a központi 
bizottság szerkezetét el nem fogadja. 

Most következik csak a 7-ik osztály javaslata, 
mert a 9-ik osztály külön véleményt nem adott be. 

BóniS S á m u e l : A mennyiben a 9-ik osztály 
KÉPV. n. NAPLÓ. 186%. vm. 

előadója kijelentette a ház előtt, hogy a 9-ik osz
tály azért nem látja szükségesnek külön határoza
ti javaslatot beadni, mivel a 7-ik osztály vélemé
nyéhez járul ; a 9-ik osztálynak is van külön vé
leménye. 

Elnök: A 7-ik osztály külön véleménye fel 
fog olvastatni. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a 7-ik osz
tály különvéleményét a dohányjÖvedék tárgyában.) 

Elnök:Erre nézve név szerinti szavazás ké
retvén, a szavazás név szerint fog megtörténni. 

Horváth LajOS j e g y z ő (olvassa:)Név szerinti 
szavazást kérnek: Nyáry Pál, Tisza László. Pap 
Lajos, Majthényi Dezső, Bethlen Gábor gr., Véghső 
Gellért, Lükő Géza, Nánássy Ignácz, Gábriel Ist
ván, Luzscnszky Pálb , . Bernáth Zsigmond, Ivánka 
Imre, Várady Gábor, Detricb Zsigmond, Damasz-
kin János, Horváth Elek, Kupricz Imre, Gállfy 
Péter, Fejér Miklós, Thalabér Lajos, Kende Kanut. 

Mada rá sz JÓSZef: A kérdéshez szabad-e 
szólanom ? (Szabad!) T. ház! A 7-ik és 9-ik osz
tály felolvasott véleményében nézetem szerint két 
elv foglaltatik: először foglaltatik azo.-s elv, hogy 
másfél évre a törvényhozás jelenleg megajánlja a 
dohányjövedéki jövedelem beszedését; másodszor 
pedig, és ez külön elv, hogy előre kimondassák, 
hogy azon másfél év eltelte után a dohányjövedék 
azonnal megszüntettessék, és hogy a minisztérium 
utasittatik más, a dohányjövedék jövedelmét pótló 
adónemek előterjesztésére. Mivel tehát két külön 
véleményt, két külön elvet foglal magában ezen 
kérdés, mely ha, összefoglaltatik — például ho
zom fel csak enmagamat —~ meggyőződésem 
szerint , önlelkiismeretes kötelességem szerint 
én, mivel törvényjavaslat utján egy napig sem 
ajánlhatom meg ezen jövedéknek beszedhetését, e 
tekintetből kénytelen volnék ellene szavazni, inig 
másrészt az elvre nézve, mint véleményemhez 
legközelebb állóra, (Zaj)) miután annak kivitelét 
illetőleg nem hihetem, hogy többséget ne nyerjen, 
örömest reá szavaznék; és így a képviselőházban 
többen is lehetnek ezen meggyőződésben: (Zaj) 
én tehát, miután a házszabályok szerint a kérdés 
felosztása megengedhető, azon kérést intézem a t. 
házhoz, méltóztassék ezen kérdést kétfelé osztani. 
(Fölkiáltások; Nem kell!) A tisztelt ház többségétől 
függencl kérésemet elfogadni vagy nem. 

Elnök: U g y veszem ki, hogy a t. ház a 
kérdést egyben kívánja feltétetni. (Helyeslés.) En
nek következtében nézetem szerint a szavazási kér
dés ez lesz: elfogadja-e a t. háza 7-ik osztály hatá
rozati javaslatát, vagy pedig nem? Azokat, a kik 
igennel fognak szavazni, jegyezni fogja Ráday 
László gróf, a kÍK nemmel fognak szavazni, azo
kat jegyezni fogja Horváth Lajos, a távollevőket 
fogja jegyezni Gsengery Imre jegyző. 

15 
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Horváth Lajos jegyző (olvassa a képviselők 
névsorát, mely alkalommal: 

Igennel szavaznak: Babes Vincze, Baranyai 
Ágoston, Beniczky Gyula, Bernáth Zsigmond, Békásy 
Lajos, Bobory Károly, Boczkó Dániel, Bónis Sámuel, 
Borlea Zsigmond, Boros Pál, Berz?nczey László, 
Csanády Sándor, Cseh Sándor, Csengeni Imre, Cser-
novics Péter, Csiky Sándor, Damaszkin János, Deáky 
Lajos, Dessewffy Ottó, Detrich Zsigmond, Domahidy 
Ferencz, Drágfy Sándor, Dezső Szaniszlő, Eöry Sán
dor, Fejér Miklós, Fisser István, Gábriel István, Gál 
János, Gál Péter, Ghyczy lgnácz, Ghyczy Kál
mán, Gubody Sándor, Hevessy Bertalan, Horváth 
Elek, Ivánka Imre, Jámbor Pál , Jókai Mór , 
Kende Kannt, Kiss Lajos, Kiss Miklós, Kollír Antal, 
Kossuth Pál, Kupritz Imre, László Imre, Lukynick 
Mihály, Luksics Bódog, Luzsénszky Pál báró, Lükö 
Géza, Madarassy Mór, Majthényi Dezső, Makray 
László, Markos István, Medán Endre, Milkovics Zsig
mond, Mocsonyi Antal, Mocsonyi Sándor, Molnár 
Endre, Nagy lgnácz, Nanássy lgnácz, Nicolics Sán
dor, Nyáry Pál, Odescalchl Gyida herczeg, Olgyay 
Lajos, Pap Lajos, Pap Pál, Pap Simon, Pethes 
József, Pétery Károly, Popovics-Desseanu János, 
Popovics Zsigmond, Ráday László gróf, Román Sán
dor, Ruttkay István, Salamon Lajos, Simonyi Lajos 
báró, Sipos Orbán, Soldos Imre, Somossy lgnácz, 
Somsskh Imre gróf, Svastics Gábor, Szaplonczay Jó
zsef, Szemző Mátyás, Szentkereszthy Zsigmond báró, 
Szilldy Áron, Szonfagh Pál (nógrádi), Simonyi Ernő, 
Thalabér Lajos, Tisza Kálmán, Tisza László, Tóth 
Kálmán, Tokody Ágoston, Urbanovszky Ernő, Varga 
Antal, Varró Sámuel, Várady Gábor, Végliső Gdlért, 
Vitolay József, Wlád Alajos, Zámory Kálmán, Zse-
dényi Ede, Zsitvay József 

Nemmel szavaznak: Almássy György gróf, And-
reánszky Boldizsár, Antalfy Károly, Armbruszt Pé
ter, Jínyos István, Balomiri János, Barinyay Jó
zsef, Bay György, Bartal János, Bánffy Albert báró, 
Bánó József, Bánó Miklós, Bencsik György, Bsrde 
Mózes. Berényi Ferencz gr., Bernáth Lajos, Berzcviczy 
Tivadar, Besze János, Bstegh Kelemen, Bithlen Far
kas gróf, Bethlen János gr., Bethlen Sándor gróf, Be-
zerédj László, Binder Lajos, Bittó István, Boér Já
nos, Boheczel Sándor, Borcsányi János, BorosBll'nt, 
Botka Mihály, Botka Tivadar, Bömches Frigyes, 
Branovacsky István, Bujanovics Sándor, Buócz Kál
mán, Császár József, Csengery Antal, Cséry Lajos, 
Csík András, Csiky István, Csörge László, Czorda 
Bódog, Dapsy Vilmos, Dani Ferencz, Dániel János, 
Deák Ferencz, Dékáni Károly, Dellimanics István, 
Dobóczky lgnácz, Dózsa Dániel, Domokos László, 
Eitel Frigyes, Eötvös József báró, Eies Albert, 
Faragó Ferencz , Fábián Gábor , Fejér János, 
Fehdenfeld Frigyes, Fest Imre, Földváry Miklós, 
Freyseysen Gyula, Frideczky Timót, Gál Miklós, 

Geczö János, G'atz Antal, Grrove István, Görgsi 
Géza, Gránzenst&in Gusztáv, Hahnosy Endre, Herte-
lendy Kálmán, Horvát Boldizsár, Horváth Antal, 
Horváth Döme, Horváth Károly, Horváth Lajos, 
Hosszít József Htinfalvy Pál, Huszár István, Huszár 
Károly báró, Ibrányi Ltjos, Ihász Rezső, Inkey Jó
zsef, Jankovics Antal, Jendrassik Miksa, Joannovics 
György, Justh József, Justh Kálmán, Kalauz Pál, 
Kandó Kálmán, Karácsonyi Ferencz, Kautz Gyulat 
Kazinczy István, Kálnoky Pál gr., Kemény Gábor b.s 
Kemény István b., Kemény Zsigmond b., Kerkapohj 
Károly, Kethely József, Királyi Pál, Kiss Jakab, 
Kovách László, Kuba János, Kurcz György, Kvas-
say László, Kapp Gusztáv, Láng Gusztáv, Lator Gá
bor, Lázár Kálmán gr., Lehoczky Egyed, Lónyay 
Gábor, Lónyay Menyhért, Madocsányi Pál, Majthényi 
József báró, Mátyás József, Mednyínszky Dénes b., 
Mikó Imre gr., Miske Imre b., Molnár Pál, MorscJier 
Károly, Nagy Károly, Németh Károly, Ónossy Má
tyás, Opüz Sándor, Ormos Sándor, Paczolay János, 
Paiss Andor, Pap Máté, Perczel Béla, Perczel Ist
ván, Pethe András, Pillér Gedeon, Pl ichy Lajos, 
Prugberger József, Pulszky Ferencz, Ráth Péter, 
Rónay Jáczint, Rónay Lajos, Röser Miklós, ifj. Ru-
dics József báró, Rudnyánszky Flórián, Sebesíyén 
László, Ssmsey Albert, Simay Gergely, Sipos Ferencz, 
Somogyi Líszló, Somssich Pál, St jácskovics Sándor, 
Stoll Károly, Sümeghy Ferencz, Szabó Imre (pápai), 
Szabó Imre, Szabó Miklós, Szász Károly, Szelestey 
László, Szemző István, Széchenyi Béla gr., Székács 
József, Székely Gergely, Széles Dénes, Szitányi Bsr-
náth, Szlívy József, Szolga Miklós, Szontagh Pál (gö-
möri), Tanárky Gedeon, idősb Teleki Domokos gróf, 
Tolnay Gábor, Tolnay Károly, Tóth Lörincz, Tóth 
Vilmos, Török Sándor (gömöri), Török Sindor (nóg
rádi), Trefort Ágost, Talbás János, Tury Sámiczl, 
Vadász Manó, Vadnay Lijos, Vay Béla b., Wass 
Sámuel gr., Várady János, Wesselényi József &., 
Vladár Tamás, Wbdianer Albert b., Vojnics Barna
bás, Vojnics Lukács, Vucsetics István, Zoyk József, 
Zichy Antal, id. Zichy József gr., ifj. Zichy József 
gr., Zichy Nándor gr., Zmeskúl Mór, Zsarnay Imre. 

Kijelentik, hogy nem szavaznak: Almássy Sán
dor, Hodosm József, Madarász JózseJ, Vállyi János, 
Vidacs János. 

Nincsenek jehn: ifj. Ambrózy Lajos &., And-
rássy Gyida gr., Acs Károly, Balomiri Simon, Bar
tal György, Beliczey István, Beniczky Ödön, ifj. Beth
len Gábor gr., Binder Mihály, Bogyó Sándor, Bö
szörményi László, Cebrián László gr., Conrád Móricz, 
Csernátony Lajos, Dániel Pál, Dedinszky József 
Degenfeld Gusztáv gr., Dbnitrievics Milos,Dobrzánszky 
Adolf, Draskóczy Gyida, Drotthff Tamás Vilmos, 
Eszterházy István gr., Fabritm: Károly, Farkas 
Elek, Fülepp Lipót, Geduly Lajos, Gitll Jőzssf, Hed-
ry Ernő, Hoüán Ernő, Hrabovszhj Zsigmond, 
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Ivácskoiics György, Ivár.ka Zsigmond, Karácsonyi 
János, Károlyi Ede gr., Kcgfovkh Béla gr., Klapka 
Cyvrgy, Lázár Dénes, Lázár Sándor, Lovassy Fe-
rencz, Macelláriu Illts, Manojlotics Emil, Maróthy 
János, Máday Lajos, Mánm Anrél, Melas Vilmos, 
Mihályi Péter, Miletics Szvctozár, Miskolczy Lajos, 
Mocsonyi András, Mocsovyi György, Moldován Já
nos, Molnár József, Móricz Pál, Noszlopy Antal, 
Nagy Péter, Oláh Miklós, Orczy Béla b., Pap 
Mór, Papp Zsigmond, Papfalvy Konstantin, Patay 
István, Perczel Mór, Percnyi Zsigmond &., Petkó 
Lázár, Podmaniczky Frigyes b., Prónay József, Pus-
kariu János, Péchy Tamás, Eaaics Ákos, líannicher 
Jakab, Reviczky István, Rónay Mihály, Sigray Fü
löp gr., Siklósy Károly, Simon Pál, Stefanidesz 
Henrik, Szakái Lajcs, Szenüváhyi Adolf, Szentiványi 
Károly, Széky Péter, Szilágyi István, Szluha Benedek, 
Sztratimirovics György, Tcutsch György, Tinim 
Ábrahám, Török Dániel, Trauschenfels Emil, Ti i-
funácz Pál, Thury Gergely, üjfahissy Lajos, JJrházy 
György, Vay Sándor b., Varga Flórián, Vécsty-Oláh 
Károly, Zeyk Károly, Zerdalulyi Incze, Zichy-Fer-
raris Viktor gr.} Zich-j Jcnö gr., Zsámbokréthy Jó-

E l n ö k : A szavazás eredménye fog kihirdet
tetni. 

') A távollevők közöl szabadsággal vannak távol: Ács Ká
roly, Beliczey István, Beniczky Ödön, Bogyó Sándor, Cebrián 
László gr., Degerfcld Gusztáv gr., Draskőczy Gyula, Geduly La
jos, Keglevich Béla gr., Mihályi Péter, Lovassy Ferencz, Molnár 
József, Móricz Pál, Paíay István, Pcrényi Zsigmond b,, Rónay 
Mihály, Szakái Lnjos, Tcutsch György, Ujíálussy Lajos, Vay Sán
dor b., Zichy-Fcrraris Viktor gr.; betegek : Fülcpp L i f t e s Szent
iványi Károly s 

Horvát ih Lajos j e g y z ő i Igennel szavazott 
101, nemmel 194 képviselő, elnök nem szavazott' 
5 képviselő nem kívánt szavazni, távol volt 99. 

E l n ö k : A képviselőház a 7. osztály határo
zati javaslatát el nem fogadta. 

Következik a Bethlen Farkas gr. által bea
dott indítvány. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa, Bathlen Far
kas gr. indítványát.) 

Elnök: Szavazási kérdés: elfogadja-e a t. ház 
a Bethlen Farkas gr. által beadott határozati ja
vaslatot vagy nem ? Kérem azon képviselő urakat, 
kik elfogadják, méltóztassanak felállani. (Megtör
ténik.) A képviselőház többsége Bethlen Farkas gr. 
határozati javaslatát elfogadta. 

A pénzügyi bizottság előadója Kerkapoly 
Károly lógja bemutatni jelentését az iiidemnity-
re nézve. 

Kerkapoly Károly előadó (olvassa). 
E l n ö k : Miután ezen jelentés márkinyoma

tott, a képviselők közt még ma ki fog osztatni; 
egyszersmind a tárgy sürgősségénél fogva kérem 
az osztálvokat ma délután 7 órakor összefonni. 

A kérvényi bizottság tagjait holnap délután 
5 órára az elnöki szobában kérem megjelenni ; a 
pénzügyi bizottság tagjait pedig kérem, méltóztas
sanak itt maradni. 

A legközelebbi országos ülés holnap 10 óra
kor fog tartatni. 

Az ülés végződik d. u. 3 órakor, 

•) Lásd az Irományok 256-dik számát 

15* 
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CCXLVI. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. június 23-dikán 

G a j z á g ó S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : Kérvtínyek bemutatása. A sójövedéki törvényjavaslat függőben maradt 9-dik szakasza megállapíttatik. A 
Nagy-Britanniával kötött hajózási s Bajorországgal Jungholz községre vonatkozólag kötött szerződések tárgyaltatnak 8 megállapittat-
nak. A kormány felel Simonyi Lajos b. interpellatiójAra az egyházak és iskolák segélyezése iránt, s beadja a népiskolai intézetekre 
vonatkozó törvényjavaslatot. A dohányjövedéki törvényjavaslat réssletes tárgyalása megkezdődik. 

A kormány részéről jden vannak: Eötvös József 
i>., Gorove István, Lónyay Menyhért, Mikó Imre. gr.; 
később Wenckheim Béla b. 

/.2 ülés kezdődik d. e. JOi/i órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Csengery Imre jegyző lír fogja ve
zetni ; a szólani kívánók neveit Horváth Lajos 
jegyző úr fogja jegyezni. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Horváth La jos j e g y z ő (olvassa a jun. 22-én 

tartott ülés jegyzökönyvét.) 
Elnök: Van-e észrevétel a fölolvasott jegyző

könyvre? (Elfogadjuk!) A múlt ülés jegyzőkönyve 
hitelesittetik. 

Heves megye közönsége a nemzetiségi kér
dést, az ország politikai és területi egységének 
fentartása, továbbá a magyar nyelvnek törvény
hozási, kormányzati, s a mennyire méltányos, köz
igazgatási téren is hivatalos közegül leendő hasz
nálása mellett, mielőbb törvény által megoldatni 
kéri. 

Ugyanazon megye közönsége a honvédelem 
intézményét több törvényhatóság felterjesztésé
vel egyezőleg a nemzet önállásának megfelelőleg 
szerveztetni, a Ludoviceumnak eredeti rendeltetési 
czéljára alkalmaztatását s alapítványi vagyonának 
visszaszereztetését eszközöltetni kéri. 

Pest megye közönsége az egyesületi jogot 
törvényhozás által mielőbb szabályoztatni kéri. 

A buda-pesti demokrata kör czimet viselő tár
sulat, erőhatalommal történt szétoszlatásából eredt, 
az egyéni szabadság s ebből folyőlag a társulati jo
gon ejtett sérelmét, a társulat újból életbe lépte
tésének engedélyezése által orvosoltatni kéri. 

Korpona város közönsége Zólyom városa 
felterjesztését, melyben az 1848. V. törvényezikk 

módositását, s ez által a választó kerület székhe
lyének Zólyomba áttételét kérte, mellőztetni kéri. 

Mohács városbeli több kereskedők és polgá
rok a Madarász József képviselő által f. é. jun. 4-éu 
Mohács város nevében a 67-es állapottal elégedet
lensége iránt beadott nyilatkozat ellenében óvásu
kat figyelembe vétetni kérik. 

Mindezen kérvények véleményes jelentéstétel 
végett akérvényi bizottságnak adatnak ki. 

SoMSSich P á l : Van szerencsém a t. háznak 
egy kérvényt benyújtani, melyben Somogy megye 
községjegyzői testülete azért esedezik, hogy a köz
ségi rendezéssel kapcsolatos sorsuk, anyagi és hi
vatalos helyzetök szabályozása és javítása érdemé
ben mielőbb intézkedjék a törvényhozás. Ha a 
ház szabályai nem rendelnék azt, hogy a kérvé
nyek tartalmuk rövid megemlítése mellett egysze
rűen a ház asztalára tétessenek le, én igen nagy 
örömmel indokolnám ezen kérvényt; igy azonban 
csak röviden kérem a t. házat, hogy e fontos tár
gyat, mely kivált a patrimonialis gyámkodásnak 
hazánkban megszüntetése után valóban nagy 
figyelmet érdemel, méltóztassék kegyes pártfogá
sába venni és elintézését a szokott módon esz
közölni. 

E l n ö k : Át fog tétetni a kérvényi bizott
sághoz. 

Id . Te lek i DomokOS gr . : Maros szék képvi
selő bizottságának, egy a kisebb szeszfőző kazánok 
tárgyában beküldött alázatos kérvényét, vagyok bá
tor a t. házeléterjeszteni.A szabályokhoztartván ma
gamat, annál is inkább elállók ezen kérvény bővebb 
indokolásától, minthogy idő közben ezen tárgy a 
pénzügyi bizottságban a kérvényezők nézeteivel 
öszhangzó ellátásra talált. Ennélfogva a kérvényt 
beadván, fentartom magamnak, hogy ha a dolog 
tárgyalása alkalmával azt szükségesnek látnám, 
akkor ezen kérvényt bővebben indokolhassam; 
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addig pedig kérem, méltóztassanak azt figyelemre 
méltatni és jelentéstétel végett a pénzügyi bizott
ságnak kiadni. 

E l n ö k : Ki fog adatni a pénzügyi bizott
ságnak. 

Napirenden van központi bizottság jelentése 
a Máramaros megye lakossága részére kiszolgálta
tott só áráaak meghatározása tárgyában és a tett 
ínódositványok. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a központi 
bizottság jelentéséd); továbbá Kurcz György módosit-
ványát, mely szerint a 9-ik §. e szavai titán : #Róna
széken 4frt. 90 kr.u helyett tétessék: „4 frt. 60kr;CÍ 

végül Bónis Sámuelmődositványát, mtly szerint Mara-
marosían a só ara mázsánkint 4 frt. 90 kr. helyett 
4 frtban állapíttatnék meg) 

Várady Gábor: T. ház! Nem Máramaros 
megye érdekében szólalok fel, rnert különben el kel
lene mondanom, követve a múlt napokban nyilat
kozott néhány szónok példáját, hogy azon me
gyebeli derék orosz nép, melynek a hazai kenyérnek, 
mondhatni, legbarnábbja jutott, mindig hive volt a 
hazának és hive jelenleg is. (Éljenek!) 

El kellene mondanom, hogy román népünk 
semminemű bujtogatásra nem hallgatva, hogy töb
bet ne említsek, 1848—49-ben is mindig velünk 
harczolt az alkotmány és törvény védelmében. 
(Éljenek!) 

El kellene azt is mondanom, t. ház, hogy azon 
magyarság, mely a vég ponton mintegy előőrsül 
állíttatott fel, ön megtagadással és gyakran ön 
feláldozással teljesítette és teljesiti hazája iránti 
kötelesség-ét. (Eljemk!) 

Mindezt, t. képviselőház, és ehhez hasonló érve
ket kellene elmondanom, hanem tudnám, hogy itt 
nem hazafiúi érdemek mérlegezése és jutalmazása-
ról, hanem csupán arról lehet és van szó, hogy a 
só egyedáruságból a honpolgárokra háramló te
her miként osztassék fel igazságosan, méltányo
san, az állampénztár minél kevesebb vesztesége 
nélkül. 

Tehát, mint mondám, nem Máramaros megye 
érdekében szólalok fel, hanem felszólalok csupán 
azon tiszteletnél fogva, melylyel tartozom a t. ház
nak, és mely rám azon kötelességet rója, hogy figyel -
meztessem a t. házat, miszerint ha a központi bi
zottság javaslatát elfogadná a ház, következetlen
séget fogna elkövetni. (Halljuk!) 

Én, t.ház, a központi bizottság javaslatát több 
tekintetben indokolatlannak és szemben az erdélyi 
és sóvári sóárra nézve tett megállapodással kö
vetkezetlennek is tartom. 

Mondva volt,t .ház, és én ismétlem, hogy mi
dőn Máramaros Magyarországhoz visszacsatolta-

') Lásd az Irományok 255-ik számát. 

tott, a reiucorporationale diplomában Mármarosra 
nézve ugyan azon sóár biztosíttatott, mely Erdély
ben van, íi ezen sóár Erdélyben az 1848-iki időkig 
3 frt 15 kr. volt pengő pénzben. 

Én óhajtottam volna, t. ház, ha a központi 
bizottság kifejtette volna azon érveket, melyek 
ösztönözték arra, hogy az Erdélyre nézve meg
állapított sóártól egészen eltérőleg csupán Mára-
marosra nézve tegyen kivételt, és pedig minden 
alapos indokolás nélkül: azon megyére nézve, 
mely aránylag több sót termel, mint egész Er
dély ; azon megyére nézve, melynek viszonyai az 
erdélyi viszonyokkal szemben, az egybehason-
litást mindig kiállják; azon megyére nézve, t. 
ház, mely az én meggyőződésem szerint egyáta-
lában nem érdemli, hogy midőn a t. ház Erdélyre 
és Sóvárra nézve a sóár megállapításánál a mél
tányosság mértékével mért, akkor Máramarosra 
nézve mostohább és nézetem szerint egészen indo
kolatlan szigor vétessék alkalmazásba. Mit mond, 
t. képviselőház! a központi bizottság ? 4 frt 80 
krt hoz javaslatba, tehát csak 10 krral kevesebbet, 
mint a mennyi a minisztérium által előterjesztett 
javaslatban foglaltatott, talán csupán azért, hogy 
a legközelebbi napokban elejtett 4 frt 90 kr. cse
kély és majdnem nevetséges változtatással ismét 
visszahozassék a törvényjavaslatba. (Ellenmondás 
a jobb oldalon, ügy van! a, bal oldalon) Én, t. kép
viselőház, ezen intézkedést, ezen illusorius eljá
rást a képviselőház méltóságával egyátalán nem 
tudnám megegyeztetni. 

Azt, hogy a t. ház Erdélyre nézve kevés kü
lönbséggel az 1848-iki sóárakat állapította meg, 
illetőleg állította he lyre : azt értem. Azt is értem, 
hogy Sóvái-ra nézve bizonyos kedvezményi ár t 
léptetett életbe. De azt. t. képviselőház, hogy a 
központi bizottság szemben az erdélyi már meg
állapított sóárral csak 10 krnyi árleszállítást hoz 
javaslatba: azt nem értem. Annyival kevésbbé 
értem, mert a központi bizottság még azon arányt 
sem tartotta meg, mely arány Máramaros és Er
délyre nézve a sóárt illetőleg az eredeti törvény
javaslatban fentartatott. 

Ugyan is a törvényjavaslat szerint Erdély
ben csak 30 krral lett volna csekélyebb a só ára, 
mint Máramarosban, Erdélyre nézve 4 frt 60 kr, 
Máramarosra nézve 4 frt 90 kr., hozatván javas
latba. Ezzel ellenkezőleg, t. ház! a központi bi
zottság, egészen eltérve a 30 krt tevő differentiá-
tól, minden indokolás nélkül egy egész írt különbö
zetet hozott javaslatba. 

Azért ismétlem, t. ház! hogy én a központi 
bizottság érveit, indokolását felfogni egyátalán 
nem vagyok képes. 

Én tehát, t. képviselőház! bár meg vagyok 
győződve, hogy Máramarostol a reincorporationale 
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diploma által biztosított jogot alappal elvonni nem 
lehet, azon jogot, t. ház! melyet Máramaros ré
szére az absolut hatalom is fentartott; bár ugy 
vagyok meggyőződve, hogy ezen aránynak fen-
tartásából az állampénztár bevételeinél alig támad 
egy csekély és alig észrevehető különbség: mind
amellett kérem a t. képviselőházat, hogy miután 
Szaplonczay József barátomnak a 3 frt 80 krnyi ked
vezményi árra irányzott módositványa elvettetett: 
méltóztassék a t. ház helyreállítani azon arányt, 
melyet Erdély és Máramaros között maga a tör
vényjavaslat is indítványba hozott, illetőleg érin
tetlenül hagyott, mely arány szerint Máramaros-
ban 30 krral fizettetnék drágábban az aknáknál a 
máramarosi lakosság részére kiszolgáltatott só, 
mint ez az erdélyi lakosok által az erdélyi aknák
nál fizettetik. Ezek szerint lenne a máramarosi 
BŐ ára az ottani aknáknál, csak a máramarosi la
kosság részére 4 frt 10 kr. 

Bátor vagyok ezen módositványomat a t. ház 
figyelmébe ajánlani. 

Egyetlen egy érv lehet, tisztelt képviselő
ház, melyet ezen módositvány ellen felhozni le
het, és ezen érv, tisztelt képviselőház, melyet a 
központi bizottság is megérintett: a csempészet 
meggátlása. Ezen érv, t. képviselőház, nyomhat 
valamit a mérlegben azok előtt, kik az iigyállást 
kellően nem ismerik; de azok előtt, kik az ügy 
állását alaposan ismerik, semmit sem nyom. 
Keleti Onlicziában az ottani raktárakban 5 frt 
lesz jul. 1-től a só mázsájának ára. Ugyan ezen ár 
lesz Bukovinában is. A bukovinai és kelei-galicziai 
sóraktárak a •máramarosi aknáktól 10—15 mért
földnyi távolságra fekszenek. Az ugocsaí és szatmári 
határszélek a mi aknáinktól 3 — 5— 7 mértföldnyi tá
volságban vaunak. És már most ha tudjuk, hogy 
a máramarosi lakosok részére csak az aknáknál 
szolgáltatik ki a só, és pedig minden egyes eset
ben az eddigi gyakorlat szerint is csak igazolvá
nyok mellett; ha tudjuk, hogy mindenki csak 
annyi sót kaphat kedvezményi áron az aknáknál, 
a mennyi az illetőnek saját háza szükségletérc és 
marhái számára körülbelül szükséges; ha mind ezt 
tudjuk: akkor meg leszünk arról győződve, hogy 
itt visszaélés esrvátalában nem lehetséges. Kér-
dem a t. képviselőházat: van-e legkisebb valószí
nűség arra nézve, hogy egy vagy fél mázsa sóért 
a csempészet érdekébői néhány mértföldnyi utat 
tegyen az illető csupán azért, hogy magát veszély
nek kitéve 40 — 50 krnyi látszólagos nyereségét, 
melyet a csempészetből várhatna, uti költsége és 
tetemes idővesztesége által háromszorosan elveszít
s e ? Itt a csempészetnek semmi valószínűsége nincs, 
sőt ily ellenőrködés mellett az csaknem lehetlen. 

En , t . képviselőház, ha a só árának egyenlő
sége az Gíjész hazára nézve kimondatott s kitér-

jesztetett volna, ugy mint ez a 9-dik osztály által 
maga idejében javaslatba hozatott, egyátalában 
nem szólaltam volna fel; valamint azon esetben 
sem, ha megállapittatott volna, hogy a sóárak 
az aknáknál egyenlőkké tétetnek, és ugy, mint ez 
iránti óhajtását a tisztelt pénzügyminiszter úr is 
kifejezte, a szabad só-kereskedés kimondatott volna. 
De a jelen esetben, t. képviselőház, midőn Er
délyre nézve az 1848-iki só ár kevés különbség
gel helyreállíttatott, midőn a máramarosi sóárra 
nézve teendő intézkedéseknek az erdélyi só iránt 
már tett intézkedésekkel analógoknak kell lenni: 
az ügy jelen stádiumában kénytelen voltam fel
szólalni, kijelentvén, hogy én a központi bizottság 
javaslatát nem pártolhatom, és kérem a t. képvi
selőházat, hogy módositványomat elfogadni mél
tóztassék. 

Szap lonczay József : T. ház! Bocsánatot 
kérek , ha a t. háznak ezen máramarosi sóra néz
ve követett eljárását tekintve és figyelembe véve, 
lelkiismeretes kötelességem, ha még egyszer igen 
röviden a tárgyhoz szólok, 

Méltóztatnak tudni, hogy a július 19-ikei ülés
ben módositványom következtében a központi 
bizottsági szerkezet ezen része elvettetvén, az álta
lam benyújtott módositvány is elvettetett, s akkor 
Bónis Sámuel képviselő úr terjesztett elő egy 
módositványt. Ennek ellenében ismét egy más 
képviselő úr terjesztett elő más módositványt. 
Ezen mődositványok a helyett, hogy sor szerint 
szavazás alá kerültek volna, nehogy itt licitálás 
alá vétessék az ügy, eltávolittattak e házból, és mert 
ezen árak nem találtattak némelyek részéről ele
gendőknek, a licitálás folytatása a házból az osz
tályokhoz utasittattott. 

Bizonyos napra összehivattak az osztályok 
mintegy licitatióra — más szavai után használom a 
szót — összehivattak tehát az osztályok, és ott a nél
kül , hogy még csak a jegyzői hivatal által a 
képviselőház határozata szerint az erre vonatkozó 
indítványok kiadattak volna, minden irományok 
tárgyalása nélkül megkezdődött a licitatio. 

Adattak az árakra nézve különféle ajánlatok, 
csakhog}', fájdalom, mindig azon megye kárára és 
terhére, a mely utasítva van a máramarosi sót hasz
nálni ; és igy nem a használó tette azajánlatot hanem 
az', a ki adja neki használatul az ott termelt sót. 

A központi bizottságba bevitetvén ezen sza
vazatok , és megszámláltatván, a legmagasabb 
ár fogadtatott el, és itt mostanában a ház elé 
terjesztetett. Elfogadtatott tehát a legmagasabb 
licitált ár 4 frt 80 krban. Mivel indokolja ezt a 
t. osztályok központi bizottsága? Csempészettel. 
Higye meg nekem a t. ház, hogy az állam érdeké
ből a csempészet meggátlására nézve igen helyte
len positiót foglalt el a központi bizottság, midőn 
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a csempészetet Máramarosban kifelé akarja meg
gátolni. Méltóztassanak elhinni, és el fogják hinni 
mindazok, kik a körülményeket ismerik, hogy 
Máramarosban a csempészet nem azon tekintetben 
árt az államnak, hogy kifelé történik, de árt magá
ban a megyében. 

Eddigelé, igaz, hogy Máramarosban 4 frt 
90 kr. volt a só ára ; de mellette megvolt a marha-
só, melyet vásárolhatott az aknáknál 1 forintért, a 
lerakási helyeken pedig 1 frt 20 krért. Azt mond
ják sokan a marhasóra, hogy rósz volt. Elhiszem, 
hogy Máramarosból kivitetvén a marhasó, az sok 
kézen keresztül annyiféle phasison ment keresztül, 
hogy utoljára annak fele sem volt só; de Márama
rosban , hol magától az első kéztől vásárolta a sót 
a nép , ott több mint 5 % másféle anyag a sóban 
nem találtatott. És így Máramarosra nézve a mar
hasónak elvesztése igen nagy kár. És most már 
mire van utalva a nép? Bűnnek elkövetésére, 
csempészetre. 

A csempészet tehát nem kifelé, hanem magá
ban ben Máramrosban követtetik el és űzetik ott 
a legnagyobb mértékben. És ha álíamgazdasági 
szempontból veszszük : nem gazdaságosabb-e az 
államra nézve, ha a só, mely kevés összegbe kerül, 
kétszer oly nagy mértékben árultatik a megyében, 
mintha a csempészet előmozdítása által árulása fél 
mennyiségre szorittatik le ? 

Máramarosban a csempészetre sok alkalom 
van. Nem említem magokat a sóaknákat. Ott van 
a naponkint előforduló szálakon való vízi szállítás, 
hol sokszor fenakadnak a szálak a sóval, és hete
ket töltenek el; ott történik a csempészet, s ezen 
sót nem szükséges a határon kivinni, hogy a sok 
bajjal járó eladás megtörténjék, hanem aladhatják 
ben a megyében , midőn most már marhasó nem 
létezik és a sónak a megyében 4 frt 80 kr. lesz az 
ára. Tehát magasabb álíamgazdasági szempontból 
nem czélírányos Máramarosra nézve, hogy a só 
ára magasabb legyen, mert akkor a csempészetre 
nagyobb ingert kap a nép, és ezen intézkedés 
bizonyosan fogja is azt előmozdítani. Továbbá 
ezen intézkedés által, midőn a 7 kros sóból az álla
dalom 10,000 mázsát adhatna el Máramarosban, a 
csempészet miatt nem fog többet mint 4 — 5 ezer 
mázsát eladni, a többi ingyen fog elfogyasztatni. 

Az mondatik a törvényjavaslatban, hogy 
beneficiálva vagyunk. Az igaz, hogy 20 krral va
gyunk jótéteményezve, de a miatt igen korlátolt 
határok közé szorítva, 

Fölemlítettem már a múltkor, t. ház ! hogy Má-
ramaros nincs azon szerencsés állapotban, és épen 
egyedül a csempészet miatt, hogy bármelyik köz
ségben sót lehessen kapni : mert engedélyezett só-
árulása nincs. Meglehet, hogy vannak dugárusok, 
4e azt nem köszöni meg a nép: mert a mi titkos, 

drága is szokott lenni. Tudjuk magunkról, t. ház , 
hogy ha tilos könyvet vettünk, annak kétszeres 
árát fi '.ettük. 

Továbbá említtetett, hogy eddigelé 5 helyen 
volt a sóárulás és kiváltképen Máramaros alsó 
részén épen 3 korona város: Huszt, Visk és Téesu 
között fekszik Pnstyaháza, hol sóraktárak és egész 
sóhivatal van; ezenfelül Máramarosnak 5/.-da ezen 
helyen vásárolta eddig a sót, s ha eddig a határ
széltől számítva 17 mérföldet kellett ezen népnek 
sóért utazni, majd ezen helyektől távolabb még 5 
mértfölddel pótolja meg az utat. Ez tehát ezen 20 
kros jótékonyságnak az ellentéte. De tovább me
gyek. Eddigelé a sóaknáknál lehetett vásárolni 5 
fontot, s ez volt a legkisebb mennyiség, és péld. 
Szigeten vagy valamely közel helyen egy szegény 
özvegy asszony leányát vagy szolgálóját elküld
hette, mert 10—12 font sót elbírt hozni; ha most 
25 fontra tétetnék a legkisebb mennyiség, ha férfi 
cselédje nincs, napszámost kellene fogadnia, s an
nak 50 kr. napszámot kell fizetnie. 

íme ezt hozza magával a 20 krajezáros ked
vezmény. 

Ezekhez nem akarván felemlíteni azon helyi 
érdekeket, melyeket a t. képviselő úr felemiitett, 
felkérem a t. miniszter urat és a t. képviselőházat, 
hogy miután a t. pénzügyminiszter úr kívánatára 
a múlt alkalommal előterjesztett módositványomban 
visszaléptem az aknákon kívüli két árulási helytől 
azon reményben, hogy ha a máramarosi hivatal 
által roszul értesített minisztertől , ha majdan 
szerencsénk leend Mái^amarosban egy ügyeinket 
szivén hordó honfi kincstári igazgatót nyerni, az 
ez által jobban és helyesebben értesített miniszter
hez fog a megye folyamodni, jövőre nézve azon 
sóárulási helyeket miniszter úr a törvényben 
adott jogánál fogva vissza fogja állíttatni: én 
tehát kérem a tisztelt házat, miszerint a képvise
lőtársam által előterjesztett módositványt, mely, a 
mint előadatott, az erdélyi és máramarosi só közti 
azon arányt, melyet maga a miniszter úr felállított, 
helyreüti, méltóztassanak elfogadni. 

Horváth Lajos jegyző: T. képviselőház! 
Szaplonczay képviselőtársam azt mondotta, hogy 
a jegyzői kar nem teljesítette a háznak meghagyá
sát, liogy t. i, Bónis és Kurcz képviselő urak mó-
dositványai az osztályokkal közöltessenek. Enge
delmet kérek, ez nem volt elhatározva. A jegyző
könyvnek ide vonatkozó pontja, mintán megemlit-
tetik a két módositvány, igy szól: „Végre ezen mó-
dositványok ellenében indítványoztatván, hogy a 
9-dik szakasz 2-dik bekezdésének a máramarosi la
kosokra vonatkozó része ujabb tárgyalás végett 
az osztályokhoz utasittassék, a ház szótöbbséggel 
elrendelte, hogy a tárgy ujabb tárgyalás végett 
az osztályokhoz utasittassék." Ezen szerkezet neux 
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zárja ki, hogy az osztályok e módositványokra ne 
reflectáljanak, mi némely osztálynál meg is történt, 
jelesül pedig annál, melyben én voltam ; különben 
is a ta^ok értesülhettek arról, mert az osztályok 
tagjai egyszersmind a ház tagjai. Ezen jegyző
könyv pedig itt hitelesittetvén, ehhez tartottam 
magamat. 

Bónis S á m u e l : A kérdéshez akarok szólani. 
Midőn az elnökség kijelentette azon időben, hogy 
ezen kérdés ismét az osztályokhoz utasittassék, én 
felemlítem, hogy a módositványokat szintén az 
osztályokhoz kell utasítani; ezt. akkor az egész 
ház helyeselte, hogy t. i. oda kell utasítani: és 
mindamellett, azon indítvám rok nem utasíttattak 
oda. 

Markos IS tván : T. ház ! Nem saját érde
kemből, sem pedig azért, hogy kedvezményt vagy 
kegyelmet, esdekeljek, hanem felszólalok azért, 
hogy Máramaros megye lakosai részére, ha lehet, I 
igazságot eszközöljek: mert meg vagyok győződve I 
arról, hogy ha azon körülményeket, melyek e je- j 
len kérdés eldöntésére vonatkoznak, a mélyen t. I 
ház előtt felfogom fejteni, a t. ház Máramaros me- j 
gye lakosságának boldogságát, megelégedését és j 
jóllétét eszközölni el nem mulaszthatja. j 

Kekem ngv látszik, hogy midőn a magyar j 
kir. kormány a jelen törvényjavaslatot készítette, j 
kettős czél elérését tűzte ki feladatul: az egy ik ; 
az volt, hogy a sóárnak szabályozása által az j 
állam jövedelmét biztosítsa ; a másik czél az 
volt, hogy, a mennyire lehet, a jelen nyomasztó 
körülmények és viszonyok közt a népnek a teher- | 
viselést enyhítse és megkönnyítse, 

Ezen utóbbi nézetem eléggé indokoltatik az 
által, hogy a pénzügyminisztérium kedvezményi j 
árakat szabott, és azoknak alapján jött létre a je- | 
lenlegi tanácskozás tárgyát képező kérdés. j 

A kormány a maga törvényjavaslatában 4 j 
frt SO krt hoz javaslatba, a központi bizottság pc- { 
dig 4 frt 80 kr t ; azonban sem az egyik, sem a j 
másik meg nem felel azon czélnak, a melyet a 
kormány a maga törvényjavaslata által elérni ) 
óhajtott. Nevezetesen a kormány által javaslatba j 
hozott 4 frt 90 krnyi ár kedvezményi árnak egy-
átalában nem tekinthető: mert tudjuk, hogy az 
absolut hatalom idejében, a mikor minden tekintet 
csak egyedül azon fő czélnak volt alárendelve, 
hogy mentül több pénzt lehessen kizsákmányolni 
a birodalmi kincstár javára, még akkor is az ab
solut hatalom a só árát az 1848'előtti 3 frt 15 kr
nyi sóárnál nem emelte felébb, mint 4 frt 90 krra. 

Tehát, hogy ha az absolut kormány megál
lapította sóárt fogadja el a mélyen t. képviselő
ház, akkor azt kedvezményi árnak annál kevésb-
bé lehet mondani, mert az eddig fenállott két 
raktárt megszünteti s a marhasó árulását eítiltja? 

a mi a maramarosi lakosságnak nagy előnyére volt. 
A t. központi bízottság által javaslatba hozott 4 

frt 90 krnyi árt sem lehet kedvezményi árnak tekin
teni, nem lehet pedig egy körülménynél fogva, 
melyet szabad legyen kifejtenem. Eddig Márama-
rosban a 3 aknán kívül áruitatott még a só két 
raktárban, t. i. a szigeti és pustyakáziban ; most e 
kettő megszüntettetik s Máramaros alsó vidékén és a 
galicziai határszéleken levő helységekben lakó nép, 
mely Máramaros megye lakosságának nagy részét 
teszi, az előttünk fekvő javaslat szerint oda kénysze
ríttetik, hogy Pustyaházán kénytelen lesz keresztül 
menni, ott látja a 300,000 mázsa sót felhalmozva, 
de neki nem adnak saját pénzeért sót, hanem to
vább kell még1 mennie 6 mértfölddel, két hidvámon 
átutazni, hol 18 kr. vámot fizet. Ehhez hozzájárul 
még azon körülmény is, hogy Máramaros megyé
nek lakossága, a sovány talajnál fogva is, oly 
szegény, hogy igen kevés van közülök olyan, a 
ki egy mázsa sót egyszerre képes lenne kifizetni; 
de azért ezt az utat neki meg kell tenni, vagy vá
rakozni, hogy kinek van szüksége s kedve, hogy 
együtt mehessenek, s hogy a hidvámpénzt meg
oszthassák. 

Érteném én ezt, t. ház, ha azon körülmény 
állana fen, hogyha már Pustyaházán nem kap sót, 
tovább utazik 6 mértföldet, s haza jőve 12 mért
földet, s igy menet-jövet két napot veszít, érte
ném, mondom, ha a nép ez áldozatot azért hozná 
meg, hogy az aknánál olcsóbb sót remélne kapni; ez 
azonban nem fog állani, s igy ő lesz kénytelen 12 
mértföldnyi úttal és két napi időtöltéssel vesz
teségét pótolni, 

A mélyen t. központi bizottság indokul azt 
hozza föhhogy ezen két sóraktárban a sóeladást azért 
nem lehet megengedni,merta csempdszkedésnek igen 
tág tér nyittatnék. Nagyon óhajtanám én, ha a 
pénzügyminiszter úr az 1848. előtti időkből, ak
kor, midőn a budai kamara ítéleteket hozott, a 
sócsempészkedés fölött, nekem azon adatokat föl
tárná és megmutatná a képviselőház előtt, vajon 
találna-e csak egy adatot is arra nézve, hogy a 
pustyaházi kamarán vásárolt só által történt csem-
pászkedés; de ellenkezőleg igen számtalan példát 
lehetne fölmutatni, hogy mindenütt, magán a só-
aknán a hotelen kezelés miatt az ott vásárolt só 
által történt a csempészkedés. De, hogy az ujabb 
időkre hivatkozzam, most történt egy pár éve, hogy 
egy nagyobb sócsempészetfödöztetettfel — és hon
nan? A sogatagi sőaknából, ott, hol a roszul 
díjazott alsóbb hivatalnok kényszerítve volt arra, 
hogy a csempészeihez hozzáfogjon, és hogy 100 
és 100 mázsák kerültek csempészkedésbe; de azt, 
hogy Pustyaházáról történt volna, állítani nem 
lehet. 

Azt mondja a központi bizottság, hogy kü« 
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lönben vámvonalakat kellene fölállítani. Ez eddig 
sem volt; ott vannak akamaránaksócsempészetiőrei. 
azok képesek arra felügyelni, hogy sócsempészet ne 
történjék. De egyébiránt, t. ház, nem tulajdoní
tom én ezen szigorú intézkedést magának a kor
mánynak, hanem tulajdonítom igenis azon hivatal
nak, mely a máramarosi korouai javakat kezeli, 
melyben rejlik azon népfaj, melynek feladatához 
tartozik az, hogy Magyarországon minden roszat 
csináljon, és hogy az ellenszenvet a kormány és 
kormányzat iránt felébreszsze. 

Legyen szabad, t. ház, még egy eszmét meg
pendítenem. {Halljuk!) En méltányossági tekintet
ből kiindulva azt hiszem, hogy igen nagy igazság 
rejlik azon latin közmondásban : quod uni aequum, 
alteri debet esse justum. Ha a t. ház nem tért vol
na el azon nézettói, melyet Várady képviselőtár
sam megemlített, hogy az egyedáruságot fogadta 
volna el, akkor én sem szólanék semmit; de mél
tóztassék megengedni, mélyen t. ház, akkor, mi
dőn Erdélyben 3 frt 80 krra szállítják le a sót, 
nem tudom megfogni, hogy miért épen M;írama-
ros vármegyének lakossága juttassék azon hely
zetbe, hogy ahelyett, hogy a törvény által kimon
dott sóárt, mint kedvezményi árt élvezhetné, a 
helyett, mondom, még 38 krral drágábban szaba-
tik meg számára a só, mint a törvényben írva van. 

Hallottam említtetni az osztályban, hogy bi
zonyos politikai nézetek birták arra a kormányt 
és a képviselőházat, hogy Erdélyben kedvezményi 
sóár fejében a 2 frt 80 krt elfogadja. Én nem tu
dom, kérdeztem ugyan, de nem feleltek rá, hogy 
minők lehetnek azon politikai nézetek; de — bocsá
natot kérek, nem akarnám, hogy szavaim félreér
tessenek — ha az 1848—49-ki tapasztalukat vesz-
szük figyelembe, akkor Máramaros megye népé
nek sokkal nagyobb előnyben kell részesittetnie, 
mert Máramaros népe Magyarország három határ
szélét hiven védelmezte, és Magyarország alkot
mányának megvédésében fiai Erdélyben vérzettek 
el. {igaz ! Ugy van ! a hal oldalon.) És most jutalmul 
mit kap Máramaros megye ? Azt, hogy a kedvez
mény még oly nehezítő körülmények közé szorít-
tátik, hogy azt ne is élvezhesse. 

Ezek folytán, miután a mélyen t. háza Szap
lonczay barátom által tett és általa módosított, ré
szemről pedig módosítás nélkül magamévá tett in
dítványt elvetette, hozzájárulok a Bónis Sámuel 
képviselőtársam által tett inditványhoz azon mó-
dositással, hogy méltóztassék, ha nem is mind a 
két 'sóraktárban, de minden esetre a pustyaházi 
sóraktárban a só áruihatását megengedni. (Helyes
lés a bal oldalon.) 

H a l á s z B o l d i z s á r : T. ház! Nekem észrevé
telem van a központi bizottság jelentéséhez, mert 
abból azt tapasztalom, hogy a központi bizottság 
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magát semmi utasitás által nem kötött testületnek 
képzeli. Azt mondja ugyanis : tanácskoztunk és ezt 
határoztuk. Méltóztassanak megengedni, de ha ta
lán ezt a házszabályok 26-ik §-ából némileg ki le
het is magyarázni, de ha meggondoljuk, hogy a 
21-ik §-ban az áll, hogy ha már 5 osztály elké
szült, akkor a tanácskozás megkezdődhetik, én nem 
képzelhetem azt, hogy a központi bizottság, t. i. az 
osztályok előadói egyebek volnának, mint hajdan 
voltak a megyék utasitással ellátott követei, azaz 
nem az a kérdés, mit akarnak ők, hanem mit akar 
az osztályok többsége , mely őket nézete kép
viselőiül választotta ? mert hisz különben illusorius 
volna a házszabályok 21-ik §-a, mely azt mondja, 
hogy az osztályok a tanácskozás előkészítése vé
gett alakittatnak. Mert ha az osztályok előadói 
osztályaik véleménye ellen szavazhatnának, nem 

| kellene egyebet tenni, mint azt mondani: válasz-
j szanak az osztályok előadókat, és azok jőjenek 

össze és határozzanak : mert mi czélja lenne az osz
tályoknak, ha utoljára is az előadók határozhat
nak és az ellenkező véleményt érvényesíthetik, 

I mint a mely az osztályok többségéé'? Ezt előrebo-
I csátva megjegyzem, hogy e szerint én részemről 

nem tudom, mit állapított meg az osztályok több-
I sége; csak azt tudom, hogy az előadók többsége 
! mit határozott. 

Most a tárgy érdemére röviden áttérve, nem 
akarom ismételni azon észrevételeket, melyeket 
előttem szóló Várady Gábor, Szaplonczay József 

i és Markos István képviselőtársaim felhoztak; hanem 
valóban előttem is igen feltűnt, hogy midőn Szap
lonczay képviselő úr 3 ft 80 krban központosult 
módositványa pénzügyminiszter űr által bizonyos 
kihagyással már el lett fogadva, akkor — nem 
akarom ismételni, mit Várady Gábor képviselőtár
sam mondott — hanem annyit kijelentek, hogy a 
kérdés elintézése egy sajátságos manőverrel az 
osztályokhoz visszautasittatott. Mi lett az ered
ménye ? Az, hogy a központi osztályok előadói azt 
mondják határozatilag ki, hogy a kérdéses só ára 
4 frt 80 krban állapíttassák meg. 

Ha mellőzöm is azon politikai nézeteket, me
lyeket indokolva Markos képviselőtársam előhozott; 
de figyelembe veszem azt, hogy míg az ország csak
nem minden vidékei a sóárakra vonatkozó kedvez
ményben részesültek: akkor Máramaros megye, 
melyben legtöbb só terem, sóárkedvezményben 

[ nem részesült, hanem körülbelül 1 fttal legyen drá
gább ottan a só azon árnál, mely már a pénzügy-

; miniszter által el lön fogadva. 
Bátor vagyok megkérdezni a központi osz-

! tálynak többségét, miként számitnák ki azt, hogy 
j miként regressirozza magát a t. financzminiszter 
| úr a már engedélyezett kedvezmények ellenében 
1 az által, hogy megvonja Máramarostól azon kedvez-

18 
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menyi sóárt, melyet másoknak megadott? Azt mond
j ák ugyan, hogy ott sós kutak is vannak ; de hisz 
épen azért fogy el kevesebb só, mintha azok nem 
léteznének, mert azt maga jelentette ki a t. minisz
ter úr, hogy ott a sós kutak használatát a régi gya
korlat szerint fen fogja tartani. Én a kedvezményt 
épen azért látom indokolva, mert a sós kutak hasz- I 
nálata által kevesebb kősót fogyasztanak el. Haj- ' 
dan, midőn még marhasó is áruitatott, és azon mar
kasóban körülbelül csak 5°/« idegen részek levén, 
használni lehetett azt 1 frt 20 krért sütésre főzésre, 
nem csak a marha számára. 

Én tehát, t. ház, hogy rövid legyek, miután 
látom, hogy Bónis képviselőtársam módositványa 
egy középárt hoz javaslatba, mint hogy az én, 5 
— 6 javaslatból tett számításim szerint is a közép
ár 4 frt 25 krbanjött ki, mint a középárhoz legkö
zelebb állót, Bónis képviselő úr módositványát pár
tolom. 

Mihá ly i P é t e r : T. ház! Nem volt szándé
kom e tárgyban újólag felszólalni és igénybe 
venni a t. ház figyelmét: de olvasván a köponti 
bizottságnak e tárgyban benyújtott jelentését.meg-
vallom, felhivatva érzem magamat, hogy arra némi 
észrevételeket tegyek. 

Szükségesnek tartom a felszólalást különösen ; 
azért, mert ezen jelentésben nem látom azon meg-
győző okokat, melyek hivatva lennének ugy a t. ! 
házat, mint egyes tagjait az itten tett javaslat ala- j 
posságáról és helyességéről meggyőzni. Nem Iá- j 
tom pedig ezt azért, mert ha már a t. háznak több- j 
sége hajlandó Máramarosra nézve e törvényjavaslat 
által nem csak enyhítést nem nyújtani, de ez által 
a már úgyis elviselhetetlen közterheket növelni: 
legalább én, azt hiszem, hogy még sem lehet na
gyobb terhet róni rá, mint a mennyit elviselhet; 
tehát csak arra kérném a t. házat, hogy ezen na
gyobb teher, melylyel megyénk megrovatik, leg
alább a lehető kevesebb legyen, és igy inkább ki
sebb, mint nagyobb. Nem helyeselhetem a köz
ponti bizottság javaslatát, mert indokainak alapos
ságát kénytelen vagyok kétségbe vonni. 

Nem tudom, mennyire történt a központi bi
zottság előtt előadás az iránt, hogy mily mértékben 
űzetik Máramarosban a sócsempészet. Tudtommal 
azon eladási eljárás mellett, melylyel Máramaros 
megye lakói ebbeli szükségleteiketfedezik, a csem
pészettel visszaélés majdnem lehetetlen, mert a 
megyei lakóknak ily kedvezményi árban a só csak 
az illető politikai hatóságok utalványozása folytán 
adatik ki. Épen oly kevéssé találom mérvadónak a 
felhozott azon indokot, „hogy a sóárak egyenlősí
tése előmozdittassék:a mert ha a t. háznak az lett vol
ná szándoka, akkor mindenesetre a Bónis Sámuel 
képviselötársunkáltal benyújtott erre vonatkozó ha
tározati javaslatot kellett volna elfogadnia ; de to

vábbá maga a t. ház megszegte ezen elvet, mert 
Erdélyre nézve leszállította a sónak árát. De végre 
harmadszor, megvallom, hogy én részemről nem 
értem a jelentésben foglalt ezen kifejezéseket: 
„másrészt a máramarosmegyei lakosság érdekeit 
és eddig élvezett kedvezményeit is figyelembe 
véve." Ezen indokolást épen nem értem, és bátor 
vagyok a központi bizottság előadóját felkérni, 
legyen szives engem arról felvilágositani, me
lyek azon kedvezmények, melyek élvezetében 
Máramaros megyének népe lenni állíttatik ? Talán 
csak nem érti ez alatt a középponti bizottság azon 
szomorú viszás helyzetet, hogy a castastralis volt 
felvétel után Máramaros megye lakói terméketlen 
földeik után azon adót fizetik, melyet a sik alföld 
termékeny földjétől fizettetik, hogy hasznot alig 
nyújtó erdőségei adóval tul vannak terhelve ? En 
azt hiszem, hogy ez állapotok kedvezményeseknek 
nem mondhatók: ez indokokból Bónis Sámuel kép
viselőtársam indítványát pártolom. 

B á n ó Miklós : Midőn a máramarosi képvise
lő urak a máramarosi só árának leszállítása mellett 
szólalnak föl , azzal indokolják véleményeiket, 
hogy azt főleg azért kívánják, mert hiszen külö
nösen Sóvár sóaknáira nézve, Sárosra nézve is 
kedvezés nyújtatott. (Nem mondta senki!) Engedel
met kérek, ha ezen okoskodásra tisztán és határo
zottan azt mondom, hogy nem jól fogják fel a dol
got, midőn ezen sóárt Sárosra nézve kedvezmény
nek tekintik. Mindenki előtt tudva van, és a múlt 
is igazolja, hogy Sárosban a sóvári só mindig ol
csóbban áruitatott; és épen azért, mert sótartal
mának minősége legalább 20, ha nem 25 °/0-kaiki
sebb, volt mint nem a főtt, hanem a kősó. Ezt tehát, t. 
ház.Sáros megye képviselői mint kedvezményt egy-
átalán nem fogadhatják el. E napokban egyik kép
viselőtársam a sóvári só leszállítását épen ellenke
ző okokból és pedig elvi okokból indokolta, s azt 
mondta, hogy habár meg van győződve, és habár 
az élet is bizonyította azon tapasztalást, hogy a 
sóvári só gyengébb sótartalmú, de egy elvnek ke
resztül vitele miatt, ő az egyformaság elvét pártol
ván, Sóvárott ugyanazon árt akarta honosítani, 
mint mely árban a többi aknák részesülnek. Ez 
tehát nem kedvezmény,hanem egy nagy elvnek, az 
egyformaság elvének, következménye volt. És épen 
azért igen csodálkozom, hogy épen a maramarosi t. 
képviselő urak, kik mindigaz elvek rideg pártolói, 
ejtik el épen itt az elvet, és privilegiumkérdéssé 
akarják az egész kérdést átváltoztatni. 

Máramaros egyik t. képviselője többi okai 
közt azt is felhozta, hogy Máramaros lakossága 
hiven védte a hazát. Ha ez igy van, tisztelt ház, 
akkor három kategóriát kellene a sóra nézve, de 

I másra nézve is felállítani: először fel kellene egy 
' kategóriát állítanunk azokra nézve, kik nem véd-



CCXLVI. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Június 23. 1868.) 123 

ték vagy közönyösek voltak a haza iránt a harcz 
terén ; másik kategóriát kellene felállítani azokra 
nézve, kik védték, amazok tehát sokkal drágábban 
kapnának ; a harmadik kategóriába azok tartoz
nának, kik tán ellene küzdöttek. Ha, t. ház, ily ér
vekkel fogunk élni, midőn nagyszerű financzope-
ratióról (Derültség) van szó. akkor ezen kérdés 
valóságos absnrdumokra fogna vezetni; és ha ezen 
kategóriákat felállítjuk a sóra nézve, azt valóság
gal minden egyéb direct és indirect adóra is 
fel kellene állítani. Én tehát, t. ház, Máramaros t. 
képviselőjének ezen argumentatióját egyátalán el 
nem fogadhatom, és azt mondom, hogy nagyon 
örül az ország annak és nagyon méltányolja, 
hogy Máramaros lelkes fiai megvédték és meg fog
ják védeni ezentúl is hazát; hanem ez csak is 
kötelességük, és ezt tenni minden hazafi kény
telen. 

Én Máramaros megye képviselőjének ezen okos
kodását a só árára nézve, a mennyiben nem jog
egyenlőséget, hanem privilégiumot akar felállíta
ni, egyátalán el nem fogadhatván , pártolom azon 
véleményt, mely legközelebb áll a jogegyenlőség 
kiviteléhez, t. i. a központi bizottság véleményét, 
bár az sem egészen fejezi ki az én nézetemet, de 
legközelebb áll hozzá. (Helyeslés.) 

Várady Gábor: T. ház! Nem személyes 
ugyan a kérdés, melyben felszólalok 
(Nem szólhat kétszer! Mint inditványozó szólhat ! 
Zaj. Elnök csenget. Halljuk az elnököt!) 

E l n ö k : Ha nem személyes a kérdés, a mint 
képviselő urnák magát kifejezni tetszett, talán e 
czimen nem fog másodszor szólhatni. 

BerzenCZey Lász ló .• Nem akarom a tárgya
lást hosszabban folytatni; (Zaj. Halljuk! Elnök 
csenget) csak a mennyiben felhozatott Erdélyre 
nézve a méltányosság elve is, azt mondom, hogy 
kötelességemnek tartottam sürgetni és kérni a 
háztól, nem kedvezményt, hanem méltányosságot, 
azon elvből indulva ki, hogy minél olcsóbb a só 
nemzetgazdasági tekintetben, annál több fog elkel
ni, mert minél olcsóbb valamely czikk, annál több 
kél el belőle. Ez okból kötelességemnek tartom 
most is felszólalni e kérdésben, és hozzájáruláso
mat nyilvánítani Várady Gábor képviselőtársam 
indítványához, azon megjegyzéssel, hogy hasonló 
méltányosságból reménylem. többi erdélyi képvi
selőtársaim is hozzá fognak járulni. (Helyeslés a 
hal oldalon.) 

Végül méltóztassanak megengedni, hogy a 
mit a classificatióról tetszett mondani Várady kép
viselő úr beszédére, arra azt válaszoljam, hogy 
valakinek szabad azt mondani: megtettem e haza 
iránti kötelességemet, a haza se terheljen túl. Ed
dig volt a kérdés; nem arról, hogy ki jó vagy 
jobb hazafi, és ki szőke vagy barna, vagy fekete 

szinü. (Derültség. Helyeslés o bal oldalon. Szavaz
zunk !) 

S to l l K á r o l y ; Várady Gábor képviselő
társam okoskodását nem Máramaros érdekére álla
pította, hanem igen is állapította arra, hogy prae-
cedens esetünk van, miután Erdély hasonló ked
vezményben részesült. (Nem áll!) Én nem pártol
tam Erdély ezen kedvezését, mert szivemből óhaj
tom, hogy az aknáknál mindenütt egy ár állapit-
tassék meg; de miután ez nem történt, s Erdélyre 
nézve a kedvezés ki van mondva, lehetetlen azt Má-
ramarosra nézve is nem pártolnom. (Zajos helyes
lés a bal oldalon.) 

Bujanovics Sándor: T. képviselőház ! 
Nem hagyhatom megjegyzés nélkül Halász Boldi
zsár képviselő társam ésszrevételét, melyet a köz
ponti bizottság jelentésére elmondott. Hivatkozván 
ugyanis a ház szabályaira, megütközött azon, hogy 
a központi bizottság azt monda, hogy ezen tárgy 
felett tanácskozott és véleményt mond. Szerinte a 
központi bizottság az osztályokból választott előa
dók egyéb kötelességgel nem birnak, mint azzal, 
hogy az osztályok véleményét registrálják és azzal 
punctum, Ezen felfogást egyátalában nem helye
selhetem. Az osztályok a törvények előkészítésére 
vannak kiküldve; az osztályok egyes előadói a 
központi bizottságban összegyűlnek és az osztá
lyok határozataiban vélemény-egységet igyekeznek 
létrehozni és véleményöket a háznak bemutatják. 
De ha az osztályok előadóinak, t. i. a központi 
bizottságnak tanácskozási joga nem volna, akkor 
a központi bizottság is egészen fölöslegessé válnék, 
akkor megállapodásokat, létre nem , hozhatna, és 
akkor nem a központi bizottságnak, hanem min
den egyes osztálynak kellene a ház előtt referálni. 

A mi Mihályi Péter képviselőtársam azon 
kérdését illeti, mik hát azon máramarosi lakosok 
külön érdekei és eddig élvezett kedvezményei, me
lyeket a központi bizottság tekintetbe vett ? bátor 
vagyok erre megjegyezni, hogy ezen külön ked
vezmények : a sós kutak szabad használata; továbbá, 
hogy az aknáknál rendes áron alul 20 krajczárral 
olcsóbban fognak sót venni. Magyarországban ily 
kedvezményben más megye nem részesül; és ezért 
tartottam kötelességemnek ezt, mint a központi 
bizottság előadója , jelentésemben felhozni, miután 
eddig is mindenkinél olcsóbban vették a sót. 

Somossy l g n á c z : Előttem szóló nyilatkoza
tát nem hagyhatom érintetlenül, mert vele tökéle
tesen ellenkező véleményben vagyok. Azt monda 
t. képviselő ú r , hogy mire való volna a központi 
bizottságban az osztályok előadóinak összejöve
tele, ha azok feladata csak az volna, hogy consta-
tálják, mit határozott az osztályok többsége ? és 
ebből azt következtette, hogy tanácskozás folytán, 
a tanácskozásból kiinduló okoskodások folytán ott 

16* 
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keletkezhetnek határozatok és vélemények azon 
előadók részéről, a kik az osztályokban másra 
vannak utasítva. (Nem mondotta!) Azon kérdést 
méltóztatott felállítani. mire való volna a központi 
bizottság, ha egyebet nem tehetne, mint az osztá
lyok határozatait előterjeszteni? Erre bátor va
gyok azt a kérdést intézni, hogy mire valók vol
nának az osztályok, ha az előadóknak szabad 
volna tanácskozás által más határozatokat létre
hozni, mint a milyenekre az osztályokban utasít
tattak ? (Helyeslés.) 

E l n ö k *. Miután a vitának azon ága , mely 
most fejlődött ki, nincs napirenden, és így tanács
kozás tárgyát nem is képezheti; a szőnyegen levő 
tárgyhoz pedig senki felírva nincs : a szavazás 
megkezdődhetik. A szavazás először a központi 
bizottság jelentésére fel fog olvastatni. 

Mihály Péter jegyző (olvas sa a 255. sz. 
jelentést.) 

Elnök: Kérem azon képviselőket, kik a köz
ponti bizottság most felolvasott jelentését elfogad
ják , méltóztassanak felállni. {Megtörténik. Ellenpró
bát !) A többség ugyan világos; de ha a t. ház 
óhajtja, megteszem az ellenpróbát. Kérem azon 
képviselőket, kik elfogadják, felállva maradni mind
addig, míg a jegyzők összeszámítják. (Megtörténik.) 
Tessék leülni. Most kérem azon képviselőket fel-
állani, a kik el nem fogadják, és felállva maradni 
mindaddig, míg összeszámláltatnak. (Megtörténik.) 
Méltóztassanak leülni. A képviselőház 134 szóval 
110 ellenében a központi bizottság által beadott 
szerkezetet elfogadja. 

Kérem* most meghallgatni a 9-dik szakaszt, a 
mint a ház végleg megszavazta. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a sójöve-
déJd törvényjavaslat elfogadott 9-dik szakaszát.) 

E l n ö k ! Miután a t. ház a sójövedék iránti 
törvényjavaslatot átalánosságban és részleteiben 
elfogadta; és miután már e törvényjavaslat leg
több részben már több nap óta fekszik a t. ház 
előtt elfogadva: azt hiszem , a végleges megszava
zás talán a holnapi napra tűzethetik ki ? (Helyeslés.) 
E szerint a harmadszori felolvasás a holnapi ülés
ben fog eszközöltetni. 

Most kérem a jegyző urat felolvasni a köz
ponti bizottság jelentését az Angolországgal kötött 
hajózási szerződés tárgyában. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a köz
ponti bizottság 254-ik sz. jelentésének első felét, 
mely a hajózási szerződésre vonatkozik, aztán magát 
a hajózási szerződést1). 

E l n ö k : Következik az átalános tárgyalás. 
TiSZa K á l m á n : T. ház ! Ezen kereskedelmi 

vagy is inkább hajózási szerződés alkalmából az 

3) Lásd az Irományok 234. számát. 

átalános vitánál nem akarok annak egyes részle
teihez szólani, annyival kevés bbé, mert mikép 
már az osztályokban is értesülve voltunk róla, 
annak szövege kiigazittatik oly módon, mint a 
Poroszországgal kötött vám- és kereskedelmi szer
ződéssel történt; azonban én részemről az elneve
zéseket akkor is, midőn a Poroszországgal kötött 
szerződés tárgyalás alatt volt, azon okon fogad
tam el ideiglenesen, mert a minisztérium részéről a 
miniszterelnök úr ígéretet tett, hogy a czimezé-
sek és elnevezések kérdése Magyarország állami 
létének és függetlenségének megfelelőleg, mentül 
előbb végleg tisztáztatni fog. Továbbá nem kerül-
heté ki figyelmemet az, hogy még most is azon 
abnormis helyzetben vagyunk, hogy ugyanazon 
szerződésben, a mint annak különböző példányai 
vannak, különböző czimezések és elnevezések 
használtatnak. 

Nem szándékom ezen szerződésnél e miatt 
vitát idézni elő, mert ezen szerződés még azon 
időben keletkezett, melyben keletkezett volt a Po
roszországgal kötött szerződés, és i g y a hiba ugyan 
akkor követtetett el, s nem marad más mód a ki
igazításra nézve, mint a mi akkor követtetett: de 
igenis óhajtanom kell és annak akarok kifejezést 
adni, hogy jöjjünk valahára tisztába az elnevezé
sekkel és czimezésekkel. j Óhajtanunk kell tehát 
azt. hogy szűnjék meg azon abnormitása a hely
zetnek, hogy a szerződés, a mint külön nyelven 
szerkesztetik, különböző czimek és elnevezések 
vannak benne: a magyar nyelven szerkesztett oly 
elnevezéseket tartalmaz, melyek ke vés kivétellel a 
Magyarország és a magyar királyra nézve helye
sek , midőn pedig német nyelven szerkesztetik, 
oly kifejezések használtatnak, rnetyek alatt, hogy 
Magyarország és a magyar király értethessék, 
soha el nem fogadhatom. Azon czélból, hogy ezen 
helyzet véget érjen, indítványozom, hogy midőn 
a t. ház e szerződést részletes vita alapjául elfo
gadja, egyúttal méltóztassék kimondani azt, hogy 
megvárja a minisztériumtól, hogy a Poroszország
gal kötött vám- és kereskedelmi szerződés tárgya
lása alkalmával tett Ígéretéhez képest a czimzések 
és elnevezések kérdését mielőbb ugy tisztába 
hozza, hogy ezentúl az egyes szerződéseknél ne 
kelljen azok meghatározása felett tanácskozni, és 
azon eset többé elő ne fordulhasson, hogy ugyan
azon szerződés külön példányai különböző czime-
ket és elnevezéseket tartalmazzanak. (Helyeslés 
balfelöl.) 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
A minisztérium a Poroszországgal kütött vámszer
ződés tárgyalása alkalmával tett nyilatkozatához 
képest, ő felsége czimét és az ország territóriumá
nak elnevezését illetőleg ezen ügy végleges eldön. 
tése a maga formái közt teljes folyamatban van-
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Ezúttal az angol hajózási szerződés formahibáin 
másként segíteni nem lehet, mint segítve ló'n a 
porosz szerződés formahibáinak helyre hozásában. 
A minisztérium azon hitben és reményben van, 
hogy uj szerződés a ház asztalára nem fog tétetni, 
mig ezen formák végleg tisztába nem hozat
tak. Nem tudom, mi az indítvány másik része ? 
Kérném a beadott indítványt felolvastatni, 

Csengery Imre jegyző (olvassa Tisza 
Kálmán indítványát:) „Határozati javaslat. Mondja 
ki a képviselőház, hogy megvárja a minisztéri
umtól, hogy a Poroszországgal kötött vám- és ke
reskedelmi szerződés tárgyalása alkalmával tett 
ígéretéhez képest a czimzések és elnevezések kez
detét mielőbb ugy tisztába hozza, hogy ezentúl 
az egyes szerződéseknél ne kelljen azok meghatá
rozása felett tanácskozni, s azon eset többé elő 
ne fordulhasson, hogy ugyanazon szerződés külön 
példányai különböző czimzéseket és elnevezéseket 
tartalmazzanak.u 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
A mondottak tehát magára az indítvány lényegére 
vonatkoznak; a mi pedig az abból származó kö
vetkezményt illeti, hogy az ne adhassa magát elő, 
hogy a magyar szöveg másként legyen fogai- ! 
mázva, mint akár a német, akár az eredeti szöveg .• ] 

e körülmény, mihelyt a dolog végleg el lesz intézve, 
nem fogja magát többé előadni. Azt gondolom, 
így az indítványnak minden tárgyalási oka elesik. 
Méltóztassanak bevárni, midőn a dolog teljes tiszta- | 
ságába fog- a t. ház elé kerülni, akkor lehet majd 
fölötte végleg határozni. (Helyeslés jobbról.) 

G h y c z y K á l m á n : Csak azt vagyok bátor 
megjegyezni, t. ház, azon határozati javaslatra néz
ve, a melyet Tisza Kálmán barátom beadott, hogy j 
azt itt bővebben indokolni azok után, a miket a I 
kereskedelmi miniszter úr előadott, nem szüksé
ges ; de még kevésbbé szükséges bővebben indo
kolni azok után, a miket a múlt alkalmak egyiké
ben miniszterelnök úr a ház előtt előterjesztett, 
tökéletesen indokolván ezen határozatot a minisz
terelnök úr ugy a dolog érdemére, mint annak 
sürgősségére nézve is : mert csakugyan mindun
talan előfordulhatnak oly szerződések, a melyek a 
ház elé lesznek terjesztendők, s kimondhatlan ér
dekében van az országnak, hogy azon czimek 
kérdését mielőbb tökéletesen eldöntse a t. ház. 
Ezen véleményt a miniszterelnök úr azon alka
lommal is helyeselte ; s lehetetlen, hogy ezen véle
ményét most megváltoztatta volna. Azért azt gon
dolom, nincs semmi ok arra, hogy a t. ház miért 
ne ismételje most azon véleményét, a melynek 
kifejezést adott már akkor is. S azért csakugyan 
óhajtom, részemről is, hogy azon határozati javas
lat, melyet Tisza Kálmán barátom beadott, miután 
különben is hosszabb tárgyalást nem igényel, a 

ház által elfogadtatván, zsinórmértékül a minisz
tériumnak jelöltessék ki. (Helyeslés balról.) 

SomSSich P á l : T. ház! Én azon indítvány
nak érdemében tökéletesen megegyezem; de nem 
látom szükségét, hogy ismételjük, a mit 8 — 10 
nappal ezelőtt kimondottunk. Elvárjuk tehát a 
minisztériumtól azt, a mit akkor mondott s most 
is igér. 

Tisza K á l m á n : Ha nincs senkisem fölirva, 
vagy ha nem kíván senki a tárgyhoz szólani, még 
egy pár szót bátor leszek, indítványozói jogomnál 
foffva, a szavazás előtt elmondani. 

Azt méltóztatott a t. előttem szóló nyilváni-
tani, hogy nem szükséges ismételnünk azt, a mit 
ezelőtt 14 nappal mondottunk. Ezelőtt 14 nappal 
ezt a ház határozatilag nem mondotta ki : ezt 
nyilatkoztatták egyesek, s tett ígéretet a miniszté
rium ; de tudtommal végzés nem keletkezett for-
maszerűleg. Annyival kevésbbé vagyok pedig ké
pes belátni, miért ne lehetne ezen határozati ja
vaslatot elfogadni, midőn mind maga a tisztelt 
miniszter úr azt nyilvánította, hogy ő mindazt 
akarja, a mi ezen határozati javaslatban van, mind 
pedig t. jobboldali képviselőtársaim közül is, a kik 
szólottak, kimondák, hogy ők is azt akarják. Ha 
tehát egy határozati javaslat mind az ellenzék, 
mind a minisztérium, (Zaj), ha, mondom, mind a 
minisztérium, mind pedig a ház többsége nézeté
nek ad kifejezést, mondom, valóban át nem látom. 
mi oka lehet az el nem fogadásnak, ha csak azt 
nem akarom föltenni, hogy azért, mert az oppo-
sitió részéről jön. (Ellmondás. Zaj.) 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
A minisztérium, valamint a múltkori tárgyalásnál, 
ugy most is teljes készséggel teszi azon nyilatko
zatot, hogy ezen dolog végleg s, a mint hiszszük, 
az országgyűlés megelégedésével fog megoldatni. 
Ha a minisztérium erre nézve előre is nem 
nyilatkoznék, ha erre nézve hallgatna, vagy ha a 
ház átalános irányzatával ellentétbe helyezné 
magát : akkor szükségét igen is látnám ezen ha
tározatnak ; de miután a minisztérium ugyanazon 
ösvényen jár, s ugyanazokat akarja, a miket a t. 
képviselőház: akkor ezen határozat fölösleges. 
(Helyeslés jobbról.) 

BÓnis S á m u e l : T, ház ! Én azt hiszem, mi
után Tisza Kálmán képviselőtársam indítványát 
indokolta is, nem lenne szóm többé a tárgyhoz, 
ha azt újra föl nem elevenítette volna épen a ke
reskedelmi miniszter ú r ; de miután ő újra fölele-
venité, azt mondom, hogy a minisztériumnak 
mindezen nyilatkozata mellett is a háznak e határzat 
hozatala épen nem fölösleges: (Ellenmondás a jobb 
oldalon) mert ha fölveszszük, mik történtek már e 
dolog körűi, és hányszor igértetett már, hogy több
ször nem fog történni, és mégis ismételve megtör-
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tént : (Ellenmondás a jobb oldalon) akkor bizonyo
san azt fogjuk mondani, hogy nem fölösleges. 
Például mi történt a delegátióban Bécsben ? mit 
jelentett ott ki a közösügyi miniszter úr ? és nem 
sokára, már a porosz szerződésnél, hogyan vál
totta be szavát. Tehát mindezek kikerülésért egy
szer már végleg határozni, bizony nem fölösleges. 
(Szavazzunk !) 

E l n ö k : T. ház ! Senki szólásra felirva nem 
lévén, szavazás alá kerül a Tisza képviselő úr által 
beadott határozati javaslat. Kérem azon képviselő
ket, kik a Tisza Kálmán által beadott határozati 
javaslatot elfogadják, méltóztassanak felállani. 
(Megtörténik.) Azt hiszem, nem csalatkozom, ha a 
kisebbséget kimondom. Különben ha méltóztatnak 
kivánni, az ellenpróbát is megtehetem [Nem kí
vánjuk ! bal felől) El lévén e szerint az Angolország
gal kötött hajózási szerződés átalánosságban fo
gadva, következik részletes tárgyalása. 

Mihály i P é t e r j egyző (olvassa a szerződés 
ciimét.) 

Bujanovics Sándor előadó : T. ház! A 
központi bizottság a czimre nézve azon módosítást 
ajánlja, hogy a „császári királyi" szavak közé 
„és" igtatmdó. 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház a központi bi
zottság módosítását! (Elfogadjuk!) Ennélfogva a 
hajózási szerződés ezime a központi bizottság mó
dosítása szerint fog kiigazittatni. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a bevezetés 
hárorn első kikezdéset.) 

Bujanovics Sándor előadó: A központi 
bizottság szerint a bevezetés első sorának szavai 
helyett : „ő császári királyi apostoli felsége" teen
dő : „ő felsége az ausztriai császár és Magyaror
szág apostoli királya." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a központi bizottság 
ezen módosítását? (Elfogadjuk!) Ennélfogva a be
vezetés első három kikezdése a központi bizottság 
módositása szerint fog kiigazittatni. 

Mihály i P é t e r j egyző (olvassa a bevezetés 
4-dik bekezdéséi). 

Bujanovics Sándor előadó: A bevezetés 
4-dik bekezdésében az 1-ső sor ezen szavai közé 
„ő császári királyi" e szócska „és" teendő; ugy 
szintén a 2-dik sorban a „belső" és „tanácsos" 
szavak közé a sajtóhibából kimaradt „titkos" szó 
teendő. A „birodalmi kanczellár" kifejezést illető
leg : a közp. bizottság ezen törvényeink által nem 
ismert kifejezés mellőzésével, indítványozza, hogy 
„az uralkodóház és közös külügyminiszter" czím 
használtassák. 

Halász B o l d i z s á r ; Erre észrevételem van. 
Azt gondolom, a magyar király és más idegen 
hatalmasságok között kötendő nemzetközi szerző
désekben nincs helyén az uralkodóház miniszteré

nek megnevezése : mert azt hiszem, csak absolut 
fejedelemnek lehet saját minisztere; de alkotmá
nyos fejedelemnek nincs külön minisztere, mert a 
miniszter az alkotmányos nemzeté. En tehát eszót: 
„uralkodóház" kihagyandónak tartom. (Zaj. El
lenzés) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a közp. bizott
ság módosítását? (Elfogadjuk!) 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a bevezetés 
5-ik bekezdését.) 

B u j a n o v i c s Sándor e l ő a d ó : A közp. bi
zottság véleménye szerint az utolsó sorban a jjcsá-
szári királyi" szók közé „és" teendő. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfo
gadjuk !) 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a bevezetést 
végig, aztán a szerződés 1-ső czikkét.) 

Bujanov ic s Sándor e l ő a d ó : A közp. bi
zottság módositványa szerint az 1-ső czikk 1-ső 
sorában a „császári királyi" szavak közé az „és" 

I szó szúrandó, és ugyanazon sorban az „állam" szó 
helyett „az állam területének" teendő. 

Vadnay LajOS: Igen csekély észrevételem 
j van. U g y látszik, a közp. bizottság azon „és" szó-
j nak közbeszúrása által azon eszmét akarja meg-
| menteni, hogy t. i. a császári czímhez az apostoli 
1 czím tulajdonképen nem tartozik, mert ez csak a 
I királyt illeti meg. E tekintetben a régibb időben 

s különösen a germanisatió idejében nagy vita 
volt; és tudjuk, hogy ezen szó miatt „apostoli" 
a M. Akadémia akkori elnöke, mert nem hagyta a 
czímet ugy tenni, hogy „császári királyi apostoli", 
mikor ő felsége 1853-ban itt járt, elmaradt az 
Akadémia szónoklata és az egyes tagok csak egy-

j szerűen bemutattattak; és azért nem engedtetett meg 
a szónoklat, mert az apostoli czím mind a császár, 
mind a király számára követeltetett. Én a közp. 
bizottság ezen módositásába szívesen beleegyez
ném : csak ez által mentve volna ezen eszme, mely
nek megmentését czélozza; de így „császári és ki
rályi apostoli felsége" szerint, mind a császári, 
mind a királyi apostoli; és csak ugy lenne meg
mentve azon eszme, ha visszaállíttatnék a kifeje
zés, a mint hajdan használtatott, t. i. „ő császári és 
apostoli királyi felsége". (Helyeslés. Maradjon!) 

Bujanovics Sándor előadó: E szerződés 
szövegezésénél a közp. bizottság a Poroszországgal 
kötött vám- és kereskedelmi szerződést vévén ala
pul, a mint ott voltak a czímek megállapitva, ugy 
fogadta el azokat a jelen szerződésnél. 

Elnök : Elfogadja a t. ház a közp. bizottság 
szövegezését? (Elfogadjuk!) 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 2-dik 
csikket.) 

Bujanovics Sándor előadó: A második 
czikk második bekezdésének negyedik sorában 
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előforduló ezen szavak: „császári királyi államok" 
helyett teendő : „ő császári és királyi apostoli 
felsége mindkét államterülete." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Ennélfogva a közp. bizottság szövegezése a 2-dik 
czikkre nézve elfogadtatott. 

Mihá ly i Pé ter j e g y z ő (olvassa a 3-dik és 
4-dik czikket , melyekre nem történik észrevétel. Ol
vassa az 5-dik czikket.) 

Bujanovics Sándor előadó: Az 5-ík czikk 
első sorában a császári királyi szavak közé irandó 
„és." Ugyan e czikk második sorának ezen szava 
helyett: „államainak" teendő : „mindkét állama te
rülete." A hatodik sor ezen szavai: „a csász. kir. 
államuk" helyett beigtatandó : „ő csász, és kir. 
apostoli felsége két államterülete." 

E l n ö k : Elfogadják? (Elfogadjuk!) 
Mihályi Péter jegyző (olvassa a szerződést a 

6-dik czikktöl végig.) 
Bujanovics Sándor előadó: A szerződés 

végén használt ezen szó „üdv" helyett teendő : 
„urunk". 

E l n ö k : Méltóztatnak a szerkezetet elfogadni ? 
(Elfogadjuk!) Ennélfogva lesz a közp. bizottság 
szerkezete szerint. 

Miután a t. ház eme hajózási szerződést áta-
lában és részleteiben elfogadta: nem tudom, meg
nyugszik-e abban, hogy a végleges szavazás hol
nap történjék ? (Holnap.') 

Mielőtt a napirendben tovább mennénk, köz
oktatási miniszter úr kíván szólani. 

Eötvös József b. vallásügyi miniszter: 
T. ház! Kis-Jenő kerülete t. képviselője interpella-
tiőt intézett a kormányhoz : szándékozik--e a kor
mány az 1848-iki XX. t. ez. 3. szakaszának folytán, 
az illető hitfelekezeteket meghallgatván, az egyhá
zak és iskoláknak állam részéről segélyezése tár
gyában kimerítő törvényjavaslatot előterjesz
teni ? 

Megengedi a t. ház, hogy miután az iiiterpel- | 
latio két tárgyra vonatkozik, t. i. először a külön
böző egyházak egyházi, másodszor azoknak 
iskolai szükségeik czéljából való segélyezésére: 
én a két tárgyat egymástól elválasztom, s elő
ször csak az egyházak segélyezéséről szólok. 
(Halljuk.) 

Igen t. barátom interpellátiója hivatkozik az 
1848. XX. t. ez. 3. szakaszára; de legyen szabad 
megemlitenem, hogy interpellatiójának tartalma 
eme t. ez, tartalmával nem egyezik meg, mintán t. 
barátom a különböző egyházak segélyezésére 
szólította fel a kormányt, az 1848. XX. t. ez. 3. 
szakasza pedig egészen mást foglal magában. E 
harmadik szakasz tudniillik világos szókkal ezt 
mondja : „Minden bevett vallásfelekezetek egy
házi és iskolai szükségei közálladalmi költségek 

által fedeztessenek." Itt tehát nem egyedül segé
lyezésről van szó, hanem ezen költségeknek az 
állam által való teljes fedezéséről. 

A mi t. barátom kérdését illeti, szándékozik-e 
a kormány az egyházak segélyezésére nézve 
kimerítő törvényjavaslatot a ház elé terjeszteni: 
én azt hiszem, hogy magának a segélyezés szó
nak értelme egy kimerítő és részletes törvény 
alkotását bizonyos tekintetben kizárja. Az egy
házak segélyezése csak budget utján, azaz oly 
módon történhetik, hogy a kormány az egyes 
egyházak segélyezésére, a mennyiben ennek 
szükségét látja, egy évre bizonyos összeget in
dítványoz. Ez azon ut, melyet a kormány köve
tett, midőn, a mennyiben a kincstárnak megszo
rult állapota engedte, az egyes egyházaknak ily 
módon segélyezésére budgetjébe bizonyos össze
geket vett fel, melyek ha nem is oly nagyok, hogy 
az egyes egyházak szükségeit teljesen pótolhatnák, 
legalább bizonyítják azt, hogy a kormány, a 
mennyire az ország financiális állapota engedi, 
az országnak 1848-ban tett igéretét a lehetőségig 
törekszik beváltani. 

A mennyiben a tett interpellatió által azon 
kérdés intéztetett a kormányhoz : szándékozik-e 
még a törvényhozásnak jelen folyama alatt kime
ritő törvényjavaslatot terjeszteni a ház elé, mely 
által az szabályoztassék, hogy az ország pénztára 
minden egyes egyháznak egyházi szükségeit tel
jesen fedezze? arra nézve bátor vagyok kijelenteni, 
hogy a kormánynak ily törvényjavaslat előterjesz
tése szándékában nincs, és nem is lehet, mivel a jelen 
körülmények közt ezt sem az ország financziális 
állapota nem engedi, sem a kellő előkészületek, 
melyek e kérdés tisztába hozatalára szükségesek 
volnának, nem léteznek. Mert ha az ország minden 
egyes egyháznak egyházi szükségei fedezését 
magára akarná vállalni, akkor mindenekelőtt ezen 
szükségek teljes ismerete lenne szükséges ; már pe
dig a jelen pillanatban, azon elveknél fogva, me
lyeket több egyház legfőbb kincseként őriz, azaz 
az egyházi autonómia elveinél fogva, a kormány 
jelenleg nincs azon helyzetben, hogy magának az 
egyes egyházak jövedelméről és szükségeiről oly 
tudomást szerezhessen, mely egy , a ház elé 
terjesztendő törvényjavaslat alapjául szolgálhatna. 

Ennyi az, a mennyit t. barátom interpella
tiójának azon részére válaszolnom kellett, mely az 
egyházak segélyezését illeti. 

Interpellatiójának másik részére, mely kü
lönböző egyházi felekezetek iskoláinak szükségét 
illeti, s így a népnevelés kérdésével áll összekötte
tésben, (Halljuk!) e tárgya által oly nagyfontos
ságú interpellatióra nem adhatok jobb választ, 
mint midőn ezennel a népiskolai tanintézek ügyé
ben a kormány által készitett törvényjavaslatot a 

t 
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ház asztalára tisztelettel leteszem. (Atalános élénk 
helyeslés.) 

Nem foglalja ezen törvényjavaslat magában az 
ösBzes népoktatási kérdést, melynek egyik leg
fontosabb ága a felsőbb nevelés, a középtanodák 
rendszere, mi egy későbbi törvényjavaslatnak tarta
tott fen; de magában foglalja azon intézkedéseket, 
melyeket arra, hogy hazánkban a népnevelés végre 
egy, az ország állapotához méltó állást foglaljon el, 
szükségesnek tartok. S miután ezt épen a közoktatás
ra szükségesnek tartom: ezen része az, melynek meg
állapítása a nemzet legnagyobb részének leginkább 
érdekében fekszik; s miután valamint alkotmányunk 
alapja demokratikus, ugy összes közoktatásunk
nak alapját is a népnevelésben kell keresnünk : azt 
hiszem, ez minden esetre az első lépés, melyet ezen 
pályán tenni kell. 

Szükségtelennek tartom, hogy a tisztelt házat 
ezen törvényjavaslat vagy inkább tárgya fontos
ságára figyelmessé tegyem. 

Felíogásom szerint, ha fontos, hogy tökéle-
tesbitett közlekedési eszközök által ezen haza 
anyagi érdekeiről gondoskodjunk, nem kevésbbé 
fontos, hogy gondoskodjunk azon közlekedési esz
közökről is, melyeken az eszmék közlekedhetnek. 
(Helyeslés.) Ilyeneket pedig csak az iskola által 
építhetünk. (Igaz!) Mai időben teljes meggyőző
désem szerint minden áldozat, melyet az anyagi 
czélok előmozdítására teszünk, közlekedési eszkö
zeink megjavítása, pénzügyi viszonyainkat szabá
lyozó törvények, mind nem fognak czélhoz vezet
ni, még-az anyagi érdekek terén sem, ha nem gon
doskodunk mindenekelőtt a népnek értelmi neve
léséről. (Atalános helyeslés.) A népnek értelmi eme
lésében fekszik legbenső meggyőződésem szerint 
ezen haza egész jövője. (Tetszés.) Ettől függ, 
hogy nemzetünk, mely ezen földet vitézsége által 
fegyverrel foglalta el, azt értelmesége által meg
tartsa. (Elénk tetszés.) Most Európának ezen he
lyén más nemzetnek, mint valóban civilizált nem
zetnek, helye nincs. (Igaz!) 

Nem akarok szólani a törvény tárgyának fon
tosságáról; de engedje meg a t. ház, hogy annak sür
gősségéről szóljak egy pár szót. (Halljuk !) Sürgető 
szükségnek tartom, hogy a t. ház ezen javaslat felett 
minél előbb határozzon. Először azért, mert ne fe
ledjük el, hogy ezen hazában két millió 500,000 is
kolaköteles gyermek van, s hogy az sem mellékes 
kérdés, vajon ezen 2,500,000 gyermek nevelése egy 
évvel előbb vagy később kezdetik-e meg? (Helyeslés.) 
Másodszor azért, mert bármily roppant a felelősség 
érzete, mely rajtam fekszik, miután a népnevelés ve
zetése reám van bizva, én kötelességemet teljesiteni 
képes nem vagyok, ha a törvényhozás bizonyos el
ve te t nem mond ki, melyek a népnevelés alapját 
képezik. Ilyen például az iskola-kötelezettség, 

ilyenek azon eszközök, melyek által az iskolameste
rek ellátásáról s müveltetéséről gondoskodnunk 
kell. Harmadszor végre teljes őszinteséggel be 
kell vallanom, hogy épen a népoktatás terén meg
változott viszonyaink nem csak haladást nem idéz
tek elő, hanem egyes esetekben visszalépést is. Az 
előbbi absolut rendszer alatt nem lévén törvény, 
az, hogy törvény nem létezik, senkit abban, a 
mit tett, nem akadályozván, az egyes megyék
ben a szolgabirák és megyefőnökök az iskolaköte
lezettséget törvényként kimondották, és azon 
szülőket, kik gyermekeiket iskolába nem küldék, 
bizonyos birságra ítéltekéi, úgyszintén ráoctroyál-
ták az egyes községekre az összegeket, melyeket 
ők az iskolamesternek fizetni tartoznak, vagy 
azon munkát, mely szükséges arra, hogy iskola
épületek állíttassanak fel. Mi, mint az országnak 
alkotmányos kormánya, csak ott és annyiban ren
delkezhetünk, a mennyiben a törvény arra jogosít. 
És így mindaddig, mig törvény nem létezik, sem 
az egyes szülőket arra, hogy gyermekeiket iskolába 
küldjék, sem az egyes községeket arra, hogy isko
lamestereiket ellássák vagy iskolaépületeket állít
sanak fel, nem kényszeríthet] ük. Ennek folytán 
biztossá tehetem a t. házat, hogy több helyen, 
mint én hittem, az iskolába járó gyermekek szá
ma nem csak nem növekedett, sőt megfogyott; és 
minden, a mi ezen bajoknak elhárítására részint a 
népnevelési egyletek alakitása, részint hírlapok 
utján eszközöltetett, nem vezethet czélhoz, ha 
a kormány, midőn a népnevelés érdekében rendel
kezik, nem támaszkodhatik törvényre. 

Megengedi tehát a t. ház, hogy midőn ezen 
törvényjavaslatot asztalára leteszem, egyszersmind 
azon kérésemet fejezzem ki, hogy bármennyire le
gyen elfoglalva a t. ház más nagyfontosságú tár
gyakkal, ezen törvényjavaslatot minél előbb tár
gyalás alá venni méltóztassanak, mert teljes meg
győződésem szerint az 1848-ki törvények valóban 
biztosítva, valóban végrehajtva csak azon napon 
lesznek, melyen a t. ház a népnevelésről gondos
kodott. (Atalános élénk helyeslés.) 

Simonyi Lajos b.: T. ház! Egy interpel-
latiót intéztem a kormányhoz, melyben megkér
tem, vajon szándékozik-e és pedig mielőbb a közok
tatás tárgyában kielégitő törvényjavaslatot elő
terjeszteni ? Ezen nyilatkozatomra az igen t. közok
tatási miniszter úr nem azzal válaszolt, hogy bi
zonyos idő múlva törvényjavaslatot fog előterjesz
teni , hanem azzal, hogy magát a törvényjavasla
tot letette a ház asztalára. 

Elismerem, hogy ez a legkielégitőbb válasz, 
mit interpellatiómra nyerhettem. 

A t. közoktatási miniszter úr mai nyiiakoza-
tában megemlité, hogy midőn az 1848. XX. tör-
vényczikk 3-ik szakaszára hivatkoztam, nem idéz-
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tem betűjét. Ez nem is volt szándékomban, nem 
pedig azért, mert azt óhajtom, hogy egyedül en
nek szellemében történjék intézkedés, t. i., hogy a 
közoktatás tárgyában mielőbb törvény hozassék. 
Az 1848. XX. törvényczikk 3-dik szakasza ki-
mondjaazt, hogy a bevett hitfelekezetek egyházi 
és iskolai szükségletei közállami költségen fedez
tessenek. Nem idéztem e törvény betűit azért, mert 
ennek alkalmazását, foganatosítását nem tartom 
jónak, se kivihetőnek jelenlegi pénzügyi viszonya
ink közt. Egyébiránt azt hiszem, ez nem zárja ki 
azt, hogy az állam részéről oly iskolák alakíttas
sanak, melyek ne legyenek egyes hitfelekezetek 
iskolái, hanem a melyekben mindenki vallásfele
kezeti különbség nélkül részt vehessen; továbbá 
nem zárja ki azt sem, hogy azon községi iskolák, 
melyek szomorú viszonyainknál fogva, épen ugy, 
mint azt az igen tisztelt miniszter úr megemlité, 
hivatásuknak meg nem felelhetnek, az állam ré
széről segélyezésben részesittessenek, de csak annyi
ban, a mennyiben ezt. viszonyaik s körülményeik 
igénylik; de egyszersmind óhajtandó, hogy tör
vényhozás utján történjenek intézkedések, melyek 
által különösen a községi lelkészek oly helyzetbe 
juttassanak, hogy magasztos hivatásuknak kellő
leg megfelelhessenek. 

Tökéletesen pártolom miniszter urnák azon 
óhajtását, hogy e tekintetben minél előbb intézke
dés történjék; elismerem annak fontosságát s sür
gősségét : és e tekintetben bátor vagyok a t. házat 
is erre figyelmeztetni: mert igaz az, hogy a nép
nevelés legbiztosb támasza az alkotmány és sza
badságnak, és legbiztosb megvédője az absolutis-
mus, valamint oly izgatások ellen, melyek az al
kotmányt megtámadják és megsemmisitéssel fe
nyegetik. (Élénk helyeslés.) Epén azért óhajtom, 
hogy a t. ház, tekintve a tárgy fontosságát, azt 
mielőbb tárgyalásra kitűzni méltóztassék. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : Kivánja-e a t. ház, hogy a beadott 
törvényjavaslat felolvastassák? (Nem szükséges!) 
vagy felolvasandónak tekintetvén, kinyomassák 
s a ház tagjai közt szétosztassák ? (Helyeslés.) 

A t. ház engedelméből tiz perezre felfüggesz
tem az ülést. 

(Negyedórái szünet múlva:) 
M i h á l y i P é t e r j egyző {olvassa a kormány 

előterjesztését Jungholz községének a bajor vám- és 
közvetett adórendszerhez csatoltatása iránt Bajoror-
izággal kötött szerződés tárgyában 2). 

Bujanovics Sándor előadó (olvassa « köz
ponti bizottság véleményét 2). 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház átalánosságban 

s ) Lásd az Irományok 247-ik számát. 
! ) Lásd az Irományok 254-dik számának második felét. 

KÉPV. H. KÁPLÖ. 186&/«. VIII. 

I ezen szerződést? (Elfogadjuk!) Ez esetben átme
gyünk a részletes tárgyalásra. 

Bujanovics Sándor előadó: A központi 
bizottságnak a szerződés szövegére nézve csupán 
azon észrevétele van, hogy a szerződés bevezetése 
harmadik bekezdésének 6. és 7. sorában előfordu
ló, s már az Angolországgal kötött hajózási szerző
désnél is neheztelt ..birodalmi kanczellár" elneve
zés kihagyassék. s „az uralkodóháznak és a kül
ügyekminiszterét" szavak helyett: „az uralkodóház 
és közös külügyminiszterét" tétessék. 

E l n ö k : Elfogadja-e a ház a központi bizott
ságnak ezen módosítását? (H/fogadjuk!) Ennélfog
va a központi bizottságnak módosítása szerint fog 

I a Bajorországgal kötött szerződés kiigazittatni. 
C8engery I m r e j e g y z ő (olvassa a Jungholz 

községre vonatkozó szerződés ') 1 — 13-dik szakaszait, 
melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. Olvassa a 
14-dik szakaszt.) 

Bujanovics Sándor előadó: T. ház! Ezen 
pont második sorában sajtóhiba fordul elő, t. i. 
„be- és kiviteli adó", áll e helyett: „be- és kiviteli 
vám". Ugy hiszem, hogy ugy itt, mint máshol, a 
hol e sajtóhiba előfordul, be- és kiviteli vámokat 
kell tenni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Ennélfogva a 14-ik szakasz el van fogadva. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa a nyilatko
zatot a szerződés 14-dik szakaszához, a jegyzökönyvet s 
a zárjeqíjzökönyvet v). melyek egyenkint elfogadtatnak^) 

Elnök. A szerződés átalánosságban és rész
leteiben el lévén fogadva, szintén holnap kerül 
végleges szavazás alá. 

Következik a dohányról szóló törvényjavaslat 
részletes tárgyalása. 

Csengery Imre jegyző (olva ssa a dohány-
jövedéki törvényjavaslat 1-sö szakaszát.) 

Kerkapoly Károly előadó: A központi 
bizottság az 1-ső szakaszra mindjárt egy módosítást 
hoz javaslatba, mely szerint az következőleg lenne 
szerkesztendő: „A pénzügyminiszter felhatalmaz-
tatik, hogy a dohányjövedék iránt jelenleg fenálló 
szabályokat 1869-ik évi deczemb. 31-ig érvényben 
tarthassa, a következő szakaszokban foglalt módo
sításokkal." 

Csiky Sándor : Nekem e pontra azon észre
vételem van, hogy itt az van mondva, hogy a fen
álló szabályok addig, míg törvényhozásilag meg 
nem változtatnak, érvényben maradnak. Igen, de 
azt mégis tudnunk kellene, hogy a dohányjöve
dékre nézve fenálló szabályok miből állanak ? Ez 

] ) Lásd a 247-dik sz. Iromány I . mellékleíéí. 
') Lásd az Irományok 247-dik számának II, III . és IV-dik 

icámát. 
17 
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előttünk valóságos aenigma, olyan, melyet senki 
nem tud. 

E l n ö k : Fölvilágositásuí annyit vagyok bá
tor megjegyezni, hogy az osztályokhoz egy-egy 
példányban e szabályok megküldettek, s most is 
folyvást megtekinthetők az irodában, 

Csiky S á n d o r : Addig ne hozzunk még se 
törvényt, inig eme szabályok tartalmát nem tud
juk, és ahhoz képest, a mint azok elfogadtatnak, 
vagy módosíttatnak, alkossunk majd törvényt. 
{Fölkiáltások: Maradjon.') 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni a központi 
bizottság inódositását? (Elfogadjak!) 

Következik a 2-ik szakasz. 
Csengery Imre jegyző (olvassa a 2-ik és3-ík 

szakaszt,melyek észrevétel nélkül elfog adtatnak. Olvas
sa a,4-kbt.) 

Kerkapoly Kárloy előadó: A központi 
bizottság e szakasz 4-ik sorában e szavak helyé
be: „az illetékes jövedéki törvényszékek által" eszót 
kivárnia tétetni: „illetéke en". Ugyané szakasz vég 
előtti sorában e szó után: „tulajdoni" e szók irat- j 
nának: „vagy telekkönyvezett használati." 

Vál ly i J á n o s : T. ház ! A csak most felolva
sott 4 ik szakasz ellen észrevételem van. Én ezen 
szakaszt nem helyeselhetem: nem helyeselhetem 
főleg azon szempontból, mert az a jogegyenlőség 
magasztos elvét tetemesen megsérti, a mennyiben 
ugyanis nem ad minden polgárnak egyenlő jogot, 
hanem azt bizonyos feltételekhez köti, mely felté
telek az egyenlőség elvétől raeszsze esnek. Jelesen 
azt mondja: „dohánytermelés! engedélyre csak 
azok tarthatnak i g é n y t . . . " tehát engedély feltéte-
leztetik. Igaz, mondhatná valaki : de egyenlő jog 
van,mert mindenki folyamodhatik eugedélyérf.Am-
de nem áll a viszonyosság és egyenlőség akkor, 
midőn ezen engedély megadása felsőbb kegyosz
tástól függ, mely még a politikai vélemények sza
bad nyilvánítására is nyomást gyakorolhat: mert 
nagyon könnyen megtörténhetik, sőt a gyakorlati 
tapasztalat valamint eddig igazolta, ugy a jövőben 
is igazolni fogja azt, hogy ez sok tekintetben visz-
szaélésekre, .sőt mondhatnám, erkölcsrontó vissza
élésekre ad alkalmat. Tapasztaltuk ugyanis — 
sajnos volna, ha ezután is tapasztalnók, én azon
ban azon hitben vagyok, hogy a mi előbb történt, 
e törvény által elhárittatni nem fog — hogy ezelőtt 
voltak gyakori, sőt mondhatni, mindennapi esetek, 
hogy egész községek folyamodtak az iránt, hogy 
dohányt termeszthessenek; folyamodtak pedig 
azért, hogy ezen czikk jövedelme által a rajok ne
hezedő államterheket födözhessék ; és ugy ezek, mint 
igen sok egyesek, a választottak előnyére, a nél
kül, bog)' reájok legkisebb mértékben is alkal
mazható lett volna a kért engedély megadását 
gátló bármely szabály, a világos önkénykedés ki

folyásából elutasittattak, és nem volt rajok nézve 
sok tekintetben érvényesíthető azon egyedüli re-
medium sem, melyet az illetők felfolyamodás utján 
netalán élvezhettek volna ily elutasításuk történte 
után. mivel a magasabb helyre adott ilyen folyamo
dások felett, melyek ezen sérelmek leendő kiigazí
tása végett intéztettek, a hatóság által már megkez
dett eívszerinti eljárás tovább is folvtattatott; na
gyon természetes tehát, hogy ott is elmozdittattak, és 
igy nem termelhették azon czikket. melynek eláru-
sitásából adókötelezettségüket teljesíthették volna. 

Erkölesrontó visszaélésekre is tág tért nyit, 
mint mondám, mert ily esetekkel szemben egyes 

j közvetítő módokhoz nyúlnak az illetők, melyek ál
tal kérvényeiknek hatályt és cselekvési kört sze
rezhetnek. 

De ezen kívül mégafölduiiveléstésaföldneka 
tulajdonostól függő önkéntes kezelhetését korlátoz
za, és igy a jövedelmesithetést tetemesen csökkenti, 
mert nem használhatják szabadon saját földjöket, 
ugy a mint azt termeltetni és jövedelmezővé tenni 
vélik és hiszik. 

Mindezen okoknál fogva . tisztelt hass , 
nem pártolhatok oly törvényt, mely kivételeket 
szab, mely a jogélvezetet nem egyenlően terjeszti 
ki minden polgárra. Ugyanazért e tekintetben va
gyok bátor módositványomat a t'sztelt ház figyel
mébe ajánlani. 

Csengery Imre jegyző (olvassa Vállyi János 
••nóiositványát): WA 4-ik szakasz helyébe ez jójön: 
„Dohányt termelhetnek mindazok, ak ik a polgári 
törvény rendelése szerint terhes szerződést köt
hetnek." 

Elnök : Kérem azon képviselőket, a kik a 
4-ik szakaszt a központi bizottság módosításával 
elfogadják, méltóztassanak felállni. (Megtörténik.) A 
többség elfogadja. 

Csengery Imre jegyző (olvassa az s-ik 
szók iszt.) 

HaláSZ Bo ld i z sár : Nekem ezen 5-dik sza
kaszra nézve két észrevételem van, mert a jog
egyenlőség elvébe kétszer ütközik. 

Először a szakasz azon kitételére van meg
jegyzésem, mely igy hangzik: „A saját használat
ra termelt dohány, csak az engedélyezett termelő, 
s az avval közös házasságban élő férfi, családtagok 
által . . . használható fel." 

E g y SZó : Háztartásba u ! 
Halász B o l d i z s á r : Az egyre megy. (D>rlilt~ 

séíj.) Tisztelt ház! Már egyszer volt alkalmam bi
zonyos nagyfontosságú okmányt illetőleg azt az 
észrevételt tenni, hogy bár bizonyos kifejezés ben
ne ne volna; de ha már benne volt, senkisem volt 
képesítve belőle kitörölni. Én most is igen óhajta
nám, ha a nőket a férfiaktól jogegyenlőségi sz em~ 
pontból megkülönböztető szavak ezen szakaszban 
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benne nem volnának: mert azon esetben nem vol
nék kénytelen ellene észrevételt tenni. Azt hiszem, 
én mint koros férfiú nem jöhetek azon gyanúsítás 
alá, mintha a szépnem iránti kegyvadászatból lép
nék annak egyenjogúsága védelmére sorompóba; 
de teszem azt azért, mert én a lehető legtágabb 
értelemben kivánom a szabadelvüség és jogegyen
lőség fogalmát alkalmazni. Kénytelenek vagyunk 
elismerni, hogy a nők, már a természet, törvényei
nél fogva, nincsenek oly előnyös helyzetben, mint 
mi, irányukban sokszor önző férfiak; nem tagad
hatjuk, hogy ők már nevelésök helytelen volta 
miatt törvény által a polgári jogok élvezésétől is 
meg vannak fosztva. Én részemről óhajtom, hogy, 
mint már más müveit országokban történt, társu
latok alakuljanak a nők emancipálására: (Derült
ség) mert meg vagyok győződve, hogy az egyen
jogúság korlátlan életbe léptetése a nemzetek mű
veltségi fokának tartós hévmérője. Annál inkább 
óhajtom ezt, mert a magyar lovagias nemzet az 
özvegyek és hajadonok jogát a múlt korban már 
részökre kedvezőkg hangzó törvényekkel biztosít
ván, ezzel is a szépnem iránti hódolatát tanúsította. 

T. ház! kérem, ily mellékesen ne hozzunk 
oly törvényt mely azt látszanék az utókor előtt iga
zolni, mintha mi még ma is azt hinnők, hogy a nők 
velünk egyenlő jogok élvezetére nem jogositvák. 

Meglehet , a mit nagyon fájlalnék , hogy 
nem minden nők veszik oly szívesen indítványo
mat, (Derültség) mint a milyen, a jogegyenlőség 
iránti kötelességérzetből én azt teszem, mert felte
hető , hogy nem minden nő örül, ha felteszik róla, 
hogy dohányzik vagy szivarozik. (Hosszas de
rültség.) 

Azonban még pénzügyi tekintetből sem lehet 
ezen szakaszt indokolni, mert bizony kevesen van
nak a nők között, a kik a pipázást élvezik, és a 
miniszter úr nem sokat nyer, ha őket ettől az él
vezettől etltiltja. 

Méltóztassanak csak a dolgot gyakorlati ol
dalról venni figyelembe. Mily botrányos volna p. 
o. ha valamely nő azt mondaná^sj jenek: },Ked-
ves férjem, add át nekem azt a kos — akarom 
mondani dohány zacskót, rá szeretnék gyújtani;" 
(Átalános derültség) és férje kénytelen lenne, ha 
becsületes, a törvénynek engedelmeskedő jó pol
gár akar lenni, éa a finánczok,illetőleg a pénzügy
miniszter megrovásának magát ki nem akarja ten
ni, azt mondani: „Nem lehet, lelkem, (Átalános de
rültség) világosan el van tiltva törvény által.* Es 
ez csakugyan ugy is van, mert az általam megtá
madott szakasz így hangzik: „A saját használatra 
termelt dohány csak az engedélyezett termelő és 
az avval közös háztartásban élő férfi családtagok 
által . . . használható fel." 

Már most ki nem mondatik ugyan, hogy a 

nőknek egyátalában nem szabad dohányozni; ha-
' nem kimondadk mellékesen annyi, hogy ha esak-
| ugyan rá akarnak gyújtani, menjenek a pénzügy

miniszter úr trafikjába és ott vegyenek dohányt 
mert ez nem tilalmas. 

Hogy tehát, uraim, ezen botrányos eset ne 
! kerüljön elő, és másrészről a jogegyenlőség elvébe 

ütköző törvényt ne hozzunk : ezen szót „férfi" ki
hagyatni indítván y ózom. 

De van még egy másik megjegyzésem is, mely 
magoknak a kiváltságoltaknak látszó férfiaknak 

I jogait is korlátolja azzal, hogy ha saját használat-
j ra jogosítva vannak is engedély mellett dohányt 
! termelni. de már azt összegöngyölitve szivar alak* 
i ban élvezniök nem szabad. Hát ez mire vezet"? 
! Először bajos is ellenőrizni, mert ha csakugyan ne 
I kem van dohányom, hogy én azt össze ne sodor-
j jam és szivart ne csináljak belőle, ezt megakadá-
| lyozni csaknem lehetetlen. 

És, t, ház, hogy ne legyek kénytelen kétszer 
j beszélni — ugy is arról gyanúsítanak, hogy na-
• gyón sokat beszélek — tehát egyúttal olyan nió-
i dositványt nyújtok be, mely a 6. szakaszra is ki-
| teijed. (Nem, lehet! Szabályellenes!) Már bocsánatot 
| kérek, de ki akarnám kerülni a még egyszeri felszó-
| lalást. Méltóztassanak tehát megengedni, hogy most 
I tegyem meg észrevételeimet. Ezen 6. pont elleni 
i megjegyzésem indokolni fogja azon módositványt, 
| melyet az 5. szakaszra nézve fogok bemutatni. 
j Ugyanis azt tartalmazza ezen szakasz, hogy min-
| den férfi családtag számára 10 négyszög ölnyi te-
j rület engedélyeztetik; de csak férfi családtag szá-
' mára. Hogy a nő tagok számára is miért nem ? 
| szeretném indokolva látni. 

Ennélfogva van szerencsém mind a két pont-
' ra nézve jelen módositványomat a t. ház asztalára 
[letenni: és pedig azért (eszem ezt Írásban, mert 
j r^ár megtörtént rajtam, hogy csak szóval tevén 
! egyes szavak kihagyására, mint most is, módosit-
| ványt, szavazáskor azzal utasíttatott el inditvá-
] nyom, hogy írásban be nem adtam. 

Azt ezennel a ház figyelmébe ajánlom. 
Csengery Imre jegyző (olvassa Halász Bol-

I dizsár módositvártyát); „Figyelembe véve, hogy a 
! nők között is, habár kivételesen, találtatnak dohá-
i nyosok, ezen szakasz hatodik sorából ezen szó 
| „férfi", valamint a 4-dik sorból ezen szavak: „s 
egyedül pipadohányként" szintén azért kitörlen-

í dők, mert ez által, ha a saját szükségére termelt 
| dohányból szivart készitend, az engedélyt nyert-
j nek ezt felhasználni tilalmaztatnék, a nyert enge-
| dély indokolatlanul korlátoltatnék." 

Zsarnay I m r e : T. ház! A mi az előttem 
I szólott képviselő úr nyilatkozatát illeti, igaz, hogy 
I mióta az emberiség fenáll. mindenütt az emberek, 
! de különösen a nagyobb tehetséggel bíró festészek 

17* 
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és művészek különös gusztussal voltak, és legin
kább a nőnem kelleme és szépsége iránt. Apell*s 
Görögországnak, sőt Ázsiának minden szép nőjét 
összekereste, összenézte , hogy a mi kellem van 
benne, azt átvegye és a maga Venusában kőszo-
borban kinyomja. 

E g y SZÓ : Apelles festesz volt! 
Zsarnay I m r e : Hanem meglehet — a kii- ; 

ma szerint, pl. a forró égöv alatt a fekete emberek ! 
az ördögöt fehérre festik, az angyalt feketére; az 
izlés különféle — meglehet, belső meggyőződése 
Halász Boldizsár képviselő urnák, hogy az ideá
nak, műveltségnek és szépségnek jellegét azon nő
ben látja, kinek nagy hosszú pipaszár van a szájá
ban. (Atalános derültség.) Én ezen véleményben 
nem lehetek; én ezen irányt nem helyeslem. 

Folytonos hallgatásom által elég bizonyítvá
nyát adtam annak, hogy a nép kedvét keresők 
sorába nem igen tartozom: mert előttem főeszme 
az, mi a haza közjavára szükséges és az ország 
mostani pénzviszonyain segit. Itt tűrnünk kell, itt 
szavaznunk kell, hogy haladhassunk a mostani 
állapotból; de arra még sem akarok szavazni, 
hogy néhány százezer forint ^bejöveteléért nőink 
szelleme oda törpüljön , hogy ők a szép izlést ab
ban találják, hogy pipázzanak. 

A mi indítványának máscdik részét illeti, a 
melyben azt mondja : urak! kérelem van abban, 
hogy a szegény ember a maga osohányából, melyet 
igen drága áron vesz meg 20 krajczáron fizetvén 
D ölét, még csak szivart sem csinálhat. Igen jól 
tudom, hogy a dohány élvezése nem első szükség
lete az embernek, tudom azt, hogy mindössze két. 
legfeljebb három száz esztendeje annak, hogy a 
magyarok a dohányt ismerik. . . . 

E g y SZÓ : Lehelt most is pipával festik Sza
bolcsban ! 

Zsarnay Imre:.. . és mégis jeles vitéz hős 
magyarok voltak, s tán erősebbek voltak, mint 
most vagyunk; pedig nem pipáztak sok száza
don át. Ez is biztos jele annak, hogy nem múl
hatatlanul első szükséglet. Mindamellett ismerem a 
nép azon osztályát is, mely télben az ő munkája 
közt a hideget, nyárban a nap forróságát kényte
len tűrni: annak, hogy dohányozzék, hogy füstöl
jön, mintegy mulhatlan, nélkülözhetlen szükség
lete : mert ha dohányt nem kap , legalább bagót 
használ. En magam is szivaros vagyok. ("Bra
vó !) De ha azigazat kell kimondani, a szivarra 
nem sokat ad a szegény nép, noha azok ott a 
szélső bal oldalon szivar által akarják a nép alsó 
osztályát boldogitani (Derültség), pedig bizony azok 
szivarért nem esdenék. Csak a műveltebb osztály 
az, mely megkívánja a szivarzást, s mely örül, ha 
füstölhet, s talán arra is gondol, hogy ez által a 
hazának, ha csekélységben is , használ. 

Én tehát, valamint óhajtom azt, hogy a meny
nyire az állam viszonyai, különösen pedig pénz
ügyi állapotunk engedi, hogy valamint minden 
indirect adó, ugy a dohány-monopólium is meg
szűnjék — mikor történhetik ez meg? azt én nem 
tudom — most.azonban, miután azok, kik sziva
roznak . nem az alsóbb osztályú néphez, hanem a 
civilizáltabbakhoz tartoznak, nekik kedvezni nem 
akarok, sőt a szivarra még nagyobb adót szeret
nék vettetni. 

Ivánka I m r e : Épen most tanultam a tiszt, 
előttem szólótól, hogy a műveltséget a szivarozás-
nál kezdik mérni. Ezt a mértéket mai napig nem 
tudtam; de minden nap tanul az ember. Mert pl. 
azt is méltóztatott állitni, hogy ha no talán sziva
rozik vagy dohányozik , ez által bájait vagy ke-
cseit elveszti, vagy nem tudom mit. (Ugy is van!) 
Én igen röviden arra utalok, hogy keleten, hol bá
jos és kecses nők vannak, már átalán dohányoz
nak a nők, és ez már nyugaton is divattá kezd válni. 
Nem akarok e tekintetben hosszas dissertatiót tar
tani ; hanem egyszerűen Halász Boldizsár indítvá
nyát az egyenjogúság tekintetéből bátor vagyok 
pártolni. 

Halász Bold izsár : Indítványom nem pár
tolását Zsarnay Imre képviselő úr azzal kívánta 
indokolni, miszerint olyast fogott reám, mi nekem 
eszem ágában sem volt. Azt mondotta t. i., hogy — 
mint előttem szólott Ivánka Imre képviselőtársam 
megjegyezte — hogy nem is képzelhet kecses nőt 
dohányozva vagy szivarozva, és ennek ellentétéül, 
mintha én meg nem is képzelhetnék női szépséget, 
kellemet hosszúszárú pipa nélkül. (Fölkiáltások: 
Dol'sgra!) Ez is a dologra tartozik, mert az ellen
vetés a dologra tartozónak elfogadtatott. 

Én annyira nem helyeslem a dohányzást, még 
a férfiaknál sem, hogy magam sem élek vele ; ennél
fogva nem a dohányzó nők érdekében, hanem csak 
jogegyenló'ségi szempontból tettem indítványt. Ha 
szabad a férfiaknak, miért ne legyen szabad a nők
nek is, ha benne élvezetet találnak, dohányozni ? 

Azt méltóztatott mondani a képviselő úr, hogy 
valami népboldogító demokrata eszme kerestetik 
abban. hogy mi a nép alsó osztályainak a korlát
lan dohánytermelés engedélyezése által kedve zni 
akarunk. Bocsánatot kérek, azt nem mondta senki ; 
de az már mégis különös egy tilalom lenne, ha 
valaki dohányt termeszt, abból szivart ne csinál
hasson maga számára, a mint ezt tegnap az atalá
nos tárgyalásnál már érintettem is. 

Azt is megjegyezte a képviselő úr, hogy nem 
sokat kell itt egyébről beszélni, hanem csak arról, 
hogy a pénzügyminiszter urnák szükséges kiadá
sokra megkivánandókat szavazzuk meg. Nem tu
dom, a számtan szerint, miként fogja képviselő úr 
kimutatni, hogy ha az országban a nők eltiltatnak 
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a dohányzástól, ha csak a férfiak arra kényszerít
tetnek, hogy azok helyett is, a pénzügy javára pedig 
trafikdohányt használjanak: mit nyer az orszá
gos pénztár a nők elleni tilalom alkalmazása által"? 

Ennélfogva módositványomat ujolag is a t. 
ház figyelmébe ajánlom. (Szavazzunk!) 

Elnök : írásbeli módositvány adatván be, 
a kérdést a szavazatra fel kell tennem. Először a 
szerkezetre fog történni a szavazás. Kérem azon 
képviselő urakat, kik a szerkezet 5-ik pontját 
akarják elfogadni, méltóztassanak felállani. (Meg
történik.) A szerkezet 5-ik pontja elfogadtatott. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 6-ik 
szakaszt.) Halász Boldizsár képviselő úr e szakasz
hoz módositványt adott be, mely szerint a 6-ik 
sorból ezen szó : „férfi" annyival inkább kitör-
lendó'nek ajánltatik. mivel ugyanott minden egyes 
családtag részére, mely nő is lehet, külön-külön 
10D°-nyi tér igénybe vehető. 

Csiky I s t v á n : A felolvasott szakaszra nézve 
van egy átalános észrevételem, melyet pár szóval 
akarok előadni. 

A 6-ik szakasz megengedi, hogy minden ön
álló férfi, megtartván a törvényczikkben megirt 
föltételeket, 1 frt íelügyéleti s 20 kr. fogyasztási 
dij lefizetése mellett ültethessen a maga számára 
dohányt, de csak is 20 ölnyi térségen. Nem szólok 
arról, vajon az 1 frt felügyeleti dij tulcsigázott-e, 
s a 20 kr. fogyasztási dij nem igen sok-e? 
és elfogadom ezeket ugy, a hogy tervezve vannak, 
és elismerem, hogy ezen intézkedés által jótéte
mény adatik a népnek ; de ezen jótékonyság csak 
is a jó modu vagyonosabb osztályra hat jótéko
nyan, a szegény adózó népre pedig nem. 

Nem tartozkatik, ugy hiszem, e tárgyhoz, 
bebizonyítani, hogy hazánkban igen nagy a sze
génység, és hogy különösen a volt úrbéres osztály 
nagy része valóságos szegénységben sinylik: nem 
tartozik e tárgyhoz felhozni, hogy ezen nagy sze
génység a rósz kormányzatból vagy pedig más 
forrásból eredt-e? tény az, hogy hazánkban nagy 
szegénység van, s a t. ház ezt méltóztatik elis
merni. Legalább én Erdélyre nézve bizton merem 
állítani, hogy vannak hazánkban helységek, me
lyek január hó napjában, akkor, mikor ezen fel
ügyeleti és fogyasztási 5 frtot fizetni kellene, van
nak helységek, mondom, melyekben az adózó nép 
január hóban nincs azon helyzetben, hogy azon 
5 frtot be tudja fizetni a kincstárnak; sőt azt hi
szem, hogy nem koczkáztatok sokat, ha azt állítom, 
hogy több helységben hetek múlnak el, a míg a 
szegény adózó nép egy krajczárt láthat. Kérdem, 
hogy ily állásban segítve van-e a szegény adózó 
népen, ha annak csak 20 négyszög ölön, de keve
sebben nem szabad termeszteni ? Én ugy hiszem, 
nem lesz segítve, mert januárban nincs módjában 

a szegény népnek 5 frtot fizetni egy holdtól, mely
nek hasznát ő ugy is csak 1 év múlva vehetné. 

E kedvezmény tehát jótékony lehet a vagyo
nosabb osztályra nézve; de a szegény népre nézve 
nem fog kedvezményül szolgálni: sőt ürügyül 
fog szolgálni arra. hogy rósz akaratú emberek azt 
mondják, hogy az országgyűlés szentesitette a do-
hánymonopoliumot, kedvezményeket kötött ki 
ugyan, de ezen kedvezményeket ugy rendszere
sítette, hogy azokban a szegény adózó nép nem 
részesülhet. 

Módositványom oda irányul, hogy a szegény 
néposztály is részesülhessen ezen kedvezményben, 
ugy t. i., hogy minden, a törvényben meghatáro
zott minőséggel biró férfi ültethessen 1 frt felügye
leti és 20 kr. fogyasztási adó mellett 10 — 20 hol
dig dohányt szabad választása szerint; sö't, ha a t. 
ház kegyeskednék hozzájárulni, ezen 10 ölet is 
le lehetne 5 ölre szállítani, mert annál több hon
polgár élvezhetné a törvény jótékonyságát. 

Nem hiszem, hogy ezen intézkedés ellenke
zésbe jönne akár a kereskedelmi szerződéssel, me
lyet a két minisztérium közös megegyezéssel kö
tött, akár pedig a magyar kincstár érdekével. 
Nem jön ellenkezésbe a kereskedelmi szerződéssel, 
mert hiszen a lajtántuli népeknek nem állhat ér
dekekben egyfelől, hogy Magyarországnak minél 
kevesebb része élvezhesse a törvény jótékonysá
gát ; de másfelől attól sem lehet félni, hogy a laj
tántuli államkincstárra nézve ezen intézkedés 
káros befolyást gyakorolna, miután józanul nem 
lehet feltenni, hogy az Önszükségletére termelő 
miért csempészné néhány font dohányát Ausztri
ába ? A csempészkedéstől félni lehet, különösen 
csak is a kincstár számára termelők részéről. De 
ezen intézkedés össze nem ütközhetik a magyar 
kincstár érdekével sem, sőt annak gyarapítására 
szolgál: mert például míg ezen 6. szakasznak jelen
legi formájában megtartása mellett csak egy bizo
nyos mennyiségű dohányra számithatni, addig 
módositványom elfogadása esetében csalhatatlanul 
két annyira lehet számítani, sőt ha a t. ház kegyes
kednék lejebb szállítani a 10 ölet, 4 — 5-ször annyi 
dohány is ültethetik, mint különben ezen szakasz 
megtartása mellett. 

Én részemről módositványomban először a 
mennyiséget csak 10 ölre kértem leszállittatni azért, 
mert okultam egy nagy férfiú által nem régiben 
mondott szavakon : t. i. midőn az ember valamit 
kér, vigyázzon, nehogy sokat kérve a keveset is 
elveszítse. Épen azért én részemről, noha meggyő
ződésemmel nem egyezik, azzal is meg leszek elé
gedve, ha a t. ház méltóztatik a 20 ölet 10 ölre 
leszállitani. És hiszem, hogy ezen módositvány 
elfogadásával két akkorára fog növekedni a ter
melés, mint lenne azon mennyiség, melyet ezen 
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6-ik szakasz megtartása esetében lehet remény
leni. 

Én tehát remélve, hogy miután a t. ház a só-
ár leszállítása tárgyában a nép érdekeit oly mele
gen pártolva közreműködni méltóztatott, hogy a 
só ára leszállittassék, hogy módositványomat 
azok is. kik a dohány-monopóliumnak in thesi 
ellenségei, pártolni fogják, ajánlom azt a t. ház 
figyelmébe, 

Csengery Imre jegyző {olvassa Csiky István 
módositványát, mely szerint a 6-dik szakasz első, 2-dik 
és 3-dik sora ezen szóig: félnek" kihagyandó és he
lyébe igtatandó: „saját használatra dohánytermelési 
engedély csak 10 Dn-töl 20 n°-ig adatik a jelentkező 
félnek".) 

S o m o g y i L á s z l ó : Tisztelt ház! Határozot
tan nyilatkoztatom, hogy ez indítványt részlete
sen s átalánosan pártolom. En a nép közt neve
kedve, (Zaj) tudom, és bizonyosan vannak sokan 
köztünk, kik szintén mondhatják, hogy a mióta a 
dohányegyedáruság behozatott, kérdezősködtek a 
nép között, és azon kérdést tevék : ti szegény embe
rek, mennyit szívtok el évenkint azon trafik-dohány
ból ? én legalább kérdezősködtem; és azon meg
győződésre jutottam, hogy a legszegényebb em
ber is naponkint egy régi pengó'krajczár áru do- I 
hányt kénytelen volt elszívni. Ha már most ezt 
egybevetjük azzal, a mit pénzügyminiszter úr 
•egykt r nyilvánítani szíves volt, hogy t. i. egy 
négyszeg ölön legtöbb két font, legkisebb 1 font 
és közópszámban egy étí fél font dohány termesz- j 
tetik ; és ha kiszámítjuk azt, hogy a legszegényebb i 
ember is évenkint 1 régi pengó'kraczár árát szo- j 
kott megszívni és igy körülbelül 16—20 forintnyi | 
dohányt fogyaszt évenkint a legszegényebb em- j 
ber is, vagy is ennélfogva a legszegényebb ember j 
10—16 font dohányt szükségei évenkint; ha te-
hát igaz, hogy a szegény népen könnyíteni aka
runk az által, hogy mindenkinek ültetési enge
délyt adunk: bizony a régi szükséglethez kell 
mérni és a szegénység fokához, mert csak igy lesz 
áldássá az engedély. Ennélfogva, ha igaz, hogy í 
10 négyszegű ölön legkevesebb 10, közép szá- I 
xnítás szerint 15, legnagyobb mérvben pedig 20 j 
fontnyi dohányt termeszthet a szegény ember: | 
ez okvetlen elég lesz évi szükségére; de nem is j 
sok. Továbbá, kérem, vegye figyelembe a tisz
telt ,ház azt is, hogy midőn az engedélyeket osz
togatjuk, ugy kell felvennünk és néznünk, hogy ne 
legyen alkalma a szegény népnek az államjöve
déket csonkítani: mert mihelyest fölösleges do
hánya van, okvetlen alkalmat nyújtunk arra, hogy 
például az, ki évenkint 40 — 50 font dohányt ! 
termel, jó barátjai s szomszédjainak is adjon. En
nélfogva engem minden ok meggyőz arról, hogy 
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jelen indítványt részletesen és átalánosságban 
pártoljam s ajánljam a tisztelt háznak. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: T. ház! 
Szabadságot veszek magamnak röviden elmon
dani az okot, miért hozatik 20 D öl javaslatba. Én 
a t. képviselő úr által emiitett adatokat épen meg
fordítva hiszem helyeseknek. Ugyanis az engedé
lyezett összegnek ugy kell kimérve lenni, hogy 
azzal egy család, t. i.az, a mely a bejelentést teszi, 
közép termés mellett beérhesse, még pedig nem 
valami felesleges számítás, hanem a rendes számí
tás szerint: ez pedig azon mennyiség, mennyi körül
belül 20 D ölön teremhet. Sokkal nehezebb hely
zetben lenne az illető, ha csak három vagy négy 
hónapig érné be az általa termesztett dohánynyal, 
a többi hónapokban pedig a dohány árulásból 
kénytelenittetnék dohányt venni. Nézetem szerint 
20 D öl oly terület, mely a szükségletnek szűken 
és kellő tarkarékosság mellett megfelel. Ha 10 D 
öl engedélyeztetnék, ez igen megszaporítaná a 
felügyeleti költségeket; azon kivül pedig 10 Q 
ölön alig terem valami, s tehát a czél, mely szán
dékoltatik, alig volna elérhető. Tavaly próbaké
pen 74 D ölre adatott némelyeknek engedély : ezen 
területen körülbelül annyi terem, a mennyi egy 
számosabb tagból álló családnak elégséges. De 
azonkívül azt se méltóztassék feledni, hogy ezen 
igen megszorított mennyiség arra vezethetné az 
illetőket, hogy később dugárusság által szerezzék 
be a szükségelt mennyiséget, mi valóban az állani 
megkárosításával járna. 20 D ölön terem annyi, a 
mennyi szükséges egy pipázó ember szükségleté
nek fedezésére; ha pedig számosabb a családja, 
ugy szaporittathatik a területnek nagysága; ha 
azonban az engedélyezett terület kisebb volna, az 
annyi ellenőrzési költséggel járna, mely nehezen 
volna elviselhető. 

Tisza K á l m á n : T. ház ! Ezen indítvány 
alkalmából óhajtom röviden elmondani, hogy egy-
átalában ezen dohány-törvények egyes szakaszait 
minő szempontból bírálom meg. 

Hogy a dohánymonopoliumnak ellensége 
vagyok, hogy azt. a mennyire lehet, mentül elébb 
eltöröltetni kivánom, azt nincs miért ismételjem. 
Ha azonban a dohányjövedék és monopólium fen-
áll, akkor nem akarom és nem akarhatom, hogy 
a terhek gyülöletességei, kellemetlenségei meg
legyenek s a kincstárnak haszna még se legyen; 
s épen azért olyan indítványt, mely midőn a mo
nopólium terheit, gyülöletességeit meghagyja, a 
kincstár jövedelmeit veszélyezteti, pártolni nem 
fogok. Ezen indítványok sorába esik az, mely 
most tétetett, s melyet ezen indoknál fogva nem 
pártolhatok. 

Egyébiránt azt hiszem, igen nagy csalódás
ban él a t. indítványozó úr. bár azt mondja magáról, 
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hogy ö a nép közt nőtt fel (Közbeszólások: Nem, i 
az indítványozó, a pártoló!).... tehát a pártoló úr, I 
ha, ő a nép javára tette az indítván}^, igen 
nagy csalódásban él, ha azt hiszi, hogy ez által 1 
a népnek valami kellemes vagy használható dol
got tett. Mert, kérem, a ki tudja, hogy a dohány 
mennyit terem, és nem akarja fölvenni a maximu
mot, hanem tekinteni akar olyan évekre, mikor j 
alig terem valami, az nem fogja mondhatni, hogy 
5 vagy 10 öl dohány egy pipás ember szükségle- j 
tériek megfelel; másfelől midőn az 5 vagy 10 ölre 
is meghagyja az 1 frt felügyelési dijat — már pedig 
ezt nem lehetne megtagadni, mert ezzel a 10 öllel 
csak «nnyi bajvan, minta 20-szal — akkor végtelen 
drágává teszi a dohányt, és hitem szerint annyira 
illusoriussá az engedélyt, hogy azt valósággal 
senki használhatni nem fogja. 

Ennélfogva én sokkal inkább a szerkezet 
mellett szavazok. (Közkelgeslés.) 

Elnök: Kérem azon képviselőket, kik a clo-
hányjövedék iránti törvényjavaslat 6-dik szaka-
rzát a szerkezet szerint elfogadják, méltóztassanak 
felállani. (Megtörténik.) A képviselőház a 6-dik 
szakaszt elfogadja. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 7-dik 
szakaszt.) 

Kuba János : T. ház! Ezen szakaszra 
nézve azon alázatos észrevételem van , hogy 
nincs öszhangzásba hozva az 5. és 6 szakaszszal 
azon kitételre nézve , mely a saját és a kö
zös háztartásban élő férfi családtagok számára 
termesztett dohányból a felügyeleti dij kisza
bására nézve határoz. (Zaj.) Ugyanis az idén 
kiadott dohánytermelési engedélyekre nézve a 
miniszteri rendeletnél fogva, szintén ily forma 
tartalmú szakasz vonatott a rendeletbe; és még
is ennek elleneié, bár nem az illető pénzügyi 
közegek által, nem tudom, tévedésből vagy 
ferde felfogásnál fogva, az 1 frtra szabott ille
ték nem csak az illető termelőtől, hanem még a 
családtagoktól is egyenkint 1 írtjával szedetett 
be. E nézetemmel egyenlő volt a pénzügymi
niszter úr nézete is, mivel — s 
kell neki szavaznom — 
szedett illetékeket az 

ezért köszönetet 
e ferde felfogásból be-
illetőknek visszaadatta. 

Nehogy tehát ezentúl is ily dolgoknál ferde fel
fogások forduljanak elő, c tekintetben módo-
sitványomat a t. ház asztalára leteszem, s felhí
vom a t. házat, hogy azt méltóztassék elfogadni. 
Módositványom következő. (Olvassa:) „A hete
dik szakasz első sorában ,,a saját" szavak után 
tétessék: „és vele közös háztartásban elő férfi 
családtagjai." (Maradjon 1) 

Csengery Imre jegyZő (felolvassa Kuba Já
nos módos'dvilnyát.) 

Lónyay Menyhért pénzügyér: A hetedik 

szakasz szerkezete maga sem mond egyebet, mert 
azt fejezi ki, hogy az engedélyi díj akár 10, akár 
70 négyszög ölre terjed, mindig csak engedélyre 
szól ; az értelem tehát ugyanaz. Ha egyébiránt kí
vánni méltóztatnak, hogy még világosabban te
tessék ki, nem ellemem. (Nem szükséges!) 

Elnök: Méltóztassanak azok, kik a 7-ik sza
kasz eredeti szerkezetét elfogadják, felállni. (Meg
történik.) Nem lévén egészen tisztában, kérem azo
kat, kik azt el nem fogadják, szíveskedjenek fel
állni. (Megtörténik.) A többség a szerkezetet elfo
gadja. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 8. szakaszt.) 
OpiCZ S á n d o r : T. ház.'J A dohányjövedék

ről szóló törvényjavaslat 8-ik szakaszában azon 
egyének, a kik engedély mellett a kincstár szá
mára vagy külkereskedés számára termelnek, nin
csenek arra feljogosítva, hogy saját számukra is 
termelés végeit földet akként, mint azok. kik nem 
termelnek a kincstár számára vagy külkereske-
désre, válthassanak ; de gondoskodva van rólok 
akképen, hogy midőn dohányukat a kincstár szá
mára termelők a kincstári raktárakba, a külkeres-
kedésre termelők pedig a kereskedőkhöz, kik a 
külföldre kereskednek, beszállítják: azoknakfejen-
kint 12 font dohány saját termésükből visszaada-
tik. Különösen megemlittetnek itt a termelők, meg-
emlittetnek a termelőknek a 1 G-ik évet meghala
dott férfi családtagjai, és megemlittetnek a feles 
kertészek. En ugy hiszem, első tekintetre látni, 
hogy itt azért, mert a esempcszkedést először a 
termelők közt, másodszor pedig különösen a feles 
kertészek közt lehetetlen elkerülni, akarva nem 
akarva a törvényhozás megengedte azt, hogy leg
alább saját használatukra tarthassanak meg bizo
nyos mennyiséget. De itt méltánytalansá,got látok : 
mert ha ezen törvényjavaslat 8-ik szakasza meg
engedi, hogy a termelők azért, mert saját föld
jükön termelnek, saját földjöknek gyümölcsét él
vezhessék, ha megengedi a feles kertészeknek, hogy 
azon dohányból, melyet fáradságuk és munkájok 
által termesztenek, a kincstárnak fizetendő bizo
nyos összegért részesüljenek : nem látom át, hogy 
midőn e kedvezményt a gazdag tulajdonosok 
gyermekei is élvezhetik, miért ne élvezhessék a 
szegény feles kertészek figyermekei is? annál 
kevésbbó, mert. ha az mondatik, hogy az illető 

i termelők gyermekei élhetnek vele, ez azért van 
I nekik megengedve, mivel azon gyemiekek a do

hánytermelésnél foglalkodnak; a mit kereken ta
gadni kell: mert abban a gazdák gyermekei vajmi 
ritkán és vajmi keveset fáradnak, hanem fáradnak 
a kertészek, és tízszerte többet fáradnak a kerté
szek gyermekei, mert magokról a kertészekről el 
lehet mondani, hogy legfölebb tized részét végzik 
a munkának s a dohánytermelésnél egyedül a fe-
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les kertészek*"nejei, gyermekei, a kisebbek is, de 
különösen a nagyobb gyermekek fáradoznak. 
Azért bátor volnék ajánlani, hogy a dohány-jöve
dékről szóló törvényjavaslat 8. szakasza tizenötö
dik sorában ezen szavak után : „egyes feles ker
tészek ezen szavak tétessenek: „és ezek tizenhat 
éves férfi gyermekei részére.u 

Lónyay Menyhért pénzügy ér: Részemről 
ezen kívánságot méltányosnak tartom, és részem
ről elfogadom azan módositványt, hogy ha a ker
tészeknek 16 évet meghaladó férfi családtagjaik 
volnának, azokra is kiterjesztessék ezen kedvez
mény. (Maradjon a szerkezet! balról. Elfogadjuk! 
jobbról.) 

Elnök: Mindenekelőtt az eredeti szövegre 

kell szavazni. Mél őztassanak azon képviselők, kik 
az eredeti szerkezetet elfogadják, felállni. (Megtör
ténik.) Az eredeti szerkezet nem fogadtatik el. 
Méltóztassanak már most felállni azok,a kik a 8. sza
kaszt Opiez Sándor képviselő úr módositványával 
akarják elfogadni. (Megtörténik.) Elfogadtatott, 
(Folytassuk holnap! Ma!) Egyes félkiáltásokból 
nem tudom kivenni a t. ház akaratát, vajon foly
tassuk-e ma az ülést vagy holnap ? (Folytassuk ma!) 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 9. szakaszt. 
Elnök: Elfogadja aknáz? (Elfogadjuk!) Te

hát el van fogadva. (Holnap! Holnap !) Kérem a t. 
képviselőket, méltóztassanak holnap 10 órára 
megjelenni. 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 

CCXLVII. ORSZÁGOS ULES 
1868. junius 24-dikén 

G a j z á g ó S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : Missice János megbízó levele és kérvények bemutattatnak. A kormány felel Csanády Sándor interpellatiójára 
a vsllásbeli jogegyenlőség ügyében. Simonyi Ernő sajtóügybeli miniszteri rendelet iránt interpellálja a kormányt. Granzenstein Gusz
táv végleg, Széli Kálmáa feltétesen igazoltatik. A költségvetés június havára megállapíttatik. A báz hivatalnokai s szolgái állandósí
tására vonatkozó javaslat bemutattalak. Az eddigi adószedés meghosszabbitása iránti türvényj avaslatról a központi bizottság beadja 
jelentését. A sójövedéki törvényjavaslat, továbbá a Nagy-Britanniával s Bajorországgal kötött szerződések végleg megszavaztatnak. A 
őohányjövedéki törvényjavaslat részletes tárgyalása tovább foly s bevégződik. A szeszadóról szóló törvényjavaslat átalánosan és rész
letesen végig tárgyaltatik. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös József 
6., Lónyay Menyhért, Mikó Imre gr,, Wenckheim 
Béla b.; később Gorote István. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 5/4 órakor. 

Elnök : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Csengery Imre jegyző úr vezeti; 
a szólani kívánók neveit Mihályi Péter és Horváth 
Lajos jegyző urak jegyzik föl. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Csengery Imre jegyző (olvassa a június 

28-án tartott ülés jegyzökönyvét.) 
Elnök : Nincs semmi észrevétel ? (Nincs!) 

Tehát a jegyzőkönyv hitelesittetik. 
Missics János sz. k. Temesvár városa részé

ről megválasztott képviselő beadja eredeti meg-

bh.ó levelét. (Éljenzés a bal oldalon.) Az állandó iga
zoló bizottságnak adatik át. 

Boka Józzef debreczeni lakos és zenész az 
ott helybeli vasúti állomás közegei által okozott 
400 frtra menő kárának megtérittetését eszközöl
tetni kéri, 

Szentes város közönsége a pest-csongrádi 
csatorna létesítését eszközöltetni kéri. 

Özvegy Grönczy Sámuelné beregszászi lakos 
a nemzeti színház nyugdíjintézetéből dijaztatását 
kéri eszközöltetni. 

Közép-Szonok megye közönsége a hadsereg 
nemzeti lábra állítását és a honvédelmi rendszernek 
még ez ülésszak alatt megállapítását törvényhozás 
utján eszközöltetni kéri. 

Mindezen kérvények véleményes jelentéstétel 
végett kiadatnak a kérvényi bizottságnak. 
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T r e f o r t Ágoston : Tisztelt ház! A hosszu-
foki Körös-szabályzó társulat kérvényét, mely sze
rint a Köröst, mint hajózható folyót az országos 
költségen szabályozandó folyók közé soruztatni 
kéri, van szerencsém a ház asztalára letenni és a 
ház figyelmébe ajánlani. 

ElnÖk: A bemutatott kérvény a kérvényi bi
zottságnak adatik ki. 

Eötvös József b. vallásügyi miniszter : 
Bihar megye berettyó-ujfalusi kerülete t. képvi
selője nyilatkozatra hívta fel a kormányt az iránt: 
„szándékozik-e ezen ülésszak alatt az 1848-diki 
XX-ik t. czikkely értelmében, egy a vallási jog
egyenlőség szent elvének életet adó törvényjavas
latot az országgyűlés elé terjeszteni ?fc 

Nem osztozhatom azon nézetekben, melyek
kel t. képviselőtársam ezen felszólalását indo
kolta. 

Én részemről, habár az 1848-iki XX-ik t. 
czikk, rendeletének azon részében, melynél a teljes 
jogegyenlőség csak a törvény által léptethetik 
életbe , a teljes jogegyenlőség még létesitve nincs, 
a vallások közt létező viszonyokat nem tekinthe
tem olyanoknak, melyek a méltányosság és köz
érzület valóságos botránykoztatására szolgálná
nak. En nem hiszem, hogy ezen állapot az egy 
haza polgárai közt a meghasonlás és gyűlölség 
magvait hintené el. 

Megengedem, lehetnek, só't tán vannak is né
melyek, kik abban, mert a vallás tekintetében, 
mint más tekintetekben is, az 1 848-ki törvények 
minden ezéljai még tökéletesen nem • létesíttethet
tek, izgatás anyagát keresik. Meglehet, vannak 
egyesek, kik ezen állapotjainkat is arra használ
ják fel, hogy e haza polgárai közt a gyűlölség mag
vait hintsék el; de én meg vagyok győződve, hogy e 
hon polgárainak keble, bár mely vallásfelekezethez 
tartozzanak is. nem azon talaj, melyen a gyülölség-
nek magvai ki fognának kelni.(2 'etszés) Hogy e nem
zet, mely még akkor is, mikor külső befolyások 
következtében vallási kérdésekért fegyverben ál
lott, soha nem feledkezett meg arról, hogy külön
böző egyházakban csak az egy hazára kéri Isten ál
dását ; hogy ezen nemzet, mely oly korszakban, mi
dőn Európának majdnem minden népei a vallás kö
vetkeztében ketté váltak, soha egységének érze
tét nem vesztette el, hogy ezen nemzet azért, mert 
az 1848-iki XX-ik t. czikkben kimondott jog
egyenlőség mindeddig tökéletesen létesitve nincs, 
egymást gyűlölni, egymástól elválni fogna: nem 
hihetem. (Tetszés.) 

De ha az indokolásra nézve t. képviselőtár
sunkkal egyet nem érthetek, tökéletesen egyetér
tek vele arra nézve, hogy vallási kérdéseinknek 
törvényhozásilag való teljes befejezésénél alig 
ismerek fontosabb feladatot. (Helyeslés.) Felada-
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tünk ez azért, mert először az 1848-iki XX. tör
vény ezt világosan rendeli; feladatunk azért, mert 
a vallások tökéletes egyenjogúságának életbe lép
tetése szükséges következménye azon elveknek, 
melyeken egész alkotmányunk 1848 óta alapszik ; 
szükséges következése helyzetünknek, mert oly 
országban, melynek alkotmánya az egyenjogúság 
elvére alapittatott, még a legegyszerűbb logikával 
sem fér össze, hogy azon viszonyok, melyek min
den egyes polgárt legközelebbről érdekelnek, ne 
az egyenlőség elve szerint intéztessenek el; (He
lyeslés) és melyek oly országban, hol az alkotmá
nyos államnak minden biztosítékai megvannak, 
hol sajtószabadság létezik, egyes vallásoknak ural
kodása nem ezen vallásoknak szolgál javára, ha
nem azokat csak örökkévaló és pedig ellenállhat-
lan megtámadásoknak teszi ki. (Elénk helyeslés.) 

Meggyőződésem szerint tehát érdekében fek
szik az országnak, hogy 1848-iki törvény elvei 
minél előbb létesíttessenek minden következéseik
ben ; érdekében fekszik a haza minden egyes pol
gárának, hogy az, mi köztünk súrlódásokra ad
hatna alkalmat, mentül előbb eltávolittassék ; és 
érdekében fekszik minden egyes vallásfelekezetnek: 
és e tekintetben biztossá tehetem a t. házat, a 
katholikusok épen nem képeznek kivételt, (Fölki
áltások : Igaz! Ugy van!) mert ők azt, mit a t. 
képviselő úr a katholikus vallás uralkodásának 
méltóztatott nevezni, inkább oly állapotnak tekin
tik, melyben a katholikus vallás az őt megillető 
szabadságot nem élvezheti. (Fölkiállások : Nagyon 
igaz!) 

Hogy azonban, bár ez a kormánynak szint
úgy, valamint kétségkívül a t. háznak nézete, az 
184b-iki törvény által kimondott jogegyenlőség 
még eddig létesitve nincs : ennek két uka van. 

Az első : rendkívüli helyzetünk, melynél forrva 
a törvényhozás, midőn a legszükségesebb és elha-
laszthatatlanabb teendőkkel el van halmozva, néha 
azon szomorú kénytelenségbejut, hogy oly tárgya
kat is, melyeknek hasznosságáról, sőt valóságos 
szükségéről meg vagyunk győződve, megoldani 
nem áll hatalmában, mert az idő hiányzik. És a 
t. képviselő úr, ha azon tárgyakat méltóztatnék 
tekintetbe venni, melyekkel eddig törvényhozásunk 
foglalkozott, azon ügyeket, melyek most tanács
kozásaink tárgyát képezik, és azokat, melyek
nek mint előlegeseknek tárgyalása határozat által 
a törvényhozásnak kötelességévé tétetett: maga a 
t. képviselő úr talán nem egészen a cultusminiszte-
riumot fogná felelőssé tenni, hogy a vallási kér
dések eddig nem oldattak meg. 

De a másik ok, miért ezen kérdések megol
dása még eddig nem is kisértethetett meg, csak
ugyan a minisztérium nézeteiben és azon állás-
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pontban fekszik, melyet az minden vallási kérdé
sekben elfoglalni szándékozik. 

Meggyőződésem szerint a természetes állás, 
melyet az államnak és a törvényhozásnak a külön
böző vallásfelekezetek irányában el kell foglalnia, 
nem a közöny: a mi azon morális elveket hirdeti, 
melyek az államnak alapjait képezik, miben a 
polgárok milliói megnyugvásukat keresik és ta
lálják, a törvényhozás előtt soha közönyös nem 
lehet. (Helyeslés.) Tehát nem a különböző vallások 
irányában alkalmazott közöny a törvényhozásnak 
és kormánynak feladata; nem ez azon szempont, 
melyből a vallási kérdéseket tárgyalnunk kell; 
hanem az egyenlő tisztelet minde.i vallás irányá
ban, belátása annak, hogy az átalános vallásos
ság a legszorosabb összeköttetésben áll az állam 
jóllétével is. hogy az állam soha nem áll biztosab
ban, mint midőn a polgárok vallásos érzületére I 
támaszkodhatik. (Tetszés.) 

A feladat tehát, mely az 1848 ki törvény 
végrehajtásánál a kormány előtt áll. e szerint nem 
lehet az, hogy ezen törvényt bármi módon végre 
hajtsa. Mert kétségtelen, hogy a vallásegyenlőség 
és viszonyosság elvei oly módon is végre
hajthatók, mely által vagy egyes vallások, vagy 
pedig mindé:: vallások a magok érzületében sértve 
éreznék magokat. De nem ez, felfogásom szerint, 
a, kormány feladata. A kormány az 1848-iki tör
vények rendeletét nem ugy fogja fel, hogy az ál
tal csak az egyenlőség létesítése czéioztatott, 
bármennyire sértve érezze magát ez által az egyes 
confessio. 

A kormány feladatát abban találja, hogy az 
1848-iki törvények szándékát teljesítse. E szándék 
pedig az volt, hogy teljes megnyugvás szereztes
sék e hon minden felekezetű polgárainak. 

Erre pedig nem elég, hogy csak bizonyos 
szabályok mondassanak ki a törvényben és hogy 
csak minden felekezetre egyaránt alkalmaztassa
nak, hanem felfogásom szerint kötelessége a kor
mánynak arra törekedni, hogy az egyenlőség elve 
ne csak átalánosan, hanem oly módon létesíttessék, 
hogy ha az által minden felekezet magát tökéletesen j 
kielégítve nem érzi is, legalább sértve ne érezze ma- ! 
gá t egyik vallásfelekezet se. Erre nézve pedig szűk-
séges, hogy az egyes kérdésekben az egyes vallás- I 
felekezeteknek nézetei a kormány előtt tökélete- | 
sen ismerve legyenek. 

Méltóztassék az egyes kérdéseket tekintetbe 
venni, melyekre nézve az egyenlőség még nem 
létezik. 

Ilyen például az áttérés kérdése. Erre nézve 
ugy lehet határozni, hogy az áttérés minden for
maság nélkül megengedtessék mindenkinek, s ha 
ezen törvény minden felekezetre szól, az egyenlő
ség helyre van állítva; ezt azonban lehet helyre 

hozni ugy is, ha kimondatnék, hogy ugyan azon 
megszorítások, melyek most a katholikusoktól kö
veteltetnek, ha más vallásra mennek át, követel
tessenek a más vallásuaktól, ha katholikus hitre 
térnek át. 

A vegyes házasságból született gyermekekre 
nézve, (Halljuk! Halljuk!) mi a legfontosabb kér
dések egyikét képezi, van három mód: as egyik 
az, mely Poroszországban létezik, hogy a gyer
mekek vallásának meghatározása a szülékre bi-
zatik s a törvényes intézkedés csak akkor í oglal 
helyet , ha a szülék a gyermekek nevelé
sére nézve nem egyeznek meg ; lehet továbbá 
elhatározni, hogy a gyermekek mind apjok vallá
sát kövessék; lehet ismét elhatározni — a mi ná
lunk Erdélyben divatozik — hogy a gyermekek 
nemök szerint, a lányok auyjok, a fiuk apjok val
lását kövessék. 

Ha a törvény ezen intézkedéseknek bármelyi
két, de átalánosan elfogadja, az 1848-iki törvény 
létesitve van; de tagadom, hogy a kormánynak 
jogában állana, s nem hiszem, hogy a törvény
hozásnak feladata volna, ezen kérdésekben hatá
rozni a nélkül, hogy tekintetbe venné az egyes 
vallásfelekezetek nézetét, kívánalmait, érzületét: 
mert vallási kérdéseknél puszta többség a kér
dést eldöntheti, de nem oldja meg; a kérdéseknek 
pedig megoldása kívánatos. 

Ha tehát azon egyes viszonyokra nézve, 
melyeknél az 1848-iki XX. t. ez. eddig teljesítve 
nincs, törvényjavaslatot nem terjesztette m még a 
ház elé : annak oka — s itt ismét hivatkozom t. 
képviselőtársunkra — némi részben abban ke
reshető, mert egyes egyházaknak nézetei, melye
ket tekintetbe venni kötelességem, csak igen rövid 
idő óta jutottak tudomásómra. 

Egyébiránt remélem, hogy ezen kérdések 
némelyikére, főkép azokra nézve, melyeknél a 
teljes viszonyosság s egyenlőség hiánya legtöbb 
nehézségre ad alkalmat, még a törvényhozás 
jelen szaka alatt törvényjavaslatot fogok a ház elé 
terjeszteni. 

Egyre azonban figyelmessé teszem t. képvi
selőtársunkat : arra, hogy ha mind azon egyes 
esetekre nézve, melyeknél a viszonyoság hiánya 
panaszokra alkalmat ád, törvényjavaslatokat ho
zunk is a házba, ez által az 1848-ki törvények szán
déka még; tökéletesen teljesítve nem lesz. A val
lásoknak valóságos egyenlőségét, a valóságos vi
szonyosságot, átalában azon viszonyt, melyben 
a vallásnak alkotmányos államban az államhoz 
állnia kell. csak ugy lehet létesíteni, ha egy, min
den felekezetre egyaránt szóló átalános törvény 
hozatik: (felkiáltások bal felöl: Ezt akarjuk!) oly 
törvény, melyben a különböző vallásfelekezetek
nek egymás közti viszonya és viszonyai az állam-



CCXLVII. OKSZÁGOS ÜLÉS. (Június 24. 1868.) 139 

hoz az egyenlőség elve szerint tökéletesen egy
formán határoztatnak el. 

í gy fogta fel a kormány feladatát a vallási 
kérdésekre nézve. 

Azonban ily törvény hozatalánál első feltétel, 
hogy a viszony, melyet a különböző vallások az 
állam irányában elfoglalnak, tökéletesen ugyan 

az legyen. 
Már, ha hazánk állapotát tekintjük, valame-

nyien tudjuk, hogy inig a protestáns egyházak 
teljes autonómiája törvény által biztosítva van, 
míg ugyan azon autonómia a görög- keleti egy
háznak épen a t. ház bölcsesége által kevés héttel 
ez előtt biztosíttatott: a katholikus egyház — épen, 
mert elébb privilegiált állást foglalt el az országban — 
ily törvényes biztosítást még nem bir. (FölkiáÜás: 
Ki. akadályozza ?) Tekintve a mozgalmakat, melyek 
a katholikus egyház körében történnek; tekintve 
azt, hogy az autonómia utáni törekvéseknél maga 
a felsőbb egyházi rend lépett fel mint kezdemé
nyező : teljes jogom van hinni, hogy a katholikus 
egyház körében, a világiaknak az egyház vagyo
nára és az iskolára az őket megillető befolyás 
megadatván, a törvényhozásnak lehetővé fog té
tetni, hogy a katholikus egyház autonómiáját épen 
ugy törvény által biztosítsa, mint azt tette más 
egyházak irányában. 

Egyébiránt mielőtt ez történnék, egy átalá-
nos vallástörvény, minőt az egyenlőség és viszo
nyosság tökéletes biztosítása kíván, a ház elé nem 
terjeszthető ; és így én ily törvénynek a ház elé 

terjesztését a törvényhozásnak ezen szaka alatt 
nem is ígérhetem. 

Egyről azonban tisztelt képviselőtársunkat és 
az egész házat biztosithatom: hogy azon perczben, 
melyben ily törvénynek a ház elé terjesztése 
lehetségessé válik, a kormány egy óráig nem fog 
késni annak előterjesztésével: mert először az 1848. 
XX. törvény teljesítését kötelességének ismeri; mert 
másodszor meg van győződve, hogy oly ország
ban, melynek polgárai különböző vallásokhoz tar
toznak, az egyetértés csak a különböző felekezetek 
függetlensége és viszonyessága mellett tartatha-
tik fen; (Helyeslés) végre, mert valamint ujabb 
időben minden egyház átlátta, hogy a vallási ér
zelemnek és a vallásosságnak fentartása semmi ál
tal nem biztosíttatik ugy, ̂  mint a szabad egyház 
által a szabad államban, (Atalános helyeslés) ugy a 
vallásosság, melylyei az egyesek saját egyházaik
hoz ragaszkodnak, csak akkor nyújt valóságos 
támaszt az államnak, ha a haza polgárai saját egy
házaik körében épen oly szabadoknak érzik ma
gokat, mint az államban, és e két szabadságban 
nem az egymással való ellentétet, hanem a közös 
szabadság biztosítását látják. (Helyeslés.) 

Csanády Sándor: T. képviselőházi Az igen 

t. vallás- és közoktatási miniszter urat a phrasisok 
terén ezúttal követni nem akarom; (Derültség o, 
jobb oldalon) kinyilatkoztatom azonban, miszerint 
a miniszter úr által felhozott okok és érvek engem 
sem arról nem győztek meg, hogy a hozzáintézett 
interpellatió helytelen lett volna, sem arról, hogy a 
miniszter úr halasztási, halogatási hibába nem 
esett volna az által, (Derültség a jobbon) hogy az 
1848-ki, már meghozott törvényeknek életet sze
rezni elmulasztotta. 

Az igen t. miniszter úr hivatkozott rám, hi
vatkozott körülbelül azért, hogy én is mentsem ki 
őt a mulasztás alól. (Ellenmondás a jobb oldalon. 
Fölkiáltások: Nincs rá szüksége! Zaj.) Híjába zug-

j nak, uraim! mert ha holnap reggelig állok is itt, 
I el fogom mondani azt, mit akarok; azért türelemre 
I kérem önöket, mert zugásukkal nem riasztanak 

vissza. (Zaj-) Mondom tehát, hogy a t. miniszter 
úr hivatkozott rám, hivatkozott bizonyosan azon 
oknál fogva, hogy én is igazoljam az ő mulasztá
sát, halasztását azon okból, mert talán több supe-
rintenoentia a vallás ügyében nézeteit még ez ideig 
nem nyilvánította. 

Azonban szabad legyen erre nézve kinyilat
koztatnom, miszerint körülbelül egy pár hónappal 
ezelőtt már a vallási ügyeket illetőleg a hazában 
levő mind az öt protestáns superintendentia con-
ventet tartván, ott a vallás ügyét illetőleg alapel
veit kimondta, megállapította. Tehát ez a késede
lem oka eg3?átalán nem lehet. 

Igen sok szép szavakat, ígéreteket mondott 
j el a t. vallás- és közoktatási miniszter úr. Elmon

dotta, hogyan kellene lenni; de meggyőződésem 
szerint nem mondotta el, mit fog hát tenni a je
lenlegi körülmények közt. Sőt, mert kinyilatkoz
tatta, hogy a jelen ülésszak alatt a vallás ügyét 
illető törvényjavaslatot előterjeszteni nem fogja: 
miután e nyilatkozattal én megelégedve nem va
gyok, fentartom magamnak a jogot e tárgyban 
további eljárásomra. (Helyeslés a szélső bed oldalon.) 

S i m o n y i E r n ő : T. képviselőház! Sajnálom, 
hogy nem látom helyén az igazságügyminiszter 
urat, mert egy kérdést kívánok hozzá intézni, 
mely egy igen fontos tárgyra, t. i. a sajtószabad
ságra vonatkozik. 

A t. ház emlékezni fog arra, hogy a múlt év
ben egy országos határozat által az igazság
ügyminiszter úr megbízatott, dolgozzon ki egy 
ideiglenes rendszabályt, mely a sajtóügyekre néz
ve az esküdtszékek felállítása iránt rendelkezik, és 
hogy addig', mig az országgyűlés máskép hatá
rozni nem fog, ezen miniszteri rendelet törvény 
erejével bírjon. Aa igazságügyminisztei- úr eljárt 
ezen megbízatásában, és a múlt évi május hó 17-én 
kiadott miniszteri rendelet és az utána következett 
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pótrendeletek által teljesítette az országgyűlés ál
tal rá bízott kötelességet. 

Ha vajon ezen, a sajtó iránti miniszteri ren
delet, mely törvény erejével bir, jó vagy rosz-e ? 
annak sem taglalásába, sem vitatásába a jelen al
kalommal bocsátkozni nem akarok; csak azt az 
egyet reményiem, hogy a t. ház, hogy az ország
gyűlés, okulva az előttünk levő nem igen sikerült 
példán, nem fog többé egyes minisztert, bárki le
gyen is az, megbizni törvények alkotásával, ha 
csak ideiglen is. 

A kérdés, melyet jelenleg a miniszter úrhoz 
intézni akarok, agy perre vonatkozik, mely nem 
csak a t. ház előtt, hanem az egész ország előtt 
ismeretes. 

Tudja ugyanis a t. ház. hogy több hónap 
előtt a „Magyar Ujság"-ban megjelent egy czikk, 
vagy egy levél miatt, annak szerkesztője képvise
lőtársunk Böszörményi László perbe idéztetett ; 
perbe idéztetett pedig az igazaágügyminiszter úr 
utasítása folytán a királyi ügyek igazgatója, mint 
közvádló által. Perbe idéztetett tehát a kormány, 
a hatalom nevében. (Ellenmondás a jobb oldalon. 
Felkiáltások: A törvény verében!) Tehát a törvény 
nevében : elfogadom ezen kifejezést, ha kívánják. 
Perbe idéztetett, mondom, azon miniszter iír uta
sítása folytán, ki ezen törvényt maga alkotta, a 
közvádló által; és ha valaha állott, bizonyára a 
jelen esetben kell állani azon tételnek: „serva le
gem quam tuíistí." 

T. képviselőház ! Méltóztatnak tudni, micsoda 
stádiumokon ment keresztül ezen per; tudja a kép
viselőház, hogy a vádlott meg nem jelenvén, az 
esküdtszéki eljárás ellene mégis folyamatba téte
tett, és kimondatott ellene az elmarasztaló ítélet. 
Erre nézve én jelen alkalommal szót tenni nem 
akarok; (Zaj a jobb oldalon) ez a kérdés nem párt
kérdés, hanem ez mindnyájunkat egyenlően érde
kel. A vádlott elmarasztaltatván, az ezen minisz
teri rendeletben kijelölt törvényes remediumokhoz 
folyamodott, és ezen miniszteri rendelet 82. sza
kasza értelmében uj esküdtszéki tárgyalást kívánt. 
Az idéztem miniszteri rendelet, 82. szakasza követ
kezőleg szól: „Ha a vádlott akár a végrehajtás 
előtt, akár a végrehajtás után legfölebb 2 hónap 
alatt előáll, és bizonyítván, hogy nem makacsság
ból, hanem valamely alaposnak tekintendő okból 
mulasztotta el a megjelenést, uj esküdtszéki eljá
rás melletti kihallgatást kér, az tőle meg nem ta
gad tathatik." 

Az első pillanatra ugy látszik, hogy ezen 
törvény értelme oly világos, a mint a magyar 
nyelv azt kifejezni képes; és mégis ennek ellenére 
az ország legfőbb törvényszéke, a hétszemélyes 
tábla a következő ítéletet hozta e tárgyban: „Az 
1867-ik évi május 17-én kelt miniszteri rendelet 

82. szakaszában (melyet az imént felolvastam) 
megengedett két havi igazolási záridő nem a vég
rehajtástól, hanem az elmarasztalási ítélet közlésé
től levén számítandó, s tb. : folyamodó kérelmétől 
elmozdittatik." 

Már, t ház! vagy én nem tudok magyarul , 
a mi különben az én helyzetemben nem lenne 
nagy csoda, vagy pedig az ország legfőbb tör
vényszéke, a hétszemélyes tábla, a törvényuek vi
lágos szavai és értelme ellenében ítélt, mert ezen 
szakaszban az itélét közlésének még neve sem 
fordul elő, hanem „a végrehajtás előtt vagy a vég
rehajtás után" van a legvilágosabban kimondva. 
Nem akarok most annak taglalásába bocsátkozni, 
hogy mi véleményben vagyok akár én, s mi véle
ménynyel lehet akárki más oly törvényszéki eljá
rásokról, melyek a törvényekkel egyenesen ellen
keznek ;'nem akarom kifejezni véleményemet ezen 
eljárásra nézve, mert félek, hogy nem lennék ké
pes parlamentalis szavakba foglalni azokat, mi ket 
elmondani kötelességemnek tartanám: azért csak 
tisztelettel szólítom fel a távollevő igazságügy mi
niszter urat: adja világos magyarázatát a háznak, 
mi legyen az ő általa az országgyűlés megbi zásá-
ból 186 7. május 17-én a sajtóvétségek felett íté
lendő esküdtszékek felállítása iránt kiadott minisz
teri rendelet 82. szakaszának valódi értelme V 

Csengery Imre jegyző (olvassa az int erpel-
latiót.) 

E l n ö k : Közöltetni fog az igazságügyminisz
terrel. 

Az állandó igazoló bizottság részéről Zichy 
Antal előadó tir egy pár igazolási esetet fog elő
adni. 

Zichy Antal előadó (oh ássa az állandó 
igazoló bizottság véleményét Gránzenstein Gusztáv 
képviselő megválasztatása, tárgyában, mely szerint 
azt végleg igazoltatni, a költségek megtérítésére pedig 
a vesztes félt ajánlja köteleztetni.) 

Babes Vincze : T. ház! Én részemről nem 
tudnék tüzetesen e tárgyhoz szólni, mert átalános-
ságban adatott csak elő. Átalánosságban annyiban, 
a mennyiben sem az nem mondatott részletesen, 
hogy a panaszban foglalt körülbelül 800 szavazó 
panaszosok meghallgattattak, sem az, hogy lega
lább kihallgattattak azon néhány 50 — 60 szava
zatra bocsátott és ott jelen voltak, a kik utólag 
csatlakoztak a panaszosokhoz és illetőleg kíván
ták a vizsgálatot. 

He főleg, mert név szerint egyetlen egy sem 
idéztetett elő azok közül, a kik állítólag visszahúzták 
panaszukat, és mások, a kik magok czáfolták meg 
magok panaszait: ennélfogva részletesen nem tud
nék hozzá szólni ezen jelentéshez; hanemazt még sem 
hallgathatom el, hogy csodálatosnak tetszik nekem, 
hogy arra nézve, miszerint a választási elnö k csak-
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ugyan többször ismételve felszólította volna a sza
vazókat, illetőleg a jelenvoltakat, hogy van-e még 
köztök szavazni kivánó V és csak azután, miután 
senki sem jelentkezett, zárta be a választási tényt 
és jelentette ki Granzensteiu Gusztávot képviselő
nek: hogy erre nézve épen az ellenfél tanúi, illető
leg a pártjabeliek hallgattattak ki. Ez nekem fur
csának tetszik: mert azt tartom, hogy azoknak 
bizonyító erejök nem lehet több, mintáz ellenpárt-
belieké. 

Szintúgy feltüat előttem az, hogy a vizsgá
latot eszközlö képviselő úr még tovább ment a 
panaszos pontoknál, és azt eonstatálta , és nem 
tudom mikép, kiderítette, hogy 14 szavazó jogta
lanul , hamisan szavazott az ellenpárti jelölt ré
szére. Hogyan lehetett ezt kideríteni akkor, a mi
kor az volt meghagyása a t. házrészéről, hogy 
azon panaszlókat, kik ott voltak, illetőleg az 
utón voltak és szavazni akartak, de önkényileg 
visszautasittattak, hallgassa ki és derítse ki V Épen 
erről a legcsekélyebb kiderítés hozatott elő. 

Én részemről nem tudnék hozzájárulni a bi
zottság véleményéhez; mindamellett megvallom, 
hogy elleninditványt a megsemmisítésre nem ten
nék, mert minden esetre eredménytelen volna. 

Zichy Antal előadó*. Igen rövid leszek. 
Ha az igazoló bizottság nem akart volna tul-

szigoru lenni, már az első alkalommal igazolta 
volna a választást; de azon véletlen körülmény, 
hogy az igazolandó a kormány tagja — őszintén 
megvallom - tán kelleténél szigoruabbá is tette 
a bizottságot, hogy részrehaj lati anul és tárgyila
gosan napfényre hozza a dolgot-

Ellentétben állott a választási elnöknek s a 
jegyzőkönyvnek állítása a választási bizottság két 
más tagjának állításával. Már akkor lehetett volna 
mondani, hogy a választási elnöknek s a hibátla
nul kiállított jegyzőkönyvnek nagyobb hitelt ad, 
mint ; két, más tagnak; de minthogy némi kétség 
forgott fen, azért vizsgálatot indítványozott. 

A vizsgálattal megbízott Grlatz Antal képvi
selőtársunk ritka tárgyilagossággal járt el, és sem
mi véleményt nem adott, a bizottsághoz egysze
rűen mellékelte az adatokat. Az illető tanukat és 
panaszlókat maga elé idéztette, ezek azonban szán
dékosan távol tartották magokat és legtöbben nem 
jelentek meg. Utoljára helyenkint és név szerint 
idéztettek meg; a név szerinti idézésre igen sokan 
megjelentek, és ekkor kitűnt, hogy ők a folyamo
dás tartalmáról semmit sem tudtak, hogy a leg
nagyobb rész azt sem tudta, mit ír alá, hanem azt 
hitte, hogy ezen aláírás szavazás, melynek követ
keztében az ellenjelölt országgyűlési képviselőnek 
választatik. 

E szerint minden kétség el levén oszlatva, a 
bizottság igazolást véleményezett. 

Glatz A n t a l ; Nem szólaltam volna fel e 
tárgyban, de kötelességem felszólalni, miután Ba
bes úr oly vádat intéz ellenem, melyet inkább ő 
reá lehet alkalmazni, de reám nem. O legjobban 
fogja tudni, hogy a választás hogy ment végbe, 
mert ő jelen volt ott. (Zaj.) Elismerem, hogy még 
többen jelenhettek volna meg ; de ha a választők 
még kényszerítve sem akarnak bejönni a választási 
helyre, annak nem lehet az elnök az oka. Én megje
lenvén Oraviczán, megkértem az alispánt, hogy a 
községeket rendelje be Oraviczára. Én ott voltam, 
de nem jelent meg senki; másnap berendeltetvén 
a román-oravíczai lakosok, a helységekbe men
tem tehát, s ott magam elé idéztetvén a panaszló
kat, néhány román-oravíczai lakos megjelent, val
lomásaik itt vannak. 

Erre véleményt adhattam volna, mert meg 
valék arról győződve, hogy semmi visszaélés neca 
történt, sőt tán épen a Babes képviselő ár pártoltja 
ellen lehet panaszra ok; de én semmi véleményt 
nem adtam. 

Melléklem 2 — 300 panaszlónak nyilatkozatát, 
kik azt mondják, hogy — nem tudom, nem akarom 
megmondani, kicsoda, itt jól ismert egyéniség, és 
Babes úr jól tudja, kicsoda — azzal ámította őket, 
hogy írják alá . (Helyeslés) mert itten nem panasz 
adatik be az országgyűléshez, hanem ezzel a má
sik szavazás tartatik ; és ez által elámittattak az alá-
irók. 

Hivatkozom a panaszlók közül azon két-három 
száz választóra, kik a panaszt aláirtak, hogy senki 
közülök meg nem jelent a vizsgálat alkalmával. 
Ezenfelül faluról falura jártam és berendeltem az 
embereket; de azok nem akartak bejőni, mert 
azt mondották, hogy nem tudják, mit írtak alá, 
és nem is akarnak tudni semmit. (Helyeslés a 
jobb oldalon..) Többet, nem tehettem. (Helyeslés.) 

Babes VinCZe: T. ház! Szabad legyen egy 
pár szót szólanom, miután személyem van meg
támadva. (Közbeszólások: Nem kell! Kincs személyes 
kérdés!) Csupán arra nézve, t. ház, hogy nevemre 
ismételt hivatkozás történt, kérek egy pár szót, ha 
megengedné a t. ház. (Közbeszólások : Nincs szemé
lyes kérdés /) 

Elnök (csengef): Én kötelességemnek tartom 
a ház szabályaira felügyelni, (Helyeslés) s köteles
ségemnek tartom mindannyiszor, valahányszor né
zetem szerint valamely képviselőt a szólásjog meg 
nem illet, saját részemről felszólalni; de miután a 
t. ház több ízben is megadta a jogot, ha valaki 
személyes ügyben kivánt felszólalni, (Igaz!) e jo
got a képviselő úrtól sem lehet megtagadni. 
(Halljuk!) 

Babes VinCZe: Azt tetszett mondani Glata 
t. képviselőtársunknak, hogy azokról, mik ott tör
téntek, illetőleg- azon csábításokról, nekem tudnom 
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kell, és pedig a legjobban, (Ugy van f) senkinek 
Jobban nálamnál. Már. kérem alásan. ha ez nem 
személyes dolog, akkor alig tudok képzelni szemé
lves dolgot. 

Megvallom, nem tudom, honnan meríti t. kép
viselőtársam ezen állítását, (Közbeszólás jobbról: A 
vizsgálatból!) mert hiszen én csak azt tudom — mi
után a választás napján ott voltam — hogy hozzám 
jött két-három száz ember . . . (Közbeszólás jobbról: 
Hiszen épen ez afö dologi) Én, kérem, messze vol
tam a választási he ly tő l . . . (Átalános derültség.) 
Hiszen, kérem, akármi fölött lehet nevetni, hogy ha 
tetszik. Hanem, kérem, éjjel történt a választás; 
én Oravicza-Banyán voltam, a választás pedig Ro
mán-Oraviczán történt, és ez körülbelül fél órányi 
távolságra van onnét. Ha tehát azt mondom, hogy 
ott voltam, még nem voltam a választás helyén, 
csak a választó városban. Én csak azt mondhatom, 
hogy reggel korán hozzám jött 2 — 300 egyén, s 
azt mondották : „Nekünk mint választóknak jogunk 
van választani; de az elnök bennünket elfogadni 
nem akarr, viszszautasitott: mit tevők legyünk tehát 
most ? a Ezt kérdezték, és onnan eltávoztak. Azok
nak én semmi egyebet nem mondtam, mint hogy 
szabadságukban van óvást tenni. (Közbeszólás jobb
ról: Ez már nem a személyes kérdéshez tartozik!) 

E l n ö k i Kérem a t. képviselő urat, hogy 
egyenesen a személyes kérdéshez szólani szíves
kedjék. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Babes VinCZe : Hiszen ez arra való! Én 
ezennel elutasítom azon gyanút, mint ha akármiké
pen vagy az óváshoz, vagy másféleképen a pa
naszlók véleményéhez hozzájárultam volna. Csak 
ezt akartam megjegyezni személyemre nézve. (He
lyeslés a szélső bal oldalon.) 

P a p p Zs igmond : Mintán az tűnt ki a vizs
gáló bíró, valamint az előadó úr előadásából, hogy 
azon emberek, kik a folyamodást aláírták, nem 
tudnak tartalmáról semmit: azon kérdés merül föl, 
kifogja viselni a költségeket'? Mert, t. ház, ha csak 
igy áíalában ki fogjuk mondani, hogy azok fog
ják viselni a költségeket, a kik, mint a vizsgáló 
birő és előadónak előadásából kitűnik, kik a kér
vények tartalmáról mítsem tudtak, akkor nem tu
dom, ki fogja azokat viselni: az aerarium, a ház 
pénztára, vagy pedig más valaki ? (Zaj.) Méltóztas
sanak tehát még egyszer felszólítani a kiküldött 
képviselő ura t , mi véleményben van az iránt, 
hogy ki viselje a költségeket? 

GlatZ A n t a l : Én e tekintetben, t. képvi
selőház ! illetékes véleményt nem adhatok. Á ház 
határozatától függ kimondani, ki fogja a költsége
ket viselni. Én annyit tudok, hogy az eddigi eljá
rás szerint azoknak kellene a költséget viselni, kik 
a folyamodványokat benyújtották. {Helyeslés.) 

Elnök : T. képviselőház! Papp Zsigmond 

képviselő úr felszólalására bátor vagyok megje
gyezni, hogy itt nem lehet egyes képviselőt felszó
lítani, hogy határozott véleményt mondjon akkor, 
midőn az állandó igazoló bizottságnak e tárgyra 
vonatkozó jelentése tárgyaltatik. Méltóztassanak 
tehát a bizottság jelentését tárgyalás alá venni. 
(Helyeslés.) 

Bor lea Zsigmond : Én nem magára a vizs
gálatra akarok szólani, miután ez ügy eldöntését 
már ugy is előre tudom; csupán a költségekre 
nézve akarok szólani. Méltóztatik mondani az elő
adó , hogy a költségvető bizottságnak adassék ki, 
s igy a ház nem fog ez ügyben határozni, (Ellen
mondás, zaj), hanem kiadatván a költségvetési bí
zottságnak csak ennek véleménye után fog hozni 
érdemleges határozatot. Engedelmet kérek, ép ez 
mondatott a pécskai választás vizsgálati költségeire 
is, s mindamellett a nélkül, hogy az ügy többé a 
házban előhozatott volna, mint biztosan tudom, a 
költség már a pécskai panasztevőkön megvétetett. 
Ebből tehát kitűnik, hogy mihelyt az ügy a költ
ségvetési bizottságnak adatik át, az egyenesen a 
költségeknek a megye bizottmánya általi beszedését 
rendeli. (Zaj.) Tehát e szerint a költségek viselé
sére nézve is most kell határozni. 

A jelen esetben a vizsgáló biztos s előadó ál
lításai szerint a folyamodók oda nyilatkoztak, hogy 
ők nem tudnak semmit a folyamodásról s illetőleg 
annak tartalmáról: azért szerintem igazságtalan len-
ae, hogy a költségek e szerint rajtok vétessenek meg. 

S miután többször hallottam e házban mint 
fő argumentumra hivatkozni praecedens esetre,prae-
cedens eset pedig van, hogy 1866-dik évben egy 
hason esetnél a költségeket nem a felek, hanem a 
ház pénztárából fedeztetett: én is praeeedensre hi
vatkozva azt indítványozom, hogy . . . (Nagy zaj s 
ellenmondások.) Engedelmet kérek , én ugy hiszem, 
nekem e házban, mint bárkinek, jogom van indít
ványokat tenni, s azon jogom is, hogy a háztól 
követeljem, hogy engem kihallgasson. Ezen jo
gomra hivatkozva kérem félbe nem szakasztani be
szédemben. A háznak úgyis joga van indítványo
mat tetszése szerint elfogadni vagy elvetni. Indít
ványozom tehát, hogy jelen esetben is a költségek 
a ház pénztárából fedeztessenek. (Ellenmondások.) 

Zichy A n t a l e lőadó : A költségekre nézve 
a ház eljárása mindig az volt, hogy kimondatott 
átalában, hogy a költségeket a vesztes fél fizeti; 
ennélfogva az igazoló bizottság e tekintetben más 
véleményt nem adhatott. Azon körülmény, mely 
itt előfordul, hogy az aláirók legnagyobb része 
semmit sem tud az aláírásról, vagy aláirta és nem 
tudta a kérvény tartalmát, ugy hiszem, ezen körül
mény ezen elven semmi változtatást nem tehet: 
mert vannak olyanok, a kik az aláírás mellett meg
maradnak, vannak ismét olyanok, kik nem egészen 
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helyeslik a választást és azért a folyamodványt 
aláirtak, mert a választással elégedetlenek voltak. 
I t t tehát nincs más mód, mint az. hogy a kérvé-
nvezők a költségek megtérítésére kényszeríttesse
nek ; és semmiben sem b-het kiváltságot adui azok
nak, a kik nem írták alá, már azért sem. mert 
eléggé meg nem róható visszaélést követtek el, s 
a képviselőházat is nyugtalanították. (Helyes
lés.) A kik nem irták alá, azoknak, ugy hiszem, 
mindig lesz regressusuk azok ellen, a kik a kér
vényt megindították. (Helyeslés) 

Elnök : Az első kérdés az : elfogadja-e a t. 
képviselőház az igazoló bizottság jelentését arra 
nézve, hogy Granzenstein Gusztáv végleg igazol
tessék? (Elfogadjuk!) A másik kérdés : elfogad
ja-e a jelentés másik ágát, hogy a költségek a vesz
tes fél által terítendők meg? (Elfogadjuk!) ~E szerint 
Grranzenstein Gusztáv végleg igazoltatik, s a 
költségeket a vesztes fél téríti meg; az erre vonat
kozó jegyzék a költségvető bizottságnak fog ki
adatni. 

Z ichy A n t a l e lőadó (olvassa az igazoló bi
zottságnak Szeli Kálmán vasmegyei szentgothárdi ke
rületi képviselő 'megválasztásáról szóló jelentését, mely 
Széli Kálmánt a szabályszerű harmincz nap fentar-
tása •mellett igazoltatni véleményezi.) 

Elnök: Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Ennélfogva Széli Kálmán feltételesen a szabály
szerű 30 nap fentartása mellett igazoltatik, s ha a 
t. ház beleegyezik, a 8-ik osztályba fog beosztatni, 
melyben legkevesebben vannak. 

Következik a költségvetési bizottság jelentése, 
Beniczkcy Gyula e iöadó (olvassa a költség

vetési bizottság jelentéséi a ház jum/ns/iavi költségei
ről, azután javaslatát a ház hivatalnoki s szolgai állo
másainak állandósítása iránt.) 

E l n ö k : Ez utóbbi rész. mint uj javaslat k1 

fog nyomatni1); a jelentés, eíso része pedig elfo-
gadtntik. (Helyeslés.) 

Bujanovics Sándor e lőadó (olvassa a köz
ponti bizottság jelentését az 1868. július elsejétől szep
tember 30-áig viselendő közterhekről bemutatott tör
vényjavaslat tárgy óiban"*). 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : Bátor va
gyok azon kérést intézni a t. házhoz, hogy méltóz
tassanak e fontos és sürgős tárgyat mielőbb napi
rendre kitűzni. Tán holnap lehetne tárgyalni. 

Elnök: Ha a t. ház belenyugszik, a jelentés 
már kinyomva és kiosztva levén, napirendül hol
napra tűzetik ki. (Helyeslés) 

Áttérve a napirendre, a sójövedéki törvényja
vaslat fog a végleges szavazás elolt felolvastatni. 

l) Lásd az irományok 258-dik számát. 
a) Lásd az Irományok 25 9-dik számát. 

Csengery Imre jegyző (olvassa asójömdék-
rol szóló törvényjavaslatot) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a isójövedékről 
szóló törvényjavaslatot ? (Elfogadjuk ! Felkiáltások 
a szílsö bal oldalon; Nem fogadjuk el!) Ennek kö
vetkeztében kérem a szavazást. Kérem azon t. kép
viselőket, kik a sójövedék iránti törvényjavaslatot 

1 átalánosságban és részleteiben, ugy a mint felolvas
tatott, végleg elfogadják, méltóztassanak felállani. 
(Megtörténik.) A többség a sójövedék iránti törvény
javaslatot elfogadja. 

Következik az angol hajózási szerződés vég
leges megszavazása. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa az angol ha
józási szerződést.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház az angol hajózási 
szerződést a végleges szavazásnál? (Elfogadjuk!) 
Ennélfogva a kérdéses hajózási szerződés elfogad-
tatik. 

Következik a szerződés Ausztria és Bajoror
szág közt Jungholz községnek a bajor vám- és 
adórendszerbe felvétele iránt. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa a Jungholz 
községre vonatkozó szerződést.) 

Elnök: Elfogadja a t. ház a Jungholz köz
ségre vonatkozó szerződést ? (Elfogadjuk!) 

E szerint a sójövedék iránti törvényjavaslat, 
úgyszintén az angol hajózási szerződés, valamint 
a Jungholz községre vonatkozó szerződés a kép
viselőház által átalánosságban és részleteiben elfo
gadtatván, ezeknek a mélt. főrendekkel holnap 
történendő közlésével Mihályi Péter jegyző úr bi-

j zatik meg. Hogy pedig ez ideje korán eszközöltet-
1 hessék, a jegyzőkönyv ide vonatkozó része még 

ma hiteiesittetni fog: miére is a t. ház engedelmé
vel az ülést 10 perezre felfüggesztem. 

(Húsz pereznyi szünet múlva:) 
Csengery Imre jegyző íolvassa az ülésnek a 

I sójövedéki törvényjavaslat s a két szerződés végleges 
j elfogadására, vonatkozó j 'gyzökÖnyvi pontját.) 

E l n ö k ; A jegyzőkönyv ezen pontja hitelesit-
i tetik. 
i 

Napirenden vau a dohánjjövedék iránti tör-
í vénT javaslat részletes tárgyalásának folytatása. 
( Következik a 10-dik szakasz. 

Csengery Imre jegyző (okossá a dohányjö-
í vedéki törvényjavaslat. 10-dik szakaszát.") 

E l n ö k : Nincs észrevétele a t. háznak? (Ma
rad !) Tehát a 10-dik szakasz elfogadtatik. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a ll-dik 
szakaszt) 

Kerkapoly Károly előadó: A n-dík 
szakaszt illetőleg a központi bizottság azt vélemé-

l) Lásd a 243. számú Iromány lí-dík mellékletét. 
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nyezi, hogy az 5-dik sornak végén e szó után „azt" 
beigtatandó „január végéig." (Elfogadjuk!) 

Elnök: A t. ház a 11-dik szakaszt a köz
ponti bizottság módosításával fogadja el. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 12-dik 
szakaszt.) 

Kerkapoly Károly előadó: Az egyedüli 
változtatást, melyet a központi bizottság e szaka
szon tétetni véleményez, az, hogy a logikai rend 
érdekében a két bekezdés cseréltessék fel. 

BÓnis S á m u e l : T. ház! Óhajtanám, hogy 
ezen szakasz második kikezdése hagyassák ki. Ez 
arról szól, hogy a községi elöljárók ügyeljenek 
fel arra, hogy valaki több dohányt ne termeszszen, 
mint a mennyi neki engedélyeztetett. Ezen fel
ügyelés minden esetre a pénzügyi közegek köte
lessége, s én ezt a községek biráira nem bíznám 
s ezzel a községi elöljárók teendőit nem szaporíta
nám. Azt hiszem, a községi elöljárók minden esetre 
kötelesek erre, ha a pénzügyi közegek őket a köz
reműködésre felszólítják. Ezt kötelességöknek tar
tom, mert a monopólium már most statusadó és 

jövedelem lesz. és igy az," a ki a statusjövedelmet 
kurtítja, a status ellen cselekszik. Hanem a végre
hajtásnak e részét nem bizuám a községi elöljá
rókra, mert ez által a községi elöljárók teendői 
nagyon szaporodnának, és ugy is a pénzügyi kö
zegek arra valók, hogy ők ügyeljenek fel arra. Én 
tehát a szakasz ezen részét kihagyandónak tartom. 
(Helyeslés.) 

PacZOlay József : T. ház ! Épen a szabad
ság érdekében elfogadnám e szakaszt ugy, a mint 
szerkesztve van : mert a tapasztalás mindig azt bi
zonyította, hogy a pénzügyi közegek sokkal szi-
goruabban járnak el és köreiken sokszor túlter
jeszkednek ; az autonómia pedig, melyet a közsé
gekbe is be akarunk hozni, azt, kívánja, hogy a 
községekben más hatóság fel ne ügyeljen, mint a 
községi elöljáróság. Tehát én e szakaszt ugy kí
vánnám változtatni, hogy azon pénzbeli mennyi
séget, melyet a dohánytermelők felügyelés fejében 
a pénzügyi közegeknek fizetnek, ne a pénzügyi 
közegek húzzák, hanem a községi elöljárók. E 
szakaszt továbbá ugy kívánnám még változtatni, 
hogy a pénzügyi közegek soha semminemű néven 
nevezendő vizsgálatot ne tehessenek a községekben 
a nélkül, hogy a községi elöljáróságot oda meg ne 
hívják, azaz: hogy a pénzügyi közegek egyoldalu-
lag semmi büntetést ne szabjanak, sem a büntetés 
alapjául szolgáló jelentéseket, sem pedig kutatáso
kat ne tehessenek a községi elöljáróság tudta 
nélkül. 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : Azt hi
szem, t. ház, ha a 12. pontnak vége, mint inditvá-
nyoztatott, kihagyatnék is, ez által a kezelésnek 
lehetősége nincs kizárva. Azonban bátor vagyok 

két körülményt különösen megemlíteni s a t. ház 
figyelmébe ajánlani, melyek ezen pont második 
részének meghagyását indokolják. Az egyik az, 
hogy minden pénzügyi igazgatásnak mindenek
előtt arra kell törekedni, hogy a kezelési költsé
gek lehetőleg megkíméltessenek, tehát, hogy a 
pénzügyi igazgatás olcsó legyen. Már pedig, mi
után az illető községi elöljárókra semmi egyéb 
más nem ruháztatik, mint, hogy ha az illetők na
gyobb területen termelnének, mint engedélyök 
van, erre őket előre figyelmeztessék: ugy hiszem, 
ez által meg lesz kiméivé nevezetes költség, a 
mennyibena pénzügyi közegek részéről a felügyelés 
és ellenőrzés egyszerűbb és részleges, tehát olcsóbb 
lehet. De van még egy más körülmény is, melyet 
a t. ház előtt bátor vagyok különösen kiemelni: 
t. i. az, hogy midőn a pénzügyi közegek vizsgá
latot tartván, tapasztalják, hogy valahol visszaélés 
és törvény elleni cselekvény követtetett el, a bün
tetést kötelesek azonnal kimérni, a mint hogy ez 
másként nem is lehet. Itt most ezen javaslat által 
csak kíméletesebb eljárás hozatik indítványba, az 
t. i . ,hogy a községi elöljárók, mielőtt még a pénz
ügyi közegek megjelennének, tekintsék meg a 
dohány földeket, és ha valaki, talán tudatlanságból, 
nagyobb területen termelne, mint a mennyire enge
délye van, a büntetés kikerülése végett figyelmez
tessék őt erre. Ez bizonyára sokkal kiméletesebb 
eljárás. Egyébiránt azt tartom, hogy ez által a 
községi elöljárók teendője sincs szaporítva, mert 
azok ugy is a felügyelettel és a rend fentartásával 
foglalkoznak, tehát ezen ellenőrködést is igen 
könnyen gyakorolhatják. 

Én tehát bátorkodom ennek elfogadását aján
lani , miután ez által az eljárás kiméletesebb és-
egyuttal olcsóbbá válik. (Elfogadjuk!) 

Tisza K á l m á n : T. ház! Pénzügyin'niszter 
úr minden esetre két olyan szempontra hivatko
zott, a melynek nagy horderejét el nem ismerni 
nem lehet. Az egyik a kezelés kevésbbé költséges
sé tételé, a másik egy bizonyos kiméleteség az el
járásban. 

Én elismerem, hogy ez mindkettő igen nagy
fontosságú ; azonban az elsőt illetőleg bátor va
gyok megjegyezni, hogy én nem gondolom, a 
mennyire ismerem a dolgokat, hogy ez a költsé
gekben olyan nagy különbséget tenne, mert kü
lönben is a pénzügyi őröknek és pénzügyi köze
geknek kötelességük szerint, s más oknál fogva is, 
időről időre bizonyos vidékeken körutakat kell ten-
niök, ott meg kell fordulniok s utána kell nézniök; 
és ugy hiszem és ugy tudom, hogy minden na
gyobb költségeskedés nélkül meg is tehetnék azt, 
hogy e tekintetben is figyeljenek. 

A mi a kiméletességet illeti, az egyes egyedül 
a pénzügyminisztérium s illetőleg az országgyűlés 
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rendelkezésétől függ, hogy annak elég tétessék: 
mert egyszeri megintés megtörténhetik a pénzügyi 
közegek által is a büntetés előtt, s ez által a kimé-
letességnek elég volna téve. 

De én részemről oly nagy súlyt fektetek más te
kintetekből arra, hogy a községi elöljárók ezzel ne 
terheltessenek, hogy mégha némi hátrány mutatkoz
nék is ezen tekintetekben, még azon esetben is a 
mellett volnék, hogy a községi elöljáróktól ez eljárás 
vétessék el. Tudjuk mindannyian, hogy a községi 
elöljáróknak, kik különben is legnagyobb részbenbi
zonyos áldozatokkal s illő fizetés nélkül szolgálnak, 
először igen nagy terheltetésök, s másodszor igen 
csekély tekintélyök van. Már én sokkal nagyobb 
fontosságot helyezek arra, hogy ezen tekintélyök 
a jó rend érdekében oly hivatásnak reájok ruhá-
zása által, mely minden esetre kellemetlenséget 
szül köztök és a község lakosai között, sokkal na
gyobbat, mint bármely más eljárás, le ne vo-
nassék. 

Ez az egyik szempont. 
De maga a kincstár érdeke is azt tanácsolja, 

hogy igy történjék: mert meg vagyok győződve, 
hogy vagy nem fog ily feltételek alatt — és leg
több esetben ez fog történni — elöljáróság akadni, 
mert nem fogja magát senki kitenni akarni annak, 
hogy őt mindenki kém gyanánt tekintse, s mint 
ilyentől féljen tőle, {Helyeslés balfelöl) vagy ha fog 
akadni elöljáróság — legyen az már helyes vagy 
nem, azt nem vitatom, de a dolog természetében 
rejlik, a mely sokkal erősebb minden theoretikus 
okoskodásnál — az elöljáróság sem mint kite
gye magát a falubeliek gyülölségének, nem fogja 
teljesiteni azon kötelességet, s igy a kincstár káro
sodni fog. {Helyeslés balról.) 

En tehát azt tartom, hogy a kiméletesség 
szempotjából segíteni lehet a dolgon: ha a t. pénz
ügyminiszter úr ugy fogja a rendelést tenni, hogy 
csak ha valaki július előtt megintetvén, ki nem tépné 
a dohányt, akkor alkalmaztassák rá a büntetés, 
a mi ha járna is költségszaporodással, ez igen 
csekély lehet; és hogy a községi elöljárók tekin
télyének megőrzése és a kincstár érdekei azt egy-
iránt követelik, hogy ez eljárás ne bízassák a köz
ség elöljáróira. Én tehát a kihagyást pártolom. 
{Helyeslés bal felöl.) 

E l n ö k : Nem levén senki felírva, kérem 
azon képviselőket, kik a 12. szakaszt a központi 
bizottság által javasolt módosítással, hogy t. i. az 
első kikezdés lenne a 2 dik és a 2-dik az első, 
egészben elfogadják, méltóztassanak felállani. 
{Megtörténik.) Most kérem azokat, kik el nem fo
gadják, szíveskedjenek felállni. {Megtörténik.) A 
többség a szerkezetet megtartja. 

Csengery Imre jegyző {olvassa a 13. sza
kaszt.) 

KÉPV. H. NAPLÓ 1 8 6 % . Vili . 

Kerkapoly Károly előadó: A központi 
bizottságnak nincs észrevétele. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? {Elfogad
juk!) Következik tehát a 14-dik szakasz. 

Csengery Imre jegyző {olvassa alá. szakaszt.) 
Kerkapoly Károly előadd: A központi 

bizottságnak nincs ugyan észrevétele ; azonban azt 
hiszem, hogy a ,,pénzügy minisztérium" szónak 
„pénzügyminiszterrel" kicserélése csak tévedésből 
maradhatott el, miután különben mindig kicserél
tetvén, azt hiszem, következetesen itt is azt kellene 
tenni. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 14-dik szakaszt 
a tett módosítással? {Elfogadjuk!) Tehát elfo-
gadtatik. 

Csengery Imre jegyző {olvassa a 15-dik 
szakaszt.) 

Kerkapoly Károly előadó: A központi 
bizottság véleménye szerint e szakasz a követke
zőkkel lenne megtoldandó: „a tulajdonosnak a 
kijelölt határideig bejelentett szándékához képest", 
hogy t. i. a két mód közöl ő válaszszon. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 15-dik szakaszt 
a központi bizottság módosításával? {Elfogadjuk!) 
Következik ennélfogva a 16-dik szakasz. 

Csengery Imre jegyző {olvassa a 16-dik 
szakaszt.) 

Kerkapoly Károly előadó: itt is ugyan 
azon észrevétele van a központi bizottságnak: 
hogy „minisztérium" helyett: „miniszter" teendő. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? {Elfogad
juk!) Tehát a 16-dik szakasz elfogadtatik. 

Csengery I m r e j e g y z ő {olvassa a törvény
javaslat 17dik szakaszát.) 

Kerkapoly Károly előadó: A központi 
bizottságnak ezen szakaszra nincs észrevétele. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 17-dik sza
kaszt? {Elfogadjuk!) A 17-dik szakasz tehát el 
van fogadva. 

Csengery I m r e j e g y z ő {olvassa a törvény
javaslat 18-dik szakaszát, mely szintén szó nélkül el
fogadtatik.) 

Elnök: E szerint a dohányjövedék iránti 
törvényjavaslat átalánosságban és részleteiben el 
van fogadva. A végleges szavazást talán a hol
napi napra tűzheti ki a t. ház ? (Helyeslés.) 

Ghyczy IgnáCZ : T. ház! A mennyire em
lékszem, a házszabályok azt tartják, hogy a tár
gyalás és végleges megszavazás közt egy napnak 
kell lenni. En tehát ugy hinném, hogy ezen tör
vényjavaslat végleges megszavazását is holnap
utánira kellene hagyni. {Fölkiáltások: Holnap!) 

Elnök: A t. háznak e tekintetben volt már 
1, eljárása, mikor épen azt követelte, hogy sürgősség 

tekintetéből csak 24 óra értessék az egy nap alatt. 
{Ugy van!) A mai és holnapi ülés közt épen 24 

19 
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órai időköz van, e tekintetben tehát a végleges 
szavazás a holnapi ülésbea megtörténhetik. (He
lyeslés.) 

Nem tudom, a napirenden lévő törvényjavas
latok közül melyiket akarja a t. ház most fel
venni ? (Fölkiáltások: A szeszadóra, vonatkozót!) 
Tehát a szeszadóról szóló törvényjavaslat fel fog 
olvastatni. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a pénzügy
minisztérium által a szeszadó tárgyában előterjesz
tett tőrvényjavaslatot iJ. 

Tisza K á l m á n : Én már azon alkalommal, 
midőn az átalános vitatkozás a törvényjavaslatok 
felett befejeztetett, nyilvánítottam, hogy én nem 
annyira egyes apróbb javításokkal foltozgatni 
szándékozom, mint inkább föladatomul azt te
kintem, hogy a jövőre nézve helyesebb eljárás 
követtessék, miután különben is azt tartom, hogy 
ezen törvényjavaslatokon, ugy amint jelenleg álla
nak, valami gyökeres változást már ez évre esz
közölni körülbelül lehetetlen. 

E nézetből kiindulva kivánok a tárgyalás 
alatt levő törvényjavaslathoz szólani. Nem fo
gom hosszasan indokolni, hogy a szeszipar minő 
fontossággal bir hazánkban, mert hiszen azt min
denki tudja, hogy némely gazdasági terményeink 
egyesegyedül a szeszfőzés által értékesíthetők 
oly években, midőn a kereskedelmi conjuncturák 
azok árát nagyon is lenyomják vagy magát az 
eladást majdnem lehetetlenné teszik. Tudja min
denki, hogy hazánknak sok vidéke van. hol maga a 
czélszerü gazdálkodás, az állattenyésztés egyes
egyedül csak ugy vezethető', hogy ha a szeszfő
zés által segíthet a g-azda magán és pótolhatja a 
takarmányhiányt. 

Ezen tekintetből indulva ki, azt tartom, óhaj
tanunk kell, hogy oly szeszadóztatás , és csak is 
oly szeszadóztatás hozassák be, mely által lehe
tővé tétessék a szeszfőzésnek mentül szélesebb 
körben kifejtése, hogy lehetővé tétessék, hogy a 
szeszfőzést haszonnal űzhessék olyanok is, kik 
azt gazdasági ezélokkal kapcsolják össze. 

Tudom, hogy a kincstárnak a szeszfőzésből 
befolyó jövedelmekre szüksége van; de tudom azt 
is, hogy nem mindig a legmagasabb adó az, az 
ily tárgyaknál, mely legtöbb jövedelmet hajt. 
Meghatározni, melyik magassága az adónak az, 
mely mellett a kincstár is legtöbb jövedelmet ve
het be, és pedig többet, mint egy túlfeszített adó
nál, miután többen képesittetvén az üzlet folyta
tására, a nagyobb üzletből a kisebb adó mellett 
is többet vesz be az állam: erre okvetlen oly rész
letes adatok kívántatnak, a melyeknek birtoká
ban én legalább részemről nem vagyok s nem is 

' ) Láad a 243. sz. Iromány III-dik mellékletét. 

lehetek. Nem lehet tehát czélom — mindamellett 
hogy meg vagyok róla győződve, hogy a jelen
leginél kisebb szeszadót lehetne behozni, ugy hogy 
ez által a kincstár nem vesztene — nem lehet, 
mondom, czélom, mindazáltal azt indítványoz
ni , hogy a szeszadó ennyi vagy annyi szá
zalékkal leszállittassék; hanem óhajtanám, ha oly 
határozatot méltóztatnának hozni, melynek foly
tán legközelebb, midőn a jövő évi költségvetés és 
az adónemek tárgyalásunk alapját képezendik, 
már azon részletes adatok előttünk lehessenek, 
melyek nyomán e nagyfontosságú kérdést meg 
lehet oldani. 

Ha figyelembe veszem azokat, mik e házban 
az utolsó napokban történtek, kellene, hogy azzal 
kecsegtessem magamat, hogy ezen indítványom 
talán el is fog fogadtatni, mert tökéletesen meg
felel annak, a mit a t. képviselőház más irányban 
elfogadni méltóztatott. Épen azért bátor vagyok 
indítványozni, méltóztassék a tisztelt ház hatá-
rozatilag kimondani, hogy tekintve a szeszfőzés
nek hazánkban némely nyers terményeink érté-
kesitése és a czélszerü gazdálkodás szempontjá
ból fontos voltát, a minisztérium oda utasittatik, 
hogy enquetet hiván össze, beható tanulmányo
zás tárgyává tegye azon kérdést, és a jövő évi 
budget beadásakor indokoltan nyilatkozzék az 
iránt , nem lehetne-e a szeszfőzési ipar felvi
rágzását az ezt terhelő adó mérsékelt leszállítása 
által a kincstárnak a szeszadóból vett jövedelme 
csonkítása nélkül eszközölni ? 

K e r k a p o l y K á r o l y e lőadó .• Én azt gon
dolom, ezen határozati javaslat tökéletesen egy 
irányban áll a központi bizottság megállapodása' 
val is, melyet jelentésében tolmácsolni kötelessé
gemmé tett, s tolmácsoltam is a következő szavak
kal : „ A szesz- és ezukoripart tartván a központi 
bizottság a földmivelési ipar két legfontosabb 
ágának, országunk anyagi jólléte egyik fő tényező
jének, azon óhajtását fejezte ki, mondaná ki a t. 
ház jegyzőkönyvileg azt, hogy e két iparág meg
adóztatása tárgyában időről időre enquétek tar
tassanak oly czélból, hogy e két iparágnak min
den lehető könnyítés folyton megadathassák." Te
hát a határozati javaslatnál még tovább megy 
annyiban, a mennyiben nem csak most akar en
quetet tartani oly czélból, hogy a jelenleg meg
adható kedvezmények megadassanak; de elvül 
kivánja fölállítani, hogy miután a tudomány halad, 
s az élet is, vele ezen enquétek is megujittassa-
nak, időről időre megtartassanak, hogy az iparág
nak azon könnyebbitések mindig megadathassanak, 
a melyeket meg lehet adni. Nekem tehát részemről 
semmi észrevételem nincs, miután a központi bi
zottság véleményével megegyezőnek tartom e ha
tározati javaslatot. 
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Lónyay Menyhért pénzügy ér: Készemről 
nekem sincs semmi észrevételem azon indítványra 
nézve, melyet Tisza Kálmán t. képviselőtársam 
tet t ; hanem azt tartom, hogy a központi bizottság 
fogalmazása szabatosabb, s általa tökéletesen el 
lehet nézetem szerint érni azon czélt, melyet t. 
barátom elérni akar, ha azon szó után „időről 
időre" az ő eszméje is beletétetik, t. i., hogy az 
enquéte eredménye a jövő évi költségvetés 
előterjesztése alkalmával a t. ház elé terjesztessék. 
Ez által el van érve a kívánt czél azon fogal-
mellett is, melyet a központi bizottság tett. Ezt, 
mazás nézetem szerint, ezélszerííbbnek tartom, 
mint bizonyos elv kimondását, hogy t. i. mi-
kép létesíthető a dijnak leszállítása az állam jöve
delmének csonkítása nélkül. Bármely enquétenek 
nincs más czélja, mint hogy az iparág emelésére 
mindent megtegyen; s ezek közétartozik az, hogy 
az iparág mentül csekélyebb adóztatásnak legyen 
alávetve. Ez az, miért kívánja a törvényhozás, hogy 
az eddigi mód fentartása mellett, a reménylett 
jövedelem biztosíttassák. Én tehát ezélszerííbbnek 
tartom azon formulázást, a melyet a központi bi
zottság tett, miután az nem csak ezen kérdést, ha
nem átalában az összes kérdést magában foglalja. 
Ennélfogva azt hiszem, hogy tökéletesen el lesz 
érve azon czél, melyet méltóztatik kívánni, ha 
azon szavak után „időről időre" beletétetik a t. 
képviselő úr eszméje, t. i. hogy az enquéte ered
ménye a jövő évben terjesztések elő. 

Tisza Kálmán: En ugyan megvallom, nem lá
tom át, mennyivel volna az szabatosabb: mert ha 
ugy fog szerkesztetni, minta t. miniszter ár mondta, 
akkor ellentétesnek látszó dolog fog a szerkezetbe 
menni, a mennyiben a jövő évi költségvetés előter
jesztéséig időről időre enquéteket tartani nem lehet, 
hanem lehet igen is enquétettartani azon czélra, hogy 
ezen kérdés megoldassék. Azonban nekem nincs 
egyéb czélom, mint az, hogy mondassák itt ki, hogy 
mi a kincstárt károsítani ugyan nem akarjuk, de az 
adót lejebb szállítani — ha e nélkül lehet — akar
juk, és hogy az erre vonatkozó adatokat ajövő évi 
költségvetés előterjesztésekor a ház maga előtt 
akarja látni. Méltóztassék ezt így formulázni, s 
bármely formulázáshoz, melyben e két eszme ben
ne lesz, részemről szívesen hozzájárulok. 

Kerkapo ly K á r o l y e l ő a d ó : Talán kielé
gíthetné a t képviselő urat, ha a központi bizott
ság szerkezete következőleg egészíttetnék k i : „azon 
óhajtását fejezte ki, mondaná ki a képviselőház 
jegyzőkönyvileg azt, hogy e két iparág megadóz
tatása tárgyában már a jövő költségvetés idejéig 
és időről időre enquétek tartassanak." Tehát már 
addig is megtartassék egy enquéte és aztán időről 
időre tartassék több enquéte. 

Tisza K á l m á n : Nem akarok hosszasan szó

lani a tárgyról ; de minthogy a fölolvasott szer
kezetben nem csak az irány nincs kijelölve,^de még 
az sincs kifejezve, hogy a jövő évi költségvetés 
előterjesztésekor az eredmény a ház elé terjesztes
sék : ragaszkodom indítványomhoz. 

K e r k a p o l y Káro ly e l ő a d ó : Az utolsó ész
revétel igaz ; hanem az első nem áll: mert a to
vábbi szavak, melyeket azért olvastam föl, mert 
már előbb megtettem, igy hangzanak : „oly czél-
ból, hogy ezen iparágaknak minden lehető köny-
nyebbitések folyton megadassanak". Tehát a czél, 
az irány ki van jelölve. Azon eszme, hogy a jövő 
költségvetés idejéig az eredmény előterjesztessék, 
az igaz, nincs benne; de azt gondolom, hogy az 
enquéte megtartása azért történik, hogy ered
ménye a törvényhozás elé terjesztessék, és igy 
ez alatta értetik. {Helyeslés a jobb oldalon.) 

Zichy Nándor gr . : T. ház S Egész őszintén 
megvallom, hogy engem sem az egyik, sem a má
sik kifejezés nem elégít ki tökéletesen: mert a 
czél itt nem csak az, hogy az adó leszállittassék, 
hanem átalánosságban az, hogy kitelhetőleg czél-
szerü szeszadórendszer állapittassék meg, milyen
nek a jelenlegit, a mi viszonyainkhoz mérten, sae-
rény nézetem szerint nem tarthatom, s a fő 
czél e mellett még az, hogy az erre vonatkozólag 
szükséges adatokkal bírjon a jövő törvényhozás, 
vagyis hogy a jövő budget megállapításakor már is 
oly adatokkal bírjunk, melyek alapján czélsze-
rü törvényt alkothassunk. Ha ezen eszme itt vagy 
ott lesz kifejezve, tökéletesen meg lesiek nyug
tatva. 

Kerkapoly Károly előadó: Akkor talán 
igy lehetne formulázni : „hogy ezen két iparág 
adóztatása tárgyában már a jövő költségvetés ide
jéig enquéte tartassék, és annak eredménye azon 
időben a törvényhozás elé terjesztessék, és hogy 
időről időre is enquétek tartassanak oly czél-
ból" stb. 

T i s z a L á s z l ó : Bocsánatot kérek, t. ház! de 
én nem tudom, hogy ezen kifejezés: „azon időben" 
mire vonatkozik ? mert nem az enquéte tartása 
idejében kell az eredményeket bemutatni, hanem 
a budget előterjesztése alkalmával. Minden esetre, 
ha egyesite;.i akarjuk e két szöveget, a miből azt 
hiszem, végre elegy-belegy história fog kikerülni, 
akkor kérem tisztán bele tenni azt, hogy a követ
kező budget bemutatásakor mutattassák be az en
quéte eredménye. (Fölkiáltások: Benne van Kerka
poly szerkezetében!) 

Nyáry P á l : Ugy veszem észre, a t. előadó 
úr több javítást tervezett és olvasott fel, mely ja-

| vitások czélja volt, hogy közeledjék Tisza Kálmán 
I indítványához. Én azt ajánlom, vegye át egészen, 
j s akkor tökéletesen közeledett. 

Elnök: Miután magát a központi bizottság 
19* 
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által benyújtott eredeti szerkezetet, úgy látom, a t. 
ház tagjai közül senki sem pártolja, nem tudom, 
akarja-e a t. ház. hogy a házszabályok szerint fel
tétessék ezen szerkezet szavazásra? (Felkiáltások: 
Nem szükséges!) 

Következik tehát azon indítvány, melyet Ti
sza Kálmán képviselő úr adott be, és a mennyiben 
ez el nem fogadtatnék, következik a központi bi
zottság módosított szerkezete. Tehát még egyszer 
fel fog olvastatni a Tisza Kálmán úr által beadott 
indítvány. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa Tisza Kál
mán határozati javaslatát.) 

E l n ö k : Kérem azon t. képviselőket, kik ezen 
határozati javaslatot elfogadják, méltóztassanak fel
állani. (Megtörténik)Most kérem azokat, k ikelnem 
fogadják, méltóztassanak felállani! (Megtörténik.) 

Következik a módositott szerkezet felolvasása. 
Kerkapoly Károly előadó (olvassa a 

módosított szerkezetet) 
E l n ö k : Kérem azon képviselőket, kik elfo

gadják ezen módositott szerkezetet, méltóztassanak 
felállani. (Megtörténik.) A többség elfogadja. 

Ha senki sem kivan az átalános tárgyaláshoz 
többé szólni: következik a részletes tárgyalás. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a szeszadóra 
vonatkozó törvényjavaslat czimét és bevezetését.) 

Zmeská l Mór : T. ház! Bátor vagyok a t. 
ház figyelmébe ajánlani, hogy az egész felföldön 
szeszégetés nélkül nem képesek szántó földeiket 
czélszerüen mivelni. A felföldön tehát a szesz
égetés &] földbirtokosokra nézve oly szükséges, 
hogy nélküle fen sem tarthatják a gazdasá
got. Én tehát azon szeszégetők közt, a kik 
gazdasági szempontból égetik azt, és azok közt, 
a kik üzletből égetik, az adózásra nézve különb
séget kívánok tenni. Ha ez nem történik, a felföld 
a versenyt nem képes kiállani, s el fog pusztulni 
a szántóföld, el fog enyészni az adóképesség. Bá
tor vagyok tehát a t. házat felkérni, hogy azon 
szeszégetők közt, kik gazdasági szempontból, és 
azok közt, kik üzleti czélból égetnek, különbséget 
tenni méltóztassék, annyival inkább, mert az ál
lam jövedelme nem fog csökkenni, hanem csupán 
a szeszégetők közt az igazság aránya fog megálla-
pittatni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A törvényjavaslat felolvasott czime 
és bevezetése ellen nincsen észrevétele a háznak ? 
(Nincs!) Ennélfogva következik az 1. szakasz. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslat 1 — 11-dik szakaszait, melyek se a központi bi
zottság, se a ház részéről ellenvetéssel nem találkoz
ván, egyenkint elfogadtatnak. Olvassa a 12-dik sza
kaszt.) 

Kerkapo ly K á r o l y e lőadó : T. ház! A bi
zottság részéről nem mulaszthatom el kötelességem 
szerint a t. háznak tudomására hozni, hogy az első 
pont 3-ik sorában egy kelet nincs kitéve : „július 
ennyedikén." A központi bizottság előtt a kelet nem 
volt ismeretes, és felkérte a pénzügyminisztérium
nak illető hivatalnokát ennek utólag közlésére , a 
közlés azonban máig elmaradt. A dolog érdemét 
nem érintvén, veszély nélkül elmaradhatott ed
dig; de midőn a végleges fölolvasás és végleges 
megállapodás folytán az elfogadás megtörténik, 
véleményem szerint a hiány kipótlandó. Ezt csak 
meg akartam említeni, hogy lássa a t. ház, miszerint 
nem a központi bizottság mulasztásából történt, 
hogy a kelet helye máig is üresen áll. 

Tisza L á s z l ó : T. ház! Midőn teljes mél-
tánylattal fogadom a törvényjavaslat 12-ik szaka
sza 2. bekezdésének azon tételét, melyben kiváltké
pen 2 frt évi adófizetés mellett a székely földnek egy 
akónál nem nagyobb üsttel a szeszégetés megen
gedtetik házi czélokra, nem tehetem azt, hogy a t. 
házat ne figyelmeztessem szerényen, miszerint 
hazánkban nemc-ak a székely föld, melynek tekin
tetéből ezen eljárás tökéletesen indokolt és okada-
datolt, van azon helyzetben, hogy marhatenyész
tését mesterséges téli takarmánynyal kénytelen is
tápolni, hanem hazánknak más, tökéletesen ha
sonló vidékei is vannak. 

Nem akarom a t, ház figyelmét fárasztani az
zal, hogy hosszasan kiterjeszkedjem, miszerint 
az egyes polgároknak mily fontos érdeke hozza 
magával, hogy hasonló körülmények között ha
sonló intézkedés történjék ; csak egy tárgyra kívá
nom a t. ház figyelmét felhívni: ez a már-már sem
misülésnek indult marhatenyésztésnek országos 
érdeke. Tudjuk ugyanis, hogy legjobb, legszebb 
marháink eddig is a hegyi vidékeken nőttek. Épen 
ezen helyeken tette a marhatenyésztést lehetet
lenné, épen ezen helyen semmisítette meg azt a 
múlt 18 évi kormányzat. 

Óhajtanám tehát, hogy midőn ezen vidékek 
egyikének, igen helyesen, a viszony okát kellőleg fel
ismerve, lehető igazságot szolgáltatunk ezen jótéte
ményben hazánknak mind azon részei is részesittes-
senek. melyek a székely földéhez hasonló viszo
nyokkal birnak. Óhajtom tehát, hogy a 12-dik 
szakasz második bekezdésében ezen kitétel helyett; 
„székely földön" betétessék: „hazánk azon vidé
kein" s tovább a mint az eredeti szövegben követ
kezik. 

KacSkoviCS IgnáCZ : A 9-ik osztálynak 
véleménye ugyan az : hogy t. i. a 12-ik szakasz 
második bekezdésében ezen szavak helyett : „a 
székely föld azon vidékei" ez tétessék : „a székely 
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föld és más hason természetű azonos vidékeken.* 
(Helyeslés.) 

Lónyay Menyhért pénzügyér: A mi azon 
kisebb gazdákat illeti, a kiknek érdekében Tisza 
László képviselő úr felszólalt, t. i. a kik a marha
tartás érdekében kisebb főzdéket tartanak fen: 
ez iránt a törvényben ugy is van gondoskodva, 
miután meg van állapítva, hogy épen azokra nézve 
a 11-ik szakasz értelme szerint a szeszadó fizetése 
végett egyesség kötessék, ennélfogva a kisebb 
főződékre külön intézkedni más módon nem lenne 
szükség; azonban a székely földre ezen rendelke
zés azon czélból hozatott javaslatba, minthogy 
ott egészen rendkívüli és kivételes állapotok van
nak. U g y hiszem, tapasztalásból bizonyult, hogy 
átalában a legkisebb gazdák pálinkaüstjei is 
nagyobbak szoktak lenni egy akónál, kivévén a 
székely földön, a hol, miután az annyira hegyes 
és sziklás vidék, hogy a szükséges takarmányt 
a marhának épen nem állithatja elő, és miután ott 
régi időktől fogva csak egy akónál kisebb üstök
ben főztek, a méltányosság is megkivánja, hogy 
ezen régi gyakorlat meghagyassák nálok s a. főzés 
megkönnyebbittessék. Ezen kedvezmény tehát 
egy bizonyos vidék kivételes állapotából foly. 

Ha ezen kifejezés helyett : „székely föld" az 
egész országra kiterjedő kifejezést méltóztatnak 
tenni, miután e szerint minden hegyek közt fekvő 
vidék ezzel élni kívánna : ez által azon nehéz 
feladat jutna a pénzügyminiszternek, hogy ő ítélje 
meg, hogy az eddigi gyakorlat szerint csak pá
linkafőzés által tartathatik-e fen a marha, még 
pedig egy akón aluli pálinkaüstben történt főzés 
mellett? Ez véghetlen panaszokra adna alkalmat, 
s ily széles értelemben vett intézkedést én alig 
vállalhatnék el. Azonban, a mennyiben tudomásom 
szerint a magyar korona széles területén egyedül 
a székely föld hol i lyen, egy akónál 
kisebb üstökben főzetik a pálinka —• {Ellen
mondás halról) tudniillik lisztes anyagokból, 
mert szilvából és más gyümölcsből másutt is 
főznek, de lisztes anyagokból és marhatartás 
szempontjából csak a székely földön — :(Ügyvan!) 
már most méltóztassanak felvenni, mire vezetne 
az ilyen kis kazánokban való főzésnek ily cse
kély dij melletti megengedése? Ha az államnak 
szüksége nem volna azon jövedelemre, a szesz
főzést átalában meg lehetne engedni; de ha ezen ! 
elv átalánosságban kimondatnék, hogy mindenütt, | 
ott is, ahol eddig kis főzdék nem léteztek, azok- ! 
nak felállítása 2 forint évi dij mellett megenged- [ 
tetik: ezen kis főzdék ujabban előadnának. Ennek 
következése az volna, hogy az állam jövedelmei 
nevezetesen csökkennének, a nélkül, hogy azon 
vidék érdeke azt egyenesen megkívánná; másrészt 

| a nagyobb szeszfőzdék az adó mellett ezekkel 
I versenyezni képesek nem lennének, 

A székelyföldi viszonyok egészen kivételesek. 
Ezeket tekintetbe kell venni; de azokat az egész 
országra kiterjeszteni nem lehet, mert ennek kö
vetkezése az volna, hogy ez által az államjöve
delemben támadt nevezetes hiány folytán a törvény
hozáskésőbb ismét kénytelen volna az egész intéz
kedést visszavenni. 

Ezen indokoknál fogva, azt hiszem, marad
junk a szerkezet mellett. (Helyeslés.) 

Medán Endre : T. ház! Midőn köztudomású 
dolog, hogy a székely földhöz hasonló viszonyok 
az ország egyéb vidékein is léteznek; midőn létez
nek oly vidékek, a hol a marhák tartása csak a 
szeszfőzéstől függ; s midőn mégis ezen kivételes 
kedvezmény csak a székely földre hozatnék be : 
akkor ezen kedvezmény csupán faj kedvezmény
nek tekinthető, (Ellenmondás) a mely pedig igazsá
gosan és méltányosan a képviselőház által nem 
rendeltethetik. Azért kérem a t. képviselőházat, 
méltóztassék ugy intézkedni, hogy azon jótéte
mény az ország mindazon vidékeire kiterjesztes
sék, a hol hasonló körülmények forognak fen. 
Óhajtom azért, hogy ezen szó helyett: „székely 
föld" tétessék „ország". (Maradjon!) 

Zsarnay Imre : Én igen szívesen szeretek 
engedni valamint átalában, ugy ezen adó kérdé
sében is, mert tudom, hogy a szeszfőzés oly 
nagyszerű szerepet játszik a nemzetnek nem csak 
mezőgazdaságában, hanem még iparában is, hogy 
ott haladás nem is lehet, a hol ez hiányzik'; mind
amellett én is abban a nézetben vagyok, hogy 
igen szomorú dolog az ország lakosaira, ha mi 
ügyünk tárgyalásánál mindenkor csak a legna
gyobb jövedelemre tekintünk, s azokra, a kik 
nagyban termesztenek, holott a kis termesztők 
száma milliókra megyén. Igazat adok a pénzügy
miniszternek, midőn azt állítja, hogy, tudomására 
legalább, csak a székely földön használtatnak ily 
kisszerű üstök; hanem különböztessük meg a mos
tani időt a régitől. A múltból tudom, hogy azon 
vidéken, a hol én lakom, több termesztő lakos és 
család boldogság-a az által idéztetett elő. mert kis 
üstökben főzhetett, és mert marháit ebből tart
hatta s az adót ebből mindenkor biztosan fizet
hette. Ez oknál fogva bátor vagyok kérni, 
hogy a kis üstökben való főzés engedtessék meg. 
Nem bánom, sőt örülök, ha a székelyeknél a kis 
üstökben való főzés megengedtetvén, két forintot 
fizetnek egy üsttől, mely egy akónál többet nem 
tesz. Én ugy hiszem, népünk régen, midőn nem 
volt oly szegény, mint most, két forintot fizetett, 
mihelyt az üstöt csak használta; ha tehát mi ez 
által a jövedelmet szaporítani akarjuk, méltóztas
sanak a bórt két, három vagy több forintra is 
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szabni, csak hogy engedtessék meg a kis üstök
ben való főzés, s ne helyeztessenek abba az álla
potba , a melybe jutottak ama szerencsétlen rend
szer által, melynél fogva az megtagadtatott. 

Zmeskál Mór : Árva megye hiven teljesiti 
kötelességét az alkotmány iránt és készséggel fizeti 
adóját; de a mostoha természet elvont tőle minden 
anyagi jóllétet, és ugy hiszem, hogy e körülmény 
is felébresztheti a t. ház atyai gondoskodását, 
hogy e szegény nép sorsán segitsen. Hogy ha a 
szeszadó nagysága által még a marhatenyésztés 
is gátolhatni fog, akkor, megvallom, hogy attól 
tartok, hogy e szegény nép végkép tönkre jut. 
Bátorkodom tehát felhívni a t. házat, miszerint azon 
concessiót, melyet a székely földnek nyújt, Árvára 
is, mint Magyarország egyik legszegényebb me
gyéjére, kiterjeszteni kegyeskedjék. 

A n t a l l y K á r o l y : Bocsánatot kérek, t. ház, 
ha előttem szólott képviselőtársamazon kifejezését, 
hogy ez fajkedvezmény volna, el nem fogadhatom. 
Én ezt nem fajkedvezménynek, hanem ama nép 
egyik főbb érdeke kielégítésére, még pedig a kö
zös haza közérdeke megcsorbítása nélküli kielégí
tésére szánt bölcs és czélszerü gondoskodásnak 
nevezem. Eme szó: kedvezmény, privilégiumot in
volvál magában; már pedig, megvallom, hogy pri
vilégiumot nem óhajtok s nem is kértem, nem is 
pártoltam soha. Azt, hogy még a zabot is csak 
minden két évben, és akkor is csak alig termő, 
rósz, kopár föld holdját kisebb adóval terhelik, 
mint a búzát és a repczét termő hason nagyságú 
földet, senki sem nevezte privilégiumnak. Elisme
rem, hogy a hasonlat tán nem tökéletes, de leg
alább felvilágosító; és bátor vagyok megjegyezni, 
hogy a székely népnek privilégium nem adatott 
soha és senkitől, sőt, míg mások privilégiumokat 
szereztek, mondhatnám, minden fejedelem alatt 
egygyel-egygyel szaporították azokat: addig a 
székely nemzettől sorba vétettek el ős nemzeti 
jogai: ha csak privilégiumnak nem akarjuk nevez
ni azt, hogy mig a székely földnek minden fegy
verfogható fiai, még pedig sarkalatos törvényeink 
daczára, távol a szülő földtől véreztenek el a ha
záért, addig a bizonyosnak vélt prédára törő ellen
séges hadak ellenében ifjak, asszonyok és leányok 
védték a tűzhelyeket, a mint ezt a történelem ta
núsítja ; ha csak privilégiumnak nem akarjuk ne
vezni azt, hogy donatiót adtak az első foglaláskor 
szerzett, székely birtokra és nemességet adtak az 
egyenlően nemes székelyeknek. De ez olyan volt, 
mint: adtál uram esőt, de nincs köszönet benne : 
mert becsempésztetett ez utón a jus regiurn, mely
nek keserű izét most is érezzük, és mely csak né
hány hónappel ezelőtt is élénk vitára adott alkal
mat a lapokban. Azonban mindezeket mellőzve, 
áttérek a tárgyra. 

Azt tartom, hogy az a legjobb törvény, mely 
minden érdeket, legalább minden érdeket, mely a 
közhaza érdekével nem ellenkezik, kielégít. 

Ilyen érdeke a székely földnek a pálinka
főzés. . 

Szükségtelen tán felhoznom, hogy azon föld
ről van szó, melynek alig tized része művelhető 
föld; azt is mellőzöm, hogy azon népről szól e tör
vényjavaslat, mely a törvény értelmében régen 
adót nem ismert, s melyre midőn a jog- s védelmi 
harcz tragikus befejeztével minden adó és teher 
egyszerre rakatott, egy volt,mi leginkább felinge
relte ellenszenvét: a pálinka kis üstben főzésének 
betiltása, s a kezelésnél még fájdalmasabban ta
pasztalt önkénykedő zaklató eljárás. 

Felhozhatnám, hogy nincs e földnek és né
pének kereskedelme és gyáripara; felhozhatnám 
azt, hogy a lakosság számarányához felette csekély 
termő földje lévén, inkább marhatenyésztésre van 
utalva, s a szorgalom és munkásság netovábbjának 
kifejtése mellett sem képes soha annyit termeszte
ni, a mennyi belszükségletére elegendő volna. 

Felhozhatnám, t. ház, hogy a végett, hogy 
adóját és mindenapi kenyerét megszerezhesse, kény
telen elárasztani Erdélyt és a szomszéd Moldva-
Oláhországot napszámosokkal. Ezeket nem mellőz
hettem a helyzet jellemzéséül. 

Talán még felhozhatnám jellemzésül, és fel is 
hozom azt, t .ház ! hogy most épen 104 esztendeje 
annak, hogy a történelemben is ismeretes madéfalvi 
vérfürdő, az úgynevezett siculicidium kívántatott 
meg arra, hogy a hatalom a jogai védelmében fegy
verre kelt székelyek lemészárlásával az életben ma
radottaknak nyakába rakja a fegyvert.' És fájda
lom, magam is nagyon csodálkozom rajta , de ta
lálkoznak nálunk olyanok, kik ezen jogtalan ál
lapotba visszavágynak, és azt mondják: akkor 
még is kedvezőbb volt a helyzet, nem voltak oly 
nyomasztók a körülmények , katonatisztek fizeté
séből és más katonai kiadások által még is volt 
némi pénz forgalomban. 

Továbbá még egyet jegyzek meg. Azt is 
mondják, hogy akkor az úgynevezett revindicált 
havasok pénztárából a szegény székely ember 
nyomasztó szükségei fedezéséi-e mérsékelt kamat 
mellett vehetett fel pénzt, mig most ezen revin
dicált havasok máig is az állam kezében vannak, 
jóllehet ez a székely nemzetnek kétségbevonhat-
lan tulajdona. És még azt is megjegyzem — mert 
láttam az államköltségvetés egy lapján — hogy ez 
az államnak valóságos deficitet, még pedig pár 
ezer forintnyi deficitet okoz. 

De ha mind ezeket elmellőzöm, nem mellőz
hetem el megemlíteni a székely kivándorlást, a 
magyar nemzettestnek nyitott sebét. 

Sokan voltak közülünk, uraim, kik érezték a 
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válság ama dilemmatikus helyzetének súlyát: ha
zát vagy életet veszteni; hazát, melynek kapuit a 
kedvező sors ismét kinyithatja a visszatérő szám
űzöttnek ; vagy életet, mely ha egyszer elvétetett, 
a hatalomnak sincs hatalma többé visszaadni azt. 
És én nem tudom, vajon kevesebb resignatio kell-e j 
ahhoz, azon tudatban hagyni el a hazát, hogy nem ' 
szabad ott élni ? vagy azon tudatban, hogy szabad j 
volna ugyan ott élni, de nem lehet, mert nincs ' 
miből élni. ; 

A római nép „panem et circenses"-t kiáltott; I 
a székely nép csak mindennapi kenyérért kiált, s j 
a magyar királyi kormány meghallotta a nép ki- j 
áltását, és részben már közigazgatási utón egy da- j 
rab kenyeret adott a székely népnek. És én meg ' 
vagyok győződve, és azt hiszem, meggyőződött a 
magyar királyi kormány is arról, hogy midőn ezt 
tette, akkor nem csak a nép, de az állam érdekéről 
is legjobban gondoskodott: mert mig ezelőtt né
hány évvel alig jött be egy pár száz forint bünte
tés czime alatt — és azután milyen volt ezen bün
tetés ? milyen vétségekre volt szabva ? —• s gyilkos
ságra, égésekre adott alkalmat, most, positive tu
dom , hogy ezereket jövedelmez. De nem térek 
ki erre. 

A magyar királyi kormány meggyőződött 
arról, hogy ez által nem csak a nép érdekét elégíti 
ki, hanem az államét is, mert többletet hoz be az 
államnak; és ennélfogva azt hiszem, hogy ezen 
intézkedés egyaránt helyes és pártolásra méltó lé
pés; és hozzá teszem, hogy e kedvezményt szive-
sen megszavazom minden hasonló helyzetben levő 
vidéknek, ha tudom azt, hogy ez által kielégíttetik 
a nép érdeke a nélkül, hogy ez által az állam ér
deke csonkittatnék. 

Nyáry P á l : Azt hiszem, a pénzügymi
niszter ár nem tartozik azon államgazdákhoz, kik 
azt tartják, hogy bár legrövidebb időre is, jöve
delmet szerezzenek az állampénztárnak, még azon 
áron is, hogy a vagyonosság és igy az adónak 
alapja lassan-lassan ezen adózási rendszer által 
tökéletesen megszűnik. 

És valóban, miután felőle ily vélemény nyel 
vagyok, kerestem mindenütt ezen törvényjavaslat
ban, hol vannak itt tekintetbe véve a mezőgazda
ság érdekei? és meg kell vallanom, ezt sehol sem 
találtam. Nem találhattam pedig a 11. szakaszban 
azért, mert e szakaszban csak azon szeszfőzők
ről tétetik emlités, kik nem gabonából, nem liszt-
tartalnm termékekből főznek szeszt, hanem főznek 
törkölyből s ehhez hasonló anyagokból. 

Megvallom, e pontra nézve sem vagyok töké
letesen kielégítve azon intézkedés által, hogy az 
illetők szabad egyezkedés utján lépjenek egyez
ségre a pénzügyminisztériummal. E neme a szerző-

A székely földre 
meg akarom hagyni ; 
világosítva az iránt, 

désnek Magyarországon már létezett az urbárium 
behozatala alkalmával. A volt jobbágyoknak azon 
kedvezést az 1836. évi törvényhozás meghagyta, és 
mindenki saját kazánjában, saját termékéből, t, i. 
nem liszt tartalmú termékből, hanem más termék
ből, szabadon főzhetett szeszt, és nem a szesz 
mennyisége vétetett tekintetbe, hanem tisztán a 
kazán. 

Es ugy látom, hogy azon pont körülbelül 
ide vonatkozik; de nem vagyok általa kielégitve, 
mert nem tudom — nem lévén előttünk a szabá
lyok — micsoda mértékben vétetik meg ezeken az 
adó. Ha azon mértékben vétetik meg az adó, mely 
a nagy serfőző intézeteknél van alkalmazásban, 
akkor ezek végtelenül meg vannak terhelve. 

En ugy tudom, hogy mindenütt, különösén 
Poroszországban, egy egész akó tói vétetik meg egy 
bizonyos mennyiség; nevezetesen Poroszország
ban egy akó törkölytől nem fizetnek többet, mint 4 
garast. Nem tudok hozzászólani, sok-e az vagy ke
vés ? mert nem ismerem azon szabályokat, melyek e 
részben fenállanak. 

nézve azon kedvezményt én 
de megvallom, fel vagyok 

hogy ezen pont nem az, 
mely szól a gazdasági tekintetekről. A gazdasági te
kintetek mindenütt és —- hogy ismét Poroszországra 
hivatkozzam — különösen ott is határozók azon eset
ben, midőn valaki nem az egész éven át főz és 
gyTárt szeszt, hanem csak ősztől tavaszig, másod
szor midőn tulajdon terményeit főzi ki. Az, mi a 
12. szakasz második bekezdésében foglaltatik, ide 
nem terjedhet ki, mert bizonyos vagyok benne, 
hogy ha ez igy lenne, az legkisebb hasznot haj
lana a gazdáknak, magának az állam jövedelmének 
pedig véghetetlen nagy kárt tehetne. Hanem mi
után nincs ezen törvényjavaslatban a most általam 
utólag emiitett körülményről szó, én emléke
zetébe hozom a t. háznak azt, és ha jónak 
látja, jövőre nézve kijelentheti, hogy a minisz
térium, midőn legközelebb az iránt törvényja
vaslatot terjeszt elő, akkor már a mezőgazdasági 
tekintetek által vezéreltetve, e törvényjavaslatba 
foglalja be azt is, hogy mind azok, kik nem az 
egész esztendőben, kereskedelmi szempontból, ha
nem mezőgazdasági tekintetből, az esztendőnek 
csak egy bizonyos részében, másodszor tulajdon 
terményeikből, még lisztterményeikből is főznek 
vagy gyártanak szeszt, azok mérsékelten, s mérsé
keltebben mint amazok, rovassanak meg adóval. 

Ha ezt. a mi most kimaradt a törvényjavas
latból, a t. ház jövőre elhatározza, hogy a törvény
javaslatba behozassák, a mezőgazdaság végtelen 
sokat fog általa nyerni, s azt hiszem, ezáltal mind
azon kívánságoknak, melyeket Zmeskál k épvi-
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selőtársam és mások is előterjesztettek, tökéletesen 
elég lesz téve. 

Borlea Zs igmond : U g y hiszem, ha jól fog
tam fel a dolgot, Tisza László képviselőtársam 
indítványa azt foglalja magában, miszerint a szé
kelyföld s az ehhez hasonló vidékek részesüljenek 
ezen kedvezményben. 

A t. képviselő úr, ki a székelyek részéről 
szólt, ugy hiszem, Antalfy úr, azt mondta, hogy 
neki nem kell privilégium a székelyek részére, és 
nem lehet ugy venni, mint Medan képviselő úr 
mondta, hogy egy népfajnak adatik itt kedvez
mény által privilégium, mert az neki nem kell. Én 
azt mondom, hogy e tekintetben egyet értek vele, 
mert én sem szeretek privilégiumokat alkotni bár
ki részére sem, és nem szeretek különbséget tenni 
nép és nép közt; de ha vannak vidékek, melyek 
a székely földhöz hasonlók, s ezek a székely föld 
részére fenhagyott kedvezményből kizáratnak, 
akkor, engedelmet kérek, akár hogy csűrjük csavar
juk a dolgot, mégis privilégium az, s pedig nép-
kedvezményből : mert ha megvan, ha tehát privi
légiumot fajkedvezményből felállítani nem aka
runk, akkor de necesse el kell fogadnunk Tisza 
László képviselőtársam indítványát, mely nagyon 
is méltányos, igazságos. 

Antalfy képviselő azt mondotta, hogy nagyon 
szegény az a vidék, és ezen indokot többektől is hal
lottam, hogy ott vagy amott nagy a szegénység. Ha 
csak az kell, hogy szegénységünkkel dicsekedjünk, 
bizony mindnyájan szegények vagyunk. Ha sze
génységről beszélünk, mondhatjuk, hogy az egész 
ország szegény, s ha szegénység indok, akkor bát
ran az egész országot ezen kedvezményben része
síthetjük, mi valóban nagyon kívánatos lenne; s 
ha ily méltányos követeléseket sem respectálunk, 
midőn a népterhek viseléséről szóló törvényeket tár
gyaljuk, akkor kár annyit bíbelődni velők, lehet 
csupán röviden valamennyi pátens törvénybe ig-
tatása által keresztül esni rajtok, mert akkor az 
eredmény ugy is, így is egy. 

A mit a t. pénzügyminiszter úr mondott, 
hogy csak a székelyek földén volnának ily ki
sebb üstök : engedelmet kérek, az nem áll, mert 
mindenütt vannak a hegyi vidékeken, vannak 
Krassóban. vannak Arad mesvében és vannak 
nálunk Zarándban is. 

A mit pedig szintén a t. pénzügyminiszter úr 
mondott, hogy ez által sok baj s panasz okoztat-
nék az ellenőrzés tekintetében: ugy hiszem, hogy 
ez nem indok egy méltányosság s igazság végre
hajtása ellen, mert hála Istennek, van elég fináncz-
hivatalnokunk, azért fizeti őket az ország, hogy 
intézzék el a financzialis panaszokat. 

Én tehát ezek alapján nagyon is méltányos

nak találván Tisza úr inditványát, azt elfogadás 
végett a t. háznak ajánlani bátorkodom. 

Édes Albert : (MM!) Miután el van 
mondva előttem szóló által, a mit mondani akar
tam, elállók a szótól. 

J u s t h József: T. ház ! Én tüzetesen a szesz
adóról fogok szólani, tehát nem fogok alkotmány
ról szólani, hanem szorítkozom a szeszadóra, a 
mely nem egyéb, mint indirect adó ; mivel pedig 
nem egyéb, mint indirect adó, ugy is akarom 
tárgyalni. 

Megmondom az okát, miért nem pártolhatom 
Tisza László inditványát. Most nem ugy áll a do
log, a mint többen méltóztattak mondani, hogy a 
székelyek számára azért történik concessio,mert sze
gények. Nem az volt indoka ezen intézkedésnek : 
mert akkor mi mindnyájan, a kik a felföldnek va
gyunk képviselői, ugyan azt kivánhatnók. Az ind
ok, miért nyújtjuk ezen kedvezményt a széke
lyeknek, utoljára abban áll, hogy a szomszédoknak, 
t. i. Valachiának és Moldáviának ne lehessen 
igazságos kifogása, hogy a csempészet által káro-
sittatik. 

Nyáry barátom igen sok igazságot mondott, 
midőn azt monda, hogy csakugyan némi tekintet
tel kell lenni arra, hogy oly szeszgyárak, melyek 
úgyszólván nem gyárak, hanem inkább főzdék, ne 
legyenek ugy megadóztatva, ha saját termesztmé-
nyeiket használják fel. Ez in theoria állhat. De mél
tóztassanak felvenni/ ha ezt alkalmazzuk, hová fo
gunk jutni ? mit fog behozni a szeszjövedék ? Mert 
utoljára mindenki azt fogja mondani, hogy saját
jából főzi a szeszt: és ha be akarjuk bizonyítani, 
hogy csakugyan saját termesztménye vagy nem, 
akkor roppant nagy inspectióra lesz szükség és ez 
fölemészti a jövedelmet. 

Ellenkezőleg áll a dolog, mint a hogy mél
tóztatott mondani: mert Poroszországban sokkal na
gyobb a szeszadó, mint Magyarországban ; s azért 
ott panaszokat lehet olvasni, melyekben azt mond
ják, hogy velünk már nem is versenyezhetnek. 

Igen is volt idő, és pedig már 8—9 évvel ez
előtt, midőn Poroszországban az adózási viszonyok 
sokkal kedvezőbbek voltak, mint nálunk: és akkor 
a mi szeszünk háttérbe szorult és 40 — 50 gyárunk 
megbukott. 

Miután tehát azokról, a kik talán kisebb ka
zánokban, kisebb edényekben saját gazdaságuk 
fentartása érdekében akarnak szeszt főzni, a 11-ik 
szakasz tökéletesen gondoskodik: tehát a székely
féle concessiót ne bolygassuk, hanem fogadjuk el 
a szerkezetet. (Szavazzunk!) 

Vadász Manó : T. ház! Én valamint a szé
kelyeknek adott engedélyt, ugy nem különben a 
9-ik osztály részéről javaslott kedvezményt is ki
terjeszteném az alföldre is, mert ott a homok bucz-
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kákban létező szőlőkben a nép ezrével tenyészti a 
szőlőt, a szőlőből eső hulladékokból kisebb kazá
nokban főzte 1848 előtt a pálinkát: és ez most 
nincs megengedve, hanem oda utasíttatnak, hogy 
külön egyezményt kössenek. (Ellenmondás: Egé
szen más!) Ennélfogva azon véleményben vagyok, 
hogy azon engedmény, mivel az alföldön is marha-
tenyésztéssel van a szeszgyártás összekötve, oda 
is kiterjesztessék. (Zaj. Ellenmondás: Nem ugy van!) 

Kerkapoly Károly előadó: Nem akartam 
íszólni ezen tárgyhoz, de Yadász Manó képviselő 
lír előadása kötelességemmé teszi, a mennyiben ő 
ez ntézkedést véleményem szerint félreérti. A szé
kely földön nem azon tekintetből adatott az enge
dély, hogy egy vagy fél akóval főznek, hanem 
azon tekintetből,hogy lisztterményekből is főzhesse
nek. De arról, hogy törkölyből, seprőből stb. főz
hetnek, a 11-dik szakasz nem szól, mert az egyes-
Bégre nézve ezt mondja: {Olvassa a ll-dik szakászt.) 
Szól tehát ezekre nézve a 13-dik szakasz, mely 
mondja: „a szőlőtörkölynél 19 k r f t Tehát a mit 
Vadász Manó úr akart, az megvan a törvényja
vaslatig n. Ezt akartam mondani. 

Tisza LáSZlÓ: T. ház! Miután e kérdésre 
annyian és azt oly egészen eltérő nézetből felfog
va szól oítak : engedtessék meg nekem mint indít
ványozónak álláspontomat, csak egy pár szóval, 

jelezni. 
En semmi kegyelmi adóztatásról nem, csak 

is az igazságszolgáltatásról szólottam.Nem kívántam, 
nem akartam egy vagy más vidéket speciális, pl. 
faj- vagy akármi más tekintetből protegálni. Ne
kem fő, mondhatnám, egyetlen érvem az volt, mely 
a székely földre nézve igen helyesen méltányolta
tok, s melyet e kérdésben most is egyedüli helyes 
nézpontnak kell neveznem, t. i. hogy azon vidék
nek igen kiterjedt havasi legelőivel az előállítható 
téli takarmány kellő arányban nem lévén, a gazda, 
ha marhatenyésztését tökéletesen megsemmisí
teni ut-m akarja, kénytelen a természetes téli ta
karmány mesterségessel pótolni s marhaállo
mánya kitelelhetését ez utón eszközölni, mire a 
kis üsttel főzhetés segíti. Hasonló jótéteményben 
kell részesülni az országnak más, épen ily kiter
jedt havasi legelővel bíró, a kellő téli takarmányt 
azonban nélkülöző vidékeinek is. 

Ez volt a kiindulási pont, mely engem indít
ványom tételére vezetett; és ennek érdekében ké
rem a t. házat szerény indítványom méltánylására. 

Elnök: Senki sincs többé szólásra felírva. A 
12-ik szakasz két bekezdésből állván, melynek 
elseje ellen semmi észrevétel nem tétetett, de a 
másodikra módositvány adatott be : először felte
szem szavazásra az első bekezdést. (Felkiáltások: 
Nem szükséges!) Ha ezt elfogadni méltóztatnak,jön 
a második bekezdés. Kérem azon t. képvise-

KÉPV. H. NAPLÓ. 1865
g. vin. 

löket, kik a második bekezdést, ugy mint a bizott
ság által előterjesztetett, elfogadják, méltóztassa
nak felállni. (Megtörténik)) A ház többsége elfo
gadta. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a. 13-ik sza
kaszt.) 

Kerkapoly Károly e l ő a d ó : Ezen szakasz
ra nézve a c-ik bekezdésben „s egyéb" ezt egy
szerűen „ésft-sel, a d) alatt pedig a „magvast" 
jjCSontáros*-sal kívánja felcseréltetni a központi 
bizottság (Elfogadjuk!) 

E l l lŐk : Ennélfogva következik a 14-ik sza
kasz. 

Mihályi Péter j e g y z ő (olvassa a 14-ik sza
kaszt.") 

Kerkapoly Károly előadó: Nincs semmi 
észrevétel ezen szakaszra. (Elfogadjuk.') 

Elnök: A ház a 14-ik szakaszt elfogadja. 
Mihály i P é t e r jegJZÖ (olvassa a i5-ik sza

kaszt.) 
Kerkapoly Károly előadó: Ezen szakaszt 

így kívánja a központi bizottság : „A pénzügymi-
| niszter felhatalmaztatik, hogy a szeszadóra külön-
! ben iénálló azon rendszabályokat, melyeket jelen 
\ törvény nem érint, a további intézkedésig; hatály

ban tarthassa." (Elfogadjuk!) 
KacskoviCS I g n á c z : A szeszadótörvény 

végére külön szakaszí indítványozok. (Felkiáltások: 
Még nem vagvunk a végén!) De itt van a helye. 
Midőn az osztrák kormány a szeszadót behozta, az 
általános ellenszenv enyhítése végett felvett egy 
oly módosítást, mely az ellenszenvet csakugyan 
sikerrel enyhítette volna: t, i. megengedte, hogy 
mindenki saját terményéből saját háza szükség
letére két akót adómentesen égethessen.E rendelet 
a szabályok közt megvan; és azok közt is , 
melyeket a minisztérium az osztályok elé ter
jesztetett, a 43. szakaszban beufoglaltatik; de mi
után ezen engedmény a múlt időben mint írott mu
laszt köztudomásra alig jutott és kevesen éltek ve
le, s miután azon terheket kénytelenek vagyunk 
pénzügyi viszonyoknál fogva ismét életbe léptetni: 
szükséges, hogy ezen kedvezmény ismét átalános 
tudomásra jusson, és ugy szerkeszszük a törvényt, 
hogy az többé irott malaszt ne legyen és a szabá
lyok tömkelegében el ne veszszen. Ezen törvény
hez tehát a 9-ik osztály a következő szakaszt kí
vánja tétetni: „Magánosoknak, kik szeszfőzéssel nem 
üzérkednek , megengedtetik, hogy öntermesztette 
anyagaikból önmagok és háznépök számára két 
osztrák akó pálinkát adómentesen főzhessenek.'' 

E l n ö k Még egyszer fel fog olvastatni. 
M i h á l y í P é t e r j e g y z ő (olvassa az indítványo

zott uj szakaszt.) 
Elnök: Kérem a képviselőket, kik a 15. sza

kaszt a központi bizottság által előad-.tt szövege-
20 
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zéssel elfogadják, méltóztassanak felállni. (Megtör
ténik.) A többség elfogadja. 

KaCSkOViCS IgnáCZ: Kérem a kérdést ak
ként állitani fel, hogy ez külön szakaszként ig-tat-
tassék hozzá, mert ez külön szakasz. (Fölkiáltások: 
Marad az eredeti szöveg! Nem tartozik ide!) 

E l n ö k : Azt hiszem, t. ház. hogy a t. képvi
selő úr indítványa az által, hogy a 15. szakasz el
fogadtatott, el van vetve. {Helyeslés.) 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 16. sza
kaszt.) 

Kerkapoly Károly előadó: Véleményem 

szerint ezen szakaszt meg kell toldani egy pár szó
val, mi csak hibából maradt k i : „A végrehajtással 
a pénzügyminiszter bizatik meg." (Elfogadjuk!) 

E lnök : E szerint a szeszadóra vonatkozó tör
vényjavaslat a részletes tárgyalásban elfogadtatott. 
(Folytassuk '. Tovább! Ma! Holnap!) A törvényja
vaslat átalánosságban s részleteiben elfogadtatván, 
a végleges szavazást a holnapi napra tűzöm ki. 
Egyszersmind kérem a t. képviselőket, hogy holnap 
10 órakor megjelenni szíveskedjenek. 

Az ülés végződik d. v. 2 órakor. 

CCXLVIII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. június 25 dikén 

G a j z á g ó S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t . 

T á r g y a i : A sajtóbiróságnak Böszörményi László ellen hozott elmarasztaló ítélete s a hétszemélyes táblának e.zen ítéle
tet érvényében meghagyó határozata bemutattatván, tudomásul vétetik. Simonyi Ernő a Böszörményi Lászlóra szabott fogság végre
hajtása iránt interpellálja a kormányt, mely erre. valamint Simonyi Ernő tegnapi interpellatiójára is, azonnal felel. Kérvények bemu
tatása. A dohányjövedékró'l és szeszadóról szóló törvényjavaslatok végleg megszavaztatnak. Az eddigi adószedés meghosszabbítása, a 
lottojövedék, a seradó, a czukoradó, végre az arany és ezüst áruk fémjelzése iránti törvényjavaslatok tárgyaltatnak s elfogadtatnak, 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös 6-
zsef b., Gorove István, Horvát Boldizsár, Lónyay 
Menyhért, Wenckheim Béla b. 

Az ülés keidöclik d. e. 10 '( órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét t.'seiigery Imre jegyző úr fogja ve
zetni ; a szólani kívánók neveit Horváth Lajos és 
Mihályi Péter jegyző urak jegyzik. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Csengery Imre jegyző (olvassa ajun. 24-én 

tartott illés jegyzökönyvét.) 
Elnök : Ha a jegyzőkönyv ellen nincs észre

vétel, az hitelesíttetik. 
A pestkerületi sajtóbiróság elnöke, ezen bíró

ság által Böszörményi László országos képviselő 
ellen marasztalólag hozott Ítéletet, ugy a f. m, 
hétszemélyes táblának, mint a sajtóügyekben 
semmisítő széknek. ugyanezen ítéletet helyben
hagyó határozatát, a sajtóbiróság végzése szerint, 

a képviselőház elnökségének hivatalból hiteles 
másolatban megküldé. Ugy hiszem . tudomásul 
vétetik. 

S i m o n y i E r n ő : Tegnap volt szerencsém 
a t ház figyelmét felhívni ezen tárgyban, mely 
mostan itt az elnök által bejelentetett, t. i. a foly
tatott sajtóper alkalmával hozott ítélet, s ez 
iránt kibocsátott rendelet, közötti ellentétről. Ma 
itt a pes'.i sajtóbiróság elnöksége bejelenti, hogy 
Böszörményi László elmarasztaltatott, s hogy ez 
a hétszemélyes tábla ítélete által helybenhagya
tott. De már tegnap kézbesittetett Böszörményi 
Lászdó képviselőtársunknak egy végzés, melynél 
fogva neki meghagyatik, hogy mai nap „június 25-
én délelőtt 10 órakor Pest város törvényszékénél 
magát jelentse, annál bizonyosabban, hogy a meg
kezdhető marasztalás nyomán annak hatósága által 
kijelölendő helyiségben fogsági büntetése kiállá
sát önként kezdje meg. különben elmaradása ese
tében ellene kényszerítő eljárás fog alkalmaztat
ni, miről egvszersmind a közvádló is értesíttetik." 
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Nekem, t. ház. semmi kifogásom nem lehet 
az ellen, hogy a törvényszék által rendesen hozott 
ítéletek végrehajtassanak; hanem azt kivánom. 
hogy ezen ítéletek a törvény értelmében, a törvény 
szerint hajtassanak végre. 

Én a már tegnap is idézett múlt május 17-én 
kiadott miniszteri rendeletnek 83-ik szakaszában 
ezt olvasom : .,Midőn pedig a meg nem jelent vád
lott fogságra is Ítéltetik, ezen büntetés ujabb es
küdtszéki eljárás nélkül nem lesz ugyan rajta vég
rehajtható, hanem az Ítéletnek az leend követke
zése, hogy az elitélt vádlottnak esküdtszék elé ál
lítása a köztörvényhatóság utján, ha egyébként 
nem lehet, személyének letartóztatása által is esz
közöltetik." 

Ezen esetben nem lehet mondani, hogy a 
vád lolt az esküdtszéki tárgyalás alól magát kivon
ta volna, mert hiszen épen az iránt intéztem teg
nap az igazságügyi miniszter úrhoz interpellatiót, 
miképen van az. hogy az általa kiadott miniszteri 
rendelet világos értelme ellenében neki a kivánt 
uj esküdtszéki tárgyalás meg nem engedtetett. Itt 
tehát arról kérdés nem lehet, hogy magát nem je
lentette, azért fogatottel; hanem elfogatik egyene
sen mellőzésével és ellenére azon rendelet, 83 ik 
szakaszának, elfogatik, hogy a reá kimondott bün

tetést megkezdje. Én nem tudom, t. ház, nőkép 
egyeztethető meg a képviselő immunitásával az, 
hogy egy országos képviselő elmarasztaltatván, a 
a ház engedelme nélkül bezárassák V 

E g y SZÓ: Törvény szerint történt! 
S í m o n y i Ernő : Méltóztassék hozzászólni. 

Ez a háznak kezében van, és ha a ház ebben ha
tároz, oly praecedenst alkot, mely hodie mihi, cras 
tibi. (Felkiáltó." : Természetesen! Ez nem a mi dol
gunk !) Én részemről senki száméra nem kívánok 
t örvény alóli immunitást; én még azt is elfoga
dom . nem mondom. hogy megnyugvással és 
helyesléssel, ha a „MagyarÚjság' 'számára, külön 
codexet csinálnak is: csak arra kérem, hogy 

tartsák meg. 
Én a törvényekre hivatkozom : méltóztassék 

a ház megitélni, vajon azon törvény, melyet fel
olvastam, összehangzásban van-e ezen ítélettel és 
a vádlott elleni eljárással'? Ha a t. ház azt ta
lálja, hogy öszhangzásban van, meg kell nyugod
nom, bármi történik is. 

En a jelen alkalommal nem kivánok ez ügy
nek hosszas vitatásába belemenni, a per folytá
nak, nézetem szerint, helytelen eljárása hiányait és 
hibáit taglalás alá venni, taglalni nem akarom; 
hanem egyszerűen az igazsígügy miniszterhez 
újra a következő interpellatiót intézem : van-e tu
domása arról, hogy tegnap, ugy mint június 24-én 
Böszörményi László képviselőtársunknak a sajtó-
biróság elnöksége által végzés kézbesittetett,mely 

szerint neki meghagyatik: ,,f. é, június 25-ik nap
ján, d. e. 10 órakor, annál bizonyosobban jelen-
kezzék, és a megkeresés nyomán azon hatóság 
által kijelölendő helyiségbe fogsági büntetésének 
kiállását önkéntesen kezdje meg, különben ennek 
elmulasztása esetében ellene kényszerítő mód fog 
alkalmazásba vétetni'?' 'hogy miképen lehett ezt a 
képviselői immunitással összeegyeztetni ? (Felkiál
tások : Semmi köze ehhez az immunitásnak!) En a 
miniszter urnák nézeteit kivánom tudni, mert ő 
irta a törvényt; természetesen ebben nem a mi
niszter úr, hanem a ház határoz. S miképen le
het ezt a miniszter által kiadott és törvény erejé
vel biró rendelet 83-ik szakaszával megegyez-
tetni V A miniszter úr jelen van, és az ügy sürgetős 
és fontos levén, reményiem, hogy a miniszter úr 
azonnal is felel kérdésemre. 

Elnök: T. ház ! Azt hiszem, azon tárgy, 
melyet az előbb szóló megpenditett, a képviselő
háziak tanácskozása tárgyát nem képezheti, az 
t. i. vajon miképen itélt a hétszemélyes tábla, és 
épen a legfontosabb érdekben : a bírói független
ség érdekében V Ennek következtében, a mint be
jelentetett a képviselőház elnökségének, az elnök
ség bejelentette a t. háznak, és ez az én nézetem 
szerint egyszerűen tudomásul fog vétetni. 

MadaráSZ József : A tárgyhoz akarok 
szólni. (Most nem tárgyaljuk!) T. ház! Engedelmet 
kérek, az. hogy a ház tudomásul vegye, vagy mit 
határozzon felette'? az {Fölkiáltások: Nem tartozik 
ide!) minden esetre a képviselőház és minden kép
viselő szabad vitatkozása alá tartozik. E szerint e 
kérdéshez hozzászólni kötelességemnek tartom, 
és nyílvánitom, hogy különösen ez úttal én sem 
kivánok önmagának az Ítéletnek rendes vagy 
rendetlen agakban hozatalára nézve véleményt 
mondani; de mondok véleményt arra nézve, a mit 
a t. elnök úr a hozzá érkezett irományt illetőleg 
előterjesztett, hogy az egyszerűen tudomásul vé
tetik a képviselőház által. 

Ha tekintetbe veszi a ház azt. hogy a most 
fentérintett tény nyomán már tegnap elfoga
tási rendelet kézbesittetett Böszörményinek ; ha 
tudomásul veszi azt, hogy azon ítélőszék az elfo
gatási rendeletnek kézbesitése után közli a kép
viselőházzal az Ítéletet: ez minden esetre, ugy hi
szem, a képviselőháznak nem csak joga. de köteles
sége is. Erre nézve tehát azt mondani, hogy tudomá
sul vétetik, nem lehet, és ha nem másképen, a tár
gyalást minden esetre vagy napirendre kell tűzni, 
hogy akkor mondjon e részben a képvisc őház-
véleményt, vagy ha most akarja tárgyalni, erre 
én határozott kötelességemnek tartom nyilatk*. ni. 

Roszalom azon eljárást, hogy midőn i.gy 
képviselő elitéltetik, a sajtóbit óság az Ítéletet a 
képviselőházhoz később adja be. mintsem a ren-

20* 
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deletet kiadta azon képviselő elfogatásának tár
gyában, (Helyeslés balról.) Indokolom ezen ro-
szalásomat. 

Emlékszem, uraim — én sem akarok senkit 
kivenni, a ház határoz — de emlékszem, uraim, 
hogy midőn kéretett a vizsgálat a közkereset meg-
kezdhetésére, nem csak önpadjainkról, de a má
sik oldalon is véleményeket hallottam — meglehet, 
hogy tévedek — de igenis azon véleményt hallot
tam, melyben határozottan kimondatott, hogy az 
csak a vizsgálat és közkeresetre nézve van most ki
mondva. Lehet, hogy hibásan értettem; de az ellen
vélemény üekre hivatkozom, hogy hallottam; és ha 
tó'lök nem is hallottam volna, most is azon véle
ményt táplálom és hiszem, hogy akkor csak a 
vizsgálat- és közkeresetre kéretett az engedély. És, 
uraim, az elzárásra nézve is ki kell, ha másért nem, 
alaki tekintetből, a ház engedélyét kérni. (Helyeslés 
halról) Én csak ez esetben kérem e ház megrová
sát és roszalását kifejezni, liama kívánja tárgyalni; 
azonban helyesebbnek tartanám, ha a tárgya
lásra külön napirend tűzetnék ki. (Helyeslés balról.) 

Horvát Boldizsár igazságügyér: Én az 
alkotmányos rendre és az alkotmányos szabad
ságra nézve nem ismerek nagyobb veszélyt, 
mintha az alkotmányos tényezők egymás hatás
körébe avatkoznak. Ez kizárja a, szabadság esz
méjét ; ez zsarnokság volna egyik alkotmányos 
tényező részéről a másik alkotmányos tényező 
irányában. Áz én alkotmányos fogalmaim szerint 
törvényeket hozni a törvényhozás feladata ; a tőr-
vényeket végrehajtani, egyenes concret esetek
ben alkalmazni az illető alkotmányos bíróságok 
hatásköréhez tartozik. (Helyeslés jobb felöl.) 

Itt egy concret esetről van szó: ítélet és vég
rehajtási procedúra közöltetik a házzal; de kér
dem, t. ház : minő indokból? Sem az ítélet superre-
visiója, sem pedig annak megvizsgálása, vajon a 
végre hajtás folyamában nem történtek-e forma
hibák ? nem tartozik ezen tisztelt ház hatásköré
hez. Az illető félnek meg van a maga utján a 
fenálló törvények szerint joga orvoslattal élni az 
illető bíróságok előtt; de a t. házhoz, mintegy 
appelatorium fórumhoz vinni ez ügyet, minden al
kotmányos fogalommal ellenkezik. (Helyeslés jobb 
frföl.) Ez legnagvobb megsértése volna a bírói 
függetlenségnek, és roppant veszedelmes praece-
denst állitthatna fel jövőre, azt t. i., hogy a majo
ritás Ítélvén mindig saját tagjai fölött, néha, né
mely esetben, a minoritás tagjai fölött a legna
g y o b b zsarnokságot gyakorolhatná. (Igaz!) 

Én tehát igen correetnek találom a ház tisz
telt elnökének azon eljárását, midőn nem akarván 
e házat az ország legfőbb törvényszéke felett su-
perrevisorium fórummá decretálni, a tett jelentést 

egyenesen tudomásul veendőnek javasolta, (He
lyeslés jobbról.) 

Ez az én véleményem, t, ház, mely, ugy vé
lem, az Összes ház nézetével találkozni foe. 

Az immunitás kérdését illetőleg én mindig 
legnagyobb kegyelettel fogok viseltetni e jog 
iránt; hanem ugy hiszem, az már nem tartozik 
az immunitás köréhez, egy hozott rendeletnek 
végrehajtását megakadályozni akarni. (Helyeslés 
jobbról.) A ház annak idejében engedélyt adott 
arra, h o j y a vizsgálat megkezdhető legyen; a 
vizsgálat folytában kitűnvén, hogy vád emelhető 
az illető képviselő ellen, ítélt felette az esküdtszék; 
és ezen esküdtszék kimondása felett többé a ház 
sem kárhoztató, sem helyeslő ítéletet nem hoz
hat a nélkül, hogy a bírósági függetlenséget ha
lomra ne döntené. (Zajos h'íyeslés jobb felöl.) 

N y á r y P á l : Én ugyan nem kivánok a tör
vényhozás tagjaira nézve oly mentességet, mely 
szerint azok, mint közpolgárok, a törvény súlya 
alól ki legyenek véve; de azt hiszem, egy szom-
pontből mégis mindig meg kell különböztetni azo
kat, ha eílenök bírói eljárás czéloztatik, az egye
sek és magán polgárokról. A törvényhozás fogal
ma alkotmányos államban maga föltételezi a pár
tok létezését. A törvényhozásban tehát nélkülözhet-
len a pártküzdelem; de sokszor kénytelen az még 
egy más ellenséggel is küzdeni. Ha a pártok akár 
egymással, akár pedig a törvényhozással ellenke
zésben levő kormánynyal jőnek összeütközésbe, 
könnyen megtörténhetik az, hogy a törvényhozá
son magán ejtetik oly sérelem, bár csupán egy 
tagja szeszélyében is, melyet indokolni nem tud 
másképen, mint ugy, ha törvényeket, alkot, vagy 
ahol még törvény nincs alkotva, praecedens állítá
sával szokást hoz be arra nézve, hogy a mit a tör 
vény mond, a törvényhozás minden tagjára, t. i., 
hogy az sérthetetlen, ez aztán tényleg, valóban is 
igaz legyen. 

Én akkor, midőn a mentességről volt e ház
ban szó, nem voltam egészen egy értelemben azok
kal, kik azt álliták, hogy nem szükséges a tör
vényhozásnak egyebet tudni a vádlott képviselő
ről, mint azt, hogy vajon az, kit vád alá akarnak 
hel}7ezni, ugyanaz-e, kire a vád tárgya vonatko
zik? van-e constatálva a személy ugyanazonos
sága ? Én azon értelemben vagyok, fordulhatnak 
elő esetek , melyekben a törvényhozás egyenesen 
meg fogja tagadni, s meg kell tagadnia, ha köte
lességét teljesíti s magasztos feladatának meg akar 
felelni, hogy valamely tagja ellen vád emeltessék. 
De most nem erről van szó — ezt csak mellékesen 
hoztam elő — hanem arról, hogy a ház engedel
mével indított perben hozott ítélet végrehajtására 
nézve, vajon tökéletesen közönyös-e a törvényho
zás előtt, hogy annak egy tagja ellen hozott ité-
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let ugy hajtassák végre, mint bármely más vádlott 
ellen, a nélkül t. i. hogy előleg tudomása legyen 
róla a törvényhozásnak? Es e tekintetben, meg
vallom, nem lehetek egy értelemben a t. miniszter 
úrral. 

Senki sem állította, és nem is fogja józan ész
szel állithatni, hogy a törvényhozásnak a birói el
járásba beavatkozni joga legyen. Nem kivan ja itt, 
azt hiszem, senki, hogy a mely ítéletet a biró ho
zott, azt a törvényhozás revideálja; hanem csupán 
arról van szó, hogy a törvényhozás megkívánhat
ja, és méltán, azt, hogy constatálva legyen előtte, 
hogy ítélet valósággal hozatott, és a törvényes és 
illetékes bíróság által hozatott, miből önként 
foly, hogy az illető bíróságnak az ítélet végrehaj
tása csak azután áll jogában, ha arra a képviselő
ház előleges bejelentés és az adatok közlése után 
engedelmet adott. (Ellenmondás a jobb oldalon.) Az
után mutatni be az ítéletet, midőn már végre
hajtása a biró által megrendeltetett, a képviselői 
immunitás és a ház méltóságának fogalmával össze 
nem egyeztethető. 

Ez, kérem, oly körülmény, mely a ház figyel
mére érdemes. 

Előttem egyre megy. most akar-e felette hatá
rozni a t. ház vagy pedig ezen kérdést, mely né
zetem szerint igen fontos, napirendre kívánja-e 
tűzetni? de azt hiszem, hogy a t. ház saját köteles
ségét mulasztaná el , ha meg nem kívánná vala
mint most, ugy minden következő hasonló esetek
ben is, hogy jogai respectiltassanak. {Halljuk!) 

Gondolom, nem fogja senki közölünk kétség
be vonni, hogy a képviselő e házban tett nyilat
kozatáért, sőt mint képviselő a házon kívül tettek. 
ért sem vonathatik feleletre. Ez egyenes és termé
szetes kifolyása a nemzet souverainitásának. E 
souverainitás meg van osztva: egyik része átadatott 
a királynak, a másikat a nemzet megtartotta ma
gának és gyakorolja képviselői által. 

E szempontból indulva ki, azt hiszem, vég
telen méltatlanság, de nagyobbat mondok : könny
elműség lenne minden képviselő részéről, ha 
nem követelné 1-ször azt, hog / ha a biró elitélte 
egyik képviselőtársát, a ház; vizsgálja meg, való
sággal a törvényes biró ítélte- e ? (Ellenmondís a 

jobb oldalon) másodszor vajon mind azon formák, 
melyeket a törvény e részben felállított, a biró által 
megtartattak-e? Azt hiszem, erre már politikai ál
lásánál fogva jogosítva van a ház; de ha az álta
lam most emiitett e két körülmény constatálva 
van, a képviselőház nem fogja megtagadni részé
ről a végrehajtásra tőle mindig kikérendő en
gedményt. 

Én ennélfogva pártolom Simonyi Ernő kép
viselőtársamnak —- ugy hiszem—ide értelmezhető 
indítványát. (Helyeslés a bal oldahn.) 

V á l l y i J á n o s : T. ház! Előttem szólott t. 
képviselőtársam nagy részben elmondotta azon el
veket, melyekben én részemről e tekintetben szin
tén osztozom. 

Röviden csak annját fejezek ki még vélemé
nyem támogatására, hogy nem arról vau i t t , mint 
már mondatott, szó, hogy a bíróság miként és hogy 
itélt, vagy hogy az ítélet mintegy felülvizsgáltas
sák ; hanem ai-ról van szó, hogy ha már ki kellett 
kérni a ház engedélyét a vizsgálat megtételéhez is, 
annál mulhatlanabbul foly az én logikám szerint, 
hogy ezen vizsgálatbői kifolyó, még hátrányosabb 
fogsági ítélet végrehajtása előtt a ház végleges ha
tározatát kimondja. (Helyeslés a szélső bal oldalon.) 

Ezek után nem osztozhaíorn azon vélemény
ben, melyet t, elnök úr kijelentett, hogy ezen be
jelentés mintegy tudomásul vétetik; (Helyeslés a 
szélső bal oldalon) hanem támogatom azon véle
mény t,hogy valamint ki kell kérni engedélyét a vizs
gálat alá fogás végett, épen ezen elvnél fogva elu-
tasithatlan kötelességnek tartom további eljárásra 
nézve, hogy viszont meghallgattassék a ház, hogy 
minő véleménynyel van az ítélet foganatosítása iráat. 
Különben alig érteném a képviselői immunitást, 
mert valósággal az ilyen eljárás minden immuni
tást tökéletesen romba döntene, s igen könnyen 
egyesekkel más utón sokkal több méltatlanság is 
történnék, mint én ez.ügyben elkövettetni látok. 

Részemről tehát abban a véleményben va
gyok , hogy ez ne tudomásul vétessék, hanem 
tárgyalás alá tűzessék ki. 

H a l á s z B o l d i z s á r : T. ház! Meg fognak 
nekem bocsátani, ha ezen — nézetem szerint — 
igen nagy fontosságú tárgyhoz, röviden én is meg
teszem észrevételemet. 

Először kijelentem az előttem szólottakkal 
együtt, hogy én a tisztelt elnök urnák abbeli in
dítványát , miszerint a sajtóbiróság jelentését 
tudomásul kívánja venni, azaz beelégszik azzal, 
hogy tudja a ház, miként Böszöményi elzáratik, 
én , t. képviselőház, az ily tudomásul vételt, nem 
tartom kielégítőnek: mert ha azon elvek állanak, 
melyeket már Böszörményi sajtóügyére vonat
kozólag a tízes bizottság felállított, mintha a kép
viselőháznak csak azt kellene tudni, hogy valóság
gal vádolja-e valaki a képviselőt, és ha ez tudo
mására jutott, okvetlenül ki kell adni azt, azaz 
hogy itt nem a perbe fogatás meg- vagy meg nem 
engedéséről van szó, hanem csak tudomás vétel
ről : nem elég csak annyit tudni, hogy valaki vá
doltatik, hanem azt is kell tudni, miről s mivel 
vádoltatik, s alaposan vádoltatik-e ? (Zaj. Ellen
mondások.) Bocsánatot kérek, havisszaemlékszünk 
a régi táblabírói korra, a midőn a megyei közgyű
lésen határoztatott el az actio, a perbe fog-áthatás kér
dése: mi volt ezen eljárás egyéb, mint grand jary , 
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mely itélni tartozott: vajon aetió alá vehetö-eez vagy 
amaz ? Mert annak kimondása elvben elmarasztalás, 
valamint a vizsgálat meginditásának egy képviselő 
elleni megengedése már magában bélyegző, s midőn 
a t. képviselőház valamely képviselő ellen megen
gedi a vizsgálatot és perbe fogatást, ekkor már 
mint grand jury itélt. 

Ezt előiebecsátva, miután a t. igazságügy
miniszter úr elveket állapit meg, midőn azt mondja: 
„hogy a t. képviselőház ha bebocsátkozik e kér
dés tárgyalásába,appellatorium fórummá vált*: mél
tóztassanak megbocsátani, ha kimondom, hogy 
minden biró ember, még pedig gyarló ember levén, 
mint, ilyen hibázhat. (Nagy zaj, ellenmondások.) 
Én elvekről beszélek. Ha testvéremről volna is a 
szó, én akkor is elfogulatlanul, pusztán elv szem
pontjából szólnék a tárg-yhoz. Azt mondja az igaz-
ságügyminiszter úr, hogy a ház az esetben, ha bea
vatkoznék, az appellatoriurn fórum szerepét venné 
igénybe. En ismétlem, minden biró ember s igy 
hibázhat. Mire valók is lennének a felebbviteli 
és semmitőszékek, ha a biró jogosítva lenne ma
gát csalhatatlannak tekinteni ? Nem látom át, mi
ért lenne a ház akár appellatoriurn fórum, akár 
semmitó'szék, ha az elzáratás kérdésében véleményt, 
mond? (Közbeszólás a jobb oldalról: Keresztül ment 
már azon!) 

Bocsánatot kérek, a biró nem csak ember, 
hanem mint polgár csakugyan valamelyik politi
kai párt nézetéhez csatlakozik; és itt, kérem alá-
san, politikai nézetek, pártok küzdelmei forogtak 
szóban. {Ellenmondások a jobb oldalról.) 

Méltóztassanak megbocsátani, én kimondom 
őszintén, a mit érzek. A bírónak mi a kötelessége? 
Végrehajtani a törvényt betű szerint. Es ha a tör
vény kétes lenne, kinek joga és kötelessége azt 
magyarázni ? A képviselőháznak : mert törvényt 
alkotni, magyarázni föntartott joga a törvényt 
alkotó háznak. (Igaz!a baloldalon.) 

A mi Simonyi Ernő képviselőtársunk inter-
pellatióját illeti, miszerint kérdezte a miniszter 
urat, és arra nézve még nem méltóztatott nyilat
kozni, hogy erre most, vagy máskor fog-e felelni, 
hogy vajon ezen 83. szakasz ugy van-e értel
mezve, miként a miniszter úr azt megírta és értetni 
akarta, vagy mikép a képviselőház a képviselői 
mentesség érdekében értelmezni kívánja ? . . . (Ellen 
mondások a jobb oldalról.) Méltóztassanak meghall
gatni . . . . Van még a t. miniszter úr által a ház 
engedelmével kibocsátott sajtóügyi szabályoknak 
tígy másik szakaszát illetőleg is elkövetett hely
telen magyarázat. E g y szakasz tudnillik azt ren
deli, hogy ha valakinek lakása nem tudatik, vagy 
külföldön tartózkodik, az idézés neki hírlapi hir
detés utján tudtul adatik, és ha meg nem jelent 
vagy arról nem gondoskodott, védelmére hivatal

ból gondnok neveztetik ki. Ezt nem méltóztatott 
Simonyi képviselő úr interpellatiójában érinteni; 
pedig ez a szakasz is helytelenül érteimeztetett. 

Formahiba az is, hogy Böszörményi László
nak meg nem engedtetett magát meg nem jelenhe-
tése szempontjából igazolni, a mi pedig minden 
polgárnak polgári vagy fenyítő ügyében megada
tik, ha t. i. valaki okát akarja adni, miért nem je
lenhetett meg a tárgyaláson. Ezt kötelessége lett 
volna a sajtóbiróságnak megengedni, s még ez is 
megtagadtatott, és igy Böszörményi László ma
kacsságból, a nélkül, hogy magát védhette, illető
leg okát adhatta volna, miért nem jelent meg, ma
rasztal tátott el. 

Már most kérem, ily körülmények közt, ha a 
képviselőház ezeket csak tudomásul veszi, mit tesz 
ez által ? Helyesli a törvény félremagyarázatát és a 
formák meg nem tartását, és előre egy praecedenst 
állapit, meg, mely mag'át a törvényhozást is fogja, 
legalább ez ülésszak alatt, kötelezni. 

Egyébiránt nem akarok most a tárgy eleme
zésébe bővebben bocsátkozni, hanem azok nézeteit 
pártolom, a kik azt tartják, hogy ha a képviselő
nek perbe fogatása, illetőleg annak börtönbe zára-
tása kéretik, mely az elsőnél még fontosabb 
kérdés, ez a ház engedelmétől függjön, és ne csak 
tudomásul vétessék. Ez elvkérdés, uraim, és ké
rem alásan, ez nem vág a birói függetlenségbe, 
mint t. igazságügyminiszter úr mondotta. Nagy 
különbség van a birói függetlenség és a, birói ön
kény közt, (Ellenmondás a jobb oldalon) és én ki
jelentem, hogy ezen esetben a biró, a mennyiben 
a törvényt magyarázta, azt azon jogelv ellenére 
„favores ampliandi" nem a vádlott javára, hanem 
a vádlott véghetetlen sérelmével azon törvény elma
gyarázásával tette, melyet t. igazságügyminiszter 
úr, mint akkor magát kifejezte, a ház által adott jog
nál fogva alkotott. 0 tudja legjobban magyarázni: 
méltóztassék tehát már most megmagyarázni a 
Simonyi Ernő interpellatiója folytán, hogy ugy 
értelmezi-e a miniszter úr, amint az elég érthetően 
irva vau. vagy elfogadja annak értelmezését ugy. 
a mint a biró akarja? 

Ennélfogva szükségesnek tartom, hogy ezen 
kérdés napirendre tűzessék, hogy a sajtóim-óság 
által a ház engedelméből perbe fogható képviselő 
a nélkül, hogy erre a ház engedélye kikeressék, 
börtönbe is zárathassék, vagy elegendőnek mon-
dassék-e ki, hogy a ház ezt csak tudomásul ^egya ? 
Minél fogva én Nyáry képviselő urnák abbeli in
dítványát, hogy az ügy a tizes bizottsághoz uta
síttassák és későbben tárgy altass ék, pártolom. (He
lyeslés a bal oldalon.) 

Horváth Lajos: T. képviselőház! É n annyi
ban egyetértek Nyáry Pál képviselőtársammal, 
hogy a háznak az immunitás jogánál fogva min-
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tlen esetre megvan az a kiváltsága, hogy egy tagja 
sem zárathatik el a nélkül, hogy arra a háztól az 
engedély előzetesen ki nem eszközöltetett; és bi
zonyára, ha azon eset állana elő, hogy valamely 
bíróság a képviselőháznak egyik vagy másik tag
ját engedély nélkül záratná el. én is azon elsők 
között lennék, a kik a sérelem orvoslását sürget
nék. Azonban a jelen coneret esetben ez az eset 
nem forog fen. mert a t. ház, midőn engedélyt 
adott a birói vizsgálatra és esetleg perbe fogásra, 
már akkor itélt az elzáratás kérdése fölött is. {He
lyeslés jobb, ellenmondás bal felöl.) Igenis, itélt. Kü
lönben az az anomália állana elő, hogy a ház meg
engedné, hogy valamely törvényes bíróság vala
kit bűnösnek mondjon ki ; de már azt, hogy a 
törvényes bíróság az általa elmarasztalt bűnöst 
meg is büntesse, ujabb utólagos elhatározás tár
gyává tenné. Ez oly eljárás lenne, mely szerintem I 
ellenkeznék a képviselőház méltóságával. 

Én legalább így tekintettem a, dolgot, midőn i 
a kérdéses ügy tárgyalás alatt volt; különben ré
szemről meg sem engedtem volna a birói vizsgá
lat és közkereset alá vonatást. 

Nem abban áll az indemnitás, hogy elvonjuk 
a képviselőház valamely tagját a birói illetékesség 
alól, hanem abban találom, hogy a birói eljárás I 
szabadon lefolyhasson a képviselő irányában is. 
de csupán a ház előleges engedélye mellett, Ha 
indemnitást akarunk magunknak igényelni a ren
des eljárás rovására, mi lesz akkor az igazságszol
gáltatás függetlenségéből V 

A mi a birói függetlenséget illeti, a kérdés 
ezen oldalát tisztelt igazságügyminiszter űr kifej- ! 
tette már. 

Ismétlem, én azon nézetben vagyok, hogy az 
elzáratás kérdése felett határozott már a ház ak
kor, midőn engedélyt adott a perbe fogásra. (He
lyeslés a jobb oldalon és középen.) 

Deáky LajOS: T. ház! Midőn Böszörményi 
László perbe fogásának kérdése szőnyegen forgott, 
az első kérdés azt volt: megvizsgálni, vajon zakla
tás vagy üldözés kérdése forog-e fen vagy sem? 
Én. ha magát az e körüli tárgyalást veszem, már 
abban láttam némi megszorítást. mert azokat a 
vádleveleket, melyek alapján Böszörményi László 
kiadatni követeltetett, már akkor se nyomatta ki 
a ház — az államügyésznek kérvényén kívül — 
t. i. a kérvény mellékleteit. Már pedig ezeket is ki 
kellett volna nyomatni, de ez akkor megtagad
tatott. Továbbá törvényben nem létező egyetem
legesség magyaráztatott. Én, ha akár a perbe fogás, 
megidézés. akár az elitélés körül tanúsított eljárá
sokat vizsgálom, ugy találom, hogy zaklatás és 
üldözés kérdése forgott fen. Én megengedem azt, 
hogy felülvizsgálattal a ház nem bir ; de tagadom, 
hogy azért az igazságszolgáltatásba bele ne szól

hatna. Ha akkor, midőn a ház a törvényességnek 
és igazságszolgáltatásnak őre, azzal a joggal nem 
élhetne, hogy visszaélések ellenében az igazság
ügyminisztert utasítsa a törvény megtartására, ak
kor az országgyűlés a maga feladatát nem telje
síthetné. (Igaz! bal felöl.) 

Böszörményi elitéltetése nem rendes utón tör
tént, és én épen azért kérem, hogy mentelmi joga 
— indemnitása — tartassák fen, s addig, míg 
képviselői állása tart, ki ne adassék. Hogy elítél
tetése igazságtalanul történt, mutatja azon körül
mény, hogy akkor, a midőn ó' a sajtóbiróságtól 
betegsége folytán időhaladékot kért, a sajtóbiró-
ság illetékesnek érezte magát arra, hogy ezen kér
vény fölött határozzon, s orvosi bizonyítvány hi
ánya miatt kérelmest elutasította; midőn másod
szor Böszörményi már indokolta s egyszers
mind orvosi bizonyitváuyt is tett kérelme mellé, 
melynek következtében bizonyította, hogy beteg 
s nem jelenhetik meg, ámbár nincs oly törvény
szék, mely azon orvosi bizonyítványnak hitelt, ne 
adott volna, mert minden orvos fide dignitassal 
bir: mégis a sajtóbiróság annyira érdekesitette 
magát ez ügyben, hogy a mi addig halasztási 
kérvények tárgyában még az absolut kormány 
által sem vétetett alkalmazásba, nem elégedett 
meg az orvosi bizonyitványnyal, hanem superre-
visiót rendelt el. Esuperrevisio eredménye Böször
ményivel nem tudatott, és a sajtóbiróság a helyett, 
hogy azt mondta volna, a mit a superrevisio vé
leményezett, hogy nem oly nagy beteg, hogy meg 
ne jelenhessen, tehát kérelme újra megtagadtatik, 

elyett, mondom, a sajtóbiróság Böszörményi 
jó Íriszemben beadóit halasztási kérvényét egysze
rűen áttette az esküdtszékhez, és egyidejűleg, mi
dőn kimondotta, hogy kérelmének hely nem ada
tik, ugyanakkor elitéltetik hallgatatlanul makacs
ságból, holott makacsság kérdése fen nem forgott, 
s ez az újólagos tárgyalást és védelmet különben 
sem zárhatná ki. Ha a polgári törvényszék magán
jogi peres ügyekben is, hol nem az emberek sze
mélyéről és személyi szabadságáról, hanem, a mi 
kisebb dolog, vagyonáról van szó, megadja az idő
haladékot nem egyszer, hanem többször, és talán 
indokolatlan kérésre is : akkor kérem, azt hiszem, 
hog-v midőn ennél fontosabb kérdés forog- fen, 
milyen egy képviselő elitéltetése, a helyes ala
pon kért időhaladéki kérésnél fogva megadható 
volt. Miután nem adatott meg, és az igazolás utján 
kért védelemtől is megfosztatott, én ebben zakla
tást és üldözést látok. [Helyeslés a bil oldalon.) 

A mint előbb elmondottam. Böszörményi 
mandátuma még nem járt le. és az én vélekedé
sem szerint annyival is inkább, mert itt lényeges 
formahibák követtettek el, és mert azt hiszem, 
hogy akad ember, a ki az igazságügyi minisztert 
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interpellálja, és bizonyosan a ház utasitni fogja a 
minisztériumot, hogy tartsa meg a törvény szabta 
szabályokat és törvényellenesen egyes embereket, 
annyival inkább képviselőt ne Ítéltessen el, (He~ 
Ivuslés a bal oldalon) mondom, hogy Böszörményi 
mandátuma tartamáig ki nem adható: ugyanazért 
indítványozom, hogy a ház Bőszörményi kiadását 
tagadja meg, inert képviselő nélkül nem lehet 
hagyni a kerületet. (Helyeslés a bal oldalon.) 

BÖniS S á m u e l : T. ház! A diseussio. ugy 
látszik, kissé messzebb ment, mint tulajdonkép a 
dolog érdeme megkívánja. {Igaz!) A kérdés nem 
más, mint az: be kell-e a háznak a birói ítéletet a 
végből előleg jelenteni, hogy egy képviselőn az 
ítélet végrehajtassék-e, vagy ne? 

Ez nézetem szerint a kérdés. Es erre nézve 
én azon véleményben vagyok, hogy igenis be kell 
jelenteni a háznak ; szükséges, ha a ház az egyes 
képviselő immunitását fen akarja tartani, consta-
tálni azt, vajon az ítélet rendes törvényes bíróság 
által, törvényes formák megtartásával jött-e létre? 

Tovább a képviselőháznak gondoskodása nem 
terjedhet: mert ha az ítélet a rendes bíróság által 
a törvényes formák megtartása mellett hozatott, 
az ítélet végrehajtását akadályozni a képviselő
háznak nem lehet, addig az immunitás nem terjed
het, mert akkor a birói függetlenség tökéletesen 
leromboltatnék. 

Vélekedésem tehát az, hogy igenis előleg kell 
a képviselő ellen hozott elmarasztaló vagy felmentő 
ítéletet a házzal közölni, hogy a ház constatálhassa 
belőle, ha vajon a rendes biró, a törvényes biró 
hozta-e azon ítéletet? 

Uraim ! most alkotmányos életet élünk; de 
ezen alkotmányos élet közbejövő viharok által fel 
is függesztethetik, meg is zavartatbatik, és meg
történhetik, hogy egy képviselőt p . o. egy delegált 
biró ítél el, és ekkor én ugy hiszem, a ház okvet
lenül fentavtja ezen képviselő immunitását, mert 
nem törvényes biró által s nem a fenáiló törvé
nyek értelmében ítéltetett el. 

Ennyiben tartom én a kérdést a ház elé tar
tozónak ; s ennek constatálása a legkönnyebben 
megtörténhetnék, ha a ház a hétszemélyes tábla 
ezen jelentését kiadná a tízes bizottságnak véle
ményadás végett. {Helyeslés a bal oldalon, ellen
mondás a jobhon.) 

A mi az ellőttem mondottakat illeti, Hálása 
Boldizsár barátom beszédében kiterjedvén Sinio-
nyi Ernő képviselőtársunk tegnapi interpellatió-
já ra is, ez a dolog érdeméhez teljességgel nem tar
tozik s azzal összeköttetésben nincs. Nézetem sze 
rint, ha a törvények értelméről kétség van, azt 
magyarázni igenis a képviselőház jogában ál l ; de 
csak per incidens hozni a házba akkor, midőn egy 
esetre alkalmazzuk, s azon eset a birói ítélettel van 

összefüggésben, vélekedésem szerint czélszerü 
nem volna. 

Tehát az én véleményem az, hogy igen is 
szükségesnek tartom, hogy a birói ítéletek, melyek 
egy képviselő ellen hozatnak, mindig előleg tudas
sanak a házzal, de csak is azon tekintetből, hogy 
a ház constatálhassa, vajon a törvényes biró által 
és a törvényes formák megtartásával hozatott-e az 
ítélet? 

S z o n t a g h P á l (nógrádi '.) T. ház ! Ámbár én 
sem tarthatom ide tartozónak azon indokolást, 
melyet t. barátom s képviselőtársunk Halász Bol
dizsár a fenforgó ügyben véleménye istápolására 
előhozott, mindazáltal előzetesen kijelentem, hogy 
a Simonyi Ernő által tett s Nyáry Pál képv'selő-
társunk által pártolt indítványhoz hozzájárulok. 
Nagy részben maga Bónis Sámuel képviselőtár
som mondotta el azon okokat, melyek döntők le
hetnek mind ő reá, mind rám nézve, hogy azt 
pártoljam. 

Előttem ugy áll a dolog, hogy először for
mákról van szó, másodszor pedig praecedens meg
állapításáról. Én részemről kinyilatkoztatom hogy 
a képviselői immunitásnak fogalmát és lényegét 
Magyarországban, mint uj dologét, vitásnak és 
most épen napirenden levőnek tartom, melynek 
több vagy kehesebb formákkal körülírása épen a 
képviselőház eljárásától függ, mely eljárás jövő 
esetekben praecedensül fog szolgálni. 

Horváth Lajos képviselőtársunk s barátom 
azt mondta, hogy midőn a ház véleménye először 
nyilatkozott, formát, adott annak, mikép érti a 
képviselőház az immunitást, és beleértette azt, hogy 
midőn a ház a vizsgálatra engedélyt adott, esetleg 
abba is bele nyugszik, hogy az illető képviselő 
elzárassék. Én ezt nem tartom, (Közbeszólás jobbról: 
Ez természetes!) nem tartom épen természetesnek, 
és bátor vagyok hivatkozni épen a formák orszá
gára, Angliára, hol az ítéletekben, ha halálra ítél
tetik valaki, az mondatik : akasztassék fel, addig 

j míg meghal; akkor is azt lehetne mondani, hogy 
'; igen természetes, ha valaki akasztófára ítéltetik, az 
• a rajta végrehajtott műtétei következtében íneg-
1 hal ; és a forma kedvéért ez még is világosan kité

tetik az ítéletben. 
Midőn a képviselőház ugy magyarázandja, 

legalább az én óhajtásom szerint, ugy magyará
zandja ezen kérdést, hogy különösen megfonto
landó esetnek fogja véleményezni azt, adja-e en
gedélyét elzárására, kényszerel megfogására vala
mely képviselőnek, nem tesz semmit, a mi a bírói 
függetlenségnek derogálhatna, hanem tesz egy 
lépést a maga kiváltságszerü állásának, immuni
tása kérdésének megerősítésére, cireumvallátiójára. 

Én tehát, ak i sok tekintetben formák embere 
i vagyok, a praecedensek megállapításának kérdé-
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sét igen fontos kérdésnek tekintem, s ennélfogva, 
a mit Simonyi képviselőtársam mondott, hogy : 
hodie mihi, cras t ibi ; valamint a mit Bónis képvi
selőtársunk mondott : hogy lehetnek még itt más 
esetek is, mint most: ezt helyeslem, s épen most 
tartom az időt alkalmasnak : mert az alkotmány 
gyakorlatában vagyunk, hogy oly praecedensek 
állapíttassanak meg, melyeknek előfordulható ese
tekben ugy a ház, mint annak egyes tagjai hasz
nát vehetik. 

Fogják hallani a képviselő urak. ha még 
nem hallották, majd ha pénzmegajánlásról lesz szó, 
hogy egy vagy más összegnek megajánlása nem 
terhelhet minket, s mint Pulszky Ferencz képvi
selőtársam kedvencz szavajárása szerint szokta 
mondani : nem dukál, nem terhelhet minket; de 
vannak oly tekintetek, melyek indokolni fogják, 
hogy fogadjunk el bizonyos terheket, Bár ugyan 
omnis similitudo claudicat, hanem még is van 
analógia a két eset között, a mennyiben itt rend-
kivüi fontos esetek javasolják a mi véleményünk 
elfogadását. 

Meglehet, lehetne ugy magyarázni , mint 
Horváth Lajos képviselőtársam, ezen kérdést; de 
az én nézetem szerint nagyobb megnyugvást, a 
jövendő korra nézve sokkal fontosabb gyökhom-
litást, elvbeli gyökhomlitást látok abban, hogy 
a képviselőház az eíféle ügy megvizsgálása körül 
nem csak az első, de a második fokot is megálla
pítja, meghatározza. Egy franczia költő szerint 
mondom, hogy a jelen idő terhes a jövőnél, le 
tenrps préaent est gros de ]' avenir r ne igyekez
zünk most oly eljárást megállapítani, melyet idő
vel megsirathatnánk. Én szivesebben fogadom még 
az oly formaszerü eljárást is, mely esetleg egy 
parókás praesidens,vagy traditiónálisgyapjú zsákig 
vezethetne. mintsem, hogy olyan praeceden
sek megállapításához nyújtsak segédkezet, a mi
nők például Francziaországban a constituaute és 
legislative-ban a hegy párt és a girondisták küzdel
meiben kifejlődtek. Fontoljuk meg e dolgot, t. 
ház! Igen csekély dolog az, a mit mi kérünk, a 
mihez szavazatunkkal járulunk : egyedül csak az, 
hogy fontolja meg és nézze meg még egyszer 
azon actákat. melyek utólagos tudomás végett 
adattok be a háznak. Szerezzen magának meggyő
ződést magára a fenforgó pörös ügynek végre
hajtására nézve is, és talán néhány napnyi idő
kérdésért ne méltóztassanak ilyen nagy elvről fu
tólag határozni. 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter •„ 
T. ház! Én teljesen osztozom Nyáry Pál és Bónis 
Sámuel képviselőtársaink azon elvében, hogy a 
képviselői immunitásnál fogva a ház megkövetel
heti, hogy a tagjai ellen hozott bármely birói íté
let a ház asztalára letétessék, 

KKPV. H. NAPLÓ. 1 8 6 % . VIII. 

Hogy ezen elvet nem csak ma adoptálom, 
hanem magaménak vallottam már ezelőtt is, ki-
timik abból, hogy két-három hónappal ezelőtt a 
bíróságokat utasítottam, hogy minden oly esetbea, 
midőn valamely közkereset folytán a képviselő
ház vagy átalában a törvényhozás valamely tagja 
ellen elmarasztaló ítélet hozatnék, ezen ítéletet a 
törvényhozótestteí közöljék. 

Hogy ezen közlés a jelen esetben csakugyan 
megtörtént, arról meggyőződést szereztem magam
nak, mert — ugy gondolom —- 21-éről van be
adva a t. ház elnökségéhez a sajtóbiróság jelen
tése, hozzá mellékelve mind a sajtó bírósági, mind 
— ugy gondolom — a hétszemélyes táblának, 
mint a jelen esetben törlesztő széknek Ítélete. 

Ennyiben tehát mi kötelességünknek teljesen 
eleget tettünk. 

Van azonban a t. képviselő urak előadásá
ban sok, a mit én magamévá nem tehetek. Ilyen 
különösen azon elv, mintha a ház joga kiterjedne 
ítélni azon kérdés felett is, vajon az itélethozás és 
a végrehajtás terén a formák megtartattak-e vagy 
nem? Ez oda vezetne bennünket, mit előbb volt 
szerencsém kimondani: hogy megsértené a birói 
függetlenséget. (Helyeslés jobbról. Elénk ellenmon
dás balról.) 

Bocsánatot kérek, nem vonom kétségbe, hogy 
lehetnek esetek, midőn a biró is mint gyarló em
ber hibát követ el a törvény alkalmazása körül, 
akár az ítélet hozása, akár pedig az végrehajtás te
rén ; hanem nem ismerhetem el azt, hogy ily sérel
mek ellen orvoslást itt a képviselőházban lehetne 
keresni. 

A mennyire én a fenforgó concret esetet 
ügy elemmel kisértem, azon meggyőződést szerez
tem magának, hogy a vádlott csakugyan a remc-
diurnok minden lehető nemét felhasználta, (Ugy 
van!) és hogy bármivel lehet inkább vádolni a 
sajtóbiróságot, mint azzal, hogy ezen ügy elinté
zését praecipitálta volna. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Kiismerem, mondom, hogy akár az itélethozás, 
akár a végrehajtás terén bizonyos sérelmeket szen
vedhet a fél; de ezen sérelmeket orvosolni ismét az 
alkotmányos törvények korlátai közt lehet és kell; 
de semmi esetre sem ismerhetem el, hogy a képvi
selőháznak joga lenne ily formák kérdése felett 
itélní: különben ebből az következnék, hogy tulaj -
donképen nem a hétszemélyes tábla a törlesztő 
szék, hanem maga a képviselőház, mint a mely a 
hétszemélyes tábla határozata fölött ujabban hatá
rozhatna. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Van Szontagh t. képviselő úr állításává is 
észrevételem. Tisztelem a képviselőház immunitá
sát, és nem leszek az utolsó azok közt, kik ezea 
immunitás védelmére, ha kell, sorompóba fognak 
szállni; hanem én nem sorozom az immunitás 

21 
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közé azt is, hogy valamely, a törvényes biró által I 
hozott Ítéletnek végrehajthatása fölött a ház ítél
hessen. 

Atalában a ház megadja engedélyét az iránt, 
hogy a vizsgálat megkezdethessék. Ekkor csak a 
felett itél, ha vajon azon vád, azon kereset, mely 
egyik vagy másik képviselő ellen intéztetik, nincs-e 
pusztán zaklatásból ellene intézve ? De az itélet-
hozás és végrehajtás terén a képviselőház tagjai 
semmi privilégiumot nem vehetnek igénybe azon 
jogokon tu l , melyek az állam egyéb polgárait 
megilletik. 

Tisztelt képviselőtársaim azon oldalon (a széhö 
bal felé mutatva) egyúttal áttértek azon, szerintem 
inparlamentalis térre, hogy önkénynek nevezték 
a bíróságnak eljárását és véleményt nyilvání
tottak az alkotmányos biróságnak törvényes 
utón hozott Ítélete fölött. Nem akarok erre nézve 
hosszabban kiterjedni; csak egyszerűen kénj^te-
len vagyok kinyilatkoztatni, hogy én ily kifeje
zéseket nem tartok a parlamentáris illem szabá-
lyaival megegyezőknek. {Elénk Jielyeslés a jobb | 
oldalon.) i 

Meglehet, vannak a t. képviselőház tagjai kö- i 
zött, kik azon meggyőződést táplálják, hogy a 
hozott ítélet a törvényekkel ellenkező, hogy a tör
vények alkalmazása a jelen esetben hibásan tör
tént. Nem akarom senki meggyőződési jogát két- | 
ségbe vonni, csak hogy maradjon ez az egyéni 
meggyőződés korlátai között, és ne akarja azt itt, 
mint a törvényhozás tagja, érvényesíteni. (Helyes
lés johb jelöl) Ma megtörtént, hogy egy képvi
selőtársunkat az esküdtszék elitélte, holnap meg
történhetik, hogy egy képviselőtársunkat az es- , 
küdtszék föl fogja menteni. Ha önöknek joguk ' 
van helyteleníteni az elmarasztaló ítéletet, akkor j 
a ház magának jövőre követelhetné azon jogot, 
hogy a fölmentő ítéletre is kárhoztató ítéletet 
mondjon vagy azt cassálja. (Élénk helyeslés a jobb 
oldalon. Nagy nyugtalanság a balon.) 

Egyébiránt a t. képviselő urak ma szintúgy, ! 
mint Simonyi képviselő úr tegnap, oly térre akar- j 
ták átterelni a diseussiót, melyre én a t. képviselő I 
urakat nem követhetem : azon térre t. i., hogy j 
az általam kiadott rendeletnek 82. és 83-ik szaka- j 
szait értelmezzem. 

Mindnyájan gyarlók levén, megtörténhetik, 
hogy valamely, nem csak a miniszter, hanem a 
legbölcsebb törvényhozás által alkotott törvény 
egyik vagy másik intézkedésében hibásan, ho
mályosan van fogalmazva. Ha homályosan van a | 
törvény fogalmazva, homályosan annyira, hogy a i 
törvénynek szavaiból a törvényhozónak intentióját } 
kimagyarázni nem lehet, ily esetekben szokásuk a j 
bíróságoknak a törvény applicatiőja előtt a törvény-! 

hozóhoz fordulni és azt intentiója iránt megkér
dezni. 

Ha a hétszemélyes tábla, mint az országnak 
legfőbb törvényszéke, mely hivatva van kétes ese
tekben mintegy decisió által a törvény hézagát, 
hiányát pótolni, a törvénynek applicatiója előtt kér
dést intézett volna hozzám, bizonyosan nem kés
tem volna intentiómat, melyet én a 82-ik és 83-ik 
szakaszokban letettem, nyíltan és határozottan 
közölni. Mihelyt azonban a hétszemélyes tábla 
nem tartotta szükségesnek ezen kérdést hozzám 
intézni, fel kell tennem róla, hogy vagy világos
nak tartotta a 82. és 83-ik szakaszokat, vagy leg
alább nem tartotta oly homályosoknak, hogy 
azokat per aualogiam legis ne tudta volna alkal
mazni. Mihelyt azonban az országnak legfőbb 
törvényszéke valamely concret esetben a torvényt 
annak tettleges applicatiója által magyarázta: : ne
kem, mint az igazság felelős Őrének, nem áll többé 
jogomban akár helyeslő, akár kárhoztató vélemény 
által az ország legfőbb alkotmányos törvényszé
kének praejudicálni. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Nem akarom a drága időt több szóval elfe
csérelni. Higyék el a képviselő urak, hogy én az 
országra nézve lehető legnagyobb veszteségnek 
tartok minden perczet, melyet most mellékes kér
désekre pazarlunk el. (Zajos ellenzés a széhö hal ol
dalon .) 

Madarász Józse f : Nem mellékes kérdés! 
S i m o n y i E r n ő : A szabadság kérdése ! (Föl

kiáltások jobb ftlöl: Rendre, rendre! Hosszas zaj.) 
Elnök: (csenget): A szabályok értelmében 

van szerencsém a t. képviselő urakat megkérni, 
hogy a szónokot beszéde közben megakasztani ne 
méltóztassanak. (Élénk helyeslés.) 

Horvát Bold izsár igazságügyminisz 
ter : Befejezem észrevételeimet, t. képviselőház! 
és csak arra vagyok a ház némely tagjait bátor 
figyelmeztetni, hogy ha tiszteletben akarjuk tar
tatni saját jogainkat, arra az első követelmény, 
hogy példát mutassunk, miszerint más testületek
nek, alkotmányos testületeknek jogait is sértetlenül 
tudjuk és akarjuk föntartani. {Zajos tetszés a jobb 
oldalon.) 

Csiky Sándor : Midőn arról van szó, hogy 
törvényeket alkossunk oly tárgyban, melyben a 
nemzet törvényt még nem alkotott, vagy a meg
levő törvényeknek magyarázata vagy változtatása 
forog szóban, ha akkor a véleménykülönbségnél 
fogva pártok fejlődnek s még a képviselők is kü
lönféle pártokra oszolva öszpontosulnak, azt én 
igen természetesen szükségesnek is látom arra 
nézve, hogy oly törvények alkottassanak, me
lyek a nemzet geniusávaí, anyagi és szellemi jóllé
tével összehangzásban állanak ; hanem a fenforgó 
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kérdést az én felfogásom szerint nem tekinthetem j 
pártkérdésnek. 

Ez, t. ház, nem pártkérdés, ez lenni vagy nem ; 
lenni kérdése. Ha a képviselőháznak egyes tagjai ! 
különféle politikai pártok érdekeinek és szeszélyei- j 
nek, üldözéseinek tétetnek ki és ahhoz képest kia- j 
datván, a hatalom oly kézben áll, melynél fogva 
egyeseknek nem lehet véleményüket az öveikkel 
ellentétbe állítani, s ezt nem tehetvén, a képvise
lőknek személyes bátorságuk s személyes szabad
ságuk lenne kitéve : ennek megóvási szüksége nem I 
pártkérdés többé. Azért én azt pártkérdésnek, mint 
ismételve mondom, nem tekinthetem. Mint olyan- | 
hoz szólok tehát hozzá, mely a t. háznak minden j 
egyes tagját egyaránt akként érdekli, miként ön- j 
állásuk és függetlenségük megóvása szükségéből j 
Itt nem pártokoknál fogva, hanem a dolgot, ugy j 
a mint az lényegében áll, felfogva kell itélni. < 

Ha, kérem, itt a fenforgó esetben az történt J 
volna, hogy Simouyi képviselőtársamnak tegnap i 
az igazságügyminiszterhez intézett azon kérdésére, ! 
hogyan érti ő az általa kiadott sajtópóttörvény- j 
nek 83-ik világos szavakból álló szakaszát? értei- j 
mezzé maga, miként érti ő azt, van-e ahhoz valami ; 
kétség férő? ha a miniszter ár e kérdésre határo- j 
z ottan nyilatkozik és az által megnyugtató nyilat- j 
kozatot tesz: azon esetben aggodalmam sokkal: 
kisebb mérvű volna. De mikor a t. ígazságügymi- j 
miniszter úr ma megjelenvén, első beszéde alkal- j 
mával e tárgyról mitsem szól, második beszédében ' 
pedig azt nyilvánítja, hogy miután már a hétsze- j 
mélyes tábla magyarázta, azt máskép, mint a | 
hogy világos szavakban azon pontban foglalta
tik, ő neki többé hozzászólni nem lehet, mert a 
birói függetlenség föntartása mind ezen háznak, , 
mind ő neki akként áll érdekében, hogy ha az j 
megbontatnék, vész találná a hazát: mikor i 
így nyilatkozik: akkor lehetetlen, hogy aggodal- ; 
mamát eloszlattaknak tekinthessem: lehetetlen ; 
pedig azért, mert hiszen nézzük meg azon tör- 1 
vényt, miként alkottatott az? Aigazságügyminisz- • 
ter meg volt bizva, hogy rendeletet, mely a sajtó I 
vétség esetében a birói eljárás alapjául szolgáljon, j 
kiadhasson. Ki is adott az igazságügy miniszter j 
egy rendeletet, világos szavú annak tartalma. A I 
hétszemélyes tábla s a biróság annak homlokegye- | 
nest ellenére itélt; és mégis mindamellett igazság- I 
ügyminiszter azt mondja, hogy ő ehhez többé nem j 
szólhat, ő ezt nem magyarázhatja, mert azt inagya- ] 
rázta ítélet által, kinek részéről kiadatott, Ez viszás | 
eljárás. (Zaj.) 

Én ugy tudom, hogy ezen ház az igazságki-
szolgáltatás terén szintúgy, mint a törvényhozás 
mezején, a legfőbb hatóság e hazában. A fejedelemé 1 
egyik rész. mely neki adatott a törvény által, a j 
másik a nemzeté, melyet ez képviselete által gya- j 

korol. Ha már most a nemzetnek bármely egyei 
tagja, akár bírónak neveztessék, akár miféle hiva
talnoknak vagy tisztviselőnek, olyasmit követ el, 
mi a törvényhozás rendeleteivel és az általa alko
tott törvényekkel össze nem hangzik, s a ház azt 
mondja, hogy nincs megtartva a törvény, és azért 
köteleztessék az illető a törvény megtartására : hogy 
ez által a birói függetlenség megsértve legyen, ha 
igy intézkedik a ház, az nem áll. 

Veszedelmesnek mondotta az igazság ügyér 
úr, hogy a törvényes bírónak ítélete hozatalába a 
ház itten politikai utón, a törvényhozás utján be
avatkozik, mert ez által önállása, függetlensége sér
tetik meg. 

Felfogom én azt, hogy a bírónak független
sége meglegyen ; de azt a függetlenségét ugy ér
tem, hogy valódilag senkitől se legyen függő. De 
vajon a fenforgó esetben olyanok-e a birák ? Ki 
nevezi ki a birákat? A nemzet képviselői, a kik az 
igazságszolgáltatás terén legfőbb őrei, s a kik az 
igazságszolgáltatás terén szintúgy, mint a törvény
hozás mezején a nemzetnek képviselői levén, a 
legfőbb hatalommal bírnak, a bírókat ki nem ne
vezik. 

í g y levén tehát a dolog, vajon, mondom, füg
getlen-e a mostani birói testület, midőn a törvény
hozásnak semmi szava sincs annak megválasztásá
ban, sem előmozdítására, sem feleletre vonására ? 
a mikor azok mind a kormánynak kinevezettjei-
ből állanak egytől egyig, (Felkiáltások: Az esküdt
székek is?) s mikor ezekből állnak, akármint ítélje
nek, mint tulajdon magok által kinevezett egyének 
ítéljenek, és még mikor törvény ellenére Ítéltek, 
őket felelősségre függetlenségüknél fogva nem von
hatja a t. ház. 

A dolog ily helyzetében, mondom, én azt nem 
tartom, hogy mikor az Ítélet törvényellenes — hi
szen mennyihozatik ilyen a biró által —• hogy akkor 
a ház hoz?á ne szólhasson. Hiszen gyakorolta ezen 
jogát, s gyakorolja még ma is szakadatlanul. Kér
vények vannak a házhoz intézve olyanok, a me
lyek a biró által hozott sérelmes ítéletek orvoslása 
végett vannak ide intézve. Utasitott-e vissza egyet 
is a ház ezen kérvények közöl? Bizottságnak 
adta, hogy ez adjon rólok véleményt.Ehhez képest 
tettleg is gyakorlatában van a ház: de gyakorla
tában is kell lenni: mert különben a biró önkényt 
gyakorolhat. Függetlenséggel nem állhat ő elő, a 
mikor egyik faetornak kinevezésétől függ ő exis-
tentiájában. 

En tehát, t. ház! ez oknál fogva hosszas len
ni nem akarván, és a t. ház türelmét fárasztani nem 
kívánván — minthogy ez nem pártkérdés, hanem 
a képviselői önállásnak, függetlenségnek,a mely nél
kül üdvös törvényeket nem hozhatnak, kérdése — : 
ennélfogva azt kívánom, t. ház, mielőtt ebben a 

21* 
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kérdésben határozna, erre nézve külön tárgyalást 
kitűzni méltóztassék, s ekkor döntessék el, hogy 
kiadatik-e a képviselő? s ugyItéltetett-e el, mint a 
törvény kívánja vagy nem? (Zaj) 

Bor lea Z s i g m o n d : T. ház! Miután az előt
tem szólók nagyobbrészt mindazon indokokat elő
hozták, melyek szerintem kellőleg beigazolják azt, 
miszerint nem elégséges, hogy a sajtóbiróság által 
bemutatott ítélet, mint a t. elnök úr monda, csupán 
egyszerüleg tudomásul vétessék, hanem szükséges
sé teszi azt, hogy az tárgyaltassék; s minthogy 
nem akarok ismétlésekbe bocsátkozni : csupán azt 
vagyok bátor megjegyezni, hogy véleményem 
szerint, ha szükség volt a háznak határozatot hoz
ni, a felett, hogy a képviselőt perbe lehessen-e fog
ni, annál inkább szükséges határozatot hozai a fe-
lett, hogy az fogságba tétethetik-e vagy nem ? An
nál inkább, mert , mint Bónis képviselőtársunk 
megjegyezte, kötelessége a háznak megvizsgálni, 
vajon a kérdéses ítélet az illető bíró által hozatott-e. 
és a törvényes formák pontosan megtartattak- e ? 
Még pedig itt a jelen esetben annál inkább szük
séges , mert Simonyi képviselő ár hivatkozva 
a törvényre, kérdésbe hozta, hogy ezen ítéletben 
a törvény pontosan megtartatott; sőt, ha jól értet
tem, igen t. igazságügyi miniszter úr maga sem 
vonta azt kétségbe. 

E tekintetnél fogva nem akarván hosszas 
lenni, áttérek csupán az eljárásra,melyet a t . sajtó
biróság ez ügyben követett. 

Szerintem, t. ház, ezen eljárás egyrészt hibás, 
másrészt a ház méltóságával össze nem egyeztet
hető: mert jól tudjuk, hogy 1848 óta a hazában 
igen sok kormányrendszer állott fen, és hogy azon 
kormányrendszerek közül a legtöbbek, mondhat
nám valamennyi felett több kárhozat mondatott 
ki ; mindamellett mindezen kormányrendszerek 
alatt, sőt az annyiszor roszalt Bach-systema alatt 
is, ha valamely törvényszék, sajtóbiróság vagy bár
melyik bíróság, valamely hivatalnokot vagy lel
készt elitélt, mindenkor az ítéletet végrehajtása 
előtt az illető hivatalfőnökkel s illetőleg a szent 
székkel jó eleve a végrehajtás előtt közölte; s ugy 
hiszem, kétségtelen az, hogyha ez állott az absolut 
kormányok alatt a hivatalnokra s lelkészekre néz
ve, annál inkább állani kell a képviselőre nézve al
kotmányos országban s időszakban ; s ennek a ház 
méltóságához képest úgyis kellett volna történnie, 
a mint igen t. igazságügyminiszter úr szintén ma
ga is elismerte azon állítása által, hogy az ítélet a 
háznál e f. hó 21-én lön bemutatva. 

Szerintem azonban ezzel a sajtóbiróság köte
lességének eleget nem tett : mert az a végrehajtás 
napja előtt nem 3—4 nappal, de legalább 14 nap
pal előbb kellett volna a t. házhoz beadatnia. De 
ha 27-én adatott be, én részemről azt hiszem,hogy 

sokkal czélszerabben és a háznak kedvesebb dol
got tett volna a t. elnök úr, ha azt referálta 
volna legalább 22-én,nem pedig ma. Őszintén meg-
valiom,nem értem, mi lehet oka, hogy a háznak oly 
fontos ügy, mely mindnyájunknak érdeke, s mely 
a ház méltóságával összefüggésben van, csak 25-én 
hozatik elő, és pedig azon tul, mikor már az íté
letnek végre kellett volna hajtatnia, {Helyeslés a 
bal oldalon/ mert az van az ítéletben, hogy az el
itélt ma 10 órakor jelenjék meg, mert ha 10 órára 
meg nem jelenik, az elfogatási parancs érvényesit-

t tetni fog. A gyűlés, tudjuk, hogy 10 órakor vagy 
j talán valamivel később kezdődik; ennélfogva sem-
j mi szin alatt nem lehet előbb tudomást venni az 
! ítéletről, mint akkor, midőn az már valóságosan 
| végre lesz hajtva, mert a mint tudjuk, az üléa csak 

iO^j órakor kezdődött, de csak akkor tudhattuk 
meg az ítéletet, midőn képviselőtársunk már fog
ságban ült, vagy pedig mikor már pandúrok által 
oda kisértetik.Ez szerintem a ház méltóságával össze 
nem egyeztethető. 

Tehát, kérem, hol a hiba? mert hogy való
ban az ügyben nagy hiba van, tagadhatlan. En 
részemről felkérem tehát a t. elnök urat, hogy ne
künk erre nézve adjon felvilágosítást. 

E l n ö k : T. képviselő úr talán vádképen hozta 
fel, és mintegy fölvilágosítást kért arra nézve, mi-
kép történhetett, hogy ezen iratokat már 21-én 
megkaptam és csak most terjesztettem a ház elé. 
Azt hiszem, ezen vádat megsemmisíteni, ha a t. 
képviselő urnák bemutatom a praesentát, mely sze
rint 24-én érkezett ezen okmány az elnökséghez, 

T i s z a K á l m á n : T. képviselőház! Arra néz-
! ve, mikép történt az, hogy bár 21-én küldetett ki 
| ez értesítés a házhoz, mégis 25-én tétetett arról 
• csak jelentés, az igen t. elnök úr magát igazolta; 
i de igen természetes volt az előttem szólott kép-
] viselő úr kérdése: mert az ig-azságügymmiszter úr 
I azon nyilatkozata után, hogy ezen értesítés 21-én 
! küldetett át, nem lehetett neki azt kétségbe vonni, 
; inig be nem bizonyittatott, hogy téves volt az 
igazságügyminiszter állítása. (Igaz! bal felöl.) 

Egyébiránt igazságügyminiszter úr azt is 
j méltóztatott mondani, hogy ily mellékes kérdések -
Í kel ne vesztegessük a drága időt. (Nem mondta!) 

Én valóban nagyon sajnálok minden perczet, mely 
elvesztegettetik, és pedig véghetetlen sok idő vesz-

| tegettetik el; de az nem a mi hibánk, hanem a 
rósz munkabeosztás következménye, mely mi
att sokszor napestig, hogy ne mondjam hete
kig semmit tevéssel húzzuk ki az időt. De idő
veszteségnek nem tarthatom, midőn ily kérdés, 

i mondhatom, nagyfontosságú elvi kérdés megálla-
\ pitásáról van szó,*oly elvi kérdésről, mely nem csak 
I a most szóban levő képviselőre, nem is csak a mai 
' képviselőházra tartozik, hanem tartozik Magyar-
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ország képviselőházára jövendőben is. {Igaz ! bal j 
felöl) f 

Én azt gondolom, hogy itt nem az egyes 
képviselő érdeke forog szóban, legalább nem sza
bad , hogy szóban forogjon, hanem szóban forog 
e magyar képviselőház méltósága, melynek mél
tóságával és jogkörével nem egyeztethető az meg, 
hogy a háznak bármely tagja is engedély nélkül 
elzárassék. (igaz !) 

Én ezen vitatkozásnál nem megyek azon tér
re, melyen előttem több képviselőtársam mozgott, 
és mely térre menetelt a t igazságügyminiszter 
úr igen nagy őszinteséggel inparlamentalisnak ne
vezett. Nagy őszinteséggel, mondom: mert ő ma
ga is ugyanazon téren mozgott. Mert mig némely 
képviselő urak a bíróság eljárásáról kárhoztatólag 
szólottak, addig ő dicsérőleg szólott, tehát szólott. 
(Ellenmondás.) 

Mondatott előttem, hogy midőn az ország
gyűlés a perbe fogást megengedte, ez által meg
adta az engedélyt arra is, hogy az illető képviselő 
elitéltetvén, bezárassék. És bárminő természetes- ! 
nek méltóztatnak ezt némelyek találni, azon né
zetben vagyok, hogy ez egyátalában nem termé
szetes, hanem természetellenes: mert hitem szerint, 
ha egy képviselő a kellő formák között vádolva 
van, a képviselőház azon Íriszemben és azon felte
vésben, hogy a törvényes bíró és a törvényes for- j 
mák között fog felette itélni, a perbe fogást nem 
tagadhatja meg; de lehetetlenség, hogy ezen en
gedély megadása által már előre arra kötelezte j 
volna magát, hogy ha az eljárás nem törvényes j 
bíróság előtt, nem törvényes formák között foly- i 
tattatnék is, már előre a perbe fogatásra adott en- j 
gedély által megadta arra is az engedélyt, hogy j 
az ily törvénytelen utón elitélt képviselő a ház j 
további megkérdése nélkül bezárassék. I 

Én, t. ház, ismerek egy országot, melyben | 
talán épen azért, mert szabadságai felől igen nagy j 
biztosságban érzi magát , a képviselőház ahhoz j 
nem nagyon ragaszkodik, hogy a képviselő előle
ges engedélye nélkül perbe ne fogassék; de ha 
volt, és midőn volt eset reá, hogy engedélye nél
kül elzáratott, hatalalmának egész súlyát latba j 
vetette és kiszabadította. (Élénk helyeslés a hal ol- s 
dalon,) Ez ország Angolország. 

Én ennek folytán azt tartom, hogy a háznak j 
azon jogához, hogy csak engedélyével történhes- j 
sék valamely képviselőnek elfogatása vagy bezá- | 
rása, állhatatosan ragaszkodnia kell. 

Azt egyátalában nem látom át, mi hasonló-
lag mondatott, hogy az által, ha az eljárás ugy 
intéztetik el, mint Nyáry Pál és Bónis Sámuel 
képviselőtársaim indítványozták, akkor a bírói 
függetlenség veszélyeztetve volna. Miről lehet itt 
sző? Arról, hogy a képviselőház tudomást szerez- ' 

vén magának arról, hogy a törvényes bíróság a 
törvényes formák közt itélt-e, határoz; a fe
lett, hogy megadja-e vagy ne az engedélyt az 
elzáratásra? Mert nézetem szerint, ha törvényes 
bíróság és törvényes formák között itélt, akkor 
kiadni kötelessége; de ellenben fen akarom tartani 
a ház azon jogát, hogy ellenkező esetben meg is 
tagadhassa, és igy a ház saját jogát és tekintélyét 
védje. Ez által a bírói függetlenséget nem rontja 
le, és ez által „appellatorium fórum*-má nem válik : 
mert nem arról van szó, hogy eltörölje, cassálja 
az Ítéletet, hanem arról, hogy a ház saját tagját 
kiadja-e vagy ne? Ez itélet ugy, mint az illető 
törvényszéki minden itélet sértetlenül fenmarad, 
és a mely perezben az illető megszűnt képviselő 
lenni, rá lehet alkalmazni. Itt tehát, nem appellato-
rium fórumról van szó, hanem csupán arról, hogy 
a t. ház kiadja-e saját tagját vagy ne? 

Miért is, mint előbb is mondottam, Nyáry 
Pál és Bónis Sámuel képviselőtársaim indítványát 
pártolom. (Elénk helyeslés a bal oldalon..) 

KurCZ G y ö r g y : T . ház! Ha arról volna szó, 
hogy a mentességi jog körülírását tüzetesen tár
gyalni kellene, akkor erre vonatkozó nézeteimet 
bátor lennék a t. ház elé terjeszteni. De nem arról 
van szó, hanem csak arról, mit Bónis Sámuel kép
viselőtársam ezen kérdést illetőleg helyesen lóca-
Hsáivá elmondott: hogy itt a kérdés, vajon a ház 
előleges tudomásának juttatására kötelezve van-e a 
törvényszék, hogy a ház magának tudomást szerez
hessen arról, vajon illetékes bíróság itélte-e el a 
perbe fogottat ? s e tekintetben magamévá teszem 
az indítványt, és pártolom, hogy igenis köteles
sége a törvényhozásnak mint testületnek meggyő
ződést szerezni magának, vajon illetékes bíróság 
itélte-e el s az akarja-e rajta foganatosítani az íté
letet? Miután azonban ezen aggodalom elenyészte-
tésére az oda kapcsolt ítéletekből meggyőződtem 
arról, hogy igenis bejelentetett, ha nem egészen 
előleg is, de bejelentetett, e tekintetben nyilvánítom, 
hogy igenis az előleges bejelentést szükségesnek 
tartom. 

De nem pártolom az indítvány második ré
szét : hogy t. i. a törvényhozás beavatkozhassak 
abba is, vajon a formák rendes megtartása mellett 
ejtetett-e az itélet? Ha mi ezen kérdésnek tüzetes 
tárgyalásába belebocsátkoznánk, akkor egyenesen 
a bírói szerepet öltenök magunkra ; mert hiszen, 
a félnek, ha a formák irányában megsértettek, 
meg van a módja, meg vannak írva a törvényke
zési formák, hogy segíthessen magán; és ha 
a bíró a formák mellőzésével hozta volna a sérel
mes ítéletet, azt fokozatos felebbvitel utján módjá
ban áll megsemmisíttetni; ha pedig a felsőbb bíró 
helyesnek mondja az ítéletet, mi abba nem avat
kozhatunk. 
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Nem avatkozhatunk bele, t, ház, annál kevésb-
bé, mert figyelmeztetem a t. házat, hogy e tekintet
ben positiv törvény létezik : az 1791 : XII. t. czikk, 
mely a végrehajtásról szólván, azt mondja, hogy a 
végrehajtó hatalom a fejedelemre bizatik; de ne
hogy ezen végrehajtó hatalom jogának gyakorla
tából oly sérelmek támadjanak, melyek a törvé
nyes biróságok által hozott ítéleteket megsemmi
sítés utján kijátszák, oda tette alkotmányos bizto
sítékul, hogy a világon semmiféle szentnek a ked
véért a törvénykezési formát megváltoztatni nem 
szabad. 

Elfogadom Nyáry Pál képviselő űr azon elvét, 
melyet — ugy gondolom — valamennyien helyes
lünk, mely szerint mi a népfelség jogát megosztva 
képviseljük. De midőn a fejedelem irányában, ki 
fele részben gyakorolja a népfelség jogát, szüksé
gesnek tartja az 1 790. XII. t. czikk ezen megszo
rító és magában biztosítást foglaló záradékot: kér
dem a t. házat, vajon reánk nem áll-e azon XII . t. 
czikk akkor, midőn a rendes bíróság utján ejtett 
ítéletnek végrehajtását akarják megsértem? (Nem 
akarjuk!) 

Megmutatom, hogy igenis akarják. 
Nevezetesen, ha azt mondanók, a mit Mada

rász képviselő úr javasolt : hogy t. i. a ház a ho
zott ítéletre roszalását fejezze ki : mi lenne ennek 
gyakorlati eredménye? Az, hogy mi a bírói füg
getlenségre pressiót gyakorolnánk a nélkül, hogy 
a végrehajtás utján megakadályoztatnék ezen íté
letet. 

Én Tisza Kálmán képviselő úr nézetét sem 
pártolom: mert nem helyes, minthogy az 1791. 
XII. t. czikkbe ütközik, midőn azt mondja, hogy 
a végrehajtást, csak bizonyos ideig akarja meggá
tolni, és ez a törvényhozás kezében van. Nem : 
mert a végrehajtóhatalom tartozik azon ítéletet 
végrehajtani, akár protestálunk, akár nem: mert e 
háznak jogában nem áll a közigazgatás terén 
megaksztani a törvényesen ejtett ítélet végrehajtá
sát. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Én tehát azt vagyok mondó, hogy ezen íté
letre kár volna akár roszaló, akár helyeslő 
hozzájárulásunkat nyilvánítani, ezt tisztán tudo
másul kell vennünk, mert nem áll hatalmunkban a 
végrehajtást megakasztani. 

Azonban nem mulaszthatom el föl nem emlí
teni az átellenben lévő t. képviselő uraknak azon 
hivatkozása ellenében, hogy mindig csak a képvi
selő elfogatását hangoztatják : mondom, hogy Bö
szörményi nem mint képviselő, hanem mint újság
író ítéltetett el. Igaz, nem lehet a kettőt egymástól 
elválasztani. De méltóztassanak megengedni : ha 
mint képviselő nyilatkozik itt, vagy pedig abban 
a vonalban és érintkezésben, melyben választóihoz 
áll. akármit mond is, hogy ha azért fogatnék perbe. 

az egészen más kérdés volna; ha ellenben például 
én, mint képviselő egy tiltott társaságnak tagja 
vagyok és ezen vonalon olyan dolgokat követek 
el. melyeket minden becsületes ember roszal —nem 
akarok másra vonatkozást tenni, hanem csak ma
gamról szólok — melyeket, mondom, minden becsü
letes ember roszalni kénytelen, és elitéltettem : 
nem tartanám indokoltnak, ha a képviselőház 
ezen mentességet iám is kiterjesztené. Igenis, 
ha valamelyikünknek mint képviselőnek itt tett 
nyilatkozatáért perbe fogatása kéretnék, soha sem 
adnám beleegyezésemet, valamint az esetben sem, 
ha azon érintkezés és azon viszony következtében, 
melyben áll mindegyikünk választói irányában, 
ha azoknak felvilágositásképen tett nyilatkoza
táért vonatnék valamelyikünk perbe, a perbe fo-
gatás iránti kérést mindig megtagadnám soha 
meg nem adnán. De nem tehetem azt, midőn ez 
engedély más valamiért kéretik : mert nem látom 
be, miért vegyünk ki egy embert a rendes törvény 
pajzsa alól azért, mivel képviselő, de más qualifiea-
tióban tesz olyat, mit a törvény meg nem enged. 
En egyformán akarom tekinteni a képviselőt min
den egyéb dologban az érett korú polgárokkal, 
kiknek nincs egj-éb biztosítékuk, mint a törvény, 
melyet élveznek. Ezt fön akarom tartatni egyaránt 
a képviselőre épen ugy, mint a nem képviselőre 
nézve, és a képviselőt csak a törvényhozás utján 
előadott vagy választóihoz intézett nyilatkozatait 
illetőleg kívánom mentesitettnek. 

En a tudomásvétel mellett vagyok. (Elénk 
helyeslés a jobb oldalon.) 

HodOSin JÓZSef: T. ház! Véleményemet 
röviden elő akarván adni, figyelmemet csupán ma
gára a tárgyra fogom fordítani. 

A kérdés szerintem az : tény-e az, hogy Bö
szörményi László még ma is e háznak tagja vagy 
nem ? megszünt-e Böszörményi e háznak tagja 
lenni, mikor a perbe fogatásra az engedély meg
adatott, vagy pedig még nem szűnt meg azzá 
lenni és e háznak mai napig is tagja? Ha tagja, 

i akkor kérdem: lehet-e jogában, van-e valakinek 
a ház bármely tagját letartóztatni, a ház tudomása 
vagy engedélye nélkül? Mert, mint mondom, ha 
tagja, s ha a ház egyik tagját sem lehet letartóz
tatni a ház tudomása és engedélye nélkül: akkor 
Böszörményi bebörtönöztetésére is kell, hogy a 
ház az engedélyt megadja. 

E tekintetnél fogva tehát nem pártolhatom 
t. elnök urnák amaz indítványát, hogy ama jelen
tés csak tudomásul vétessék; hanem igenis párto
lom ama nézetet, mely szerint Böszörményi László 
elfogatására a ház engedélye szükséges. 

Az igazságügyminiszter urnák egy szavára 
van még észrevételem: t. i. a mit Tisza Kálmán 
képviselőtársam is érintett, hogy az időt melléke* 
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kérdésekkel vesztegetni kár. Kérdem: mellékes 
kérdés-e a személyes szabadság? mellékes kér
dés-e a ház tagjainak immunitása? Mert ha a sze
mélyes szabadság s az ország képviselőinek im
munitása mellékes kérdés, akkor nem tudom, ho
gyan állhatnánk itt. Azért valamint Böszörményit, 
ugy mindnyájunkat elfoghatnak. 

Még egy észrevételem van. Az mondatott, 
hogy Böszörményi László mai napi 10 órára be 
volt idézve, hogy bebörtönöztessék. és hogy meg 
nem jelenése esetében karhatalommal fogják oda 
vinni. Lehetséges, hogy megjelent Böszörményi 
László és elfogták; lehetséges, hogy nem jelent 
meg, akkor tán most viszik karhatalommal Kér
dem : igy tartjuk fen országgyűlési méltóságunkat, 
hogy minden engedély, minden tudomás nélkül 
egyik tagunk tán most hurczoltatik az utón ? 

Azért tehát pártolva azok nézeteit, kik az en
gedélyt szükségesnek tartják, egyszersmind annyi
ban, a mennyiben a ház e tárgyban mai nap ha
tározatot nem hozna: indítványozom, hogy ha 
netán Böszörményi László letartóztatott ma 10 
órakor, azonnal szabadon bocsáttassák, s szabadon 
hagyassék mindaddig, mig a ház ez irányban 
véleményét ki nem mondja. 

Berzenczey László: Ha a t. ház e dolgot 
tisztán tudomásul veszi, semmit nem mond ezzel 
egyebet, mint hogy mit, sem akar róla tudni. Kér
dem azonban: akar-e a ház erről valamit tudni? 
Ha a jelentés nem adatik ki az osztályoknak, ak

kor arról a ház nem is tudhat semmit, és ez a ház
szabályok ellenére van. 

Midőn e kérdés először a ház elé került, a 
tizes bizottsághoz utasítottuk, annak Jelentését ki
nyomattuk és fölötte vitatkoztunk. Én azt vélem. 
ezt is a bizottsághoz kell áttenni, ennek jelentését 
ki kell nyomatni és felette vitatkozni. Az iromá
nyokat mért nem nyomják ki, hogy igy valóban 
tudjunk róla valamit? Itt tehát az a kérdés, hogy 
ily fontos kérdést ne dobjunk közönyösen félre, 
és benne ne határozzunk elébb, mielőtt arról töké
letesen nem értesültünk, mert az irományokat 
egyikünk sem olvasta, s ez a ház szabályai el
len van. 

A tett indítványok csak arra szorítkoztak, 
hogy a jelentés, ugy mint az előbbi, adassék ki 
azon tizes bizottságnak, melynek véleménye kö
vetkeztében engedtetett meg a birói vizsgálat. 

Azt mondják, ily eljárás megszorítása a birói 
hatalomnak. Ez nem megszorítása a birói hata
lomnak, mert a képviselő'nek oly kiváltsága van, 
a milyennel egy polgár sem bír. 

Továbbá nem ismerem el azt, hogy ne le
gyen joga a háznak hozzászólani, a mi a hazában 
akár hol, akár a képviselőház kebelében, akár a 
törvényszékeknél, de sőt még a minisztérium ke

belében is történik. Mind ebbe a képviselőház, ha 
kívánja, akarja, bele szólhat. (Ellenmondás a jobb 
oldalon.) Nem azt értem én, van-e jogunk a tör
vényszékek határozatát megakadályozni, hanem 
vau-e joga a háznak e felett határozni, mielőtt az 
a tizes bizottságnak kiadatott s ott tárgyaltatott 
volna ? 

Kurcz György képviselő urnák azt tetszett 
mondani, hogy ő az ide csatolt Ítéletből látta, hogy 
rendén volt a dolog. De hol látta ő az ide csatolt 
Ítéletet? s egyátalán kilát ta azt? ki tudja, a for
maságok megtartattak-e ? Ha van tudomása, leg-
felebb a hirlapokból tudhatja. Azt pedig a képvi
selőház méltóságával nem tartom összeegyeztethe
tőnek , hogy mig az első esetben, midőn csak bi
rói vizsgálatról volt szó, az ügyet tünetesen tár
gyalta , a másodiknál, midőn már elzáratásról van 
szó, oly könnyen veszi a dolgot. 

A házszabályok azt rendelik, hogy mihelyt 
ilyen ügy a ház tudomására j u t , azt ki kell nyo
matni és a 10-es bizottsághoz utasítani véleményes 
jelentés végett. 

Ha megengedtetik egyeseknek vagy társula
toknak, hogy valamely tagjok érdekében lépése
ket tehessenek : ez ne engedtessék meg a képviselő
háznak, midőn egyik tagja elzáratásáról van szó? 

Végül pártolom azt. hogy vegyük a kérdést 
tárgyalás alá , nyomassuk ki az irományokat ós 
vizsgáljuk meg, meg vannak-e tartva a formasá
gok vagy nem? mert nekem erről nincs tudo
másom. 

Ismételve csak arra kérem a t. házat, méltóz
tassék a házszabályokat megtartani, ésligyelembe 
venni, hogy határozatunkkal eldöntjük : Böször
ményi László képviselő legyen-e vagy nem ? (Fel
kiáltások : Nem áll!) Bocsánatot kérek: fél évre 
van elitélve. (Fölkiáltások : Egy évre!) Tehát egy 
évre van elitélve; már pedig deczemberben letelik 
a három év : ha tehát ő most elzáratik, kerületét 
ezen országgyűlésen többé nem képviselheti. En
nek eldöntése talán csak mégis a képviselőház elé 
tartozik? E felett pedig nem határozhat a ház, 
ha csak előbb a tizes bizottsághoz nem utasítja s 
annak véleményes jelentése alapján nem tárgyalja. 

Azért bátor vagyok kijelenteni, hogy Bónis 
Sámuel és Nyáry Pál indítványát pártolom. (He
lyeslés a hal oldalon.) 

Elnök: T. ház! A t. képviselő úr nem tu
dom, melyik szabályát a háznak látja megsértve , 
mert azt hiszem, a,- ház egyetlen szabálya sincs 
megsértve az által, hogy ezen ügy tárgyalásba 
jött : jelenleg ugyanis nem a Böszörményi László 
ügyében foglalkozó tizes bizottság jelentése forog 
szóban; ez egészen uj beadvány, a sajtó-biróság 
Ítéletével és más, erre vonatkozó mellékletekkel 
együtt. Ha elrendelte volna a t. ház az iromá-
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nyok felolvasását, akkor az ítélet, valamint a többi 
irományok is felolvastattak volna; de miután a 
ház ezt nem kivánta . a házszabályok pedig azt 
mondják, hogy a beadványról az elnök rövid elő
terjesztést tesz: a ház szabályaihoz tartottam ma
gamat. 

Zsarnay I m r e : T . k á z ! Én azt hiszem, ezen 
tárgy tulajdonképen napirendre nincsen kitűzve, s 
igy most ezzel csaknem egy napot veszítünk el. 
Vegyük tekintetbe , mily fontos ügyek vannak 
napirenden, melyek nem magán, de közérdekűek, 
8 azért ezzel tovább ne veszítsünk időt, hanem 
szavazzunk. 

Kovách L á s z l ó : É n , t. ház , ez ügyet nem 
tartom oly csekélynek, hogy, bár igen fontos teen
dőink vannak, ahhoz hozzá ne szóljunk és lehető
leg ki ne merítsük. 

Egyátalában osztozom Szontagh Pál bará
tom azon nézetében, miszerint jogainkat, különö
sen pedig a háznak jogait iparkodjunk circumval-
lálni annyi formasággal, mennyivel csak lehet, 
mert a formaságok a jogokat fentartják s elévülni 
nem engedik. (Helyeslés.) 

A ház a múlt őszszel hozott először végzést a 
mentelmi jog tárgyában , s e végzése következté
ben engedtetett meg Böszörményi László képvi
selőtársunknak vizsgálat alá vétele, esetleg perbe 
fogása is. E tekintetben tehát a formaság tökéle
tesen s teljesen megtartatott. Azonban a dolognak 
itt végződni nem lehet, mer* a hozott Ítéletet, teljes 
meggyőződésem szerint, a háznak ismét bemu
tatni szükséges, (ügy van!) Különben mi czélja 
lehetne a perbe fogatás megengedésének, ha a ház
nak az ítéletről később semmi további tudomása 
nem volna ? [Helyeslés.) De nem tartom elegendő
nek, hogy az ítélet csupán bemutattassék — s itt 
ismét egy formakérdés van, de a mely vélekedé
sem szerint is igen lényeges : hogy t. i. a háznak 
jogában álljon kimondani, hogy a végrehajtást 
megengedi-e vagy nem. A végrehajtás megenge
dését illetőleg, véleményem szerint a háznak semmi 
más körülményt vizsgálni nem lehet, mint azt, 
vajon az illető perbefogott képviselő törvényes 
birája által lett-e elitéivé, törvényes birája előtt 
történt-e kihallgatfatása, a vizsgálat és az elitélte
tés? Mert ha nem ezt, hanem egyebet tenne a ház, 
okvetlenül, a mint helyesen méltóztatott mondani 
a t. igazságügyminiszter úr ís, a birói függetlenség 
lenne semmivé téve. 

Miután pedig a háznak azon jogát, hogy azt 
megítélje , vajon az illető képviselőházi tag felett 
törvényes biró itélt-e, senki kétségbe nem vonta: 
bátor vagyok a t. ház elé egy formulázott indít
ványt terjeszteni, a mely határozat gyanánt a most 
bemutatottt irományokra nézve végzésként lenne a 
jegyzőkönyvbe igtatandó : „A bemutatott iromá

nyokból kitűnvén, hogy Böszörményi László kép
viselő ügyében az eljárás a képviselőház előleges 
engedélyével történt, és az ezen ügyben kelt elma
rasztaló itélet a törvényes biróság által hozatott, a 
hivatalos bejelentés tudomásul vétetik, és a háznak 
az itélet végrehajtása ellen semmi észrevétele 
nincs. 

Kerkapo ly Káro ly : T. ház! (Halljuk.') Ne
kem e tárgyhoz szólani egyátalában nem volt 
szándékom; azonban mondattak ki oly nézetek, 
melyeket én jövőre való kihatásuk és elvi hordere
jűk miatt szó nélkül hagyni részemről hibának 
tartanám. 

Azt mondotta többek közt Tisza Kálmán kép
viselő úr, hogy a ház azon feltevésben adta az en
gedélyt ugy a vizsgálatra, mint esetleg a perbe 
fogatásra, hogy a törvényes biró fog ezen felhatal
mazással élni, s az a törvényes formák szerint fog 
eljárni. Ennél én tovább megyek, és azt mondom, 
hogy a ház nem ezen feltevésben, hanem egyene
sen csak a törvényes birónak adta a felhatalma
zást és senki másnak. Ezzel hát nem is élhetett 
volna senki más, s ha mégis élt volna, a per s az 
itélet meg nem engedett, s igy érvénytelen lenne. 
De ha ez igy áll, akkor a másik föltevés kiemelése 
szükségtelen: mert törvényes bíróról nem lehet 
mást föltenni, mint azt, hogy a törvényes formák 
szerint fog eljárni. (Zaj a szélső bal oldalon.) En
gedelmet kérek, nem szabad mást feltenni! Ha 
egy ország oda jutott, hogy törvényhozása a tör
vényes bíróságról mást is tehet fel, mint azt, hogy 
törvényes formák szerint fog eljárni, akkor nem 
tudom, hogy azon országnak ama törvényhozása 
átalában hogyan bíz azon bíróságra akármit is. 
(Elénk helyeslés a jobb oldalon.) De ha a t. ház a 
törvényes birónak adta, és csakis annak adhatta 
az engedélyt; és ha azzal önként együtt jár , hogy 
az eljárás törvényes formák szerint kell, hogy meg
történjék : e körülmény a mostani teendőkre tesz 
igen nagy különbséget. Mert az igenis a mi jogunk, 
sőt kötelességünk megvizsgálni, hogy a ház által 
adott engedélylyel az élt-e, az engedés t az hasz
nálta-e fel, a kinek adatott, tudniillik a törvényes 
biró ? És ép azért szükséges az Ítéletnek a házzal 
való közlése, hogy t. i a ház akár az elnök bizto
sításából, a mi nekem tökéletesen elég, akár a tí
zes bizottság jelentéséből, ha az iratok hozzá uta
síttatnak, akár magából a felolvasásból az aláírások 
által meggyőződjék, hogy csakugyan azon törvé
nyes biró járt el, a kinek az engedély adatott. En
nél tovább menni, és azt is megvizsgálni, vajon a 
törvényes formák szerint járt-e el a biróság'? teen
dőinkhez nem tartozik, ha csak össze nem akarjuk 
zavarni az alkotmányos tényezők szerepét olyként, 
mint az iffazsáarüervminiszter úr mondotta. Ehhez 
a háznak sem joga, s e m - hacsaknem akarunk su-
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perrevisorium fórum vagy cassatorium lenni — 
módja. Kincs joga : mert annak birájává. ha vajon a 
törvényes formák megtartattak-e valamely törvény
it zék,főleg az ország legfőbb törvény széke*által?sen-
ki sem tette az országgyűlést. Nincs módja a nélkül, 
ha cassatorium vagy superrevisorium fórum szere
pét nem akarja magának vindicálni, mert a nélkül, 
hogy az egész eljárást minden aktákkal együtt át
tanulmányozná, ezt nem tehetné, S ezen igazságot 
érezte Debreczen város t. képviselője, és azt mon
dotta : az nem is volna cassálása az Ítéletnek: mert 
hiszen az végrehajtható az illetőn akkor is, ha már 
megszűnt mandátuma, s igy nem cassálná a ház 
az ítéletet, csak megóvná a maga tagját. 

A többször tisztelettel emiitett képviselő két 
feltevést emelt ki, melynek alapján adatott a meg
hatalmazás, hogy t. i. a törvényes biró fog e meg
hatalmazással élni, és hogy törvényes formák sze
rint fog ugyanaz eljárni. 

Ha e föltevésnek elseje nem következett volna 
be, hajlandó volna-e a t, képviselő úr azt mondani: 
hogy Ö nem törvényes biró által hozott itélet haj-
tassék az illetőn végre, ha megszűnt képviselő len
n i ? Nem hiszem. Én azt h inném, hogy a nem 
törvényes biró által hozott itélet végrehajtása ellen 
tiltakoznánk, és kötelességünk is volna tiltakozni 
még azon esetre is, ha az illető már megszűnt vol
na képviselő lenni. 

Abból, hogy a másik czimet, t. i. a törvényes 
formák meg nem tartását ezen tiltakozásra elégsé
ges alapnak nem tartjuk, egyenesen következik, 
hogy ezen kt t íöl tevés nem egy természetű. Nem 
egy természetű annál fogva, mert azon kérdés fe
lett ittlni, vajon törvényes biró ítélt-e? a ház 
competentiájához tartozik, mivelhogy a ház csak 
is a törvényes bírónak aelta a felhatalmazást; 
a másik kérdéshez ellenben, hogy tudniillik a tör
vényes formák megtartattak-e vagy nem? a mon
dottak szerint szólani se joga, se módja. 

A magyar fenyítő eljárás — áíalában, széles 
értelemben veszem ezen szót —analógiát is mutat. 
A megyéknél igen is engedélyt kellé adni, sőt 
többet mint engedélyt adni, végzést kellett hozni 
arra, hogy valaki perbe fogassék; bűnvádi per meg-
jndithatásához engedélyre volt szüksége a törvé
nyes bírónak; de a ki az engedélyt megadta, a me
gyei közgyűlés vizsgálta-e meg valaha, vajon a 
törvényes biró a törvényes formák megtartásá
val itélt-c vagy sem ? Eszébe se jutott. 

Hivatkozott t. képviselő lír Angliára, mint a 
személyes szabadság hazájára, és azt mondotta, 
hogy ez, talán épen szabadságának biztos érzeté
ben, könnyen veszi a perbe fogatást, de hatalmának 
egész súlyával közbe lép, ha beleegyezése vagy 
engedélye nélkül, vagy annak ellenére valamely 
tagja elzáratik. Nem vonom kétségbe, sőt termé-

KÉrv. II. KAPLŐ. 1863/a. vm. 

szétesnek és correctnek tartom ezen eljárást. Egy
szer csak kezében kell, hogy tartsa a ház tagjai
nak sorsát, és épen, mert Anglia nem sokat törődik 
a perbe fogatáss&l, nagyon természetes, hogy so
kat kell törődnie azzal , mi történik a perbe fo
gás folytán. Forditva : épen mivel mi sokat 
törődünk azzal, hogy senki ok nélkül perbe ne 
fogassék, és más mint törvényes biró elé ne ál* 
littassék: nincs helye annak, hogy akkor is Ítéljünk, 
mikor már ítélt, adott engedélyünk folytán, a tör
vényes biró. Azt mondani: perbe fognod szabad, 
bíráskodnod szabad, elitélned szabad, de megeshe
tik, hogy Ítéleted sükertelen marad : ezt nem ér
tem ; de nem értem továbbá azon okoskodást sem, 
a mely azt mondja, hogy: az ítéletet meghozha
tod, de nem lesz semmi következése a képviselőre 
nézve, csak akkor lesz az majd végrehajtható, ha 
az elitélt megszűnik képviselő lenni. 

Ismétlem, hogy a háznak se joga, se módja 
bíráskodni azon kérdések felett: vajon a törvényes 
formák megtartattak-e vagy nem? s állítom, 
hogy valamint ha azt találjuk, hogy nem törvényes 
biró által Ítéltetett elvalaki, nemmondhatjuk,hogy 
hajtassák végre az itélet azután, midőn megszűnt 
az illető képviselő lenni: ugy viszont a másik fel
tevés esetén ezt sem volna jogunk mondani, mert 
akkor az itélet egyátalában hatálytalan lenne. 
De hogy egyátalán hatály nélkül maradjon a tör
vényes bírónak, törvényes meghatalmazása mel
lett hozott ítélete: azt érteni képes nem vagyok. 

Ugyanazért tökéletesen egyetértek Horváth 
Lajos képviselőtársammal arra nézve, hogy midőn 
megadatott a törvényes bírónak az engedély az 
eljárkatásra, akkor egyúttal kimondta a ház azt is, 
hogy a törvényes biró az ítéletet végrehajthassa. 
Hogy a formák megtartattak-e vagy nem ? ez uly 
kérdés, mely felett a felső birósá s ítél, de senki 
más. (Elénk helyeslés a jobb oldalon.) 

Édes A l b e r t : T. ház! Rövid leszek. 
Én Böszörményi képviselőtársam perbe foga-

tásának soha sem voltam barátja, nem magáért 
Böszörményiért, hanem a hazáért, mely ezen ügy 
által legtöbbet veszített, a mint igen tisztelt képvi
selőtársam Tisza Kálmán átalánosságban megérin
tette és én részletezve próbálgatom előadni. 

Első veszteség az, mert a szélsőségekre vezetett 
és a szélsőségen szédelgők által oly könnyen el
tántorítható nép előtt Böszörményi mint politikai 
martyr tűnt föl; mire, ugy látszik, ő maga is töre
kedett. 

A második veszteség az, a mit a néptől Bö
szörményi megmentésére oly könnyen hiszemüleg 
elvettek,hogy ugy szóljak, kisupplicáltak. 

A harmadik veszteség, és legnagyobb veszte
ség, az időben, szellemi veszteség, minek árát e 
házra nézve, melynek feladata oly nagy, és az 

22 
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id# rá nézve oly drága, meghatározni meg sem 
lehet. 

De anyagi veszteségünk is vau: mert a Bö-
szörményi-pörben 14 napot vesztegettünk el. Szá
mítson bárki utána, ez az országnak több mint 
30,000 forintjába került. Midőn tehát Böszörmé
nyi csak két ezer forintra büntettetik, ez az ország
nak 30,000 frt kárára vau. 

Hogy az igazságügyminiszter nyilatkozatával 
egynémely képviselőtársaim egyet nem értenek, 
nem csodálom: mert némely képviselőtársam oly 
megcsontosuit ellenzéki, hogy talán, ha ő maga 
lenne miniszter, még akkor sem lenne a miniszter 
rel egy értelemben. 

Ha az ellenzék véleménye állana meg, követ
kezetlenségbe esnénk. Kiadatott Böszörményi Lász
ló a közvádló kérelmére törvényes vizsgálat és Íté
let alá. Mi kiadtuk ugy mint országos testület, mint 
óhajtásunk szerint ártatlant; és most,midőn őt a tör
vényes biróság bünöBnek ítélte.most akarnók vissza
venni pártfogásunk alá? Ez nem volna igazságos. 
Tudta azt a ház. midőn Böszörményit kiadta,hogy 
minő bíróságnak adja k i ; tehát most, midőn a bí
róság hivatalában, kötelességében eljárt, most akar-
e bíráskodni az orszííggyülés a fölött, vajon azon bi
róság ilietékes-e. és hogy törvényesen járt-e el? 
Én ezt következetlenségnek tartom, s ugyanazért 
az igazságügyminiszter úr véleményét pártolom. 

ManOJlOViCS E m i l : Legszabatosabb eljárás
nak tartanám azt. melye; Bónis képviselőtársain 
indítványozott: t. i. hogy ezen iratok a tízes bi
zottsághoz jelentéstétel végett áttétessenek. Ha 
azonban a ház ennek szükségét nem látná, akkor 
mulhatlauul szükséges lenne ezen iratokat felol
vasni: mert valami felett határozni, a minek tar
talmát nem ismerjük, teljesen lehetetlen, legalább 
megnyugtatólag határozni nem lehet. Ha tehát 
Bónis képviselőtársam indítványa nem fogadtat
nék el, kérem az iratokat felolvastatni. 

Elnök : Ha a t. ház beleegyezik , az iratok 
fel fognak olvastatni. (Halljuk!) 

Csengery Imre jegyző olvassa ez ügyre vo 
natkozó iratokat.) 

Elnök : Méltóztassanak határozni. 
SimOnyi E r n ő : Itt a képviselők immunitása 

van kérdésben: kérdem, miből áll a képviselői 
immunitás V Nézetem szerint abból, hogy a t. 
ház beleegyezése nélkül egy képviselő sem tar
tóztatnánk le. akár bíróság, akár bárminemű más 
hatóság által. Miért tartotta magának fen a ház 
azon jogot, hogy beleegyezését fogja adni, vagy 
azt megtágítdui a képviselők letartóztatását illető 
rendeletek, parancsok, vagy bírói ítéletekre nézve? 
U g y hiszem, azért, hogy a t. ház saját meggyőző
dése szerint ítéljen, hogy ott nem a hatalom ré
széről való üldöztetés forog-e kérdésben, hanem 

'• hogy meg akar győződni a ház, hogy a bepanaszolt 
I képviselő csakugyan törvénysértést követett el. 

Ha a képviselőház meggyőződik, hogy egy 
tagja a törvényt világosan megsértette, és hogy a 
törvény ezen megsértést börtönnel vagy bármi 
más módon fenyíti, akkor a kiadási engedélyt 
meg nem tagadhatja; de ha a háznak nincs alkal-

| ma erről meggyőződni, akkor ezen jog gyakorla
ta illusorius. 

Miképen áll a kérdés jelen esetben ? 
A köz vádló a kormány nevében megkeresi a 

' házat , adjon engedélyt arra , hogy egy tag-
i ja, ki a sajtótörvények ellen vétett, perbe fogathas-
; sék. A t, ház e kérdést nem veszi tárgyalás alá, 
', mert azt mondja: ezen kérdés a törvényes biróság 
| által fog elitéltetni; de ha mi már előbbb tárgyal-
| juk itt érdemileg a kérdést, praeoccupálnók abiró-
! ság ítéletét. Vagy azt mondjuk : ez bűnös, mit 
I mondanunk jogunk nincs, mert ez az esküdtszék 
l hatásköréhez tartozik; vagy pedig azt mondjuk: 
j bűnös, akkor meg kell tagadnunk a kiadatást. 

Hogy tehát az esküdtszék Ítéletének ne praejudi-
cáljon a t. ház határozata által, akkor, mikor a 

j kiadás kívántatott, a t. ház ezen kérdés tárgyalá-
j sába nem bocsátkozott, nem tárgyalta azt, vajon a 
j bepanaszolt képviselő megsértette-e a törvényt vagy 
j sem? (Felkiáltások: Mosl sem!) 
j A dolog most másik stádiumába lépett át. A. 
j bíróságok ítéltek, az ítélet most kézbesittetett a vád-
{ lottnak és kézbesittetett a képviselőháznak tudo-
j másul vétel végett; de a t. képviselőháznak arról, 

hogy és ki által, micsoda törvények szerint ítélte
tett légyen el egyik tagja, semmi tudomása niucs. 
(Ettenmnntiá* a jobb oldalról.) Ha az egyes képvise
lőknek a hírlapokból van is tudomásuk, ez az or
szággyűlés előtt nem tudomás. Ha a t» háznak 
nincs alkalma a felett itélélni, .Felkiáltások: Mi 
nem ítélünk!) ismétlem, ha a t. háznak nincs alkalma 
a felett itélni, hogy a képviselő, a ki elzárandó, 
valóságosan elkövette-e a törvénysértést: akkor a 
képviselői immunitás illusorius. 

T. képviselőház! Én nem akartam se tegnap, 
midőn kötelességemnek tartottam ezen tárgyhoz 
hozzászólni a végből, hogy a törvény nem csak 
a múltra, hanem a jelenre nézve is tiszta és olyan 
legyen, hogy azt mindenki megérthesse, se a bírói 
eljárás, az ítélet kimondásának kritikájába vagy 
jellemzésébe bocsátkozni; és ezt ma sem fogom 
tenni. Tudtam én jól akkor is, hogy az ide most 

j nem tartozik, és tisztelem a birói függetlenséget; 
I tisztelem azt, ugy, mint akárki e házban; de nem 
| vihet ez engem annyira, hogy megengedjem, 
I hogy a biró, bárki legyen az. a törvény világos 
! szava, a törvény világos értelme ellen Ítéljen; 
j (Zaj) ha pedig ez megtörtént, kell . hogy ez 
i valami módon orvosolható learyen. (ügy van! aszal-
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gö balon.) Szomorú állapot volna az, ha az ország ) 
egyik törvényszéke a törvény legvilágosabb sza- I 
vai, legvilágosabb értelme ellen ítélvén, ez ellen 
nem volna orvoslás. 

Zichy Jenő g r : Végezzük el már! 
S i m o n y i E r n ő : Nem tudom, képviselő' úr j 

oly Dagyon sürgősnek találná-e a vita befejezését, ! 
ha arról volna szó, hogy ő tétessék egy észten- ! 
dőre börtönbe? (Derültség.) Különben itt nem em
berről, hanem nagy elvről van szó. 

Annak az állapotnak sem szabad léteznie, j 
hogy ha a biró a törvények világos értelme ellen •> 
ítél, ez ellen orvoslás ne legyen. Igenis van tör- < 
vénykönyvünkben orvoslás, és ha azon páratlan 
helyzetben nem volnánk, hogy e házban egy tör- ; 
vénykönyv sincsen, kikerestem volna törvénye- : 
kikből azt, mely a törvényhozásnak jogot ad arra, | 
hogy a törvényeket magyarázza. Én e czélból \ 
intéztem a kérdést az igazságügyminiszter úrhoz* \ 
hogy magyarázza meg ezen törvények két szaka- | 
szának értelmét, mert ezeket ő maga irta az ország- ; 
gyűlés meghatalmazása folytán. A törvény azt 
kívánja, hogy az országgyűlés magyarázza a tör- j 
vényt, mert az országgyűlési maga alkotta azt. Itt 
azonban a legalkalmasabb személy ennek meg
magyarázására a miniszter úr volt, ki ezen törvé
nyeket az országgyűlés megbízásából alkotta: 
azért kértem őt arra, hogy magyarázza meg a 
törvényt ; különben az országgyűlést kértem vol
na fel, méltóztassék megmagyarázni ezen tör
vényt, S ha az országgyűlés azt találta volna, 
hogy más magyarázat adatott azon törvénynek 
a hétszemélyes tábla által, én nem hiszem, hogy a 
kormány megengedte volna, hogy az országgyű
lés magyarázata ellenére a hozott ítélet végre
hajtassák. 

Uraim, ezen napokban, ha jól emlékszem, 
csak tegnap vagy tegnapelőtt, alkottunk a többek 
közt egy törvényt, mely szerint, ha valaki saját 
fogyasztására 20 ölnél több dohányt ültet, holdan-
kint egy forinttal büntettessék; de ha valamelyik 
bírónak azt az ítéletet tetszik hozni, hogy ne egy 
forinttal büntettessék, hanem ny akaztassék le azon
nal . . (Nagy nyugtalanság.) Ha már a biró eltér a 
törvénytől, akkor mindegy: nagyobb vagy kisebb 
a visszaélés. Én azt kérdem : hogy az ilyen eset
ben az igazságügyminiszter úr azt gondolja-e, 
hogy kötelességét fogja teljesíteni, ha annak vég
rehajtását nem akadályozza meg ? 

Igen szerettem volna, ha a t. igazságügymi
niszter úr egyenes feleletet adott volna kérdésemre, 
hogy miként értelmezi e szakaszt; e helyett azon
ban azt mondotta, hogy adott volna magyaráza
tot, ha már ezt a hétszemélyes tábla nem magya

ráz ta volna. (Felkiáltások: Nem ugy mondotta ! Zaj.) 
Igenis, meglehet, más szavakkal; de ez volt az 

értelme. Azt mondotta , hogy ha a hétszemélyes 
tábla, mielőtt az ítéletet kimondja, hozzá folyamo
dik, (Felkiáltások : Ez egészen más!) akkor megma
gyarázta volna, mikép kívánja ezen szakaszokat 
értelmezni; de miután a hétszemélyes tábla ezt 
nem tette, hanem Ítéletet hozott, ó' többé azt nem 
magyarázhatja. (Helyeslés. Igaza van!) 

Én azon meggyőződésben vagyok, hogy a 
törvényszékeknek a törvényeket elmagyarázni, a 
törvények mellőzésével ítélni nem szabad, mert 
akkor törvényt alkotnak, ez pedig a törvényhozás 
és nem a törvén}7szék feladata. 

Ha a t. miniszter úr megmondotta volna vi
lágosan, mikép kivánja ezen szakaszt értelmez-
tetni, akkor mi legalább jövőre tudnók magunkat 
mihez tartani, akkor látnók, hogy az ő magyará
zata szerint a hétszemélyes tábla helyesen itélt-e 
vagy nem ? De azt kell következtetnem, hogy a 
miniszter úr is akként kivánja magyaráztatni a 
kérdéses törvényt, mint azt a héts emélyes tábla 
magyarázta, mert azt mondotta, hogy hiszen ezen 
perben minden remediumot kimerített a vádlott, 
hogy ezen perben semmi el nem hamarkodtatott, 
hogy a bíróságok helyesen jártak el. (Ug j van! 
a jobb oldalon.) 

Már ez, kérem , véleménykülönbséget is en
gedhet meg. Én ezen perben követett eljárásnak — 
hiszem és reménylem, lesz alkalom a házban lüze-

| tesen tárgyalni ezen kérdést, mert ez oly nagy
fontosságú kérdés, mely a tüzetes megvitatást 
megérdemli; sokkal több forog itt kérdésben, mint 
azon 30.000 forint, melyet egyik képviselő úr a 
jobb oldalon emlegetett, mert itt személy- és va-

! gyonbátorság forog kérdésben, ez pedig oly kérdés, 
melyet tüzetesen megvitatni érdemes — én, mint 

| mondtam, ezen eljárásnak részletezésébe most bele-
| ereszkedni nem akarok, mert elismerem, hogy ez 
inparlamentalis eljárás volna; de engedje meg a 
miniszter úr, hogy miután ő azt mondotta, hogy 
a vádlott ezen perben minden remediumot felhasz
nált, hogy a törvényszék mindenben helyesen, 
elhamarkodás nélkül járt el, hogy én nézetem 
szerint meg azt mondjam, hogy ezen esetben min
den visszaélés elkövettetett, hogy ezen eserben 
minden, önmaga a kormány által alkotott törvény 
megsértetett, (Ugy van! a széhö bal oldalon) meg
sértetett pedig egy magános honpolgár ellenében, 
a hatalom érdekében. (Igaz! a szélső bal oldalon.) 

T. ház, ha e sajtóperben követett eljárás 
elejétől végig kinyomatik és a müveit európai r^e l -
vekre lefordittatik, (Közbeszólás jobb felöl : Az jó is 
volna!) a müveit Európa a civilizált népek sorá
ból ki fogna bennünket törölni. (Zajos helyeslés a 
szélső bal oldalon. Fölkiáltások jobbról: Csak tessék 
kinyomatni!) 

• Tökéletesen megelégszem, ha ez aa egész 
22* 
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eljárás nyilvánosságra kerül. (Közbeszólás jobb fe
löl ; Hiszen ott van!) 

Nem is azért beszélek most, hogy itt valakit 
meggyőzzek. 

Igen nagy sajnálatomra, és megvallom, nem 
a maga rendje szerint, ezen kérdés itt pártkér
désként tárgyaltatik, ezen kérdést pedig pártkér
déssé tenni szabad uem volna. {Helyeslés a szélső 
bal oldalon. Jobbról : Ki teszi azzá f) 

Az igazságügyi miniszter urnák még csak 
azon megjegyzésére akarok észrevételt tenni, {Hall
juk !) midőn azt mondotta , hogy ez mellékes kér
dés. Megvallom, hogy ezen kifejtése kissé kemé
nyebb megtorlást érdemelne, mint én teendem. 
{Közbeszólás jobbról: Tessék!) Én csak azt mon
dom : vigyázzanak a t. képviselő urak arra, {Közbe
szólás jobb felöl : Nem fogadunk el leczkét!) hogy az 
igazság egyformán méressék mindenki számára. 
Midőn két hatalom, mely egymással háborúban 
volt, békeszerződésre lép , rendesen ezen béke
szerződésnek első pontja azt mondja , hogy elha
tároztatott, miként ezentúl ő felsége X király és ő 
felsége Y király közt legyen örökös béke és ba-

Ez minden békeszerződésnek első pontját 
képezi, még akkor is, midőn az egész világ tudja, 
hogy X és Y fejedelmek egymás ellen már is uj 
háborúra készülnek. í g y cselekesznek önök is, 
uraim, midőn a miniszter űr és az őt támogató 
párt ezen házban ugy járnak el, mintha biztosítva 
lennének, hogy önök közt és a királyi ügyek igaz
gatója közt örökös béke és barátság fog fenállani. 
{Zajos tetszés a szélső bal oldalon.) 

T. ház ! Nem fog-om tovább türelmöket fárasz-
tani, és csak azt kívánom, hogy a t. ház, mielőtt 
beleegyezését adja, hogy akármelyik tagja elfo
gassák, ezt tüzetesen tárgyalja. Ragaszkodom tehát 
azon indítványhoz, melyet Nyáry Pál képviselő
társam tett, hogy t. i, ezen tárgy a tízes bizottság-
koz tétetvén át, a maga formája és rendje szerint 
tárgyaltassék. 

ManojlOViCS E m i l : T .ház! {Szólt már egy
szer!) Bocsánatot kerekjén csak az irományok fel
öl vasasát kértem, és most a tárgy hoz akarok szólni. 
{Halljuk!) 

Egyenesen és határozottan kijelentem a t. 
ház előtt, hogy a parlamentalis omnipotentíának 
barátja nem vagyok. 

Pulszky Ferencz : Sajnáljuk. 
ManojlOViCS E m i l : Igazán sajnálja? 

Pulszky képviselő úr, ugy látszik, tévedésben van 
arra nézve, a mit mondani akarok. Épen azért 
nem ismerhetem el a képviselőháznak vagy az 
országgyűlés, vagy a törvényhozás mind a három 
factorának azon jogát , hogy törvényesen hozott 
Ítéletet megsemmisíthessen, vagy legalább is sn-
perrevisorium forumot gyakoroljon. {Derültség. 

Most is sajnálja Pulszky f) Ennek követkestében a 
t. ház természetesen nem fogja tőlen azon indít
ványt várni, hogy a felolvasott Ítéletnek tárgya
lásába bocsátkozzék és a felett vitatkozzék, hogy 
törvényesek-e az ítéletek ? volt-e joga ekként ítélni 
az esküdtszéknek ? és átalában a hétszemélyes tábla 
helyesen járt-e el ? 

Azonban a felolvasott iratokból én azt veszem 
észre, hogy itt tulaj donkép végrehajtható ítélet 
nem is existál. {Ellenmondás.) Megmondom okát is. 

A tárgyat ennélfogva oly fontosnak találom, 
hogy megyőződésem szerint felette rögtön itt ha
tározatot hozni nem lehet, hanem nézetem szerint 
is Bónis képviselőtársam indítványa értelmében a 
tárgyat a tízes bizottsághoz kell utasítani. 

Azt, a mit állítottam, az igazságügyminiszter 
úr rendeletére és pedig azon rendelet 83-dik szaka
szára alapítva, a mely így hangzik : „Midőn pe
dig a meg nem jelent vádlott fogságra is ítéltetik, 
ezen büntetés ujabb esküdszéki eljárás nélkül nem 
lesz rajta végrehajtható, hanem az ítéletnek az íe-
end következése, hogy az elitélt vádlottnak es
küdtszék elé állítása a köztörvényhatóság utján, ha 
egyébként nem lehet, személyének letartóztatása 
által is eszközöltetik.u Ezen szakasz tehát azt 
mondja, hogy ha a vádlott in contumatiam Ítélte
tik el fogsági büntetésre, és később előkerül, ezen 
in contumatiam hozott ítéletet ellene végrehajtani 
nem lehet, hanem a tárgyalást újból meg kell 
indítani, és ezen szakasz értelmében hozott ítélet 
alapján lehet őt előállítani. {Zaj. Ellenmondás.) 

Megengedem, hogy talán ezen szakasz nincs 
jól stilizálva: de én ugy hiszem, nem áll köteles
ségemben kutatni, hogy a ki ezen szakaszt csinálta, 
minő arriére penséekkel csinálta, hanem azt, mit 
i r t A ki pedig a magyar nyelvet birja, azt hiszem, 
belőle mást kiolvasni nem tud. 

Kétségen kívüli tény, hogy a Böszörményi 
ellen, fogságra szóló ítélet in contumaciam hoza
tott ; tény az is, hogy Böszörményi jelenleg itt van, 
hogy Böszörményi a bíróság elé idéztetett, követ
kezőleg, hogy Böszörményi előállítása ellen többé 
akadály fen nem forog. 

En tehát azt következtetem ezen szakasz ér
telme szerint, hogy nincs végrehajtható ítélet; és 
a dolgok ezen stádiumában a t. háznak nem lehet 
ex tapete eljárni, hanem a tízes bizottsághoz kell 
az ügyet áttenni véleményes jelentéstétel végett. 
{Helyeslés a bal oldalom.) 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
A t. képviselő úr igen helyes praemissákbóí a le
hető leghelytelenebb következtetést vonta. (Hall-
jnk!) Felállította ugyanis azon tételt, hogy a kép
viselőház az országgyűlés és a törvényhozás egy 
factorának sem, sőt a törvényhozás mind három fac
torának sincs az a joga, hogy megítélhesse, vajon 
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í g y alkotmányos bíróságok által hozott ítélet 
helyesen s a törvény értelmében van-e hozva vagy 
nincs? szóval, hogy az alkotmányos bíróságok 
ítélete fölött superrevisionalis fórum a képviselőház 
nem lehet. Ez helyes praemissa. És mégis minő 
következtetést huz belőle? Azt,hogy a ház föl van 
jogosítva a felett ítélni, vajon végrehajtható-e az 
ítélet vagy nem? (Helyeslés jobbról.) 

A bemutatott s fölolvasott iratokból kitűnik 
először, hogy a sajtóbiróság által Böszörményi 
László — nem tudom, egy évre-e vagy mennyi 
időre ? — elitéltetik. Föl volt olvasva a hétsze
mélyes tábla végzése, mely szerint a támasztott 
sérelmi panasztól elüttetik. Már most van-e más 
remedium vagy nincs? azt bizonyosan nem a t. 
képviselő úr, mint e ház tagja, fogja megítélni, ha
nem meg fogja ítélni az illető semmisitó' szék, a 
hova a sérelmi panaszok elintézése tartozik. 

Én tehát nem foghatom meg, mért akarja a t. 
képviselő úr ezt a ház bizottságának kiadatni? 
Azért-e, hogy az ítéletet superrevisio alá vegye ? 
Mert más czélja csak nem lehet. 

A dolog természetében fekszik, hogy ítéletet 
nem azért hoznak, hogy az irott malaszt maradjon 
papíron, hanem hogy exequáltassék. Vajon az 
exequálás törvényes feltételei meg vannak-e vagy 
nincsenek ? a fölött ítélni a bíróság fog; de mi jo
gosítva nem vagyunk. (Helyeslés a jobb oldalon. 
Zaj balról.) 

Egyébiránt több időt vesztegetni ezzel már 
nem akarok. (Szavazzunk!) 

DobrzánSZky Adolf : Oda tereltetett ezen 
ügy, hogy az eszmék tisztázása valóban szüksé
gessé vált, kivált a bíróságok hatáskörére, illetőleg 
a bírósági ítéletek megmásitására nézve. 

Ha e tekintetben valaki tőlem azt kérdezné : 
hogy gyakorol hatja-e a t, ház a superrevisorium 
fórum (Zaj) vagy a semmitő törvényszék hatás
körét, ha csak kivételesen is ? én azt válaszolnám, 
hogy nem; ha valaki azt kérdezné tőlem , hogy 
van-e polgári perben az ellen orvoslat, ha a leg
főbb bíróság határozott? akkor azt válaszolnám 
•egész positivitással, hogy nincs, hogy el van döntve 
az ügy véglegesen, még az esetben is, ha a bíróság 
törvényellenesen ítélt volna. Ha pedig azt kér
dezné tőlem valaki , van-e bünfenyitő perben or
voslat a legfőbb törvényszék ítélete ellen ? azt 
mondanám, van, de ezen orvoslat a k-jgyelem útja. 
A szőnyegen forgó ügyben nincs szerintem más 
orvoslat, mint a kegyelem utján, habár a legfel
ső biróság meggyőződésem szerinti törvényel-
ledesen járt e l ; de épen ez okból felírhat a t. ház 
az illetékes legfelső helyre. (Derültség, élénk ellen
mondás.) 

E g y másik, szintén a kegyelemhez vezető ut az 
e házban elfordult interpellatio a t. igazságügy mi

niszter úrhoz, mert ez, ha meggyőződött a legfőbb 
biróság törvényellenes eljárásáról, szintén azt te
heti, mint a t. ház, vagyis felterjesztése folytán 
csakugyan megakaszthatja az ítélet végrehajtá
sát. De ugyanezt eszköszölheti a t. ház is, a nélkül, 
hogy belebocsátkoznék abba, vajon jól ítélt-e az 
illető biróság; s eszközölheti vagy negatív ma
gaviselete által, hogy t. i. választ nem ád az illető 
bíróságnak, vagy pedig egyenesen kimondja vá
laszában, hogy ki nem adja képviselő tagját, 
mert ehhez joga van, (Ellenmondások.) 

Mindezeknél fogva azt hiszem, hogy Manoj-
lovics barátom helyes indítványához képest vizs
gáltassák meg nálunk az ügy bizottságilag tüzete
sen, mert csak akkor fog kiderülni, vajon kiadja-e 
a t. ház ? és vajon fog-e felelni mindjárt vagy ké-
sőbb ? mert az ítélet addig, míg a ház nem felel, nem 
végrehajtható, a mennyiben hazai törvényeink, fe
lesül a!723-ki , nem jut eszembe, melyik t. ez. vi
lágosan azt mondja, hogy a ki a törvényhozás 
valamely tagját letartóztatja, az majoris potentiaó 
actust követ el. 

r 

En tagadon\, hogy a szóban forgó ítéletet, há 
az a legfőbb biróság által ki is van mondva, merné 
valamely bíróság addig, mig Böszörményi tagtár
sunk lenni meg nem szűnt, végrehajtani a t. ház 
világos e részbeli engedelme nélkül, mert fenállő 
hazai törvényeinek alapján kereken tagadom, 
hogy joga volna bárkinek, tehát bíróságnak is, a 
törvényhozás bármely tagját letartóztatni, s ez ál
tal valamely választó kerületet képviseltetési jogá
tól megfosztani. 

Hallottam ugyan a zúgás közben emiite ni, hogy 
Böszörményi László a pernek ellene lett megindí
tása óta megszűnt a képviselőház tagja lenni; de 
ez nem áll : mert ha tagtársunk lenni megszűnt 
volna, akkor nem jelentette volna ide annak fog
ságra lett elitéltetését a bíróság. Aztán hallottam 
említeni, hogy az előttünk fekvő ítélet folytán 
szűnt meg tagtársunk lenni; de ezt is tagadom : 
mert ez eddigelé ki nem mondatott, s nem is 
rendelt a t. ház uj választást. Böszörményi te
hát jelenleg is tagtársunk, és mig az marad, ad
dig bármely biróság nem meri őt letartóztatni, mi
előtt a t. háztól erre világos felhatalmazást nyerne. 

Én tehát pártolom Manojíovics barátom in
dítványát; de pártolom Hodosiu képviselőtársam 
azon indítványát is, miszerint a biróság, ha neta
lán mégis merészelte volna, világos törvényeink 
ellenére, letartóztatni egyik tagtársunkat, azt, ne
hogy az 1723 ik évi e részbeli törvények szigora 
alá vonathassék, azonnal szabad lábra állíttassa, 
(Szavazzunk!) 

E l n ö k : Szólásra senki sem lévén többé 
feljegyezve, következik a szavazás. Miután a t. 
ház az iratok felolvasását elrendelte, ez által azon. 
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aggodalom, mintha az illető ítéletek nem lettek 
volna mellékelve a jelentéshez, eloszlott, és a tár
gyalás be van fejezve. Következik a szavazás. Az 
első kérdés arra szól, a mit én voltam bátor indít
ványozni a t. ház előtt: t. i. miután az iratok már 
fel is olvastattak, azokat a ház tudomásul veszi-e ? 
Ez az első kérdés. 

Madarász JÓZSef: Szabad a kérdéshez szó
lani ? (Nem szabad!) Felette csodálkozom, t. ház, 
hogy a kérdéshez óhajtván szólni, néhány szava
kat hallottam: hogy nem szabad. {Zaj) Ép ehhez, 
mielőtt a kérdés megletetnék, ép arra van jogom 
és kötelességem nyilatkozni. Ezért, mivel Bónis 
képviselőtársam által tétetett egy, e kérdéssel ellen
kező indítvány, mely azonban, nem iudom, indit-
vényképen fogadtatott-e el; én pedig mielőtt az 
iratok felolvastattak —• épen azért, hogy a kérdés 
szavazásra tűzessék, a kérdésnek tárgya legyen 
— e kérdéssel ellenkező indítványt illő tisztelet
tel a ház elnökéhez benyújtottam: minden esetre 
kérem a t. ház elnökét, mielőtt a kérdést szava
zásra kitűzi, egyúttal azon indítványt is, melyet 
beadtam,és mely etárgygyal szoros összeköttetésben 
van, felolvastatni szíveskedjék, csak azért is, mert 
azok, kik netán szavaznának, kell hogy okvetle
nül tudomással bírjanak arról, hogy ezzel egy el-
leninditvány beadatott. 

Csengery I m r e jegyZő (Jelolvassa Mada
rast József indítvány át.) 

E l n ö k l Bátorkodom tehát a kérdést feltenni. 
Méltóztassanak azon képviselő urak, kik a sajtó-
biróság elnöke által a képviselőházhoz benyúj
tott iratokat tudomásul veszik, felállni. (Megtör
ténik*) A többség tudomásul veszi. 

Újvidék szabad kir. város közönsége a kér-
vényi bizottságot utasítani kéri, hogy a szerb 
nemzeti színház államsegélyzése iránti folyamod
ványát terjeszsze elő. 

Oláh Sándor aradi ügyvéd néhai Groger Manó 
hagyatékából jarő s az államkincstár által fizetendő 
jutaimi illetősége iránti kérvényét végleg elintéz
tetni kéri. 

Macskásy Anna, özv. b. Győrffy Zsigmondné 
az 1849-ki szabadságharcában sebesült honvé
dek ápolására a kormánytól utalványozott, de ke
zéhez nem jutott 2000 frtot kamataival együtt kifi
zettetni kéri. 

Veszprém megyébe kebelezett Somló-Vásár
hely és Devecser mezővárosok elöljárói a 18 év 
óta tartott lovas katonaságot máshová kérik el
helyeztetni. 

NiCOlíCS S á n d o r .* Torontál megye János
föld közönsége lakóinak folyamodványát van sze
rencsém benyújtani, mely szerint a tőlök illeték
telenül követelt több évi adónak elengedésért ese-
űeznek. Kérem a kérvényí bizottsághoz utasitni. 

E l n ö k : Átadatik a kérvényi bizottságnak,. 
Napirenden van az átalában és részleteiben 

elfogadott dohányjövedéki törvényjavaslat végle
ges megszavazása. 

Várady JánOS: Magam és több képviselő
társam nevében bátor vagyok az igazságügyér 
úrhoz interpellatiót intézni. (Nagy zaj. Nincs most 
helyén! Hagyja holnapra.') Tehát holnap fogom 
előadni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa az elfoga
dott törvényjavaslatot a dohányjövedékröl.) 

E l n ö k : Kérem a t. képviselőket, kik a do
hányjövedék iránti törvényjavaslatot átalában és 
részletesen, a mint felolvastatott, elfogadják, mél
tóztassanak felállni. (Megtörténik.) A dohányjöve
dék iránti törvényjavaslat elfogadtatik. 

Következik a szeszadóról szóló törvényjavas
lat végleges megszavazása. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a szeszadó
ról szóló törvényjavaslatot.) 

E l n ö k : Kérem azon tisztelt képviselőket, a 
kik a szeszadó iránti törvényjavaslatot átalános-
ságban és részleteiben elfogadják, méltóztassanak 
feíállani. (Megtörténik.) A szeszadó tárgyában be
adott törvényjavaslat átalánosságban és részletei* 
ben elfogadtatott. 

Napirenden van az 1868. július I-sejétől 
ugyanazon évi szeptember hó 30-áig viselendő 
közterhekről szóló törvényjavaslat s a központi 
bizottságnak é törvényjavaslatról bemutatott jelen
tésének tárgyalása. 

Csengery I m r e fegyZÖ (olvassa a törvény
javaslatot). 

Bojanovics Sándor előadó: A központi 
bizottság az 1868. évi július hó 1-től ugyanazon 
évi szeptember 30-áig viselendő közterhekről szóló 
törvényjavaslat elfogadását, a törvényjavaslat be
vezetésében megjelölt indoknál fogva, a t. képvi
selőháznak ajánlja. 

E l n ö k : El méltóztatik fogadni a t. ház a köz
terhekről szóló törvényjavaslatot átalánosságban ? 
(Elfogadjuk !) E szerint a törvényjavaslat átalános
ságban elfogadtatik. 

Következik a részletes tárgyalás. 
Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa a törvény

javaslat czimét.) 
B u j a n o v i c s S á n d o r e l ő a d ó : A törvényja

vaslat czimébe tévedésből becsúszott „június" szó 
helyett: „július* teendő. (Helyeslés.) 

Csengery Imre j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslat bevezetését.) 

Bujanovics Sándor előadó: A bevezetés 
utolsó sorában a „tárgyalása" szó után kimaradt 
„addig" igtattassék be. (Helyeslés.) 

l) Lásd ass Irományok 256-dik azámát. 
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Csengery I m r e j e g y z ő (ohmmá a törvényja
vaslat első szakaszát.) 

Bujanov ic s Sándor e l ő a d ó : Az első sza
kasz 3-ik sorában ezen *zó helyett: „államegyed
áruság" tétessék; „államjövedékek", s ugyanezen 
sorban a „június" szó helyett: „július.tf (Helyeslés.) 

Csengery Imre jegyző {olvassa a második 
szakaszt.) 

Bujanovics Sándor előadó: A központi 
bizottság a második szakasz 3-ik sorában előfor
duló „magában* szót mint fölöslegest kihagyan-
dónak indítványozza. 

Elnök: Elfogadja a t. ház a központi bizott
ság módosítását ? (Elf>gadjv>k !) A második szakasz 
a központi bizottság módositása szerint fog kiiga-
zittatni. 

Csengery Imre jegyző {olvassa </ harmadik 
szakaszt.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a harmadik sza
kaszt? {Elfogadjuk!) El vau fogadva. 

Csengery Imre j egyző (olvassa a negyedik 
szakaszt, mely szintén változatlanul elfogadtatilc.) 

Elnök: Miután a t. ház átalánosságban és 
részleteiben elfogadta ezen törvényjavaslatot, a 
végleges szavazás talán a holnapi ülésben történ
hetnék ? 'Helyeslés.) 

Következik a lottojövedék és egyéb közvetett 
adók iránti törvényjavaslatok tárgyalása. 

Csengery Imre jegyző {olvassa a lottojöve
dék iránti törvényjavaslatot'•'). 

E l n ö k : Miután már a t. ház ezen törvényja
vaslatot átalánosságban elfogadta, midőn vala
mennyi törvényjavaslat felett folyt a tárgyalás: 
következik a részletes tárgyalás. 

Csengery Imre jegyző {olvassa az első sza
kaszt. ) 

Kerkapoly Károly előadó: Lzen szakaszt 
a központi bizottság a következővel óhajtaná ki
cserélni : „A pénzügyminiszter felhatalmaztatik, 
hogy a lottojövedék iránt jelenleg fenálló szabá
lyokat, a törvényhozás további intézkedéséig, ér
vényben tarthassa a következő módosításokkal.'' 
(Helyeilés.) 

Csengery Imre jegyző {olvassa a 2, 3. és 
4-ik szakaszt, melyek észrevétel nélkül elfogadtattak.) 

E l n ö k : Ezen törvényjavaslat is holnap fog 
végleg megszavaztatni. 

Következik a seradóra vonatkozó törvényja
vaslat. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa a seradóra 
vonatkozó törvény)avastatot2). 

E l n ö k : Átalánosságban már elfogadta a t. 

') Lásd a 243. sx. iromány Ill-dik mellékletét 
a) Lásd aü irományok 243-dik aüámáttak IV. mellékletét. 

I ház ezen törvényjavaslatot; most a részletes tár
gyalás következik. * 

Csengery Imre jegyző (olvassa a törvényjar 
vasld czimet.) 

Kerkapoly Károly előadó: A czimet igy 
kívánja módosíttatni a központi bizottság : „A ser
adóról." 

Elnök: Elfogadja a t. ház a czimet a köz
ponti bizottság által javaslott módosítás szerint ? 
(Elfogadjuk!) Elfogadtatott. 

Csengery Imre jegyző {vívassa az ekö sza
kaszt.) 

G h y c z y Ignácz : Ezen törvényjavaslatban, 
a mint itt fekszik, mondatik, hogy a fogyasztási 
adó az 1868-ik évtől kezdődik; hanem a határidő 
nincs kitéve ; tehát azt bele kellene tenni. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter : 
A részletes tárgyalás most kezdődik: és akkor bá
tor lettem volna kijelenteni, hogy augusztus 1-étöl 
kezdődik a határidő. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Tehát ezen határnap fogbeigtattatni. 
Csengery Imre jegyző (olvassa a második 

szakaszt.) 
E l n ö k : Elfogadja a t. ház a második sza

kaszt? (Elfogadjuk!) Elfogadtatott. Ezen törvény
javaslat is holnap fog végleg megszavaztatni. 

Csengery Imre j e g y z ő (olvass i a törvény
javaslatot a czukoradóróV). 

Csanády Sándor: Kérném azon eddigi 
rendszabályokat és törvényeket felolvastatni, kü
lönben nem tudok hozzászólni a tárgyhoz. (Zaj.) 

E l n ö k : Átalánosságban elfogadja a t. ház? 
(Elfogadjtok!) Következik a részletes tárgyalás. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a czimet.) 
Kerkapoly Károly előadó: A czimet igy 

óhajtja a bizottság*. „A czukoradó iránt." 
Elnök: Elfogadja a t. ház? {Elfogadjuk!) 

Tehát a czim ugy lesz, mint a bizottság jelentésé
ben van. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a bevezetést, 
melyre nem történik észrevétel; aztán az clsö szakaszt. 

Kerkapoly Károly előadó: A bizottság az 
első szakaszt igy módosította: „A pénzügyminisz-

| ter felhatalmaztatik, hogy a czukorgyártás meg
adóztatása iráut eddig fenállott szabályokat és 
adótételeket az 1869. deczember 31-dik napjáig 

I érvényben tarthassa." (Helyeslés.) 
SomoSSy I g n á c z : f. ház! Nincs észrevéte-

i lem az iránt, hogy az első szakasz ugy, mint a bi-
j zottság által is formulázva van. megmaradjon; 

hanem észrevételemet a jövendőre teszem. 
Tapasztalás szerint a Magyarországban meg az 

í örökös tartományokban termelt czukorrépának 
| czukortartaínm közt olv nagy a különbség, hogy 

') Lásd aa Irományok 243 áik iaimkoük VII. mellékletét. 
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figyelem nélkül hagyni nem lehet, minthogy az 
ottani répa czukortartalma y,-addal több, t. i. mig 
Magyarországon 14— 15 mázsából, addig az örö
kös tartományokban 10 —12 mázsa répából kerül 
ki egy mázsa czukor. Azonkívül figyelmébe aján
lom a háznak azt is, hogy a pénz és a munkaerő 
előállítása tekintetében Magyarország és az örökös 
tartományok közt szintén nagy különbség van. 

Annálfogva tekintetbe véve mindezen különb
séget, bátor vagyok inditványozni jövendőre néz
ve azon határozatot: hogy a miniszter figyelmét 
irányozza oda, miszerint ne a nyers, hanem a mái-
kész gyártmány jőjön adózás alá. 

Ezt nem csak az illető termesztők érdekéből, 
hanem maga a mezőgazdaság előmozdítása tekin
tetéből ajánlom. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: T. ház! 
Arra nézve, hogy a Magyarországban termelt ré
panemek nem oly czukordúsak, mint az örökös tar
tományokban termeltek, magam is osztozom a t. 
képviselő úr észrevételeiben. Kivéve Magyaror
szág egy-két vármegyéjét, p. Sopront és Mosonyt, 
hol hasonló répa termesztetik, az ország nagy ré
szében a föld termő ereje nagyobb, és a vegyület 
különböző levén, bizonyos mennyiségben nem le
het ugyanazon mennyiségű czukrot készíteni, mint 
az örökös tartományokban. Ha tehát a gyártmányt 
lehetne megadóztatni, ez Magyarországra nézve 
kedvezőbb lenne; s erre nézve mindazon adatokat 
igyekeztem megszerezni, melyek a magyarországi 
czukorgyártásra vonatkoznak; s ez ügyben már a 
másik minisztériummal is értekeztem; de most. 
egyszerre, uj rendszerre átmenni még sok nehéz
séggel járna, Kidönben, hogy mennyire előnyös a 
czukorgyártás Magyarországban, azt tartom, bő
vebben fejtegetni nem szükséges. A minisztérium 
mindent el íog követni, hogy e részben is az or
szág érdekeinek megfelelő reformot eszközöljön. 

E l n ö k : Elfogadja-e a t . ház az első szakaszt? 
(Elfogadjuk'.) Következik a második szakasz. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a második 
szakaszt. Elfogadjuk!) 

E l n ö k : A törvényjavaslat elfogadtatván, hol
nap végleges megszavaztatása következik. 

I£S. (Június 25. 1868.) 

J u S t h JóZSet: Nem akarok a törvényjavas
lat elfogadása ellen szólani; csak azon óhajtáso
mat nyilvánítom, hogy a jegyző xír a miniszter úr 
nyilatkozatát jegyzőkönyvbe vegye. {Zaj.) 

Kerkapoly Károly előadó: Midőn a t.ház 
az általam javaslatba hozott szerkezetet elfogadta, 
ott a szeszről és czukorról egyaránt sző volt. 

E l n ö k : Következik az arany és ezüst áruk 
fémjelzését tárgyazó törvényjavaslat tárgyalása. 

Csengery I m r e j e g y z ő {olvassa a törvényja
vaslatot az arany- és ezüstáruk fémjelzéséről1). 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a részletes vita 
alapjául? (Elfogadjuk!) Átalánosságban elfogad
tatván, következik a részletes vitatás. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a czimet, 
melyre nem történik észrcvélel', aztán az első szakaszt.) 

Kerkapo ly K á r o l y e l ő a d ó : A központi bi
zottság óhajtaná következőképen szerkeszteni az 
első szakaszt: „A pénzügyminiszter felhatalmaz-
tatik, hogy az 1867. január 1-ső napjától hatály
ban levő. az arany- és ezüst készitmények tartalmát, 
annak ellenőrzését és e végett eszközlendő fémjel
zését tárgyazó szabályokat a törvényhozás további 
rendelkezéséig ideiglenérvényben tarthassa." (He
lyeslés.) 

E l n ö k : Az első szakasz elfogadtatván, kö
vetkezik a második szakasz. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a második 
szakaszt, mely észrevétel nélkül elfogadtatik.) 

Elnök: A fémjelzésre vonatkozó törvényja
vaslat elfogadtatván, harmadik felolvastatása szin
tén a jövő ülésre tűzetik ki. 

A pénzüg}'i bizottságnak az egyenes adókra 
vonatkozó jelentése már ki levén adva és szétoszt
va, felkérem az osztályok elnökeit, szíveskedjenek 
egymás közt tanácskozást tartani, és időt határozni, 
mikor tárgyalják az osztályok. (Vasárnap 8 órára 
van kitűzve!) « 

Holnap 10 órakor ülésre kérem a t. ház 
tagjait. 

Az ülés végződik d, u. 2 órakor. 

*) Láíd az Irományok 243-dik számának VIII. mellékletet. 
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CCXLIX.ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868, június 26-án 

G r a j z á g ó S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények bemutatása. Várady János és társai a hűbéri viszonyokból hátramaradt birtokviszonyok iránt inter
pellálják a kormányt, mely azonnal válaszol. Csanády Sándor az 1848. t. ez. életbe léptetése iránt határozati javaslatot nyújt be. Az 
eddigi adózás meghosszabbításáról, a lottojövedékről, a seradóról, czukoradóról, végre az arany és ezüst fémjelzéséről 6zóló törvényja
vaslatok végleg elfogadtatnak. A bor és húsfogyasztásról szóló törvényjavaslat tárgy altatván, elfogadtatik. A bélyeg, illetékek és di
jak iránti törvényjavaslat átalános tárgyalása megkezdődik. Név szerinti szavazás. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy 
Gyula gr.. Horvát Boldizsár, Lónyay Menyhért; 
később Gorove István. 

Az ülés kezdődik d. e. Í01! órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzökönyvét Csengery Imre jegyző' úr fogja 
vezetni; a szólani kívánókat pedig Horváth Lajos 
és Mihályi Péter jegyző urak jegyzik. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a június 
25-kén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

Elnök : Ha a jegyzőkny vre észrevétel nincs, 
(Nincs!) hitelesíttetik. 

Győr megye közönsége Hajdu-Dorog városá
nak a hazai egyesült ó-hitü magyaroknak ma
gyar görög-kath. püspökség felállítását és a ma
gyar nyelvnek oltári nyelvvé emelését kérő fo
lyamodványát pártoltatni kéri. 

A boroszlói izraelita papnövelde magyaror
szági hallgatói a katonakötelezettség alóli fölmen-
tésöket kérik elhatároztatni. 

Számeez András h.-m.-vásárhelyi lakos több 
érdektársa nevében a f. évi april 10-dikén számos 
polgártársai által aláirt, a mellékelt folyamodáshoz 
tett járulásuk miatt, melyben az 1 848-diki törvé
nyeknek törvényhozáa utján visszaállítását kérték, 
polgári jogaikon s személyes szabadságukon ejtett 
sérelmeket megvizsgáltatni s az ily hivatallal visz-
Bzaéléseket jövőre megakadályoztatni kérik. 

É kérvények véleményes jelentéstétel végett 
a kérvényi bizottságnak adatnak ki. 

Várady J á n o s : T. ház! Magam és több 
képviselőtársam nevében bátor vagyok a t. igaz-
ságügyminiszter úrhoz egy interpellatiót intézni. 

Köztudomású dolog, hogy hazánkban az 
úrbéri viszonyokból hátramaradt sok kérdések 
igen nagy nehézséget okoznak a birtokviszonyok-

K É P V . H . NAPLÓ. 186%. VIII. 

ban; nagy nehézségeket okoznak különösen a ne
mesi birtokokhoz csatolt némely előjogok arra 
nézve, hogy birtokviszonyaik, kereskedelmök ren
des fejlődésbe jöhessen. A közgazdaság minden 
államban megkívánja, hogy a birtokviszonyok 
a leglehetőbben fejlesztessenek, hogy egyesek 
anyagi jóllétére minden elkövettessék, hogy azok 
a közteher viselésére minél alkalmasabbak legye
nek. I ly állapot, mint a mi birtokviszonyaink, 
szabad országban nem tűrhető el; a köztehervise
lés azt kívánja, hogy valamint a teherben mindenki 
egyenlőn részesül, ugy azon birtokjogok, melyek 
Titán a teher viselendő, hasonlókép egyenlők le
gyenek. Már pedig, t. ház, lehetetlen, hogy midőn 
az illető adókat úgyis nagyon nehezen viselik, mi
dőn a jövedékeket úgyszólván csak a nagy teher 
nyomásával és erőfeszítéssel teljesitik: sikkor még 
magán jogokhoz tartozó jövedékek, milyenek az 
érintett birtokviszonyokból következnek , milye
nek a regálék , a vásárjog, hogy ezek az egyes 
polgárokat tovább is terheljék; lehetetlen, hogy 
ily viszonyok között egyszersmind ezen kivételes 
terhek elviselésére is képesek legyünk. Ezen hely
zet tehát okvetlen szükségessé teszi e kérdések 
mielőbbi megoldását. Az absolut hatalom intézke
dett ezen kérdések megfejtéséről pátensek által ; 
ámde ezen pátensek részint csak részben terjesz
kedtek ki ezen kérdésnek megfejtésére; és nem 
hogy megfejtették volna, sőt inkább uj bonyodal
makat hoztak : mert különösen említem a rema-
nentialis, úgynevezett maradványföldeket, ezek
nek megváltásánál oly árakat szabtak meg és az 
árak lefizetésére oly rövid időt jelöltek ki, misze
rint az ország e részlseli lakossága tönkre mene
tele nélkül ennek megfelelni nem képes ; azirtvány-
földekre nézve, különösen a felső vidékeken, hol 
eddig is alig volt képes különösen a szegény osztály 
azon részéből megélni, mely neki volt, annyit vet-

23 
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tek el tőle, hogy a mi megmaradt, abból megélni 
lehetetlen, minek következménye az lett, hogy 
ugy az úrbéres osztály, valamint a földesurak 
közt oly zilált állapot keletkezett, mely midőn a 
szegény osztályt tönkre tette, egyszersmind a volt 
föliesuraknak tetemes kárt okozott, az egyenet
lenség magvát köztök elhintette. Ennek következ
ménye a mostani állapot, és pedig az, hogy e kér
dés a hazában tökéletesen stagnans állapotban 
van. Ez országgyűlésnek és a kormánynak a 
házban többször tett nyilatkozatai reményt nyúj
tottak az ország lakosainak, hogy ezen kérdés mi
előbb meg fog oldatni; és ma ott vagyunk, hogy 
se per, se barátságos egyesség- nem képes ezen 
kérdésen áthatolni, mert mindenki feltételezi, hogy 
az országgyűlés ezen kérdést mielőbb meg fogja 
oldani, és erre számit. {Ugy van!) Én azt tartom, 
a birtokviszonyok és minden ebből folyó kérdé
seknek elintézése, rendbe hozása egyik főszükség, 
ennélfogva ez iránt igen kívánatos egy törvény
javaslatnak mielőbb előterjesztése. 

Azért bátor vagyok magam és megbízóim 
nevében az ide átnyújtott interpellatiót a t. ház 
elé terjeszteni. 

Csengery Imre jegyö (olvassa)-. „Miután 
tudva levő' dolog, hogy az igazságügyminiszterium, 
a hűbéri viszonyokból hátramaradott, kiváltképen 
pedig a birtokviszonyokat rendező kérdések felett 
törvényjavaslatot készíttet ; 

„miután ezen viszonyok mielőbbi tisztába ho
zatala a haza polgárainok millióira életkérdés ; de 
azonfelül közgazdaságunk és kereskedelmünk 
szabad fejlődésére, és igy a haza anyagi emelke
désére a legnagyobb horderejű, és sürgős követel
mény : 

„miután végre ennek mielőbbi rendbe hozatala 
végett az országgyűlés évek óta a legnagyobb ér
dekeltséggel nyilatkozott, sőt az igen t. igazság
ügyminiszter is még múlt évben ennek legsürgősbb 
teendői közé sorolásával és mielőbb törvényjavas
latban előterjesztésével minket megnyugtatott, mi a 
haza polgáraiban méltán biztos reményeket is kel
tett : 

„bátrak vagyunk a m. t. igazságügyminisz
ter úrhoz e mindnyájunk megnyugvását eredmé
nyezni óhajtó kérdést intézni : 

„szándékozik-e az igazságügyminiszter úr a 
hűbéri viszonyokból hátramaradott birtokviszo
nyok feletti kérdésekben törvényjavaslatot az or
szággyűlés elé terjeszteni mielőbb, és még oly 
időben, hogy a törvényhozás ezen sürgős ügyet 
még jelen törvényhozási időszak lefolyta előtt el-
intézhese ? 

„Pesten, június 26, 1868.Várady János, Bars 
megye lévai kerülete képviselője; Boresányi János, 
bazinvárosi és kerületi országos képviselő; Plachy 

,É3. (Június 26. 1868.) 

Lajos, zólyomi képviselő; Besze János, esztergom
városi képviselő; Rudnyánszky Flórián, barsi új
bányái kerületi képviselő; Halmosy Endre, nagy
baromi választó kerületi képviselő ; Somogyi 
László, edelényi kerületi képviselő; Botka Tivadar, 
aranyos-maróti képviselő; Szelestey László, kör
mendi kerületi képviselő. 

Horvát Boldizsár igazságügy miniszter .-
Azon kedvező helyzetben vagyok, hogy a t. kép
viselő urnák interpellatiójára azonnal megadhatom 
a választ. {Halljuk !) 

A kormány teljesen osztozik a képviselő úr 
nézetében arra nézve, hogy nem csak statusgaz
dasági, de egyersmind politikai okok is sürgős 
követelménynyé teszik, hogy az úgynevezett úrbéri 
vagy más néven hűbéri viszonyokból az ország 
kibontakozzék és a szabad föld és birtok eszméje 
tetté váljék az országban. 

Miután azonban ezen viszonyok olyan külön
bözők, hogy rendezésűket egy törvény keretébe 
belefoglalni nem Lhet, a kormány nem együttesen, 
hanem egyesleg fogott e kérdések megoldásához, 
és egy részét azon törvényjavaslatoknak, melyek e 
tárgyakra vonatkozólag az igazságügyminiszte-
rium kebelében munkában vannak, már a jövő hét 
folytában lesz szerencsém a ház asztalára le
tenni. Ami pedig a többi törvényjavaslatokat illeti, 
gondja lesz a kormánynak arra, hogy minden esetre, 
még ezen évi ülés folyama alatt, ezen kérdések 
végleges megoldást nyerjenek az országgyűlésen. 
(Helyeslés.) 

Madarász JÓZSef : T. ház ! Van szerencsém 
bemutatni Nagy-Váty községében lakó, e kérvényt 
aláirt választók és lakosok nevében hozzám a vé
gett intézett kérvénj^ökeí, hogy a ház asztalára lete
gyem, a mit ezennel teljesitik. A kérvény tárgya 
az 1867-es közösügyes törvény megszüntetése . . . 
{Derültség, zaj.) En ugy hiszem, t. ház, hogy nekem 
a kérvény tárgyát ugy előadni, a mint hozzám 
küldetett, kötelességem. {Tessék!)... az 1867-es kö
zösügyes törvény megszüntetése, „Magyarország 
állami alkotmányos önállóságának és független
ségének az 1848-ik törvények értelmében vissza
állítása és következései megszüntetése végett. Ké
rem e kérvényt a kérvényi bizottsághoz áttenni. 
{Zaj.) 

Elnök : A kérvényi bizottságnak ada
tik ki. 

Csanády Sándor : T. képviselőház! Még 
műit évi 1867-ik évi június 26-án tartott országos 
ülésben, és igy épen a mai nap egy éve annak, 
hogy a minisztériumot interpelláltam az iránt, 
szándékozik-e az 1848-iki XXI. t. czikk életbe lép
tetését eszközölni, mely törvény, miután világosan 
kimondja, hogy a nemzeti szül és ország czimere 
ősi jogaiba visszaállittatik, megrendeli egyszer-
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smind, hogy minden középületen, közintézeteken, 
minden ünnepély alkalmával a nemzeti lobogó és 
ország czimere használtassák. Miután azonban a 
minisztérium másfél évi működése alatt, az emii
tett törvényczikket, illetőleg törvény szabta köte
lességét teljesíteni elmulasztotta . . . (Hul? Zaj.) 
Igen, uraim, elmulasztotta. (Nagy derültség. Zaj.) 
Ez kötelessége volt a kormánynak és a miniszté
riumnak, melynek teljesitése alól magát kivonni 
nem szabad még az uralkodónak sem, annyival 
kevésbbé a kormánynak. (Zaj.) Miután tehát, mon
dom, a kormány másfél évi működése alatt az em
iitett törvény értelmében törvény szabta kötelessé
gét elmulasztotta, nem csak elmulasztotta . . . 
(Hallottuk már egyszer!) Ismételhetem ezt, uraim, 
százszor is, mert igazságot mondok, saz igazság ki
mondásától nem fogok visszarettenni soha 
sem. 

Elnök : Kérem a t. házat, méltóztassék a 
szónokot figyelemmel hallgatni, 

Csanády Sándor : . . . hanem egy év lefolyta 
alatt még interpellatiómra sem felelt; s miután 
nem felelt, nem tárta föl azon okokat, a melyek őt 
a kötelesség elmulasztására birták ; miután meggyő
ződésem szerint a kötelesség mulasztásának más 
oka nem lehet, mint vagy hogy a kormányban 
hiányzik az erős akarat a szentesitett törvények 
végrehajtására, mit szeretnék nem hinni, (Szép!) 
vagy az, hogy a kormánynak hatáskörén kivül áll a 
szentesitett törvénynek életet szerezni s annak 
óletszerzésében bizonyosan valamely láthat!an ha
talom által gátoltatik; s ha a második tételt fogadom 
el, meggyőződésem szerint szüksége van a kor
mánynak támogatásra ; már pedig a parlamentalis 
kormány támogatást csak az országgyűléstől 
várhat: felkérem tehát a t. házat a kormány istá-
polása tekintetéből, méltóztassék határozottan 
kimondani, miszerint tekintve az 1848 évi XXI. t. 
czikk azon rendeletét, hogy a nemzeti szín s az 
ország czimere ősi jogaiba visszaállittatik, minden 
középületeken s közintézeteknél nyilvános ünne
pélyek alkalmával a nemzeti lobogó s az ország 
czimere használtassák; tekintve, hogy a felelős 
minisztériumnak szoros és mulaszthatlan köteles
sége, hogy a törvények valósággal végre is hajtas
sanak, az emiitett t. ez. pedig valósággal mai na-
piglan sines végrehajtva : határozza el a képvise
lőház, hogy a minisztérium oda utasitfcatik, misze
rint törvény szabta kötelesség szerint az 184 7Jg 
évi XXI. t. czikk azonnali életbe léptetését mulhat-
lanul eszközölje. 

Kérem kinyomatni s napirendre tűzni ez in
dítványt. 

E l n ö k : Ha a ház nem parancsolja felolvas
tatni (Nem szükséges!) s ha a t. ház elhatározza, ki 
fog nyomatni s kiosztatni. 

Horvát Boldizsár igazságügyér: T.ház l 
Az 1848. XXI. t. ez. tartalmát a kormány ismeri és 
effectuálta is egész becsülettél. Én nagyon incor-
rect lépésnek tartanám egy határozatot hozni arra, 
hogy a kormány a törvényt hajtsa végre. Én te
hát a kin vontatást és tárgyalás alá vételt nem tar
tanám helyesnek. (Helyeslés jobb felölj A kormány 
teljesíteni fogja kötelességét s teljesítette is. H a 
itt-ott még néhol hiányoz iának a czimerek és lo
bogók a középületeken, törekedni fog a kormány, 
mihelyt erről tudomása lesz, kötelességét teljesíte
ni. Ujabb határozatra e tekintetben semmi szük
ség. (Helyeslés jobb felöl. Napirendre !) 

Csanády S á n d o r : Nem lehet napirendre 
térni, ki kell hallgatni mindenkit. 

E l n ö k : T. ház! Ha a felett méltóztatnak ta
nácskozni, hogy mi történjék ezen jelenleg felol
vasott s beadott határozati javaslattal, talán azt 
hiszem, minthogy a ház nem egyenlő értelemben 
van a határozathozatal felett, a szólást megtagad
ni nem lehet a képviselőktől. Ennek következté
ben indokoltnak látom azt, hogy a képviselők hoz
zászóljanak a tárgyhoz. 

B o b o r y K á r o l y : T. ház ! Én ugyan felfo
gom mély értelmét és fontosságát a t. barátom és 
és elvtársam Csanády képviselő úr által tett interpel-
latiónak ; de megvallom, azt fölöslegesnek tartom. 
Voltamén is hasonló esetben, hogy interpelláltam, 
s a felelet hónapokon által elmulasztatott. Nem 
sürgettem a feleletet, mert megfeleltek azon kér
désre, melyet tettem, a tények. Ugyanazon hely
zet áll jelenleg is. Egyébiránt, ha nem maga a t. mi
nisztérium,demegfelelta t.minisztérium helyett azon 
alkalommal csakugyan igen t. képviselőtársunk 
Deák Ferencz — én ugyan nem tudom, ugy-e, mint 
fogadott vagy fogadatlan ügyvivője a t. miniszté
riumnak? (Nagy zúgás a jobb oldalon.) 

Elnök,: T. ház 1 A házszabályok 30-ik sza
kasza mondja: ha oly indítvány terjesztetik elő, 
mely nem törvény alkotását czélozza, felvételi 
ideje meghatároztatván, az alatt kinyomatik és a 
tagok közt szétosztatik. Ezen szabály világos ér
telme következtében azt hiszem, nem lehet megta
gadni a t. indítványozó képviselő úrtól, hogy be
adott indítványa kinyomassák ás a t. képviselők 
közt szétosztassék. (Helyeslés. 1) 

Pap Máté úr kivan szólani. 
P a p Máté : A tegnap végleg megszavazott 

törvény 12-dik szakasza által megengedtetik a szé
kelyföldi lakosoknak, hogy a marha téli kitartása 
elősegítése tekintetéből liszttartalmu anyagokból 
kisebb üstökben is pálinkát főzhessenek bizonyos 
adó fizetése mellett. Midőn ezen törvényjavaslat az 
osztályokban tárgyaltatott, határozati javaslatot 

l) Lásd az Irományok 260-dik számát, 
23* 
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indítványoztam, hogy ezen kedvezmény Fogaras 
vidékére is terjesztessék ki. Azonban ezen határo
zati javaslatom oda módosíttatott, hogy nem csak 
Fogaras, hanem az ország minden lakóira terjesz
tessék ki. Midőn ezen törvényjavaslat a t. ház elé 
került, azon reményben voltam, hogy ezen jótéte
mény nem csak a székely földre, hanem az ország 
minden lakóira ki fog terjesztetni, és azért nem 
tettem azon indítványt, hogy Fogaras vidékére 
kivételkép terjesztessék ki. Történt azonban, hogy 
a vég szavazásnál a határozati módositvány elvet
tetett. Én, t. ház, a már hozott törvényt, ha nincs 
is szentesítve, megtámadni nem akarom, s nincs 
is jogom; de igenis, valamint minden képviselőnek, 
ugy nekem is megvan azon jogom, hogy nem 
•csak ujabb, de régibb törvényben foglalt jótéte
mény azokra is leendő kiterjesztését indítványo
zom, a kik annak élvezetétől el vannak zárva. An
nál fogva jogosan követelhetem, hogy a szeszadó
ról hozott törvényben kimondott engedély kiter
jesztessék azon vidékre is. melynek lakosai ha
sonló -sorsban vannak a székely föld lakosaival. Fo
garas vidékének lakossága mind régibb szokásaira, 
mind jogaira, mind viselt katonai szolgálatra, mind 
egyéb terhekre. mind pedig a vidék földjének 
természete- és terméketlenségére nézve hasonló sor
sú és helyzetű a szomszéd székely föld lakosságá
va l : annál fogva azt hiszem, hogy jogosítva vagyok 
utólag is Fogaras vidéke érdekében határozati 
javaslatot a t. ház asztalára letenni. 

Ha ezen kedvezmény csakugyan oly enge
dély, mely a székely föld lakói részére a kincstár 
valami hátrányára engedtetik meg, ugy az igaz
ság megkívánja, hogy azon lakosok, kik velők egy-
sorsuak, ezzn jótéteményben szintén részesittesse-
nek. Ha pedig ezen engedély nem oly kedvezmény, 
a mely az államkincstár kárára volna, mint a mi
nek én magam sem tartom , mert grvakorol-
hatása csakis bizonyos adófizetés mellett engedte
tik meg, ugy annál inkább megkívánja a méltá
nyosság és igazság, hogy ezen kedvezmény a többi 
lakosra is kiterjesztessék. 

De van még egy fontosabb ok, t. ház, mely 
engem arra indít, hogy ezen határozati javaslatot 
tegyem: a kik a székely földön laknak, átalában 
mind székelyek kevés kivétellel, Fogaras vidékén 
pedig románok egyátalán kevés kivétellel. Már 
most mily félreértésekre, panaszokra és sérelmekre 
fog okot szolgáltatni, ha politikai tekintetekből 
kedvezményben részesittetnek amazok, emezek pe
dig nem. 

Ezt felemlíteni tartoztam azon kötelességem 
érzetéből, melylyel tartozom küldőim irányában ; 
de tartozom a t. ház irányában is, nehogy utoljára 
az hozassák fel, hog-v ezen tekintet a t. ház előtt 
föl nem hozatott, és tudva nem lett volna. 

A t. háznak van egy nagy feladata, t. i. az, 
hogy legfőbb tekintet legyen az igazságra, és mi
helyt látszik, hogy az igazságtól eltérőleg határo
zott a t. ház, akkor ezen törvénynek morális ereje 
nem lehet. 

Annálfogva ezen határozati javaslatot a t. ház 
asztalára azon kéréssel teszem, méltóztassanak er
re nézve rendes tárgyalást elrendelni és azután az 
abban kifejezett kívánalom szerint határozni. 

Elnök : Fel fog olvastatni. 
Csengery I m r e j egyző [olvassa Pap Má

té és Puskariu János határozati javaslatát) : „Te
kintetbe véve, hogy a szeszadóról hozott és a teg
napi ülésben végleg felolvasott törvény 12-ik 
szakasza által a székely föld lakosságának megen
gedtetik, hogy a marha téli kitartása elősegítése 
tekintetéből pálinkát liszttartalmu anyagokból is 
kisebb üstökön főzhessen; tekintetbe véve, hogy 
Fogaras vidékének lakossága mind régibb szokásai
ra és jogaira, mind a viselt katonai szolgálatra és 
egyéb terhekre , mind pedig a föld természetére 
és terméketlenségére nézve hasonló sorsú és hely
zetű a szomszéd székely föld lakosságával; tekin
tetbe véve, hogy a fentebbi kedvezménynek az or
szág minden lakosságára kiterjesztése végett né
mely osztályokban s az országgyűlésen tett hatá
rozati módositvány a vég szavazásnál reménységen 
felül elvettetett, s ez alkalommal már többé Foga
ras vidékére nézve kivételképen határozati módo
sitvány nem tétethetvén: ez alkalommal az igazság 
szempontjából és az országgyűlés tekintélyének 
fentartása tekintetéből utólag a következő határo
zati javaslat tétetik az országgyűlés asztalára : A 
t. képviselőház rendeljen osztályonkinti tárgya
lást, és határozza el, hogy a szeszadóról szóló tör
vény 12-ik szakaszában körülvonalozott kedvez
mény Fogaras vidékére is ki terjesztetik." 

Elnök : T. ház! Nem tudom,vajon az által, 
hogy a szeszadóra vonatkozó törvényjavaslatot a 
t. ház átalánosságban és részleteiben már elfo
gadta es erre nézve már a jegyzőkönyv hitelesítte
tett is , vajon helye van-e ily határozati javaslat
nak, mely az elfogadott törvénynyel tökéletes 
ellentétben áll ? Ha a ház azon véleményben 
lenne, hogy mégis az osztályokhoz utasítható, ak
kor természetesen ki kell nyo aiatni; de nézetem sze
rint, miután az illető törvényjavaslat már elfo
gadtatott, a határozati javaslatnak nincs helye. 

Halász Boldizsár : Ha a t. képviselő úr 
törvényjavaslatot nyújtana be, akkor az igenis 
rendén volna; de ily törvénysurrogatumot határo
zati utón indítványozni, azt nem tartom rendén 
levőnek, és ennélfogva kinyomatására sem 
szavaszhatok : mert nem tárgya a tanácskozás
nak és határozatilag törvényt alkotni nem lehet. 
(Helyeslés.) 
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E l n ö k : Tudomásul vétetik és a levéltárba 
tétetik. 

Következik a napirend folytán először is az 
1868. évi július l-jétől szeptember 30-ig viselendő 
közterhekről szóló törvényjavaslat végleges meg
szavazása. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslatot.) 

E l n ö k : Kérem a t. képviselőket, kik ezen 
törvényjavaslatot végleg elfogadják, méltóztassa
nak felállani. (Megtörténik.) A törvényjavaslat el
fogadtatott. 

Következik a lottojövedékről szóló törvény
javaslat végleges megszavazása. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a lottojö
vedékről szóló törvényjavaslatot.) 

Elnök : Kérem azon t. képviselő urakat, kik 
a lottojövedékről szóló törvényjavaslatot átalá-
nosságban és részleteiben a végleges szavazásnál 
elfogadják, méltóztassanak fellállani (Megtörténik.) 
A lottojövedékről szóló törvényjavaslat elfogad
tatott. 

Következik a seradóról szóló törvényjavaslat 
végleges megszavazása. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a seradóról 
szóló törvényjavaslatot.) 

E l n ö k : Kérem a t. képviselőket, kik a ser
adóról szóló törvényjavaslatot átalánosságban és 
részleteiben a végleges szavazásnál elfogadják, 
méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) A seradó
ról szóló törvényjavaslatot a többség elfo
gadta. 

Következik a törvényjavaslat a czukoradó 
iránt. 

Csengery I m r e j egyző (olvassa a törvényja
vaslatot a czukoradóról.) 

Elnök : Kérem azon t. képviselőket, kik a 
czukoradóról szóló törvényjavaslatot átalánosság
ban és részleteiben a végleges szavazásnál elfogad
ják, méltóztassanak fölállani. (Megtörténik.) A több
ség a czukoradóról szóló törvényjavaslatot elfo
gadta. 

Következik az arany és ezüst áruk finomsági 
tartalma ellenőrzéséről és fémjelzéséről szóló 
törvény javaslat vég'eges megszavazása. 

Csengery Imre j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslatot.) 

Elnök : Kérem azon t. képviselőket, kik az 
arany és ezüst áruk finomsági tartalma ellenőrzése 
és fémjelzése iránti törvényjavaslatot átalánosság
ban és részleteiben a végleges szavazásnál elfo
gadják, méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) E 
törvényjavaslatot is a képviselőház többsége elfo
gadta. 

Következik a bor- és húsfogyasztási adóról 
szóló törvényjavaslat tárgyalása. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a bor-és hus-
fogyasztási adóról szóló törvényjavaslatot 1). 

Lónyay Menyhért pénzügyőr.- Ámbár 
ezen törvényjavaslatra nézve mind a pénzügyi 
bizottság, mind a központi bizottság osztozik azon 
nézetében a minisztériumnak, hogy a bor- és hus-
fogyasztási adó a jelen évre a fenálló szabályok 
szerint fentartassék: méltóz'ássanak megengedni, 
hogy okát adjam annak, miért kívántatott ezen 
törvényjavaslatra nézve, hogy annak intézkedései 
csupán ezen év végéig maradjanak érvényben, 
holott a többire nézve a jövő év végéig tüzetett 
ki azoknak hatályban maradása. 

Mint méltóztatnak tudni, a bor- és húsfogyasz
tásra nézve rendesen egész évre szoktak a szerző
dések köttetni; ennélfogva már ezen év folytán 
azokat megsemmisiteni és úgyszólván ujabb 
egyezkedéseket létesíteni az államjövedelemre 
nézve kedvező nem lehet, s az egyébként is sok 
nehézséggel járna. Ez volt főbb indoka, hogy 
a mielőbb létesíttetni szándékolt reformok már 
ezen évre javaslatba nem hozattak. Azonban kö
telességemnek ismerem már most kijelenteni, mik 
azon reformok, melyeket az állam jövedelmeinek 
nevezetes csorbítása nélkül a minisztérium javas
latba hozni vél azon töévényben, mely jövő év 
kezdetétől lépne életbe ; egyébiránt ezen javas
latot közölni volt szerencsém a pénzügyi bi
zottsággal. Mindenekelőtt megjegyzem, hogy 
ezen adónemek nevezetes tételét teszik az állam 
jövedelmének. Ugyanis midőn 1866-ban a zár
számadás szerint az összes jövedelem a borfo
gyasztás után 1,971,441 forintot tett - - noha átalá-
ban véve azon év nem tartozik bortermelés te
kintetében a legkedvezőbbek közé — ugyanazon 
évben a husfogyasztási adóból 1,615,639 forint, 
összesen 3,587,080 forint. Mint a költségvetésből 
tudni méltóztatnak, jelen évre az előbbi évek át
laga szerint a következő tételek jöttek előszámi-
tásba, még pedig borfogyasztás után 2.073,504, 
a húsfogyasztásból 1,723,105, összesen tehát 
3,796,403 forint. Ezen számokat azért voltam bá
tor előterjeszteni, hogy indokoljam, miszerint ha
zánk jelen pénzügyi körülményei közt az állam
nak ezen jövedelemre bizonyára szüksége van, s 
ha ezen nevezetes adót eltörülnők, azt az egyenes 
adókra kellene vetni; mindamellett czélszerü lesz 
s lehetséges oly intézkedéseket léptetni életbe, 
melyeknél fogva elsőben is a bornál a termelők 
magok saját házi szükségletökre bizonyos meny-
nyiség bort az évenkinti termésből díjmentesen 
felhasználhatnak. 

E tekintetben, ámbár a minisztérium azon 
meggyőződésben van, hogy ez által a bor meg-

' ) Láad az Irományok 243-dik számának VT. mellékletét. 
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adóztatásából származó jövedelemnek egy bizo
nyos része, körülbelül 5—6%, el fog enyészni, 
min damellett azoD igazságos elvet kivánja fel
állíttatni, hogy mindenki, ki saját szőlőjét miveli, 
a maga saját házi szükségletére adómentesen bi
zonyos mennyiséget használhasson fel; és ámbár 
erre vonatkozólag számokat most nem nevezek is 
meg, még azon határozott nyilatkozatott adhatom, 
hogy méltányosság szempontjából a közjövedel
meknek nevezetes csonkítása nélkül a kisebb ter
melöknél 5 akót, a nagyobb termelőknét pedig 
egész 15 akóig terjedhető mennyiséget saját hasz
nálatra a megadóztatás alól kivenni, azaz adómen
tessé tenni lehetne. Ezen értelemben kívánok még 
ezen ülésszak alatt a t. ház elé törvényjavaslatot 
terjeszteni. {Helyeslés.) 

A másik könnyítő körülmény az, hogy miután 
az országnak sok vidéke van, a hol lőrét is, t. i. 
a már kisajtolt szőlőtörkölyből viznek felöntése 
által könnyebb bort szoktak késziteni: e tekintet
ben czélszerü lesz ugy intézkedni, hogy az ily 
lőre lehetőleg kevés teherrel rovassák meg ; vagy 
a saját használatra adómentessé tett összegbe 
aránylagos érték szerint tudassák be ; vagy pedig, 
miután minden termelőrek saját használatára 5-től 
egész 15 akóig terjedő összegben bora a megadózta
tás alól a javaslat szerint már kihagyatnék, a lőré
nek megadóztatása akónkint csekélyebb illeték
kel , például 15 kr vagy legfelebb 17 krban 
állapíttatnék meg. 

A harmadik javítás, illetőleg módosítás, me
lyet a még ezen ülésszak alatt beterjesztendő tör
vényjavaslatba befoglaltatni szintén czélszerünek 
tartanám, annak előmozditását czélozná, hogy 
ezen adónemekre nézve, a mennyire csak lehet, min
denütt az illető községekkel köttethessék meg az 
egyesség, nem csak azért, hogy ennek folytán a 
kezelés olcsóbb legyen, hanem hogy [az czélsze-
rübb és a viszonyoknak megfelelőbb legyen. En
nek előmozdítása tekintetéből a minisztérium azt 
szándékozik javaslatba hozni, hogy mindenütt, a 
hol ezen adónemekre nézve a községek veszik át 
a kezelést és ez iránt egyességet kötnek, az illető 
községeknek oly helyeken, a hol az évi bérlet nem 
tesz többet 500 forintnál: 10°[0 : a hol pedig az 
bérlet ezen felül van: 5 ° |0 engedtessék át kezelési 
költségek fejében. 

Mindezen három könnyítés iránt még ezen 
ülésszak alatt szándékozik a kormány törvényja
vaslatot előterjeszteni; {Helyeslés) ez évre azonban 
a mostani körülmények közt alig marad egyéb 
hátra, mint a jelenlegi szerződéseket meghagyni, 
és a jelenlegi gyakorlatot fentartani. 

Indokolván ekkép az előterjesztett törvény
javaslatot, bátor vagyok a t. házat felkérni, hogy 

azt oly módon, mint elő van terjesztve, elfogadni 
méltóztassék. 

Detrich Zsigmond: T. ház! Én a felolvasott 
törvényjavaslatnak átalánosságban megtámadá
sától annál inkább tartózkodni fogok, mivel előt
tem szólott igen t. pénzügyminiszter úr kilátásba 
helyez oly változtatásokat, melyek ezen adónak 
legalább is elviselhetőbbé tételét fognák eredmé
nyezni ; s mivel itt egy törvényjavaslat megszava
zásról van szó, én azt átalánosságban elfogadom 
ugyan, de nem tartózkodom sajnálatomat kifejezni 
a felett, hogy ezen törvényjavaslatban az eddig 
fenálló rendszabályokra történik hivatkozás. Ezen 
rendszabályok iránt itt már több észrevétel tétetett; 
ezekhez részemről csak azt adom, hogy ezek egy
mással határtalan ellenmondásban lévők és az 
önkénynek a legtágasabb tért nyitók. Erre nézve 
egy pár adatot fogok elmondani. {Halljuk!) 

Tudva van a t. ház előtt, hogy a földbirtok 
adóztatása terén a szőlőföld kitűnő magasra van 
feladóztatva. Ezzel rendes körülmények közt az 
államháztartás untig bőven megelégedhetnék; 
azonban a letűnt kormány, melytől örökségképen 
vette át a magyar felelős kormány a fenálló rend
szabályokat, nem elégedett meg azzal, hanem ki
terjesztette azokat a bortermelés terére is ; de kez
detben csak igen óvatos volt, mert az üzletet adóz
tatta meg. S ez alapon talán itt-ott elviselhető volt 
az adózóknak ezen ujabb megterheltetése; de a 
kielégithetlen pénztörekvés nem elégedett meg 
ezzel, tovább ment, és ámbár egyik alaprendeletben 
nyiltan ki van mondva, hogy hegyek, melyekben 
lakás, bolt, kocsma, mészárszék nincs, mely egy-
átalában nem képez községet, s a községektől 
legalább 1/i órányi távolságra fekszik, az adózta
tás terhe alá nem vonandók, a termelők pedig ez 
adóval nem zaklatandók. Kevés idő múlva ez is 
megszűnt; jött a rendelet, melynél fogva mindenki 
saját birtokából, saját termesztményéből, azon föld
ből, melyből már 10-szer megadta az adót, és azon 
földből, melyet oly keservesen munkált, mely 
annyi veszélyek és bajoknak van kitéve, annyira 
megadóztatik, hogy egy pohár bort saját termesz
téséből saját szükségeinek fedezésére fordítani nem 
képes. 

Jött később az árendális rendszer. Már ma
ga az nagy szerencsétlenség, ha egy adóztatási, 
különösen pedig gyűlöletes adóztatási ágazat az 
állam által igénybe vétetik; a t. háznak nem kell 
magyaráznom, mennyivel kiállhatlanabb, ha az ily 
adóbeszedési rendszer bérbe adatik. Nem vagyunk 
urai saját birtokunknak; nem vagyunk urai saját 
hajlékunknak; ha ki akarunk tán havonkint vagy 
hetenkint birtokunkba menni, tudtunkra adják, 
miszerint a bort meg akarják nézni; a bor minősé
gét, a mustot, akár hányszor akarják megtekinthe-
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tik, ellenőrizhetik; szóval ez adóztatási nem, mely 
tán minden adóztatási nemek közt leggyülöle-
tesebb, a terhet még elviselhetetlenebbé tette; 
folyamodtunk, folyamodunk, indokolatlanul kül
dettek vissza a kérvények, azoknak hely nem 
adatván. 

Mi következik ebből ? Erkölcsi sülyedésünk! 
Mert midőn házunk és birtokunkban nem bírunk 
egyenes őszinteséggel uralomra vergődni, hajlan
dók vagyunk oly térre lépni, mely ennek lehető
ségét kihágások által eszközli. 

Én csodálom, de nem osztom azon cynismust, 
melylyel a t. ház egyik érdemes és tudós tagja 
az adózásnál fölmerült bűnöket átalánoss bűnökkel 
kívánta védelmezni. Ezen cynismust nem osztom. 
Alkotmányos házban, alkotmányos törvényhozás 
terén ily cynismust megengedni nem szabad. Meg 
kell szoktatni magunkat, hogy népünk az erkölcsi 
sülyedésből emelkedjék föl; meg kell szoktatni 
magunkat, hogy az alkotmányos kormány és 
törvényhozás utján hozott törvények iránt tiszte
lettel viseltessék. Ha erre nem szoktatjuk meg, 
akkor meg fogjuk adóztatni az alkotmányosság 
legnemesb eapitalisát, a bizodalmat; és ha a bizo
dalmat megadóztatjuk, a polgári erény megszűnik ; 
és akkor a kormányzat lehetlenné válik, a polgári 
és erkölcsi jóllét egyátalán meg fog semmisülni. 

Szerintem a törvényhozási adóztatásnak fela
data az államkormánynak kezébe szolgáltatni 
mindazon eszközöket, melyek a polgárok nyugal
mának és biztosságának megszerzésére hasznosak 
és alkalmasak; de minden kormánynál, főleg al
kotmányos kormánynál, kerülni kell minden oly 
cselekvényt, mely az állam iránti bűnöket vonja 
maga után, kerülni kell minden oly alkalmakat, 
melyek a nép rendületlen bizalmát javaiban, házi 
csendében, nyugalmában megzavarják. Az általam 
ostrom alá vett rendszabályokban többek közt a 
a kémkedés, az árulkodás is jutalom tárgyává 
tétetik. Nem hiszem, hogy a t. képviselő úr ezt is 
védelmezné. De azon rendszabályokban találunk 
oly tételt is, melynél fogva az állam a bűnöket és 
kihágásokat capitalizálja, azaz fölveszi saját jöve
delmi tételei közé azon elvet, miszerint az emberek 
kihágásaiból, hibáiból bizonyos jövedelemnek kell 
befolyni. Remélem , ez eljárást sem lehet védeni. 
Én már e házban más alkalommal is kimondottam, 
hogy az ily eljárás alkalmazását rósz, erkölcstelen 
politikának tartom; és ezt ismétlem most is. 

Midőn tehát ez alkalommal felszólaltam, áta-
lánosságban a törvényt azért, mert csak 6 hónap 
tartamára hozatik, megtámadni nem kívántam. 
Felszólalásom egyedüli indoka volt, hogy kifeje
zést adjak azon reményemnek és meggyőződésem
nek , mit a t. pénzügyminiszter úr most már nagy 
örömemre előleg is némileg megígért, miszerint 

ezen adózásnak rövid tartama alatt is a mélyen t. 
pénzügyminiszter úr oly intézkedéseket fog tenni, 
hogy a bortermelők saját termelésöktó'l semmiféle 
adózásokkal ne zaklattassanak; reményemet és 
meggyőződésemet akartam kifejezni, miszerint a t. 
kormány elállva ezen rendszabályoktól,melyek nem 
a mi népünkhöz, nem a mi körülményeinkhez, de 
az előbbi ellenség-es viszonyokhoz illenek, ugy a 
mint egy-két vonással úgyis igérni méltóztatott, a 
jövőben, ha ezen adózásnak már meg kell állnia, 
ugy fogja szabályozni és rendezni, hogy azok a 
termelőkre nézve méltányosak és igazságosak le
gyenek. 

Ezek után átalánosságban nincs több mon
dani valóm. (Helyeslés a bal oldalon) 

Kerkapoly Károly előadó: Nekem annyi 
okom van magamra venni a t. képviselő úr által 
elmondottakat, mint az ellenkezőre : azért mielőtt 
szólanék, bátor vagyok hozzá azon kérdést intézni 
— mert csak személyes kérdés esetében akarok 
szólani — vajon az én előadásomra vonatkozva 
mondotta-e azokat, a miket mondott volt ? 

DetríCh Zs igmond : Igenis, a képviselő úr 
előadására. 

K e r k a p o l y K á r o l y e l ő a d ó : Ha az én elő
adásomra vonatkozólag mondotta, bátor vagyok 
megjegyezni, hogy e házban senki, következőleg 
én sem követtem el azon cynismust, hogy akár
mely bűnt, s igy azt is, mely az adózás körül fel
merült, képviselő úrnak állítása szerint védeni 
akartam volna azon rámutatással, hogy azon bűn 
nincs bizonyos adótárgyhoz kötve, hanem átalá-
nos. Elfogadom és helyeslem képviselő úr azon kí
vánságát , hogy szokjunk el ezen bűntől, és szok
junk ahhoz, hogy az államkincstár i rányában 
szintoly becsületbeli kötelességünknek tartsuk 
megtenni azt, a mivel tartozunk, mint a magáno
sok irányában; ezt, mondom, elfogadom; de mikor 
felszólaltam, nem ez volt kívánva, hanem az, hogy 
mivel a kérdéses bűnről egy adónemnél leszokni 
nem birunk, töröljük el azon adónemet. Ez ellen 
szólaltam föl, és megjegyeztem, hogy ha abból, 
ha a csalást megszoktuk a dohánymonopolium-
nál, nem az következik, mit ő — és pedig igen he
lyesen— következtetett, t. i., hogy szokjunk le ar
ról, hanem az, hogy hagyjunk föl az egész adónem
mel : akkor bátran fölhagyhatunk a többiekkel is, 
miután a csalást nálok is megszoktuk. S mert ezt 
nem tehetjük, igenis az a helyes consequentia, a 
mit t. képviselő úr vont, hogy szokjunk le a bűn
ről minden s igy azon bizonj^os adónemnél is. Én 
tehát nem a bűnt védettem, hanem a létezésének 
tényéből vont helytelen következtetés ellen szól
tam, a mi nagy különbség. (Helyeslés a jobb ol~ 
dalon.) 

S i m o n y i E r n ő : Ha a pénzügyminiszter úr 
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azt hiszi, hogy az állam költségei egy részének fe
dezésére a hus és bor fogyasztása lenne megadóz
tatandó, nekem az ellen semmi kifogásom sincs. 
Ez esetben a pénzügyminiszter úr terjeszszen 
törvényjavaslatot az országgyűlés elé, a mely in
dítványba hozza a hus és bor megadóztatását. 

A képviselőház többsége ez esetben ugy, a 
mint legczélszerübbnek fogja látni, meg- vagy 
meg nem szavazza a törvényt; de nekem kifogá
som van alkotmányos szempontból az ellen, hogy 
a pénzügyminiszter oly törvényjavaslatot ter
jeszszen a ház elé, mely szerint a bor- és húsfo
gyasztás! adó azon törvények és kezelési sza
bályok szerint szedetik be, melyek a lajtántuli 
tartományokban fenállanak. Ily szerződés kö
tésére a miniszter semmi törvény által jogositva 
nem volt. 

Igaz ugyan, hogy a magyar országgyűlés a 
múltévben hozottXH-ik törvényczikkében elfoga
dott a lajtántuli tartományokkal bizonyos közös 
ügyeket; azt mondotta ugyanis, hogy a külügye
ket, a honvédelmet és bizonyos tekintetben a 
a pénzügyet is közösnek tekinti; kijelentette to
vábbá, hogy szükségesnek látja, hogy Magyaror
szág és a lajtántuli tartományok között keres
kedelmi és vámszerzödés létesíttessék, s ezen keres
kedelmi és vámszerződés a XVI. czikkben szintén 
törvénybe igtattatott. 

Ezen kereskedelmi és vámszerzödés Xl-ik 
czikke azt mondja : „a só-, dohányjövedék s azon 
közvetett adók, melyek az államháztartásra köz
vetlen befolyással vannak, név szerint a pálinka-, 
ser- és czukoradó, mindkét államterületen a szer
ződés ideje alatt egyenlő törvények s kezelési 
rendszabályok szerint fognak kezeltetni." Hát itt 
sem a hus-, sem a borfogyasztási adóról szó nincs. 
Én nem látom át, miért szaporítaná a kormány 
ezzel is a közös ügyeket. 

Én azért ezen törvényjavaslatot azon alakban, 
melybenaz most előterjesztetik, mégátalánostárgya
lás alapjául sem fogadhatom el; hanem azt kívánom, 
hogy, ha ezen adóra szüksége van az államnak, sze
dessék az be ugy an azon utón, melyen a többi adók 
mostanig beszedettek, tudniilik ideiglenes felha
talmazás utján, ugy mint épen ma szavazás utján 
felhatalmaztuk a kormányt, hogy továbbá is szedje 
be az adókat, ugy mint ennek előtte beszedettek, 
fölhatalmazás vagy indemnity utján. 

Én nem akarok több közös ügyet csinálni, 
mint a mennyi már van, mert abból már ugy is 
elég van. En tehát kijelentem, hogy én ezen tör-
vényjaslatot azon alakban, melyben az most a 
ház elé terjesztve van, még az átalános tárgyalás 
alapjául sem fogadhatom el. {Helyeslés a bal ol
dalon.) 

Csiiky S á n d o r : Jól esett ugyan a pénzügy

minisztertől hallani azon nyilatkozatot, melynél
fogva a most tárgy alás alatt levő kérdés, a bor- éa 
husfogyasztási törvényjavaslat iránt azon kijelen
tést tette, miszerint különösen a bortermesztökre 
nézve vonatkozólag fog a ház elé terjeszteni egy 
törvényjavaslatot, melynek értelmében különösen 
a bortermesztőknek saját szükségeikre megkí
vántató bormennyiséget különös adóztatás nélkül 
lehet élvezni. Ennek, midőn majd meg fog tör
ténni, és ha nem olyan lesz, hogy évek multával 
jön majd foganatba, ennek a hazában valamennyi 
bortermesztő s ennek súlyos adója viselése alatt 
görbedő nép örülni fog, mert némi kis enyhítés 
lesz reá; hanem ama törvényjavaslat iránt még 

j általánosságban nekem is azon észrevételem van, 
a mit megemlített előttem szólott képviselő tár
sunk : különösen ki van benne mondva határozt-
tan, hogy a bor- és husadózásra vonatkozólag az 
eddigi fenálló szabályok fognak zsinórmértékül 
tovább is szolgálni. De mikor ehhez szólani kellene, 
akkor igazán — én legalább magam részéről 
mondhatom — s azt hiszem, a t . képviselők között 
is nehezen fogunk találni csak egyet is olyat, a ki 
tudná, hogy miről fog határozni, s minő törvény 
alkotásába egyezik bele, mert az adózásra fenálló 
szabályok olyan chaos, a melyből, akármely pénz
ügyi igazgatósághoz, akár melyik finánczhoz, a 
kinek rendelkezésétől függött a bor termesztők
nek megadóztatása, azoktól tiszta igazságot, hogy 
minők azon fenálló szabályok, soha sem nyerhet
nek. Ezek tehát érthetetlen chaosok, melyek az 
alárendeltek önkényének a legtágabb kaput nyi
tották, a melyeket az alárendelt közegek teljes 
mértékben a bortermesztők szútyongatásával, ke-
seritétével , károsításával csakugyan gyakorol
tak is. 

Én tehát azt kívánom e tekintetben, hogy 
azokat a szabályokat, a melyek szerint a hus- és 
borfogyasztás adója szedetni fog, a kormány, kü
lönösen a pénzügyminiszter úr szintén kidolgozva 
a ház elé terjeszsze, hogy tudja a ház, mik és mi
nők lesznek azon szabályok? elfogadhatók-e és 
mennyiben elfogadhatók? Legyenek azok érthe
tők, világosak, hogy ehhez képest az országban a 
termesztőknél az elégedetlenség magva s a bizo-
dalmatlanség teljesen megszüntethessék, elhárittat-
hassék. Én a kormányzat érdekében épen ugy, mint 
a köznemzeti érdekben óhajtom, hogy ezen kivá-
natom a t. ház által elfogadtatván, a minisztérium 
által a ház elé terjesztessék azon fogalmazott sza
bály, mely szerint beszedendők lesznek az adók. 

De mondott még egyet a pénzügyminiszter 
úr javaslatában : hogy az eddig fenállott szerződé
sek az illető fogyasztásokkal és az illető községek
kel továbbra is épségben fen fognak hagyatni. 

T. ház! azok a szerződések, a melyek a bor-
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fogyasztókkal az eddigi pénzügyi igazgatók által 
köttettek, nem olyanok, hogy szabad akaratnak 
lettek volna kifolyásai, azokra ráerőszakoltattak 
a községek, ráparancsoltatott az egyesekre, el-vagy 
nem fogadását számba sem vette a pénzügyi ha
tóság. 

Hogy mindenütt az egész országban igy van-e, 
nem tudom; de föl kell említenem különösen Eger 
városát, mely város ez érdemben mind a kormány
hoz, mind a t. házhoz ényhités végett már kérvény
nyel is járult, de a melynek eddig sikere nem lett. 
Ott ugy volt, mikor behozatott a fogyasztási adó 
1852-ben, eleinte 6000 írtban állapíttatott meg, ez-

után később minden 3-ik évben két annyira emel
tetett, elanniyra, hogy 25,000 frtravan már emel
ve a bor- és husfogyasztási adó Eger városában. 
A város nem akart hozzájárulni, nem akarta elfo
gadni, de reá volt parancsolva, hogy ezt kénytelen 
elfogadni. Es igy a város és a termesztők azon ál
lapotban vannak, hogy közöttök nincs szabad aka
ratból kifolyó és ehhez képest a törvény értelmé
ben kötelező szerződés, hanem van erőszakos pa
rancs, mely alól nem voltak képesek kibontakozni, 
bármint óhajtják is az orvolást, bárhova folya
modtak is, nem csak a provisorialis kormány idő
szakában , de azóta is, mióta a magyar kormány 
fenáll. mely pedig magát alkotmányosnak nevezi, 
és az lenni óhajt. Ehhez képest a magyar kormány
hoz történt folyamodásoknak sem lett sikere, hol
ott a kérelem a legigazságosabb volt, és abban 
legtisztábban ki volt azt mutatva, hogy ezen adó
zási nem oly súlyos, oly elviselhetlen, hogy ez ál
tal a leginkább bortermesztésből élő és magokat 
tápláló egri lakosság legnagyobb része magát 
tönkre téve látja. De azért nem hallgatott rajok 
senki, és igy a sérelem még mai napig sincs orvo

solva. 
Most, midőn ezen törvény a t. ház elé terjesz

tetik, most azzal áll elő a pénzügyéi- úr, hogy az 
eddigi szerződések épségben maradjanak. Én ezt 
elfogadhatónak nem találom, s kérem a t. házat, 
hogy midőn e tárgyban rendelkezni méltóztatik, 
méltóztassék kimondani, hogy azon szerződések, 
melyek valódi szabad akaratból keletkeztek, ha 
ugyan ilyenek voltak, azon időig, melyre ezen 
törvény alkottatikj erejöket megtartsák ; de azon 
szerződések, melyek a községekre rá voltak erő
szakolva, azok semmisittessenek meg és kötelező 
erejök szűnjék meg. Ha ez meg nem történik, ak
kor ezen törvényjavaslatot részletes tárgyalás alap
jául el nem fogadhatom. 

E l n ö k : Miután a t. ház ezen törvényjavas
latot már akkor, midőn a közvetett adókról szóló 
törvényjavaslatok felett együttes vita tartatott, 
átalánosságban elfogadta: most a részletes tárgya
lás következik. 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1 8 6 5 ' 8 , VIII, 

j SimonyiErnö: Ha ez igy áll, akkor nem 
j tudom, miért bocsáttatott most átalános tárgya

lásra. 
Mihályi Péter jegyző {olvassa a törvényja

vaslat első szakaszát.) 
Kerkapoly Károly előadó: A központi 

1 bizottság ezen szakaszt követközőleg kívánja át-
j alakitni: „A pénzügyminiszter felhatalmaztatik, 
I hogy a bor- és húsfogyasztás iránt jelenleg fenálló 
| rendszabályokat és árszabásokat 1868. deczember 
| 31-ig érvényben és hatályban tartsa." 

Vadnay LajOS: T. képviselőház! Ismerve 
j hazánknak jelen pénzügyi viszonyait, igen jól tu-
I dom, hogy az állam tetemes költségeinek kellő fe-

dezhetése tekintetéből mindaddig nem lehet jelen
tékeny könnyitést eszközölni a mostani adózás sú
lyos voltán, míg egy ujabb, mig egy teljesebb adó
rendszer és annak alapján egy igazságosabb adóz
tatási kulcs nem fog kidolgoztatni, a mi minden
esetre huzamosabb időt s munkát igényel; azt is 
tudom, hogy jelen financzialis helyzetünkben az 
állambevételek egyes tételeit ugy, a mint óhajta
nok, nem törölgethetjük el a nélkül, hogy azokat 
másokkal pótolhassuk. 

Azt sem tagadhatom, hogy a különböző adó
nemek közt többeknek itt a teremben hallott vilá
gos nyilatkozatai ellenére is a közvetett adókat 
tartom legigazságosabbaknak; hiszem azt, hogy a ki 
minő mértékben vesz részt és húz hasznot valamely 
fogyasztási tárgygyal való üzletből, az, igazságos 
kulcs szerint megadóztatva, ugyanazon mértékben 
viselje a terhet is. Ugyanazért részemről óhajta
nám , vajha az el nem titkolható földre és 
fekvőségekre hárított terhes közvetlen adók köny-

I nyitve, az államkiadásoknak legnagyobb részét is 
közvetett adókkal lehetne fedezni. 

S A bor- és húsfogyasztási adóra nézve tehát 
| nincs elvben kifogásom ; de viszont meg vagyok 
| győződve arról is, hogy olyan tárgyak, melyek 
j tulajdonképen nem is lehetnek a fogyasztási adó-
| nak tárgyai, melyeknek fogyasztási adója az ál

lamkincstár jövedelmének tetemes és érzékeny 
csökkentése nélkül rögtön megszüntethető, me
lyekre az előbbi kormány inkább csak adószapo-
ritási törekvésből és a szegény nép szándékos sa-

| nyargatása végett terjesztette ki a fogyasztási adót, 
í mondom, az ilyen tárgyak a fogyasztási adó 
; alól minden halasztás nélkül azonnal felmentendők 
| lennének. 

Ily fogyasztási adótárgyra hívom fel a t. ház 
j becses figyelmét, annyival inkább, mivel ezen íb-
. gyasztási adó épen a bortermelő szőlősgazdáknak 

legszegényebb ostályát sújtja méltatlanul, azon 
osztályt, melynek sorsán enyhíteni magasztos 
feladata a törvényhozásnak. Magában azt sem tar
tom helyesnek és igazságosnak, hogy a borter-

24 
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melő szőlősgazdák, kik különben is igen drá
gán fizetik a szőlőföldadót, még azon néhány 
korty bortól is kénytelenek fogyasztási adót fizetni, 
melyet kinos munkájok utánnyert,saját terményök-
ből fogyasztanak el. Ugyanazért óhajtanám, hogy 
e tekintetben most mindjárt segíthetnénk sor
sukon ; de minthogy ugy értesültem, hogy a t. 
pénzügyminiszter iir maga szándékozik jövőre e 
tekintetben kedvező intézkedéseket tenni, ezen in
tézkedésektől várva, ezúttal e tárgyról nem kivá-
nok bővebben szólani; nem nyughatom meg 
azonban abban, hogy a borfogyasztási adó ürügye 
alatt még a lőrére is ki van terjesztve a fogyasz
tási adó, és ki lenne terjesztve ezentúl is folyvást. 
ha a törvényjavaslat ugy, a mint elő van terjesztve, 
a t. ház által elfogadtatnék. Mely lőre nem 
egyéb, mint a kitaposott szőlőre öntött viz-ital, 
melyet a szőlősgazdák részint magok, részint csa
ládtagjaik és napszámosaik nyári szőlőmunkaide
jén használnak; azon ital, mely nélkülözhetlen 
a szegény szőlősgazdáknak már egészségi szem
pontból is, mert pótolja a részint teljesen hiányzó, 
részint a naphosszat állott, megromlott és egész
ségtelen viz helyét; a fölött szükséges kellék ma
gára a fogyasztási adó tőkéjének, a bornak előál
lítására is. Hogy ezen savanyitott viz bár fogyasz
tási adó tekintetében a borral egy kategóriába té
tessék, azt se az igazsággal, se a méltányossággal 
megegyeztethetőnek nem tartom. 

Két észrevételt hallottam, melyek állítólag-egye
lőre gátolják a lőrefogyaztási adó megszüntetését. 

Az egyik ellenvetés az, hogy erre az évre már 
ki levén haszonbérbe adva a fogyasztási adó, 
könnyen megeshetnék, hogy a lőrefogyasztási 
adómentesség miatt a haszonbérlők számos kér
vényekkel fognának majd alkalmatlankodni a 
kormánynak. Megengedem, megtörténhetik, hogy 
némely haszonbérlők ügyesen felhasználva a ma
gok érdekében ezt is, alkalmatlankodnának a kor
mánynak ; méltóztassék azonban megengedni a t. 
kormány, én azt hiszem, hogy ezen üres, kopár 
és könnyen visszautasítható alkalmatlankodásnál 
sokkal nagyobb s fontosabb tekintetet érdemel 
azon tekintet, hogy a legszegényebb néposztály, 
az ország szó'lőmives osztálya ez által igazságos 
megnyugtatást nyerhessen ; a mit annyival is in
kább kívánhat és követelhet a t. kormánytól, 
mert nem tartliatni attól, hogy ezen haszonbérlők 
alapos keresettel támadhassák meg a kormányt; 
és pedig azért nem, mert a fogyasztási adó tár
gyairól szóló alaprendszabályokban egy szóval 
sincs említés téve a lőréről, s még kevésbbé van a 
lőre a bor kategóriájába téve, s ha későbben tétet
tek volna is ereszben pótrendeletek, azok egyedül 
az absolut volt hatalom sajnos maradványai és a 
nép zsarolására intézett visszaélések. De nem fél

hetni alapos keresettel való megtámadástól még 
azért is, mert tudva van, hogy az indemnity a t. 
kormánynak a folyó év végéig levén megadva, 
azon haszonbérlők, kik egész évre szerződtek, már 
azon előtudattal szerződtek, hogy a törvényhozás 
ezen tekintetben változtatást is tehet a fogyasztási 
adó alá eső tárgyak némelyikén. Tehát alapos ke
resettől a t. kormány nem félhet, és ez nem lehet 
indok arra, hogy a lőre továbbá is még ez évben 
fogyasztási adó alá legyen vetve. 

A másik ellenvetés az, hogy a borfogyasztás 
kellő szabályozása nélkül könnyen visszaélésre 
szolgáltathatna alkalmat a lőrefogyasztási adó
mentesség , a mennyiben ennek ürügye alatt 
lőre helyett bort fogyasztanának. Ezen ellenvetés
nek, elméletileg tekintve, van ugyan némi lát
szólagos nyomatéka, de a melyet teljesen meg-
czáfol a gyakorlat. Meghiszem, lehetnének o-
lyan szőlőgazdák , kik hajlandók volnának 
mind magát a kormányt, mind pedig annak 
közegeit, a fogyasztási adó haszonbérlőit meg
csalni; de épen az ilyen csalfa szőlős gazdák
ról legkevésbbé lehet feltenni, hogy önmagokat kí
vánnák megcsalni. Már pedig, a ki lőre gyanánt 
bort fogyasztana, az önmagát csalná meg. Vegyük 
practice. Tudjuk, hogy a szüret után minden sző
lősgazda köteles maga termését mind minőség, 
mind mennyiség, mind hordó számra bejelenteni, 
belajstromoltatni, és azokról a szőlősgazda köteles 
vagy a kormánynak, vagy közegének, illetőleg 
a fogyasztási adó haszonbérlőjének beszámolni. 
Mikép számol ? Minthogy már a minőség, mennyi
ség és hordószám tudva van, nem számolhat be 
mást, mint azt, mint a mit elad. A lőre pedig nem 
oly czikk, a mely eladható volna, még kevésbbé 
pedig olyan, melyet bor gyanánt lehetne eladni; 
természetes tehát, hogy a mennyit nem tud eladásra 
beszámitni, annyi fogyasztásnak tekintetik, s fizeti 
tőle a fogyasztási adót. A ki tehát lőre helyett bort 
fogyasztana el, az bizonyosan csak magát csalná 
meg, mert fizetni lenne kénytelen a lőre helyett 
elfogyasztott bor adóját is, a lőre pedig, mely se el 
nem adható, se nem tartható, nyakán veszne. 
Már én, t. ház, hiszem, hogy vannak emberek, 
a kik szeretnének másokat megcsalni; de nem hi
szem, hogy volna, a ki önmagát szeretné meg
csalni. Egyébiránt, hogy még e tekintetben is biz
tosítva legyen a t. kormány, óhajtanám, a törvény 
mondja ki világosan: hogy a lőrefogyasztási adó
mentesség csak a bortermelő szőlőgazdáknak, ezek 
családtagjainak s napszámosainak használatára és 
csupán a szüret alkalmával eleve bejelentendő lő
remennyiségre terjedjen ki, de csupán a bortermesz
tő saját családtagjai és napszámosai számára, 
s hogy ezen mentesség csupán a szüret alkalmá
val bejelentendő lőre mennyiségére terjed. 
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Ezen értelemben vagyok bátor t. képviselő
társammal együtt ezen módositványt benyújtani, 
kérvén a t. házat, hogy azt szokott igazságszere
tete szerint pártolni méltóztassék. (Helyeslés.) 

M i h á l y i Pé ter j egyző (ohassa Vadnay La
jos és Horváth Lajos módositványát): „A bortermelő 
szőlősgazdák szegényebb osztálya sorsán való 
enyhítés, s ez által hazánk egyik jelentékenyebb 
jövedelmi ága, a bortermelés érdeke tekintetéből, 
a következő módositványt ajánljuk a tisztelt kép
viselőháznak, jelesen: 

„A 2-ik szakasz helyére ezt: „Kivétetik 
mindazonáltal a szőlőtörkölyre öntött vízből készi-
tett, s a bortermelő szőlősgazdák és ezek napszá
mosai által használtatni szokott úgynevezett lőre, 
mely fogyasztási adó alá nem esik. Nehogy azon
ban ezen mentesség az államkincstár borfogyasz
tási adójövedelmét csökkentő visszaélésekre szol
gáltasson alkalmat. a lőrefogyasztási adómentes
ség csupán a bortermelő szőlősgazdák, ezek csa
ládtagjai és napszámosai használatára, és csak a 
szüreteléskor általok eleve bejelentendő szükséges 
mennyiségre érthető." 

„Ezt követné aztán a mostani 2-ik szakasz, 
mint 3-ik szakasz." 

N é m e t h K á r o l y : Tisztelt ház! Ámbár 
azok után . a miket előttem szóló képviselőtár
sam inditványba hozott törvényjavaslati módosítá
sának indokolására, és illetőleg a lőrének már a 
folyó évben történendő adómentesítésére nézve 
előadott, tökéletesen elégséges pártolásomat csak 
egyszerűen nyilvánítani: szükségesnek találom 
mégis további felszólalásomat azokra vonatkozólag, I 
a miket az igen tisztelt pénzügyéi' úr a jövő tekin
tetében, és jelesen a bortermelők saját borszükség
letének adómentesítése tárgyában hozott ígéretbe, 
annálfogva, mert ezzel a jövő tekintetében is a 
bortermelők azon osztályán, mely városokban la
kik, csakis egy irányban volna segítve, és a leg-
nyomasztóbb aránytalanság, mely a boradónál 
tettleg fenáll és a városi bortermelőket vég elpusz
tulásra juttatja, még továbbra is fenmaradna. 

A tényállásnak egyszerű előadásával teljesen 
igazolható lévén állitásom, leszen szerencsém a 
tisztelt ház engedelmével az adatokat rövideden 
elősorolni, s kecsegtetem magamat azon remény
nyel, hogy ekként meggyőződvén a tisztelt ház 
és pénzíigyér úr állitásom valósága felől, ez irány
ban sem fogják megtagadni a szükséges javítást 
és segedelmet a jövő tekintetében. 

A boradóra nézve három osztály lévén fel
állítva, fizetnek Pozsony városában a bortermelők 
minden akó bor vagy lőre után egyaránt 1 frt 
68 krt, mig az e várost környező és jobb minő- | 
ségü bort termesztő számos egyéb községekben ' 
minden akó után legfelebb 50 krt fizetnek az ille- i 

tők. Továbbá fizet a pozsonyvárosi szőlőbirtokos 
a szőlőnek minden holdja után földadó fejében 
majdnem 7 forintot, azaz: 1355 hold szőlő után 
9494 forintot, mig az ugyanezen városbeli 
egyéb termelésű, és a szőlőnél nagyobb értékű 
földnek 3968 holdja után 8342 forint fizettetik 
földadó fejében. S végre fizet a pozsonyvárosi 
szőlőmivelő a saját lakházacskájában létező prése-
s pinczéjétől is házbéradót, s fizeti a mellőzhe
tetlen s drága napszámost • ellenben a falusi 
községbeli szomszéd szőlőmivelők házaik után 
csakis a néhány forintból álló házosztályadót, bír
ván egyébként sokkal olcsóbb napszámosokkal is. 

A bortermelési költségeknek ily aránytalan
sága mellett lehetetlen, hogy Pozsony városa, 
mely évenkint körülbelül 50,000 akó bort termeszt, 
és a melyben a sernek használata mellett mindin
kább apad a borfogyasztás, kiállhassa a vidéke-
beli számos községek s kisebb városokbeli borter
melőkkel a concurrentiát; és miután ezen arány
talanság kisebb-nagyobb mértékben minden többi 
városban is fenáll, kétségkívül legszükségesebb, 
hogy ennek megszüntetésére fordíttassák minden 

'[ igyekezet. 
Másik tárgyát ezen törvényjavaslatnak ké

pezi átalában a fogyasztási adó, melynek erősza
kolt emelhetése tekintetéből történtek osztályozá
sok a városok közt: jelesen ezek közül Pozsony 
s még néhány város a zárt városok sorába is let
tek felvéve azon következménynyel, hogy ezek 
különös és sok tekintetben terhesebb rendszabá
lyoknak vannak alávetve. Meg vagyok győződve, 
hogy, talán Pestet kivéve, minden többi váro
sunkban legnagyobbrészt csak producensek lak
nak, és hogy az ipar vagy kereskedés fejlődését 
is mindegyike nélkülözvén, a fogyasztási adó csak 
káros hatással lehet rajok nézve; azonban nem 
merem hinni jelen pénzbeli viszonyaink közt, hogy 
nélkülözhesse, egyhamar az állam a fogyasztási 
adó fejében befolyó tetemes összegeket, s ugyan
azért ennek további taglalásába nem is bocsátkoz
ván , ez úttal jövőre nézve csak azon különbözte-
tést kívánom egyszerűen megszüntetni, mely a 
zárt és nem zárt városok közt fenáll. 

Ezen javításokra^ és illetőleg ezeknek a jövő 
költségvetésnél való életbe léptetésére lévén irá
nyozva óhajtásom, végzés utján kívánom erre uta
síttatni a tisztelt minisztériumot, s ugyanazért 
ebbeli indítványomat a tisztelt háznak pártolásába 
ajánlván, van szerencsém azt ezennel benyújtani. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő {olvassa Németh Ká
roly módositványát:) „Utasíttassák a kormány kép
viselőházi végzés utján arra, miszerint: 

„1-ször azon nyomasztó aránytalanságot, 
mely a városok, de főleg a nagy városok s falusi 
községek közt egyrészt a termesztett bor után já-

24* 
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ró boradóra nézve, s másrészt a szőlők után kü- j 
lön fizetendő földadó tekintetében, jelesen az egyéb j 
termelési földek irányában fenáll: már a 1869-ik ( 
évi január 1 -tol kezdve megszüntesse, és egyéb
iránt javaslatait oda irányozza, hogy a törkölyből 
készített lőrének azon meghatározandó mennjdsége, 
a mely a termelőnek saját és munkásai fogyasztá
sára szükséges, adómentes legyen, a többi pedig 
a rendes boradónak csak fele részével legyen meg
tel helve ; 

„2-szor igyekezzék megszüntetni azon osz
tályozást és különböztetést, mely a kir. városok
ban erőszakos behozatal mellett jelenleg is azon 
hatással bír, hogy néhány városok zárt városok
nak tekintetnek s mint ilyenek külön rendszabá
lyok alá esnek". 

H o r v á t h Döme.- T. ház! Ha a t. pénz
ügyi miniszter úr azt a kedvezményt, melyet kilá
tásba helyezett, a közelebbifél évre is kiterjesztette 
volna, nem egyszeres köszönettel venném, mint 
fogom venni akkor, de kétszeres köszönettel vet
tem volna azt a jelen esetben, és nem is szólalnék 
fel • igy azonban meggyőződésem parancsolja, 
hogy felszólaljak. Az 1-ső szakaszt, ugy a mint 
van, nem fogadhatom el: nem fogadhatom el, mert 
a termelők irányában ideiglenesen fentartva a 
legméltánytalanabb és legigazságtalanabb. Csak 
a napokban történt, hogy a képviselők egy indi
rect adó neménél, melyre nézve pedig senki sem 
fogta volna, igazolni, hogy az primae necessitatis 
ezikk, a dohány-monopóliumnál a legnagyobb érde-
k t Itséget tanúsítottak : legyen szabad hinnem, hogy 
a bor- és húsfogyasztás! adó iránti törvényjavas
lattól ezt a meleg érdekeltséget nem fogják meg
tagadni : annál kevésbbé fogják megtagadni, mert, 
hogy hazánkban a bortermelés és borfogyasztás 
valósággal a primae necessitatis ezikkek közé tar
tozik, ezt, azt hiszem, hogy közülünk talán senki 
sem fogja megtagadni. Emlékezzenek meg arról, 
uraim, hogy az ország népségének egy tized része 
egyes egyedül és kizárólag bortermeléssel fog
lalkozik, tized része ismét a termelésre mint íőjöve-
delmeinek forrására van utalva. Midőn a tulajdo
nosok szőlőbirtokuk után különben is busás 
adót fizetnek, nem legnagyobb igazságtalanság 
és méltánytalanság-e, hogy a saját fogyasztásukra 
lenhagyott borczikktől a különben is igazán 
tulszigoru boraccist megfizetni kénytelenek ? Em
lékezzenek vissza, hogy midőn az osztrák kor
mány által a boraccis behozatott, két éven át a 
bortermelők részére két akónyi bormennyiség 
adómentesen fenhagyatott, s talán ez az osztrák 
tartományokban most is igy divatozik. E kedvez
ményt a bizottság kilátásba helyezte, és hogy az 
ezen évről elmaradt, azt azzal indokolja,mert a bérleti 
szerződések a még hátra lévő év folyamára meg

köttettek. A bizottság e részbeli indokolását 
törvényes indokolásnak nem fogadhatom el, mert 
midőn a képviselőház által a direct és- indirect 
adónemek először 2 hói a, másodikban 4 hóra 
lettek megszavazva, lehetett-e szerintem végérvé
nyesen a még hátralévő és bekövetkezendő uj 
6 hónapra is minden megszorítás, minden íentar-
tási jog nélkül bérszerződéseket kötni és érvényre 
léptetni? Ebből a szempontból a pénzügyi bizottság
nak indokolását törvényesnek nem fogadhatom 
el, meggyőződésem levén, hogy e kedvezmény
ben a bortermelőknek már ez évben részesülni a 
szoros, az igazság és méltányosság igénylik, miután 
meggyőződésem az, hogy a sok zaklatás miatt 
méltán gyűlölt adónemnél e kedvezményt száz és 
százezer lakos világos érdeke rögtön igényli. 
Nézetem tehát oda járul, hogy e kedvezményt a 
bortermelőkre folyó évre is kiterjeszszük, és e te
kintetben én és több képviselőtársam indítványt 
teszünk, kérve ezt felolvastatni és a ház által el
fogadtatni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa Horváth 
Döme, Vadász Manó, Dani Ferenci, Kiss Miidós és 
Gahody Sándor módositványát:) „Eszó után: „ársza
bások" következzék: ,,azon kivétellel, hogy a 
bortermelő a folyó fél évre saját bortermékéből, 
házi fogyasztásra öt akó bort fogyasztási adómen
tesen tarthat fen, hatályban és érvényben ma
radnak4 '. 

Kerkapoly Károly előadó: A központi 
bizottság részérő] szabad legyen arra, mit Horváth 
Döme képviselő úr felemlített, hogy t. i. azon indo
kolást nem fogadhatja el törvényesnek,mi a központi 
bizottság jelentésében foglaltatik, megjegyeznem, 
hogy a központi bizottságtól távol volt azon szán
dék, mintha azzal lehetlenségét akarta volna ki
mondani a változtatásnak. A bizottság is ugy vélte, 
s részemről én is ugy hiszem, hogy a pénzügymi
niszter urnák feltétlen kötelező szerződéseket az 
év második felére kötni nem volt hatalmában; de 
nem is kötött. A szerződésekben fön van tartva, 
hogy ha az országgyűlés a létező jogi állapotban 
időközileg változtatást hozna be, akkor a szerző
dések nem állhatnak ellen ezen változtatások léte
sítésének. 

Hanem financziális baj van a dologbán, nem 
juridicus. 7 — 8 ezer szerződésről van ugyanis szó, 
melyek ezen föltevés alapján köttetnek, hogy a 
dolog marad a réginél; s ha ezen előfeltevés a 
törvényhozási idő közben tett intézkedéséné fogva 
megváltozik: természetes, hogy kártérítés követe
lésére nem lesz az illetőknek joguk a fentartásnál 
fogva, de lesz a visszalépésre. 7 — 8 ezer szerző
dés megsemmisítése, s rögtön ujakkal kicserélése 
nem oly egyszerű: mert ha péld. 5 % hagyatnék 
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szabadon, könnyű lenne azt mondani: hogy 20-ad 
része a bérösszegnek maradjon el, mert ez esetre 
20-ad része hagyatnék szabadon. Igen, de a keze
lési költségek ép oly nagyok maradnának, daczára 
azon levonásnak. Ez oly titulus, melyről tudjuk, 
hogy midőn idoközileg uj szerződéseket kel! kötni, 
rendesen az államkincstár rovására történik, és 
pedig annak nagyobb mérvben megrövidítésével, 
mint a mennyit igazol az adózóknak engedett 
kedvezmény. 

Egyébiránt azt hiszem, megnyugtatására szol-
gálna a t. háznak és az érdekelt képviselő urak
nak, ha kimondatnék, hogy az ide vonatkozó tör
vényjavaslat behozására egy bizonyos praeclusiv 
terminus tűzessék ki. 

Deáky Lajos : Én az 1-sö szakasz azon ren
delkezése ellen, hogy a bor- és húsfogyasztás meg
adóztatása iránt jelenleg fönálló rendszabályok és 
árszabások jövőre is érvényben és hatályban ma
radjanak , kénytelen vagyok felszólalni, és pedig 
1-ször következetesség- szempontjából: mert, mint 
ezelőtt is megjegyeztem , oly rendszabályt, mely 
tulajdonképen kinyomva, a képviselők közt ki
osztva és a ház által tárgyalva nem volt. megálla
pítani, módosítani vagy változtatni nem lehet; és 
én, mint törvényhozói tag , nem szeretném . ha or
szággyűlésen kívül szemrehányásokkal találkoz
nám, mikép képes voltam oly szabály érvényben 
tartása, megváltoztatása vagy módosítása fölött 
szavazni, mely, mint előbb is megjegyzem, a 
ház által tárgyalva soha sem volt. A pénz
ügyminiszter úr e tekintetben terjeszszen elő sza
b á s o k a t , melyekhez a ház hozzászólhasson ; így 
azokat nem ismervén, oly dolog fölött határoz, mit 
legalább a ház tagjainak nagyobb része nem tud. 

De kénytelen vagyok e szakasz ellen még 
más tekintetből is felszólalni: mert azon osztrák 
pátenseket, melyeket az absolut kormány az általa 
kibocsátott küldöttség javaslata után készíttetett a 
só-, dohány- és más jövedékek tárgyában, a tapasz
talati életre alkalmazva, legtöbbnyire magok az 
osztrákok, az absolut kormány emberei is sok te
kintetben igazságtalanoknak tartották, épen azért 
azok azt oly szigorral nem is hajtották végre. 

Ha tehát mi e gyűlöletes pátenst törvény 
erejére emeljük, és mint törvényt annak megfe
lelő szigorral hajtjuk végre, akkor még nagyobb 
igazságtalanságot követünk el, mint tulajdonkép az 
absolut hatalom emberei követtek el. 

Esetet hozok fel:Kraszna megyében, melynek 
egy részéből magam is képviselőnek vagyok vá
lasztva , Szilágy-Somlyó városa, a bor- és husfo-
gyasztási adóra nézve, a kincstárral szerződvén, 
tzen szerződés határideje közelebb a minisztérium 
deje alatt letelt, és igy ujabb egyezkedésnek 

helye és ideje állván elő, midőn e felett a kincstár 

Szilágy-Somlyó városával kiegyezni nem tudott — 
pedig megjegyzem, hogy ezen hus- és borfogyasz
tási adó, épen mint a hógörgetek, évről évre csak 
növekedett, de soha sem apadt -— egy fináncznak 
helytelen feljelentése következtében a pénzügymi
niszter úr az eddigi fogyasztási adót legalább is 
20 — 25°/0-kal felébb emelte. A hatóság jelentést 
tett ez iránt a megyéhez, és mind a város, mind a 
megye felírást intézett a pénzügyminiszter úrhoz, 
s kérték, hogy mivel az indemnitynél fogva csak 
is arra van felhatalmazva a minisztérium, hogy a 
régi adót a régi mód szerint szedje, ne méltóztassék 
az adót feljebb emelni, hanem a létezőt továbbra is 
megtartani, mert már ez alatt is végtelenül meg
terhelve érezek magokat. Azonban a pénzügymi
niszter úr arra nem hallgatott, hanem, mint mon
dám, 20 — 25%-kai felébb emelte ezen városban 
a bor- és húsfogyasztás! adót. 

Ha tehát ezen szakasznál fogva fel fog hatal-
maztatni a pénzügyminiszter úr, hogy az ilynemű 
szerződést, a maga tetszése szerint, ad lubitum föl
emelhesse , akkor sokkal súlyosabb állapotnak 
nézünk elébe. mint a milyen alatt nyögtünk az 
absolut rendszer alatt, mely hasonló körülmények 
között az önkényü adóemelés helyett gazdái ke
zelést, a fogyasztási tárgy adójának fmánczok ál
tali, bár kellemetben. de igazságosabb beszedését 
rendelte. 

Én tehát a különben is túlterhelt s inkább az 
indemninity szerint is kedvezményekben részesí
tendő adózó nép . s az alkotmány érdekében, 
mely az adókivetés jogát magának tartotta fen, 
köteleségemnek tartom, ezen pont ellen felszó
lalni. 

De felszólalok azért is, mert ez egyik neve
zetes iparágunkat, a bortermelést, fináncz nyűgei 
miatt, akadályozza. E mellett ezen szabályoknak 
alkalmazása szerint oly adótárgy, melytől már 
egyszer az állam az adót megvette, kétszer, három
szor, sőt többször is megadóztatik. Például ha vala
ki valamely városban a hus- és borfogyasztási adót 
már megfizette, de a tárgyat Pestre vagy más vá
rosokba szállítja, ismét és külön meg kell hogy 
fizesse a fogyasztási adót; pedig vélekedésem sze
rint oly tárgyért, melyért az adóköteles polgár már 
egyszer megfizette, kétszer, háromszor nem ter
heltethetik. 

Véleményem csak oda terjed, hogy a minisz-
teriumnnk tétessék kötelesség-évé. hogy a bor- és 
husmegadóztatás tárgyában ne az absolut kormány 
idejéből átvett rendszabályokat, hanem ujakat ter
jeszszen elő. (Helyeslés a szélső balon,) 

Besze JánOS: Esztergom városa, melyet 
képviselni szerencsés vagyok, átalábau és egészen 
a szó'ló'mivelés után tengődik; tengődik, mondom, 

! mert, küzd, mint minden szőlőtermesztő, nem csak 
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az elemi csapásokkal, hanem küzd mindig az accist 
segyebet haszonbérben birok zaklatásaival. Eszter
gom városa ismerve, hogy a hazának terhei vannak, 
fizeti még az accis adókat is, ha nem is szívesen, 
de fizeti, belátva azt, hogy ezek nélkül a haza je
lenleg nem boldogulhat. A zaklatásoktól, amennyi
re tud, menekszik esze által, és íájdalom, fondor
kodások által, mivel annyira vitték már accisos, 
íinanczialis zsidók és azok felügyelői, hogy ezeket 
kijátszani, ha tudja, kötelességének is kezdi tekin
teni a nép, a mi nagyon rontja a közerkölcsiséget. 
A szőlő oly ápolást kivan, mint a csecsemő' gyer
mek, mert azt is dajkálni kell, s az embernek a 
mire minden munkáját pazarolja, kell, hogy vala
mit láthasson is belőle. Már most, miután megfi
zette az adót földjétől, megfizette az accist a kocs
mában mérendő borától, hogy akkor azon szegény 
magyar ember meg ne ihassa accis nélkül azon 
bort, a melyet maga termesztett, a mint az ő ter
mészete megkívánja: (Derültség) ez oly eljárás, 
melyet, nem tudom, Chinában végy máshol lehet
ne-e találni? (Tetszés.) A magyar embernek termé
szete a vendégszeretet; borral megkínálja, itatja 
vendégeit, jó barátait: azért én azt követelem, 
hogy minden bor , a mit saját terméséből maga 
vagy vendégszerető természeténél fogva jó bará
taival megiszik, most és minden időben, örökké 
accis nélküli legyen. (Elénk helyeslés.) 

A mi pedig a lőrét illeti, (Halljuk!) ez a íinan
czialis operatiónak már non plus ultra kificzarni-

tása: mert hogy a saját földjétől megadóztatott 
mustjától megaccisált ember forró kánikulai na
pokban enyhítésül vizet öntsön a törkölyre s igy j 
felüdüljön : ha ezt Kern teheti, hol van akkor a ha- \ 
zában egy kis öröm ? hol van egy kis kényelem ? | 
hol tehát a munkálkodni akaróban a buzgalom? ; 
Szóval elzsibbad csirájában itt a buzgalom, a biza- ; 
lom a jóakarattal egyaránt. Én a lőrét egyátalá- • 
ban sem most, sem soha megaccizáltatni nem kí
vánom , és azért Vadnay Lajos képviselőtársam 
indítványát pártolom. (Helyeslés.) 

KacskOViCS IgnáCZ: Igen sajnálom, hogy j 
az előttem szóló véleményére azt kell nyilvánita- ' 
ni, miután Magyarországon az a szerencsétlenség, j 
hogy sok rósz bor terem, a lőreadóztatás nélküli fo- j 
gyasztás által nem óhajtom a rósz bort szaporittatni; i 
hanem annyival szivesebben üdvözlöm a miniszter 
urnák azon jövőre kilátásba helyezett nyilatkozatát, ; 
mely szerint mindenki 5 egész 15 akóig szabadon, j 
adómentesen fogná borát használhatni; de ezt óhaj-
tom mindjárt a jövő fél évben életbe léptetni. Hogy ; 
pedig ez nem lehetetlen, a pénzügyminiszter ur-
nak, ugy látszik, saját nyilatkozatai kimutatták. Ö ' 
azt mondta, hogy ez által a kincstár nagy hiányt ' 
nem fog szenvedni, és hogy jövendőre az egész 
évi hiány nem lesz túlságos és elviselhetlen az ál

lamra. Ha ez igy van, akkor az idei fél évre 
még kevésbbé lesz. Én tehát óhajtom külön sza
kasz által beigtatni a törvénybe, hogy a jövő 
fél évre ezen öt akó adóelengedés minden bor
termelőnek megadassék. E szerint Horváth Dö
me inditványát pártolom. 

Madarász József : Kecskemét városa érde
mesképviselőjénekfelszólalása következtében, a k i 
azt monda, hogy a dohányjövedék tárgyában nyi
latkozott meleg rokonszenv folytán ép oly meleg 
pártolást fog találni reménye szerint a jelen kérdés
ben levő tárgy is, épen oly érdektelenül, mint va
lószínűleg ő, a ki sem az egyik, sem a másiknak 
élvezetét nem ismerem, mondom, bár oly önérdek -
telenül, mégis kötelességemnek tartom az általa 
kivánt meleg pártolást nem csak magamévá tenni, 
hanem azt kissé bővebben is éreztetni hazánknak 
mind bortermelőivel, mind borfogyasztóival. 

Az itt előterjesztett több rendbeli módo
sítások meggyőztek engem, hogy pártoljam 
én is Vadnay képviselőtársamnak azon állítását, 
miszerint az állam költségeinek fedezéséről okvet
lenül gondoskodni kell; de nem pártolhatom azon ál
lítását, hogy az adózók terhein csak is igazságosabb 
adórendszer segíthet. Tökéletesen igaza van, hogy 

j az adózók terhein az igazságosabb adórendszer is 
I segit; de meg fog bocsátani, hogy bizonyára az 
' állam szükségeinek takarékossági szempontból 

összevonása s igy a kivetett államköltségeknek 
megvizsgálása, megfontolása után összébb vonása 
is minden esetre oly ága már önmagának az állam 
s a képviselet kötelességének, mely szerint ha bi
zonyos szükségtelen kiadásokat kitörül, s más, nem 
oly annyira szükséges kiadásokat mérsékel : ez ál
tal is könnyebbség tétetik az adózókon. Igy én előre 
megemlékezve bizonyos Hlavacs-féle megadóztatás! 
óhajtásoktól, önmagamban érzem annak kötelessé
gét, hogy ha az állam bevétele a hús- és borfo
gyasztás által némileg kevesbittetnék : kötelessé
gem azt még is pártolni, mert meg akarunk takarí
tani az államnak majdan bizonyos össze
geket. 

E tekintetben meggyőződvén a t. képviselők 
által beadott módositványokból a jelen, a központi 
bizottság által előadott első szakasz elégtelenségéről, 
merném mondani, majdnem alkotmányossági szem
pontból meg nem állhatásáról, a következő indit-
ványnyal vagyok bátor meleg keblem érzete szerint 
Horváth Döme képviselőtársamat támogatni. (Ol
vassa:) „Indítvány. Tekintettel mind arra nézve, 
hogy erőszakolva is lettek bizonyos községek a 
borfogyasztási szerződések megkötésére, s annak 
törvény esitését jog és igazság is tiltják; tekintettel, 
hogy a husfogyasztók és termelök érdeke az ed
digi szerződéseken és adózásokon nevezetes válto
zásokat igényel: határozza el a ház : a bor- és hús-
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fogyasztási adók iránti törvényjavaslat 1. szakasza 
az érdekek bővebb megvizsgálása végett az osz
tályokhoz utasíttassák vissza." Indítványomat, a 
ház figyelmébe ajánlva, ezennel beadom. 

Mihály i Péter j e g y z ő {olvassa Madarász Jó
zsef indítványát.) 

Deák Ferencz : T. ház ! Azon módositványt, 
melyet két képviselő a lőrére, vagy, mint némely 
vidéken hívják, zsigerre nézve előterjesztett, én is 
pártolom, pártolom pedig két szempontból: először 
azért, mert csakugyan a legszegényebb munkás 
nép érzi annak hasznát a nélkül, hogy az állam 
tetemes kárt szenvedne; másodszor pedig, a meny
nyire én ismerem a dolgot — pedig hiszen minálunk 
is igen sok bor terem, nálunk is készítenek lőrét 
— az tulajdonkép nem bor, az nem egyéb mint a 
törkölyre öntött viz, nem tartom pedig igazságos
nak hogy még a vizet is megadóztassuk, Hogy pedig 
az nem bor, e tekintetben mernék hivatkozni az 
egyházi rendre, mely megmondhatja , hogy a lőrét 
consecrálni sem lehet, pedig minden bort lehet 
consecrálni. [Derültség.) 

Engem nem tartóztat azon tekintet sem, hogy 
szerződések vannak már kötve az év végéig: mert 
mindezen szerződések az indemnity ótalma alatt 
és a törvényhozás rendelkezési jogának fentartása 
mellett köttettek. Ha akár egészben, akár részben 
a törvényhozás változtatásokat tesz, ezek a szerző
dések által nem lehetnek kivihetlenekké. Arról is 
meg vagyok győződee, hogy ha valamelyik bérlő 
lemondana is a szerződésről, mert a lőrével azt 
hiszi, hogy veszt : bizonyos, hogy újra kiadják 
árendába és vagy az vagy más ép ugy ki
veszi. 

Az, hogy bizonyos percent szabad bevitel 
engedtessék a borból, igen czélszerü intézkedés 
lesz, és óhajtva várjuk, hogy miniszter úr jövőre 
ily javaslatot terjeszszen elő. Ha a percent lenne 
kevés vagy ha csak átalában percentualis enge
delem adatnék, az ismét nem a szegény népen 
segítene. Azért bizonyosan fog a miniszter oly mó
dot kigondolni, hogy ugy a fogyasztókon, mint a 
termelőkön egyaránt az állam tetemes károsodása 
nélkül segítve legyen. 

De addig, míg- ez megtörténik a borra nézve. 
ne adóztassuk meg a vizet, és mondjuk ki , 
hogy a lőre megadóztatását a ház nem akarja. 
Pártolom a módosi ványt. (Helyeslés.) 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : Több íz
ben hivatkozás történt a megkötött szerződésekre. 
Mint a központi bizottság előadója előadta, ré
szemről is nyilváníthatom azt, hogy minden szer
ződésnél, mely egy évre köttetett, határozottan ki 
van a szerződésben jelölve az is, hogy érvényben 
csak azon esetben marad, ha a törvényhozás to
vábbra is elrendelni ezen adónem megtartását; 

ehát jogi szempontból nincs semmi nehézség, és a 
minisztérium nem is cselekedhetett máskép, mint 
azon fentartással kötni meg a szerződéseket; mind
amellett, ha nevezetes változások történnek a je
lenben f nálló rendszerűéi, a pénzügyi közegek
nek ujab szerződéseket kellene kötni, és köteles
ségem kijelenteni a t. ház előtt, hogy ez nagyobb 
változások esetében nehézségekkel fogna járni, a 
mennyiben ujabb szerződések kötésének esete 
állana elő, 

Ezen szempontból voltam bátor e vitatkozás 
alkalmával elmondani, hogy a legnagyobb nehéz
ség a teendő változtatásokra nézve épen ezen kö
rülmény folytán áll elő. Egyébiránt kiemeltem 
azt is, minő szempontból indulok ki a jövőre 
nézve életbe léptetendő törvény tárgyában. Kijelen
tettem, hogy bor mindenkinek saját használatára 
5-től 15 akóig engedtessék adómentesen és a lőrére 
nézve ezen törvényben tétessék intézkedés 

A mit t. barátom Vadnay képviselő úr indít
ványozott, hogy t. i. a lőre ne adóztassék meg, a 
mennyiben a saját használatra nézve kedvezéseket 
életbe léptetni én is méltányosnak hiszek, észrevé
telem nincs ugyan; hanem azt tartom, t. ház, hogy 
minden ilyen intézkedésben szorosan meg kell ha
tározva lenni azon korlátoknak, melyek közt ezen 
kedvezmények létesítendők, különben visszaélé
sek fordulhatnak elő, melyek a jövedelmet arány
talanul csökkentenék; s ámbár a lőréről az mon
datik, hogy viz, attól kell tartani, hogy ha tör
vényben meg nem határoztatnak már előre is, és 
kellő intézkedések nem tétetnek az ellen, akkor a 
könnyebb bor is a lőrék osztályába fog soroztatni s 
ez által az állam jövedelme kárt szenvedhet. 

Azt tartom, t. ház! miután bátor voltam a vi
tatkozás kezdete alkalmával kijelenteni, hogy ré
szemről nem fogok késni, ha a t. ház parancsolja, 
a lehető legrövidebb idő alatt, .például egy két hét 
alatt törvényjaslatot előterjeszteni, melyben mind
ezen kedvezmények szabatosan körül lesznek irva : 
ebben megnyughatnának a tisztelt képviselő urak 
Részemről most tovább menüi nem kívánnék. Ezen 

I indítványban a megfelelő szabatos meghatározást 
| nem lá tván. . . 

Deák FerenCZ : Megvan az indítványban ! 
Lónyay Menyhért pénzügyér: Részemről 

nyilvánítom, hogy ha az indítvány akkép módo-
sittatik, hogy a visszaélések koi'látolhatók lesznek, 
akkor határozhatunk most is felette. 

Csengery Imre jegyző (olvassa Vadnay 
Lajos és Horváth Lajos módositványát.) 

Zichy A n t a l : T. ház ! Ezen kérdésnek oly 
oldalai merülnek fel. hogy bizony érettebb, külön, 

i speciális ujabb meg ujabb megfontolást érdemelnek. 
Én ismertem egy gazdaságot, hol az volt a 

szokás, hogy az ocsút a gazdatiszteknek szokták 
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kiadni jutalmul. Mi lett ennek eredménye ? A tisz
tek egymással versenyeztek a fölött, hogy kinek 
felesége rostál ki több tiszta buzaszemet az oesuból. 
Én nem akarok visszaéléseknek tág kaput nyitni, 
nem akarom az államkincstárt a humanitásnak 
minden megadandó adója mellett annyira meg
károsítani, hogy azután ne tudjuk meghatározni, 
hogy mi a lőre s mi a bor: mert nem lehe
tetlen itt a visszaélés ; sőt valószinü, hogy benhagy-
ják kipréseletlenül a mustnak egy nagy részét a 
törkölyben, és ami azután a viz ráöntése által válik, 
az nem viz. (Nyugtalanság. Elfogadjuk a módo-
sitványt!) 

A mint első hallásból felfogtam a szövegezést, 
arra lényeges észrevételem van. A mennyiben 
magam is falusi ember voltam, tudom jól, hogy °a 
legszigorúbb munka az aratás, és ha valaha a 
közegészségre különös figyelmet kell fordítani, en
nek ezen munka ideje alatt van helye. Hivatkozom az 
itt jelenlenlevő gazdaemberekre, vajon nem épen az 
aratás ideje-e a legfontosabb ? E tekintetben pedig 
— legalább,mint én egy hallásra kivehettem, megle
het, hogy később capacitáltatom — a kérdéses fogal
mazás a czélnak meg nem felel : mert szorítja az e 
részbeli intézkedést kizárólag a szüret idejére. 
{Ellenmondás.) 

Bocsánatot kérek, ha nem eléggé szakavatot-
tan szólok a kérdéshez; de minden esetre elég fon
tossága van ezen kérdésnek, és nem tartanám el
veszettnek azon fáradságot, hogy az osztályokhoz 
vagy legalább a központi bizottsághoz utasíttassák 
vissza. 

BÓnis S á m u e l : T. ház! Miután ezen tör
vényjavaslat ugy is már csak ezen évre szól, s igy 
azon veszély nem fordulhat elő, melyet előttem 
szólott érdemes képviselő úr előadott, mivel a mi
niszter úr jövőre a törvényjavaslatot ugy fogja 
beterjeszteni, a mint legczélszerübbnek látja : én 
részemről ezt bővebben megfontolandónak nem 
vélem. Már eléggé megfoutoltatott. (Helyeslés) 

E l n ö k : Ha a t. ház belenyugszik abba, hogy 
a Bzavazási kérdések mindjárt feltétessenek és ne 
utasitassék az ügy az osztályokhoz vissza, akkor a 
kérdéseket következőleg teszem fel. 

Madarász József : Szavazzunk előbb az osz
tályokhoz utasítás kérdése felett. 

Elnök : Kérem tehát a t. képviselőket, kik ez 
ügyet jelenleg akarják eldönteni, ezt felállás által 
nyilvánítani. (Megtörténik.) A többség jelenleg kí
vánja eldönteni. 

A Vadnay Lajos és Horváth Lajos képviselő 
urak által beadott módositvány a szerkezetet egész
ben meghagyja, és csak a második szakaszra vonat
kozólag kivan uj szerkezetet, ugy hogy aztán a mos
tani második szakasz legyen a harmadik. Tehát leg
először is a szavazás a központi bizottság által el

fogadott első szakaszra történik; ha ez megtörtént 
és elfogadtatott, akkor következnék a Vadnay La. 
jos és Horváth Lajos által beadott módositvány-
(Helyeslés.) 

Kérem tehát azon képviselőket, kik az első 
szakasz szerkezetét a központi bizottság által aján
lott módositványnyal elfogadják, méltóztassanak 
felállni. (Megtörténik.) Elfogadtatott. 

Óhajtják-e most a t, képviselők, hogy a sza
vazás alá jövő' módositvány még egyszer felolvas
tassák ? (Nem.!) Tehát azon t. képviselők, kik a má
sodik szakasz helyébe a Vadnay Lajos és Horváth 
Lajos által beadott módositványt pártolják s kí
vánják elfogadni, méltóztassanak felállni. [Megtör
ténik.) Elfogadtatott. 

Következik a második, most már harmadik 
szakasz tárgyalása. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a máso
dik szakaszt.) 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház a harmadik sza
kaszt? (Elfogadjunk!) A harmadik szakasz elfo' 
gadtatik. 

Azt hiszem, e törvényjavaslat végleges meg
szavazására a holnapi napot tűzhetem ki. (Helyeslés.) 

Most következik a bélyeg és illeték iránti tör
vényjavaslat tárgyalása. 

Mihályi Pé ter j egyző (olvassa a bélyeg^ ille
tékek és dijak tárgyában beadott törvényjavaslatot'). 

T ó t h K á l m á n : T. képviselőház! A bélyeg
adó jelenlegi tárgyalása alkalmával egy határozati 
javaslatot leszek szerencsés a t. ház asztalára le
tenni, melyben az eddig létező hirlapbélyegadók 
egyikének, a tulajdonképeni lapbélyegnek lehető
leges megszüntetését indítványozom. 

Mindenekelőtt legyen szabad kijelentenem, 
I n o g y journalista létemre is nem pro domo mea 

beszélek, miután a bélyegadó által jelentékenyeb
ben illetett vállalataim nincsenek, hanem teszem ezt 
mint szakember, ki az irodalomnak e részbeli nyo
morúságait, küzdelmeit és túlterheltségét ismerem. 

Mellőzve azt, hogy a hírlapi bélyegadó a bruttó 
jövedelmet adóztatja meg, a mi a világ- minden 
financzialis tudományának elméletével ellenkezik, 
szabad legyen figyelmeztetnem a t. házat, hogy a 
jelenlegi hármas hirlapbélyegadó mellett minden 
napilap az államnak egyes előfizetőjétől mintegy 
6—7 forintot fizet; fizet tehát egy 2000 előfizető
vel biró vállalat az államnak 12—14 ezer forintot 
akkor, mikor 2000 előfizetője arra sem, elég, hogy 
deficit nélkül a lap fenállhasson. 

Nincs is a világon egyetlen állam sem, a hol 
a nálunk létező háromféle bélyegadó fenállana, 
értem a három alatt a posta-, hirlap- és hirdetési 
bélyeget, kivéve tán Franeziaországot, melyet 

' ) Lásd az Irományok 243-dik számának IX. mellékletét. 
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egyébiránt tán sok tekintetben irigyelhetünk 
ugyan, de sajtóviszonyait bizonyára nem. 

Maga az absolufc kormány, mely a hirlapbé- I 
lyeget behozta, azonkívül, hogy általa a politikai 
irodalom fejlődését akarta akadályozni, tette ezt j 
leginkább azért, mert az addig létezett postabé- i 
lyegnek a bécsi lapok legnagyobb része nem volt ; 
alávetve; Bécs világváros s mint ilyen ezrével és j 
ezrével szolgáltatja a helyi előfizetők contingensét; j 
hogy tehát azok is fizessenek adót, miután a posta- í 
bélyeget nem fizették, hozta be a bécsi kormány í 
a tulajdonképeni lapbélyeget, s az akkori „Ein- j 
beit" eszméjénél fogva kiterjesztette Magyaror
szágra is, neui gondolva meg, hogy Magyaror
szágon megforditva a vidék adja az előfizetők leg
nagyobb contingensét, s i gya magyar napi irodal
mat kettős, hármas, csaknem elviselhetlen bélyeg
adó alá vetette. 

Sokan fogják képviselőtársaim közöl azon 
észrevételt tenni, hogy mikép panaszkodhatni a 
hírlapirodalom tulterheltetésről, midőn régi politi
kai lapjaink megvannak, sőt minduntalan ujak és 
ujak keletkeznek; de ezen lehető ellenvetésre sza
bad legyen előre is megjegyeznem, hogy a jelen
leg fenálló összes magyar politikai napilapok közt 
csak kettő van, mely minden más támogatás nél
kül, saját előfizetőiből áll fen s némi jövedelmet 
is képe3 felmutatni, a többi magyar politikai napi
lap vagy egyes pártok anyagi támogatása, vagy 
a kormány subventiója által tartatik fen, s hogy 
az emiitett két régibb politikai lap is képes némi 
hasznot felmutatni, ezt is a legnagyobb gazdálko
dás által érik el, sakkor is mindössze 10—12 ezer 
forint jövedelmet mutatnak fel, midőn az államnak 
egyenkint 30—40 ezer forintnyi bélyeget fizetnek. 

Jól tudom én, t. ház, hogy semmi létezőt le
rombolni addig nem tanácsos, míg helyette ujat, 
jobbat vagy legalább aequivalenst állitani nem 
tudunk; jól tudom én, t. ház, hogy az államház
tartásnak a hirlapi bélyegadó megszüntetése által 
elesett jövedelmét valami módon pótolni kell: de 
erre nézve ajánlom azt, a mit a jelenlegi kormány 
egyik legtekintélyesebb lapja ajánlott néhány év 
előtt: vessük bélyegadó alá lapok helyett a játék-
rescontókat, vagy a mi humorisztikusnak tetézhe
tik ugyan, de nem lenne gyakorlatiatlan, vessük 
bélyegadó alá a photographiát, vagy emeljük fe
lébb a kártyaadót. Ismétlem, t. képviselők, adóz
tassák meg önök a nyervágyat, adóztassák meg 
önök a hiúságot; hanem mentsék fel ezen terhes 
bélyegadó alól a politikai ismeretek terjedésének, a 
szellemnek, a tudomány haladásnak eszközeit. 
(Elénk helyeslés.) 

Végül legyen szabad figyelmeztetnem a t. 
házat, miszerint azon egész enyhítés, melyet én az 
irodalom számára kérek, nem milliók, hanem mind-

KÉX'V. H. NAPLÓ . 1 8 6 % , VIII. 

össze 100,000 forint körül forog, minek könnyű 
kipótolhat ásat imént mutattam ki. 

Megérdemli ezen enyhítést azon irodalom, 
mely magát a haza legnehezebb percze-iben min
dig bátorsággal, gyakran saját lételének koezkáz-
tatásával is, mindenkor a haza érdekei mellett vi
selte. (Atalános helyeslés.) Van szerencsém indítvá
nyomat a t. háznak benyújtani. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa Tóth Kál
mán inditv Inyát): „Tekintettel arra, hogy a jelenlegi 
hirlapi háromszoros bélyegadó a politikai napila
pokra csaknem elviselhetlen terheket ró ; tekintet
tel arra, hogy e hármas teher a vállalatok szellemi 
minőségére és a közönség igényeinek kielégítésére 
hátrányosan ha t : tekintettel arra, hogy ezen adók 
a hírlapok* a politikai és tudományos művelődés 
eszközeinek terjedését és átalában keletkezését is 
lényegesen akadályozzák: ezeknél fogva a képvi
selőház határozatilag kimondja , hogy a háromszo
ros hirlapi bélyegadó közül az egyik, a tulajdon
képeni lapbélyeg, nem rögtön ugyan, hanem lehe
tőleg mielőbb megszűnjék; és megbízza a pénz
ügyminisztériumot, hogy az államtól ekként el
esendő jövedelem pótlásáról gondoskodjék s e te
kintetben a ház elé a jövő évi budget alkalmával 
alkalmilag törvényjavaslatot terjeszszen." 

LuZSénSZky P á l b . : T. ház! Nem akarom 
ismételni előttem szóló képviselőtársunk érveit: 
egyedül csak azt hozom fel, hogy mind akkor, 
mikor valamely jövedelem megszüntetését ajánl
juk, szükséges egy más javaslattal a megszünte
tendő jövedelmet pótolni. (Helyeslés) Én tehát nem 
csak ily jövedelempótlás tekintetéből, de egyszer
smind a haza biztossága és bátorsága tekintetéből 
is merem ajánlani a hirlapi bélyegadó helyett a 
gyufa megadóztatását. Mindenikünk tudja, t. ház, 
mennyi tömérdek szerencsétlenség történik a ha
zában és különösen egyes községekben a gyufa 
olcsósága miatt. (Ügy van!) Az ebből befolyó jö
vedelemmel lehetne tehát nézetem szerint pótolni 
a megszüntetendő hirlapi bélyegadót, s egyszer
smind a szerencsétlenségek ellen is inkább bizto-
sitva lenne a haza. Ennélfogva ajánlom a t. ház 
figyelmébe a gyufa megadóztatását. (Helyeslés a 
bal oldalon.) 

Lónyay Menyhért pénzügyér: T. ház! A 
mennyire kivettem, a beadott módositvány nem 
annyira a tanácskozás tárgyát képező törvényja
vaslatnak módositásáról szól, mint inkább azon 
intézkedésekről, melyek a jövő budget beterjesz
tése alkalmával szem előtt tartandók volnának. 

Abban igazsága van a t. képviselő urnák, 
hogy lehet még mindenféle adókat létesíteni, gyu
fára, photographiákra, kártyákra stb.; hanem áta
lában mostani feladatunk ezen átmeneti korszak
ban az állam jövedelmei'! lehetőleg biztosítani, 

2ö 
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Bizonyára be fog következni azon idő, midőn nem 
osak ezen törvények javításával, hanem más adó
nemeknek, melyek igazságosak és méltányosak, 
behozatalával is fog foglalkozni a törvényhozás. 

Azon állítása ellenében, hogy a politikai lapok 
háromszoros bélyeget fizetnek, engedje meg tiszt, 
képviselő úr, hogy állításának alaposságát kétség
be vonjam : mert oly fizetést is bélyegnek nevez, 
mit fizet mindenki, ki magán levelet küld a postá
val . mert mindenki fizetni köteles a posta vitelbé
rét. Méltóztatnak a költségvetésből tudni, hogy a 
posta passive áll , azaz a jövedelem nem képes fe
dezni a kiadásokat; már pedig ezeu állapot még 
tovább is fog tartani, miután feladata a kormány
nak, bár ez által a postaigazgatás és kezelés kia
dásai folyvást növekednek, azon lenni, hogy az 
ország minden vidéke postaközíekedéssel láttassák 
el; ennélfogva még egy ideig a kiadások növe
kedni fognak. U g y hiszem, ily körülmények közt 
nem lehet azt követelni, hogy a politikai irodalom 
kedvezményben részesüljön, s oly közigazgatási 
á g , mely úgyis passive áll , még inkább azzá le
gyen. U g y hiszem, a képviselő úr maga sem kíván 
ily indokolatlan kedvezést, s elismeri, hogy a vitel
díj nem bélyeg. 

A mi a hirdetési bélyeget illeti : azt nem a 
szerkesztő, hanem a hirdető fizeti, ép ugy, mint 
minden más hirdetésnél; tehát ez sem hirlapbé-
lyeg , de hirdetési bélyeg , mely bármikép történ
jék, mindenki által fizetendő. Egyébiránt hirlap-
bélyeggel csakis a politikai lapok terheltetvék, s 
még itt is k ivan mondva : hogy csak azok, melyek 
többször jelennek meg. 

U g y hiszem, a jövő budget alkalmával a mi
nisztérium gondoskodni fog", hogy, mint minden 
más javaslat, ugy ezen, a t. képviselő úr által 
tett javaslat is tekintetbe vétessék. 

Egyébiránt bátor vagyok még kijelenteni, 
hogy e bélyeg-jövedelem nem 100.000 forintot, 
hanem sokkal nagyobb összeget tesz, kivált az 
utóbbi időben, midőn tudjuk, hogy mennyire áta-
lános és kiterjedt a hírlapirodalom, s mily nagy az 
előfizetők száma, ugy hogy a bélyegjövedelem az 
államnak jelenben már nevezetes jövedelmét ké
pezi. Mihelyt gondoskodni lehet arról, hogy az 
állam ezen jövedelme máskép is fedeztethetik, a 
hirlapbélyeg eltörlése iránt is lehet intézkedni. 

Engedje még a t. ház, hogy azon véleménye
met nyilvánítsam, hogy miután a törvényjavaslat 
változtatását a t. képviselő úr maga sem akarja, 
határozatot hozni nem lehet. Czélszerü-e módosítás, 
ugy hiszem, akkor lesz szabályszerüleg, mint indít
vány tárgyalandó, midőn a tanácskozás alatti 
tárgy be lesz rekesztve, mely azzal ugy sincs szo
ros összefüggésben. U g y hiszem, czélszerü az lett 
volna, ha képviselő úr ezt a jövő budget tárgya

lása alkalmával terjeszti elő. Egyébiránt kijelen
tem, hogy a budget előterjesztéséig , azon kívánat 
teljesítésére nézve, melyet képviselő úr kifejezett, 
úgymint a hirlapbélyeguek más adókkal pótlására 
nézve, minden lehetőt készséggel megteend a mi
nisztérium. 

Halász Bo ld izsár : Csak azért szólalok fel, 
mert miniszter úr nyilatkozata rám nézve nem 
megnyugtató. Mert valamint a dohány-egyedáru
ság s átalában az egyedáruságokra a ház elvben 
kimondta, hogy azokat lehetőségig eltörölni kí
vánja, ugy fogom fel a t. képviselő úr indítványát, 
hogy ő is a hírlapoknál eddig gyakorlatban levő 
bélyegadót el akarja törülni. T. miniszter urnák 
tett észrevétele azt nem zárja ki, hogy a ház előre 
kimondja , hogy elvben eltörli ez adónemet; és a 
minisztériumra bizza, hogy e helyett belátása sze
rint más adóról gondoskodjék. Ezt, legalább néze
tem szerint, kimondani a háznak kötelessége. 

Én a politikai lapokra vetett bélyegadót ugy 
tekintem, mint védvámot a politikai érettség és 
műveltség ellenében. 

Egyébiránt, ha az ily bélyegadót nem a szer
kesztő vagy laptulajdonos fizeti, hanem mi, kik 
olvasunk, most, midőn a falukban is olvasótár
sulatok alakulnak és hírlapok olvastatnak, köte
lességünk e tekintetben intézkedni, hogy azon 
olvasó népközönség ez adózástól mentessék fel. Ez 
hasonló a házadóhoz: ha a törvényhozás a ház
adót 1 %-kal felébb emeli, a nagyobb városi ház
tulajdonosok igen fognak örülni, mert ők e helyett 
3—-4%-kot vetnek a lakbérlőkre. í gy a bélyegre 
vonatkozólag is, ha az l°/o-kal emeltetik, azt mi 
bizonyosan busásan megérezzük; és a mint a cul-
tusmiuiszter úr itt méltóztatott magát kifejezni ak
kor, midőn Csanády Sándor képviselőtársam inter-
pellatiójára felelt, igen helyesen azt mondotta : hogy 
nem elég nekünk az anyagi közérdekek közleke
dési eszközeiről gondoskodnunk, hanem gondos
kodnunk kell a szellemi műveltség közlekedési 
eszközeiről is. Ez pedig kétféle : iskolai és irodal
mi, illetőleg- hírlapíródalmi; a magyar népnek pe
dig, kivált mostani körülményei közt, legalább is 
annyi szüksége van politikai, mint tudományos 
műveltségre. [Helyes! Nagyon igaz! a jobb oldalon.) 

E szempontból pártolom azon indítványt, 
hogy a t. ház legalább elvben mondja ki a hirlap
bélyeg megszüntetését.(Helyeslés a szélső baloldalon.) 

I v á n k a I m r e : T. ház! A mennyire a tisz
telt indítványozó úr előadását értettem, ő nem 
ugyanazt indítványozta, a mit Halász képviselő
társam mondott, hanem azt, hogy a jövő budget 
alkalmával gondoskodjék a miniszter ú r , hogy a 
hirlapadó megszüntettessék és más módon pótol
tassák ; és midőn ezt a pénzügyminiszter úr elfő-
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gadta , ezzel, azt hiszem, indítványozó úr kíván
ságának elég van téve. (Helyeslés.) 

TiSZa K á l m á n : Ha a t. miniszter úr azt 
méltóztatott mondani: hogy ezen indítványt elfo
gadja oly értelemben, hogy a ház határozatilag 
kimondja, hogy a jövő évi budgetben a lapbélyeg 
többé ne szerepeljen, (Ellenmondás a jobb oldalon) 
azon esetben igenis meg lehetünk vele elégedve, 
és elég van téve az indítványnak; de ha a t. mi
niszter úr, a mint most látom a túl oldal nyilatko
zataiból, ezt nem ugy értette, akkor szükség, 
miután indítvány tétetett, szükséges, hogy a kér
dés szavazás alá bocsáttassák. És itt bátor vagyok 
megjegyezni, hogy én oly dolgokra nézve, melyeket 
helyeseknek tart a miniszter úr és az egész jobb 
oldal, azon irtózást a ház határozatától nem értem: 
mert vagy eleget akar tenni a kormány vagy 
nem: ha eleget akar tenni, nincs miért félni a 
határozattól; ha nem akar eleget tenni, akkor le
gyen szíves azt megmondani és indokait előadni. 
Én az indítványt pártolom. (Helyeslés a bal oldatom.) 

J á m b o r P á l : Én nem szóltam volna a 
tárgyhoz; de miután határozatot nem nyerhettünk, 
kénytelen vagyok hozzászólni. (Halljuk!) 

Szeretném Tóth Kálmán barátom véleményét 
az igazság minden érvével támogatni; de az fölös
leges, meri támogatja azt egy hatalmasabb érv. s 
ez az érdek: ez a nemzetnek közös érdeke; érdeke 
a kormánynak ugy, mint a népnek. 

Ezen teher nem csak a kiadókat nyomja, 
hanem nyomja az olvasó közönséget, nyomja a 
betűszedőket, nyomja a munkásokat, nyomja a 
jelent, nyomja a jövendőt. (Fölkiáltások a jobb ol
dalról : Minden adó! j 

Majd minden virágzó államban létezik, vagy 
létezett legalább, a hirlapbélyegadó. 

Midőn Francziaországban megjelent először a 
hirlapbélyeg. az olvasók kérdezték magoktól nem 
kis meglepetéssel : Quest ce que c'est que 5a? 
Micsoda madár az? És midőn jobban megnézték, 
ugy találták, hogy az bizony nem madár, hanem 
a madár szárnyaira rakott ór.suly, súly, mely 
nyomja a gondolatot, nyomja az eszmét, nyomja 
a nemzet kifejlését; és mondhatom, hogy Franezia-
országban a hirlapbélyeg nem valami népszerű volt. 

Angliában kis ideig divott a hirlapbélyeg és 
sok milliót hozott az államkincstárba. Egy reggel 
a nagy britt haza ugy találta, hogy Shakspere 
hazájához nem valami méltó dolog a szellemet, 
megadóztatni, és eltörölte azt, meghagyván csupán 
a postabélyeget. 

Menjünk tovább. Amerikában, a szabadság 
földjén szintén szeretnek mindenből pénzt csinálni. 
Mi van ott ? Az, hogy az adó csak ott következik, 
a hol kétezer előfizető van, azaz a hol a jövedelem 

kezdődik; mi pedig megadóztatjuk azt, a hol jö
vedelem nincs. (Igaz!) 

Uraim! azt kérem. ha már a nemzet vállait 
megrakjuk adóval, az adó mindenféle nemével, 
ne rakjuk meg a szellemet. Pártolom Tóth 
Kálmán képviselőtársam inditványát. (Helyeslés 
balfelöl.) 

Tóth K á l m á n : Pénzügyminiszter úr azt 
mondotta, hogy határozati javaslatomat a törvény
javaslat részletes tárgyalása végén kellett volna 
beadnom. De egy praecedens azt mutatja, hogy a 
dohány-monopólium tárgyalása alkalmával az áta-
lános tárgyalásnál intézkedett a ház a dohány-mo
nopólium ügyében. Ep.en igy tettem én is egy 
határozati inditványt a ház asztalára az átalános 
tárgyalás alkalmával. 

Különben indítványom elég világosan van 
feltéve: én azt kérem a t. háztól, méltóztassék a 
hirlapi bélyegadó megszüntetését kimondani. Nem 
kívánom ugyan azt, hogy a megszűnés rögtön 
történjék, hogy a pénzügyminiszter urnák ideje 
legyen a ház határozata érvényesítésére; de azt 
óhajtom, hogy a ház a hirlapbélyeg eltörlését ha
tározatilag most mondja ki s a pénzügyminiszter 
úr a jövendő budget előterjesztésével adja be a 
törvényjavaslatot. Ebből állott indítványom, me
lyet a t. háznak ismételve pártolásába ajánlok. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: T. ház! 
A tisztelt képviselő úr indítványának támogatásá
ra hivatkozott arra, a mi a dohánymonopolium 
tárgyalása alkalmával történt; de azt hiszem, nem 
helyesen. En is épen arra hivatkozom. Mit tett ez 
alkalommal a ház ? Kimondta , hogy e fontos jö
vedék iránt teendő intézkedésekre nézve elébb egy 
enquéte-bizottságot kivan a czélból, hogy miután 
a kérdés ott minden oldalról megvitattatott, és an
nak eredménye a ház elé terjesztetett, akkor ha
tározzon e jövedék felett a t. ház. És mi az. mit a 
t. képviselő úr kivan jelenben ? 0 már most akar 
végleges intézkedést; holott a dobányjövedéknél 
követett eljárás szerint részemről azt voltam bátor 
kijelenteni, hogy mind azon kutforrásokra nézve, 
melyeknek megnyitása által képviselő úr a hirlapi 
bélyeg megszüntetése folytán elöállandó különbö
zetet fedezhetni hiszi, a jövő budget előterjeszté
séig, a minisztérium gondos előmunkálatokat fog 
előterjeszteni. Miután most, az indítvány értelme 
szerint is, nem arról van szó, hogy a hirlapbé
lyeg egyszerűen megszüntettessék, vagy más kut-
f orrások által hely értesíttessék, és ennek ideje és 
helye a jövő budget tárgyalása alkalmával lesz: 
én hibás eljárásnak tartanám, ha most akar
nánk az iránt határozni, miképe:i járjon el a ház 
a jövő évi budget tárgyalása alkalmával. En ugy 
hiszem, t. ház, hogy e kérdés alapos megvitatása 
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nem mostanra, hauem a jövő budget tárgyalása 
idejére tartozik. (Szavazzunk!) 

E l n ö k : Szavazás előtt fel fog olvastatni a ha
tározati inditvány. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a határozati 
indítványt.) 

ElnÖk: Kérem azon képviselő urakat, a kik 
a Tóth Kálmán képviselő úr által beadott határozati 
nditványt elfogadják, méltóztassanak felállani. 
Megtörténik) 

Most kérem azon képviselőket, a kik ezen ha
tározati indítványt el nem fogadják, méltóztassa
nak felállani. (Megtörténik.) Nem tudván kivenni 
a többséget, kérem a jegyzőket, méltóztassanak 
a szavazókat megolvasni. Kérem azért azon kép
viselő urakat, a kik a határozati indítványt elfo
gadják, még egyszer felállani s állva maradni mind
addig, míg a jegyző urak összeszámítják. (Megtör
ténik.) Az összeszámítás szerint a képviselőház 93 
szavazattal 85 ellenében el nem fogadta a határo
zati indítványt. 

Madarász József: T. ház! Hivatkozva a 
ház szabályaira szót kérek. A ház szabályainak 
62-ik szakasza rendeli: „A szavazás felállás és ülve 
maradás által történik. Atalános többség határoz 
minden esetben. Ha az eredmény kétséges, uj kí
sérlet történik,, B a többség személyenkint megszá-
mittatik." A 63-ik szakasz rendeli: „20 tagnak 
írásban beadott kívánságára az elnöki kijelentés 
előtt is és utána is ^ név szerinti felhívás mellett 
történik szavazás." Én ragaszkodva a ház most 
felolvasott szabályához, a név szerinti szavazást ké
rem. (Nagy zaj, dlenmondások.) 

Tisza Kálmán: E n is a házszabályokhoz 
akarok szólni. (Nagy zaj. Elnök csenget) Kétség 
nem lehet, hogy név szerinti szavazást kérni vég
zés kimondása után is joga van 20 tagnak; azon
ban az imént lefolyt szavazás eredményéből azon 
meggyőződésre kellett jőnünk, hogy a ház sza
bályai értelmében a név szerinti szavazás is híjába 
lenne, mert nem vagyunk határozatképesek. Azért 
méltóztassék a szavazást akkorra áttenni, midőn 
elegendő számmal leszünk. (Nagy zaj.) 

Besze J á n o s : Azon határozata van a ház
nak, hogy ha szavazatképesek nem vagyunk, ak
kor a névsor olvastassák föl, hogy tudjuk meg, 
kik nincsenek itt. (Nagy zaj) Kérem tehát előbbi 
határozatunk értelmében, méltóztassék a névsor 
felolvasását elrendelni. (Nagy zaj) 

Halász B o l d i z s á r : T. képviselőház! Most 
senkinek sem volt eszében, hogy még ma név sze
rinti szavazás lehet: méltóztassanak az órára te
kinteni. Igen sokan jelen voltak, és csak néhány 
perez előtt távoztak el. Én tehát a mellett va
gyok, hogy a névsor most ne olvastassék föl. 

E l n ö k : Tisztelt ház t Az összeszámitás ered

ménye tisztán mutatja, hogy a házszabályok 
értelmében a ház szavazatképes nem volt. Én 
részemről nem tudom, mennyiben lehet a sza
bályokat akként rnagyarázim hogy aztán is, mi
kor egyszer már az összeszámitás megtörtént, 
név szerinti szavazás kérethessék. (De igen!) Ez. 
ugy hiszem, akkorra szól, midőn a többséget az 
elnök nem tudja kivenni és még nem rendeltetett 
el a tagok megszámlálása. De mellőzve ezt, ha a 
tisztelt ház azt méltóztatik határozni, hogy a 
név szerinti felhívás megtörténjék, az meg fog 
történni ; azonban több törvényjavaslat levén, me
lyekre nézve még a jelen ülés alatt hitelesíteni kell 
a jegyzőkönyvet, az ülést 5 perezre felfüggesztem. 

(Negyed órai szünet múlva:) Az ülést újra meg
nyitom. 

BÓniS S á m u e l : T. ház! Én tisztelem az 
elnökség jogait, mindig is tiszteletben fogom tar
tani ; de megvallom, a házszabályokból azt -nem 
tudtam kimagyarázni, hogyan lehessen és mi czél-
ja van egy határozatképességgel nem biró há
zat öt perezre felfüggeszteni tanácskozásában? 
Még látnám czélját — mert azt mindig eompro-
missiónak tartom, ha a ház nem határozati épes — 
látnám akkor czélját, ha még nem lett volna con-
statálva, hogy nem határozatképes, t. i. be lehe
tett volna hivni néhány tagot, hogy legyen a ház 
határozatképes. De miután már egyszer ki volt 
mondva, hogy a ház nem határozatképes, a czél 
elérve nincsen. 

E l n ö k : T. ház ! Ozéloni semmi egyéb nem 
volt, mint az, minek eredményét körülbelül látom 
is, hogy sok képviselő nem levén ben a terem
ben, az öt perez alatt, hittem, hogy bejön. Ezen 
drága időt, melynek minden percze fontos, nem 
akartam, hogy haszontalanul elveszítsük. (He
lyeslés) 

Most, ha a t. ház megengedi, a jegyzőkönyv, 
mely feltétetett, a képviselőház által elfogadott tör
vényjavaslatoknak a méltóságos főrendekkel való 
közlése végett fog felolvastatni, 

Ivánka I m r e : Még nincs elvégezve az élőb
bem tárgy. Ha közben mindig másra térünk, ak
kor soha sem végzünk. E !őbb kérném a szava
zást azon tárgyban, mely az imént félbe szakit-
tatott. 

Elnök: Tehát méltóztatik a t. ház előbb a 
szavazást kívánni, mint a jegyzőkönyvet ? (Igenis!) 
A mint a t. ház határoz. Ha a szavazást méltóztat
nak határozni, akkor, miután 20 képviselő név sze
rinti szavazást kivan, eẑ  fog történni. A javaslatot 
még egyszer jegyző úr lesz szives felolvasni.(Tud
juk! Nem kell felolvasni!) H& én a szabályokhoz 
kell hogy tartsam magamat, akkor a szabályok 
szerint a javaslatot a szavazás előtt fel kell olvas
tatnom. 
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Csengery Imre jegyző (olvassa a határozati 
javaslatot.) 

Deák FerenCZ: A háromszoros bélyeg van 
itt, ha jól hallottam, emlitve ? 

Csengery I m r e j e g y z ő : A háromszoros bé
lyeg közül az egyik. 

Deák FerenCZ : Ez tehát a tulajdonképeni 
lapbélyeg, tehát nem a postabélyeg. 

E l n ö k : Azon képviselőket, kik igennel sza
vaznak, s ekkép elfogadják a határozati javaslatot, 
jegyezni fogja Csengery Imre jegyző úr • a kik 
pedig nemmel szavaznak, azokat jegyzi Mihályi 
Péter; a távollevőket jegyzi Horváth Lajos. 

Csengery Imre jegyző (oha sa a képvise
lők névsorát, mely alkalommal: 

Igennel szavaznak: Almásy Sándor, Babes Vin-
cze, Bárányi Ágoston, Beniczky Ödön, Bernáth 
Zsigmond, ifj. Bethlen Gábor gr., Binder Mihály, 
Bobory Károly., Boczkó Dániel, Bónis Sámuel, Bor-
lea Zsigmond, Gsanády Sándor, Csengery Imre, 
Csernovics Péter, Cséry Lajos, Cs'iky Sándor, Deáky 
Lajos, Desse/wffy Ottó, Detrich Zsigmond, Dobr-
zánszkyAdolf, Drágjy Sándor, Eöry Sándor, Eszter-
házy István gróf, Fisser István, Gábriel István, Gál 
Péter, Ghyczy Kálmán, Halász Boldizsár, Hevessy 
Bertalan, Hodosiu József, Horváth Döme, Ivánka 
Imre, Jámbor Pál, Jendrassik Miksa, Justh József, 
Kemény Gihor b., Kende Kamit, Királyi Pál, Küs 
Lajos, Kiss Miklós, Kupricz Imre, Kapp Gusztáv, 
László Imre, Lázár Kálmán gróf, Lukynich Mihály, 
Luksics Bódog, Luzsénszky Pál báró, Liikö Géza., 
Madarassy Mór, Madarász József Majthényi Dezső, 
Makray László, Manojlovics Emil, Milkovics Zsig
mond, Mocsonyi Antal, Molnár Endre, Molnár Pál, 
Nicolics Sándor, Odesoalchi Gyida herczeg, Ormos 
Sándor, Pap Lajos, Pap Pál, Pap Simon, Perczel 
István, Perczel Mór, Pethes József, Popovics Zsig
mond, Pulszky Ferencz, Péchy Tamás, Rannicher 
Jakab, Sipos Orbán, Soldos Imre, Somossy Ignácz, 
Somssich Imre gróf , Svastics Gábor, Szabó Imre (pár 
pai), Szaplonczay József, Szász Károly, Szelestey 
László, Szentkereszthy Zsigmond báró, Széky Péter, 
Széles Dénes, Sz'ilády Áron, Szontagh Pál (nógrádi), 
Simonyi Ernő, Thalabér Lajos, Tinku Ábrahám, 
Tisza Kálmán, Tóth Kálmán, Trauschenfels Emil, 
Tury Sámuel, Tokody Ágoston, Varga Antal, Varró 
Sámuel, Vállyi János, Várady Gábor, Vécsey-Oláh 
Károly, Vidacs János, Vitolay József, Zichy Nán
dor gróf, Zsitvay József. 

Nemmel szavaznak: Almássy György gr., Andre-
ánszky Boldizsár, Antalfy Károly, Armbruszt Péter, 
Balomiri János,Barinyai József, Bay György, Bánffy 
Albert báró, Bánó József, Bánó Miklós, Bencsik 
György,BerényiFerencz gróf Bernáth Lajos, Berze-
viczy Tivadar, Besze János, BeteghKelemen, Bethlen 

F^arkas gróf, Bethlen János gróf Bethlen Sándor gr., 
Bezerédj László, Bittó István, Boér János, Boheczel 
Sándor, Borcsányi János, Boros Pál, Botka Ti
vadar, Branovácsky István, Bujanovics Sándor, 
Csik András, Csiky István, Cáórghe László, Czor-
da Bódog , Deák Ferencz , Dellimanics István , 
Dózsa Dániel, Eitel Frigyes, Édes Albert, Fábián 
Gábor, Fejér János, Fehdenfeld Frigyes, Földvárig 
Miklós, Freyseysen Gyula, Gorgei Géza, Granzen&tein 
Gusztáv, Hertelendy Kálmán, Horváth Antal, Hor
váth Károly, Horváth Lajos, Huszár István, Huszár 
Károly báró, Ihász Rezső, Inkey József, Jankovics 
Antal, Joannovics György, Justh Kálmán, Kacskovics 
Ignácz, Kandó Kálmán, Karácsonyi Ferencz. Kardos 
Kálmán, Kazinczy István, Kálnoky Pád gróf Ke
mény Istv ín báró, Kerkapoly Károly, Kethely Jó
zsef, Kiss Jakab, Kovách László, Kurcz György, 
Kvassay László, Lónyay Gábor, Lónyay Menyhért, 
Madocsányi Pál, Majthényi József báró, Mednyin-
szky Dénes báró, Mihályi Péter, Molnár Pál, Nagy 
Károly, Németh Károly, Opicz Sándor, Paiss Andor, 
Perczel Béla, Plachy Lajos, Reviczky István, Rónay 
Jáczint, Röser Miklós, Rudnyánszky Flórián, Semsey 
Albert, Simay Gergely, Somogyi László, Somsdch 
Pál, Stefanidesz Henrik, Stoll Károly, Szabó Miklós, 
Szemző István, Szent,ványi Adolf, Székács József, 
Székely Gergely, Szilágyi István, Szitányi Bernát, 
Szontacji Pál (gömörf), Széli Kálmán, Tanárky Ge
deon, idősb Teleki Domokos gróf, Tolnay Gábor, 
Tóth Vilmos, Török Sándor (göm'óri), Török Sándor 
(nógrádi), Trefort xígoston, Tulbás János, Urházy 
György, Vadnay Lajos, Várady János, Wesselényi 
József b., Vladár Tamás, Wodianer Albert báró, 
Vojnics Lukács, Vucsatics István, Zeyk József, Zeyk 
Károly, Zichy Antal, id. Zichy József gr., ifj. Zichy 
József gr., Zsedényi Ede. 

Kijelenti, hogy nem szavaz : Szolga Miklós. 
Nincsenek jelen : 'ifj. Ambrózy Lajos b.. And-

rássy Gyida gróf Ács Károly, Ányos István, Balo
miri Simon, Barial György, Bartal János, Beliczey 
István, Beniczky Gyula, B"rde Mózes, Békásy Lajos, 
Binder Lajos, Bogyó Sándor, Boros Bálint, Botka 
Mihály, Bömches Frigyes, Böszörményi László, Buócz 
Kálmán, Berzenczey László, Cebrián László gr., Con-
rád Móricz, Császár József, Cseh Sándor, Csengery 
Antal, Csernátony Lajos, Damaszkin Lajos, Dapsy 
Vilmos, Dani Ferencz , Dániel János, Dániel Pál, 
Decáni Károly, Dedinszky József, Dellimanics Ist
ván, Degenfeld Gusztáv gróf, Dimitrievics Milos, 
Domahidy Ferencz, Draskóczy Gyula, Drotllejf Ta
más Vdmos, Domokos László, Dezső Szaniszló, Eöt
vös József báró, Erős Lajos, Fabritius Károly, Far-
kes Elek, Fejér Miklós, Fest Imre, Fridcczky Timót, 
Fülepp Lipót, fái János, Geczö János, Gednly Lajos, 
Ghyczy Ignácz, Glatz Antal, Gorove István, Gubody 
Sándor, Gull József Halmosy Endre, Hedry Ernő, 
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Hollán Ernő, Horvát Boldizsár, Horváth Elek, 
Hosszú József, Hunfalvy Pál, Ibrányi Lajos, Ivács-
kovics György, Ivánka Zsigmond, Jókai Mór, Kalauz 
Pál, Karácsony János, Kaucz Gyula, Károlyi Ede 
gróf, Keglevich Béla gróf, Kemény Zsigmond báró, 
Klapka György, Koller Antal, Kossuth Pál, Kuba 
János, Láng Gusztáv, Lator Gábor, Lázár Dénes, 
Lázár Sándor, Leh czky Egyed, Lovassy Ferencz, 
Macellariu Illés, Markos István, Maróthy János, 
Máday Lajos, Maniu Aurél, Mátyás József, Medán 
Endre, Melas Vilmos, Mikó Imre gróf, Milet cs Szve-
tozár, Miske Imre báró, Miskoíczy Lajos, Mocsonyi 
András, Mocsonyi György, Mocsonyi Sándor, Moldo-
ván János, A.olnár József, Morscher Károly, Móricz 
Pál, Noszlopy Antal, Nyáry Pál, Nagy Péter, Oláh 
Miklós, Olgyay Lajos^ Onossy Mátyás. Orczy Bélab., 
Paczolay János, Pap Máté, Pop Mór, Pop Zsigmond, 
Papfalvy Konstantin, Patay István, Perényi Zsig
mond báró, Pethe András, Petkó Lázár, Pétery Ká
roly, Pillér Gedeon, Podmanivzky Frigyes b., Fopo-
•vics-Desseanu János, Prónay József, l'rugberger Jó
zsef, Puskariu János, Radics Ákos, Ráday László 
gróf, Ráth Péter, Román Sándor, Rónay Lajos, Ró
nay Mihály, ifj. Rudics József báró, Ruttkay István, 
Salamon Lajos, Sebestyén László, Sigray Fülöp gr., 
Siklósy Károly, Simon Pál, Simonyi Lajos báró, 
Sipos Ferencz, Stojacskovics Sándor, Siimeghg Fe
rencz, Szabó Imre, Szakái Lajos, Szemző Mátyás, 
Szentiványi Károly, Széchenyi Béla gróf, Szlávy 
József, Szluha Benedek, Sztralimirocics György, 
Tentsch György, Tisza László, Tolnay Károly, Tóth 
Lörincz, Török Danid, Trifunácz Pál. Thury Ger
gely, Ujfalt ssy Lajos, Urbanovszky Ernő, Vadász 
Manó, Vay Béla báró, Vay Sándor báró. Varga 
Flórián, Wass Samud gr., Véghsö Gellért, Wlád 
Alajos, Vojnics Barnabás, Zámory Kálmán, Zerda-
helyi Incze, Zichy-Ferraris Viktor gr., Zichy Jenő 
gr., ZmeskálMór,Zsarnay Imre, Zámbokréty József.]) 

Csengery Imre jegyző: Igennel szavazott 
103, nemmel 124, nem akart szavazni 1, az elnök 
nem szavazott, távol volt 173. 

E l n ö k : Ennélfogva Tóth Kálmán képviselő 

') Ezek közöl szabadságosok : ifj. Aiiibrózy Lajos b , Ács 
Károly, Beniczky Ödön, Cebrián László gr., Degenfeld Gusztáv 
gr., Draskóczy Gyula, Keglevich Béla gr., Lovassy Ferencz, Pe
rcnyi Zsigmond b., Prónay József, Rónay Mihály, Tentsch György, 
Vay Sándor b., Zichy-Ferraris Viktor gr. ; az elnökség engedel
mével vannak távol : Bartal János, Beliczey István, Beniczky 
Gyula, Békásy Lajos, Buócz Kálmán, Dapsy Vilmos, Frideczky 
Timót, Geduly Lajos, Giatz Antal, Jókai Mór, Ibrányi Lajo?, 
Miske Imre b. , Molnár József, Móiicz Pál , Onossy Mátyás, Patay 
látván, Prugberger József, Szakái Lajos, Ujfalussy Lajos ; bete
gek : Bogyó Sándor, Fiiiepp Lipót, GuU Józeef, Szentiványi Károly. 

úr határozati javaslata 124 szavazattal 103 szava
zat ellenében elvettetett. 

Zsedényi E d e : Miután a jelen nem levők 
nevei, a kik engedélylyel nincsenek ellátva, a mi
nap sem hirdettettek ki, jóllehet a t.háznak hatá
rozata szerint ki kellett volna hirdetni, tehát a t. 
elnökséget arra kérem fel, hogy a képviselőház 
hozott határozata nyomán hivatalból hirdettesse 
ki azok neveit, a kik most jelen nem voltak. 

BÓniS S á m u e l : T. ház! Midőn a név sze
rinti szavazás megtörtént, mindenki szavazásra 
név szerint hivatott föl; az tehát, hogy kik nem 
voltak jelen, constatálva van, és uj kihirdetésre szük
ség nincs. Az ülés nyilván tartatott, mindenki 
hallotta. 

E l n ö k : Kérem a t. házat, hallgassa meg a 
jegyzőkönyvet. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa az ülés jegy
zökönyvét.) 

Elnök: A jegyzőkönyv hitelesítve van. A 
jegyzőkönyvben emiitett törvényjavaslatokat Mi
hályi Péter jegyző a főrendekhez hozzájárulás vé
gett át fogja vinni. 

Csengery I m r e j e g y z ő : A törvényjavas
latokra nézve a most hitelesített végzésnél fogva 
meg van rendelve az átvitel; hanem van még a 
t. háznak egy határozati javaslata a czukor- és 
szeszadóra vonatkozólag: nem tudom, méltóztat
nak-e azt is átvitetni? mert erre nézve még nem 
határozott a ház. (Nem szükség!) 

Elnök : A t. ház nem tartja szükségesnek 
ezen határozatot átvitetni. 

Miután holnapra még a bélyeg, illeték és di
jak iránti törvényjavaslatnak részletes tárgyalása 
van napirenden, nem tudom, beleegyeznek-e, hogy 
ha netalán ideje korán bevégeznők az e fölötti tár
gyalásokat , holnapra napirendül Csiky Sán
dor képviselő úr egy határozai javaslata és Bo-
bory Károly képviselő úr határozati javaslata tű
zessenek ki? 

JuSth József: És a kérvények is! 
BÓniS S á m u e l : T. ház! Én az előbbi tárgy

hoz akarok szólni, t. i., hogy ezen határozati javas
latokat nem tartom szükségesnek a főrendekhez 
átküldetni; azonban ez nem minden határozati 
javaslatról szól átalában, mert lehetnek oly hatá
rozati javaslatok is, melyeket ha országos határo
zatokká akarunk emelni, át kell küldetni a főren
dekhez. 

E l n ö k : Holnap 10 órakor ülésre kérem a 
képviselőket. 

Az ülés végződik d- u. 2 V', órakor. 



CCL. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Június 27. 1868.) 199 

CCL. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. június 27-dikén 

G a j z á g ó S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Pillér Gedeon szabadságot kap. Kérvények bemutatása. A főrendek üzenik, hogy az eddigi adószedés 
meghosszabbításáról s a sójövedékröl szóló törvényjavaslatokat, továbbá a Nagy-Britanniával kötött hajózási, valamint a Bajorországgal 
kötött, Jungholzra vonatkozó szerződést elfogadták. A bor- és husfogyasztási adó iránti törvényjavaslat végleg elfogadtatik. A véd-
rendszerröl,-honvédségről, népfelkelésről s 1868. évi ujonczozásról szóló törvényjavaslatok bemutattatnak. A görög-keleti vaííásuakról 
szóló törvényczikk szentesittetvén, kihirdettetik. A bélyeg, illetékek és dijak tárgyában beadott törvényjavaslat részletes tárgyalása foly. 

A kormány részéről jelen vannak' Andrássy 
Gyula gr., Eötvös József b., Lónyay Menyhért, Miké 
Imre qr., Wenckheim Béla b.; később Gorove István. gr. 

Az ülés kezdődik d. e. 10*/t órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Csengery Imre jegyző fogja ve
zetni ; a szólani kívánók neveit Horváth Lajos és 
Mihályi Péter jegyző urak jegyzik. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Csengery Imre jegyző (olvassa a június 26-

kán tartott ülés jegyzökönyvét) 
Elnök : Ha nincs észrevétel, a jegyzőkönyv 

hitelesíttetik. 
Pillér Gedeon képviselő, egészsége helyre

állítása tekintetéből, egy havi szabadságidőt kér 
magának adatni. Megadatik. 

Győr megye közönsége, Hajdu-Dorog városá
nak, a hazai egyesült ó-hitü magyarok népgyülése 
határozatának alapján, egy magyar egyesült ó-
hitü püspökség felállítása és a magyar nyelvnek 
oltári nyelvvé emeltetése iránti folyamodását pár
toltatni kéri. 

Schweighoffer Anna Amália, pesti lakos, 
Woronyeczky -herczeg 184 s |9-ki vértanú sírjá
nak folytonosan mai napig tartó hű ápolásáért, 
valami segélyezésben kéri magát részesittetni. 

A nagykikindai kerület közönsége a budai, 
kolozsvári és újvidéki népszínházaknak országos 
segélyezését figyelembe vétetni s pártoltatni kéri. 

Ezen kérdések a kérvényi bizottsághoz tétet
nek át. 

Baranya megye közönsége az országos ülé
sekből több képviselő elmaradását az olasz parla
menti rendszabály alkalmazásával meggátoltatni 
kéri. A házszabályok átdolgozására kiküldött bizott
sághoz tétetik át. 

Nakov Péter s több érdektársai toron tál
megyei ó-besenyőközségi lakosok a helybeli kincs
tári uradalomhoz tartozó majorsági földeknek 
10—15 évre leendő haszonbérbe adatását ré
szökre kieszközöltetni kérik. A kérvényi bizott
sághoz tétetik át. 

A melt. főrendek jegyzője üzenetet hozott. 
Nyáry Gyula b. főrendi jegyző {az elnöki 

szék elé áll): Mélt. elnök ú r ! tisztelt ház ! A sójö-
vedékrc vonatkozó törvényjavaslatot, valamint az 
Angol- és Bajorországgal kötött szerződéseket, 
végül az ujabb indemnity iránti törvényjavas
latot a főrendi ház érdemileg tárgyalván, ez alka
lommal a t. háznak határozataihoz készséggel 
hozzájárult. Ezen alázatos jelentésem után van 
szerencsém az illető jegyzőkönyvi kivonatot tisz
telettel kézbesíteni. (Éljenzés.) 

Csengery Imre jegyző (olvassa a főrendi 
ház jegyzökönyvének kivonatát a sójövedéki törvény
javaslat, az angol hajózási és bajor vámügyi szerző
dés, valamint az eddigi adószedés meghosszabbítása 
iránti törvényjavaslat tárgyában.) 

E l n ö k : Tudomásul vétetik. 
Napirenden van a bor- és husfogyasztási adó 

iránti törvényjavaslat végleges megszavazása. 
Csengery Imre jegyző (olvassa a bor-éshus-

\ fogyasitási adóról szóló törvén; javalatot.) 
E l n ö k : Kérem azon képviselőket, a kik a 

I bor- és husfogyasztási adó iránti törvényjavasla-
j tot átalánosságban és részleteiben végleg elfo

gadják, méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) 
Mihályi Péter jegyző úr ezen törvényjavaslatot 
a méltóságos főrendekhez fogja átvinni. 

Andrássy G y u l a min i sz tere lnök: (Hall
juk!) T. ház! Van szerencsém a védrendszer megálla
pítására vonatkozó törvényjavaslatokat, név szerint 
a törvényjavaslatot a védrendszerről, a törvényja-
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vaslatot a honvédség alakításáról, és a törvényja
vaslatot a népfelkelésről a t. ház asztalára letenni. 
Egyúttal addig is, mig a tör vény hozás részéről ezen 
átalakításra vonatkozó minden intézkedések meg
történhetnek, mindenek előtt pedig mig ezen tör
vények a ház által törvényes utcn elfogadtatnak, a 
magyar ezredek ideiglenes kiegészítésére vonatko
zó javaslatot szintén a ház asztalára vagyok bátor 
letenni. 

Minthogy a kormányra nézve igen nehéz vol
na kilencz osztályban úgyszólván egyszerre kép
viselni e tekintetben nézeteit; másrészről pedig 
ezen kérdések minden es'.tre némi szakértelmet 
tesznek fel azok részéről, a kik hivatva lesznek e 
tárgyban véleményt adni : bátor volnék a t. házat 
felkérni, hogy midőn ezen törvényjavaslatok ki-
nyomatását és mentül előbbi tárgyalását elrendelni 
méltóztatnak, méltóztassanak az iránt is intézkedni, 
hogy egy, talán 15 tagból álló bizottság neveztes
sék ki, mely bizottság véleményének alapján fog
nának aztán ezen törvényjavaslatok az osztályok
hoz áttétetni. (Helyeslés.) Én azt gondolom, hogy 
ez időnyereség tekintetéből is igen kívánatos. 
(Helyeslés.) 

Ez alkalommal egyszersmind van szerencsém 
átadni az ő felsége által .szentesített törvényczikket 
a görögkeleti vallásúak ügyében a végett, hogy 
kihirdetését elrendelni méltóztassanak. 

Elnök: Mindenekelőtt az ő felsége által szen
tesi tett törvény fog felolvastatni.. 

Csengery Imre jegyző (felolvassa a görög 
keleti vaüásuakra vonatkozó szentesitett törvény
czikket.1) 

Elnök: Miután a képviselőházban e törvény -
ezikk kihirdettetett, hasonló kihirdetés végett a fel
sőházhoz is át fog tétetni. 

Nem tudom, ha a t. ház a miniszterelnök úr 
által most beadott törvényjavaslatokat fel akarja-e 
olvastatni vagy nem ? (Felkiáltások: Ki kell nyo
matni!) Ha nem, azon esetben felolvasottaknak te
kintetvén, ki fognak nyomatni és a képviselő urak 
közt szét fognak osztatni.2) S ha méltóztatnának 
elfogadni a miniszterelnök úr azon kérését, hogy 
e törvényjavaslatok előzetesen egy választandó 
15 ös bizottságnak adassanak át.akkor kérem a t. ház 
tagjait, hogy a jövő keddi ülésbe a szavazati czédu-
lákat szíveskedjenek behozni. 

Nyáry P á l : Ugy értettem, t. ház, a ininisz-
terelnök urat, hogy a 15-ös bizottság munkálata 
azután az osztályokhoz fog utasíttatni. 

Elnök: Azt mondám, hogy beleegyezik-e a 
ház abba, hogy előzetesen egy 15-ös bizottságnak 
adassék ki ? a mi alatt azt értettem, hogy ennek 

') Lásd az Irományok 261-ik számát. 
2) Lásd az Irományok 262— 265-dik számait. 

í jelentése azután az osztályokhoz tétetik át. (He
lyeslés.) 

Következik a bélyeg- s illetékek, valamint a 
dijak tárgyában beadott és átalánosságban már 
elfogadott törvényjavaslat részletes tárgyalása. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a törvény-
I javaslat l-sö szakaszát.) 
j Kerkapoly Károly előadó: A központi 
| bizottság módositványt ajánlott erre nézve, követ-
i kezőleg kívánván szerkesztetni: „A pénzügyminisz-
j ter felhatalmaztatik, hogy a béi\ eg s illetékek, va-
| lamint a dijak megszabására, mérvére és lerovási 
| módjára nézve fenálló szabályok az 1869-ik évi 
I deczember 31-ik napjáig érvényben maradnak a 
j következő §§-ban elősorolt módosításokkal."' 

CSiky Sándor : T. ház ! Ezen törvényjavaslat 
i most felolvasott l-sö szakaszára nézve bátor vagyok 
I a t. ház elé egy módositványt terjeszteni annál-
I fogva, mivel ezen bélyeg, illeték és dijak megszabá-
I sa tárgyában és követelése érdemében az van ki-
1 jelentve a törvényjavaslat 1-ső czikkében, hogy 
i az eddigi szabályok fognak zsinórmértékül szcl-
i gálni, és azok tartatnak meg, de hogy melyek le-
I gyének azon szabályok, az nincs kifejezve, hogy 
; melyeket kell törvényül tartani és melyek legye-
' nek alkalmazásba veendők, azt senki sem tudja, 
! mert az absolut rendszer alatt a bélyegilletékek 
í megszabása tárgyában annyi különféle, egymás-
i sal ellentétben álló rendelet adatott ki. hogy azok-
| ból melyik legyen tehát a magjai-országi birósá-
' gok és hatóságok által alkalmazásba veendő, ezen 
törvény czikk ki nem fejezi. Mikor törvényt alkot a t. 
ház, alázatos értelmem és véleményem szerint, azt 
szükséges kikerülhetetlenül tudnia, hogy miféle di-

: jak és illetékek lesznek azok, melyek az illető pe-
| res felekre rá rovandók. E részben két rendbeli 
i módositványt voltam bátora ház asztalára letenni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa Csiky Sán-
! dor módositványát:)„A mennyiben az l-ő szakaszban 
í szintén ugy, valamint a 2-ik szakasz második pont-
1 jában is az mondatik ki, hogy a bélyeg, illetékek, va-
j lamint a dijak megszabására nézve és le rovási mód
jára nézve a fenálló szabályok érvényben ma
radnak ; ezen eddigi szabályok pedig a volt abso-

; lut kormány által időnkint kény és kedv szerint 
| választatván, oly zavarosak és határozatlanok len-
j nének, hogy ezek alkalmazásában az önkénynek 
| tárt kapu lenne nyitva: ennek kikerülése végett, 
utasíttassák a kormány, hogy oly mérsékleti és ha
tározott bélyeg-, illeték-és díjszabályzatot készítsen 
és terjeszszen a ház elé tárgyalás végett, mely 
jövőre minden kételyt és homályt kizárjon, és igy 
világos is és érthető is legyen, addig pedig ezeu 
pontok tárgyalásafüggesztessékfel." (Felkiáltások: 
Maradjon!) 

Elnök : Többé senki szólni nem akarván, ké-
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rem azon képviselőket, kik az első szakaszt a köz
ponti bizottság által tett módosítással elfogadják, 
méltóztassanak felállani. (Megtörténtjei) A többség 
az első szakaszt elfogadja. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a második 
szakaszt.) 

Halász B o l d i z s á r : T. képviselőház! Én e 
2-ik szakaszban a progressiv adó elvét látom 
érintve, a minek én ugyan nem vagyok ellensége, 
és lia jól emlékszem, én voltam az 1848-iki ország
gyűlésen Bezerédj István képviselőtársammal 
együtt, kik azt már akkor megemlittettük : mert 
annyi igaz, hogy ha a folyton fokozódó szükség
leteket fedezni akarjuk, azt bizonyosan a progres
siv adó, illetőleg a fényűzési czikkekre vetendő 
adó által fogjuk fedezhetni. Itt pedig most a pro
gressiv adó természetével ellenkezőleg a szegé
nyebb vagyontalan néposztályra vettetik a pro
gressiv adó. Ezt azzal bizonyítom, mert ime a tőr
vényjavaslat azt mondja, hogy az első példányra 
vezetendő, például 100 frt bélyegadó után. vagy 
nem tudom mennyi bélyegadó után. a többi 
példányra csak 50 kr. jár ; második , harmadik, 
4-ik, 5-ik sorában pedig azt mondja: „ha azon
ban az első eredeti példánytól járó fokozati 
illeték ennél csekélyebb összeget teszen, ezen 
csekélyebb illeték jár a többi példánytól is." Ezt 
nevezem én, t. képviselőház, fokozati adónak: az
az, ha egy vagyontalan szegény ember oly szer
ződést köt, melynek eredeti példányára a fokozatos 
adó csak 20 krt vagy annál kevesebbet tesz, ha 
hat példányt irat, annak mindegyikére 50 krt, 
kell tennie. Én, t. ház! sokkal természetesebbnek 
tartom, ha egy vagyonosabb ember például 10 
egész 20 frt. bélyeget tesz az első eredeti pél
dányra, fizessen minden másolatért annyit vagy 
legalább annál az 50 krnál többet. Miután én itt 
a progressiv adó természetével ellenkezőt látok, 
én ezen módositványt vagyok bátor a t. képviselő
háznak ajánlani : „Tekintve, hogy ezen szakasz 
3 utolsó sorában a fokozatos progressiv adó be
hozatala, de annak természetével ellenkezőleg a 
csekélyebb vagyonú polgárokra alkalniaztatik. 
ezen szavak helyett : ,,ezen csekélyebb illeték jár a 
többi példánytól is" ezeket ajánlom: ,,ezen cseké- i 
lyebb illetéknek csak fele jár a többi példánytól." j 
Igaz, t. ház ! hogy ez sem fejezi ki tökéletesen azt, j 
mit én méltányosnak és igazságosnak tartok : de I 
legalább a progressiv adó a csekélyebb vagyonú i 
polgárokra nem fog alkalmazásba vétetni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa Halász Bol- j 
dizsár módositványát) : „E szavak helyett : „Ezen i 
csekély illeték jár a többi példánytól isí£ mondas
sák : „Ezen csekélyebb illetéknek csak fele jár a 
többi példánytól." 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter : 
KÉFV. H. NAPLÓ. l 8 6 5 / g . VIII. 

Bátor vagyok felvilágosításul megjegyezni, hogy 
ez valóságos kedvezmény azokra nézve, kik cse
kélyebb dijat fizetnek, mert az eddigi szabályok 
értelme szerint minden másolat, habár a kötvény 
pénzértéket nem foglal magában, átalában 50 
krnyi bélyeggel látandó el; most pedig ezek a 
javaslat szerint kivételesen azon kedvezményben 
részesülnének, hogy az eredeti első példányra meg
szabott 50 krnál kevesebb fizettetnék, az esetben 
nem az átalános 50 krnyi másolati illetéket, de 
kevesebbet fizetnének, s semmi esetben sem töb
bet, mint a mi az eredeti szerződésért volt medália-
pitva. 

N y á r y P á l : T. ház! Én azt hiszem, Halász 
képviselőtársamnak módositványa nem arra vo
natkozik, a mit a t. pénzügyminiszter kifejtett. 
Ugy, a mint előadta t. pénzügyminiszter úr, neki 
tökéletesen igazsága van; de ő azt mondja , hogy 
a fokozatosság megszűnik azoknál, a kik 50 krnál 
kisebb bélyegilleték mellett is beadhatják illető 
irataikat: megszűnik, mert a többinél megvan az, 
hogy a mint beadja az eredeti példányt, bár mily 
nagyiegyen az illeték, a mellékletek csak öOkrral 

j terheltetnek. Itt azonban a kisebbeknél már nincs 
J meg azon különbség, és megvallom, annak okát 

nem látom, Valamit kell e részben tenni. Nem 
hallottam jól Halász képviselőtársam indítványát, 

i mert zúgás volt. 
Halász Boldizsár . Fele! 
Nyáry P á l : Tehát felényit vagy valamivel 

kevesebbet. Ez esetben megfelelne ezen második 
pont jótékonysága az utóbbi esetre vonatkozólag 
is ; igy azonban azzal ellenmondásban van. Ennél
fogva ajánlom Halász Boldizsár indítványát a í. 
háznak elfogadás végett. 

Kerkapoly Károly előadó: T. ház ? Ha 
nem csalódom, e kérdésben egy csekély félreértés 
van : mert azt hiszem, hogy azon kedvezmény egy
általában nem szándékoztatik ezen szakasz által ki
terjesztetni, csupán az van mondva, hogy a fokozatos 
illeték alá eső jogügyletek iránt kiállított okmá
nyoknak és okiratoknak, habár két vagy több 
egyenlő példányban szerkesztettek is , csupán 
első eredeti példánya vettetik a jogügylet természe
tének megfelelő fokozatos illeték alá, míg a többi 
példány évenkint 50 kr. állandó bélyegilleték alá 
esik; ha azonban az első eredeti példánytól járó 
fokozati illeték ennél csekélyebb összeget teszen, 
ezen csekélyebb illeték jár a többi példánytól is. 
Ezen határozat áll a többire nézve is, csupán azon 
különbséggel, hogy ez 50 krt nem lehet megvenni 
ott is, a hol netalán az elsőtől sem jár annyi. Ez 
nem volna kedvezmény. (Fölkiáltások hal/elöl : 
Nem igy áll a dolog!) 

HaláSZ Bold iZSá r : T. ház ! Én ugy látom, 
nincs megértve az, a mit én megértetni akartam, 

26 
ff "V 

í v!5f 
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Hiszen furcsa kedvezmény volna, ha az mondat
nék , hogy a szegény vagyontalan ember fejadója 
legyen például 5 frt, mig vagyonosabbé vagyoná
tól egy vagy két percent, a még vagyonosabbé pe-
dig felényi vagy egy negyedrésznyi csupán. Csak
ugyan megeshetik, hogy , a mint már mondám, 
100 frtos bél veget kell tenni a szerződésre, midőn 
nagyobb vagyont szerez valaki, és már a második 
példányra csak 50 krt. Itt pedig, nem tudom, hogy 
lehet kedvezménynek mondani azt, hogy ha vala
kinek a szerződésre 40 krt kell tenni, ha azt pél
dául 1U példányban iratja le, mindegyikre annyit 
kell tennie. Ezt én nem értem, hogy lehet olyant 
méltányosan kívánni ? Hogy ha azon kedvezményt 
élvezheti a nagyobb vagyonú ember, hogy az első 
példányos szerződésre 100 frt tétetvén, már a 
többi példányra csak 50 krt kell tenni, annál inkább 
kell ennek a szegényebbeknél állania. Én módosit-
ványómban felét kívánom, ez pedig a 100 írtnak 
csak ezred részét képezi. így levén a dolog, 
nem tudom, miként lehet megegyeztetni a méltá
nyosság- és igazsággal, hogy, a mint látom, a t. 
képviselőház többsége azt mondja : „Maradjon!" 
(Zaj) hogy az, ami igazságtalan, maradjon. [Zai.) 

Csanády Sándor: T. képviselőház! Miután 
a már igen nagy mértékben elfogadott államadós
ságok miatt a nép terhein alig lehet könnyíteni 
az egyes adózások leszállítása által, a képviselőház 
elmulaszthatlan kötelességének tartom minden 
alkalmat megragadni arra nézve, hogy a kisebb 
birtokosokon, a nép szegényebb osztályain köny-
nyitsünk ott, a hol lehet; és mert a jelenleg tár
gyalás alatt levő törvényjavaslat ily alkalmat 
szolgáltathat nekünk arra nézve, hogy a népen 
könnyitsünk, igen örömest ragadom meg tehát 
ezen alkalmat és képviselőtársam Halász Boldizsár 
indítványát elfogadom: mert igen is, uraim, ha 
már ugyan a felemelt adók miatt a terhet nehezeb
bé kell tenni, igen méltányosnak és igazságosnak 
tartom, hogy azon terhet inkább a nagyobb birtokos 
osztály viselje, mint a szegény s a napi szükséglet 
megszerzésére alig képességgel bíró néposztály. 

H o r v á t h L a j o s : T. ház ! Én nem kívánom a 
tanácskozást hátráltatni; de kénytelen vagyok ki
jelenteni , hogy t. képviselőtársam Halász Bol-
dizstárnak igazat adok. Ha például oly jogügylet
nél, melynek illetéke 100 frt, a másod példányok
ra 50 krt kívánunk, ez óriási kedvezmény, a mit 
én elismerek; de viszont egyátalában nem látom, 
hogy egy olyan jogügyletre, a melynek eredeti 
példányára 40 kr. bélyeg kívántatik, annak másod 
példányára is 40 kros bélyeg tétessék. Én még 
lejebb is mentem volna, mint t. barátom Halász 
Boldizsár. 

Halász Bo ld i z sár : Csak méltóztassék in
dítványozni : mi elfogadjuk! 

Horváth L a j o s : De még is egyszerűség és 
i rövidség végett elfogadom az indítványt ugy, a 
mint tétetett. 

Kerkapoly Káro ly e l ő a d ó : T. ház! Meg
vallom, nem értettem először az indítvány czélját; 
most tökéletesen egyetértek Horváth Lajossal az 
iránt, hogy itt az arány nem egyenlő az 50 krral 
ugy az alantiakra, mint a felébb valókra; H ha 
valahol kedvezni kell, ugy bizonynyal ott kell, hol 
a legszegényebb embert éri s általa a kincstár sem 
sokat veszít. (Helyeslés.) 

Elnök ; Miután a második szakasz első bekez
désére módositvány tétetett, azt hiszem, két részben 
kell feltenni a szavazati kérdést a £í-dik szakasz
ra nézve. Először a második szakasznak első be
kezdése jő szavazás alá. s kérem azon képviselő
ket, a kik a második szakasz első bekezdését, ugy 
a mint eredetiben szövegezve van, elfogadják, mél
tóztassanak felállani.{Fel'ciáltis)k: Fölkeli olvasni! 
Nem értjük! Zaj.) Azt hiszem, t. ház, hogy nyíltan 
tettem fel a kérdést. A második szakasz első be
kezdésére nézve módositvány adatott be, e szerint 
kell az első bekezdést szavazási kérdésül feltenni. 
Kérem tehát azon képviselőket, a kik a második 
szakasz első bekezdését az eredeti szövegezés sze
rint el akarják fogadni, méltóztassanak felállani. 
(Megtörténik.) A többség nem fogadta el a máso
dik szakasz első bekezdését. 

Most következik azon módositvány, melyet 
Halász Boldizsár képviselő úr tett. 

Csengery Imre j e g y z ő (olvassa Halász Bol
dizsár módositvány át.) 

Elnök: Most kérem azon képviselőket, a kik 
Halász Boldiszár képviselő úr módositványát elfo
gadják, méltóztassanak felállani. {Megtörténik.) A 
módositvány elfogadtatott. 

Most méltóztassanak felállani a'son képviselők, 
a kik a második szakasz második bekezdését elfo
gadják. {Megtörténik.) Elfogadtatott. 

Következik a harmadik szakasz. 
Csengery Imre jegyző (olvassa a 3-dik 

szakaszt.) 
Kerkapo ly Káro ly e l ő a d ó : A központi bi

zottság a második sor elején e szavak iielyett: „a 
szintén" ezt óhajtaná: „egyidejűleg". És egy 
leirási vagy nyomdai hiha is van az elején: ?,szerző 
felek'' áll a helyett: „szerződő felek." 

H o r v á t h K á r o l y : T. ház! Azon módosit
vány folytán, a melyet legközelebb Halász Boldi
zsár képviselőtársam inditványa folytán el méltóz
tatott a t. ház fogadni, nem lehet a következő sza
kaszt ezen szerkezetben meghagyni, hanem ahhoz 
alkalmazkodva kell módosítani. Itt t. i. az van 
mondva, hogy a szerződő felek kötelesek a máso
dik szakaszban emiitett, de csak 50 kr. állandó
bélyegilletékkel ellátott eredeti példányokat 8 nap 
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alatt az illetékszabással megbízott hivatalnak be
mutatni. A most elfogadott módositványban már 
nem csak 50 kros bélyegre kell tekintettel lenni, 
hanem, a mint az előbbi szakaszban megállapitta-
tott, az 50 krnál kevesebbnek felével ellátottra is. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a harmadik sza
kaszt ? 

H o r v á t h LajoS : T. ház ! Én Horváth Ká
roly t. képviselőtársam módositványához nem já
rulhatnék, mert az kizárná az 50 krnyi bélyeggel 
ellátottakat: hanem ezt proponálnám a t. háznak: 
„de csak az illetékes bélyeggel ellátott eredeti pél
dányokat" ; tehát módositványom igyhangzanék: 
„A szerződő felek kötelesek a második szakaszban 
emiitett, de csak az illetékes bélyeggel ellátott" stb. 

Tisza K á l m á n : Bocsánatot kérek, minő ille
tékes bélyeggel? mert itt a z eredeti példányról 
van szó: tehát e szerint mindjárt a 100 forintos 
bélyeget kell rátenni. 

Kerkapoly Károly előadó: A második 
szakasz szerint illetékes bélyeggel. 

Tisza K á l m á n : Az már más ! 
BÓniS S á m u e l : Akkor ki kell tenni, hogy : 

„csak a második szakasz szerint illetékes bélyeggel, 
a szakasz értelmében." 

E l n ö k : Kérem jegyző urat, méltóztassék fel
olvasni az egész szerkezetet, azon apró módosítá
sokkal együtt, melyek tétettek. 

H o r v á t h Lajos j egyző (olvassa) .• „A szer
ződő felek kötelesek a második szakaszban emii
tett, de csak a második szakasz értelmében illeté
kes bélyeggel ellátott eredeti példányokat 8 nap 
alatt az illetékszabással megbízott hivatalnak be
mutatni a végett" stb. (Ellem/; ondás.) 

Horváth K á r o l y : Nézetem szerint segitve 
lesz a dolgon, ha oda teszszük, hogy az eredeti 
másod és harmad példányok mutattatnak be, mert 
nem az első eredeti péltányt kell bemutatni, mely
nek szabályszerű bélyege ugy is meg van. (Ellen-
mondí-s. Azt is be kell mutatni !) 

BÓniS S á m u e l : Én legjobbnak látnám ré
szemről , ha ezen szakasz igy állana: „a szerződő 
felek kötelesek a 2. szakaszban a másolatra meg
szabott illetékes bélyeggel ellátott" stb. (Nem 
másolatban !) 

E l n ö k : Kérem , tartsuk meg a tanácskozás 
rendét! Méltóztassanak a szólni kívánok magokat 
feljegyeztetni! 

PaíZS Andor : T . ház! Én ezen szerkezetet, 
ugy a mint van, helyesnek és megtartandónak 
látom , mert akkor fordul elő ezen eset, midőn az 
illetéket nem lehet bélyegben a szerződésre rá
tenni, hanem az illetéket meg kell szabni és e 
végből a szerződést 50 kros bélyeggel kell bemu
tatni a bélyegilleték kiszabására hivatott közegnél, 
és pedig az illető másolattal együtt. Itt az eredeti 

példányról, és nem másod példányról van szó, és 
ez nem alkalmazható arra, a mit Halász Boldizsár 
indítványára elfogadtunk, mert arra rá lehet az 
egész illetéket bélyegben tenni, és az semmi to
vábbi magszabás alá nem esik. Nem másolatról 
van itt szó. hanem az eredeti példányról való ki
szabásáról , s ezért a szerkezetet módositás nélkül 
megtartatni óhajtanám. 

Tisza K á l m á n : T. ház! Ugy hiszem, hogy 
az eredeti példányról van szó, az bizonyos; de 
maga a 2. szakasz megkülönbözteti az első eredeti 
példányt a másod eredeti példánytól, és azt mondja, 
hogy csak az első eredeti példányra kell az egész 
bélyegilletéket rátenni. Ennélfogva leghelyesebb 
volna a következő szerkezet : „A szerződő felek 
kötelesek a második szakaszban a másod példá
nyokra megszabott állandó bélyeg-illetékké! ellá
tott és4< stb. 

E l n ö k : Kérem írásban beadni. 
Vadnay LajOS : T. képviselőház! E szakasz 

contradistinguálni akarja az illetéket. és ezért 
mondja, hogy ha 50 kron alul van. akkor legyen 
fele, mint elfogadtatott. Ennek nyomán ennek ösz-
hangzásban kell lenni a 2-ik szakaszszal, ez pedig 
csak ugy lehető, ha azt mondjuk, hogy „a szerződő 
felek kötelesek a 2-ik szakaszban említett 50 krnyi, 
illetőleg csekélyebb állandó bélyegilletékkel ellá
tott eredeti példányokat bemutatni," mert tartozik 

| valamennyi példányokat, melyeknek bélyege 50 
j kron aluli, bemutatni. E szerkezet tehát öszhang-
I zásban az előbbivel ugy lesz, ha szerkezetein elfő-
gadtatik. 

HalmOSy Endre : T. ház! Én egyszerűen 
igy formuláznám : „A szerződő felek kötelesek a 
2-ik szakasz esetében sz összes eredeti példányo-

! kat 8 uap alatt az illeték kiszabására rendelt hiva-
; tálnál bemutatni a végből, hogy itt az első eredeti 

példány alapján rá vezethesse a többi példányokra" 
stb. : mert minden esetre az összes eredeti példá
nyokat kell bemutatni a végett, hogy az első ere
deti példány alapján rávezethesse a többi példányra, 
legyen az 2. 3 vagy 4. azt, hogy az első példány
tól az illeték valósággal megfizettetett. A többi pél-
dánvokra minő bélveg illesztessék, azt a 2-ik sza
kasz ugy is meghatározza. 

Horváth LajOS : Ezt a szerkezetet ajánlom: 
„A szerződő felek kötelesek a 2-ik szakaszban em-

! litett, az ugyanazon szakasz szerint állandó illeté
kes bélyeggel ellátott" stb. 

Elnök:: A szabályok szerint legelőször a szer
kezetre történik a szavazás. Kérem azon képviselő 
urakat, kik a 3-dik szakaszt a központi bizottság 
szerkezete szerint elfogadni kívánják, méltóztassa
nak fel állani. 

Deáky LajOS : Valamint egykoron a dézsma-
fizetésnek csakis positiv törvények által támogatha-

£6* 
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hatott terhét a dézmálási visszaélések, ugy ezen köz
vetett adókat a finánczok zsarolásai s a bélyegtör-
vény sokképen magyarázható kitételei s érthetlen-
ségei tették súlyosakká. Én ezen szakaszban még 
súlyosabb körülményt látok, mint az eddigi szabá
lyokban : mert ez előtt a vásárleveleket, az örök
hagyó végrendeletét, a hagyatékról szóló osztály
levelet terjesztették illetékszabás alá; most pedig 
mindazon kétoldalú szerződések, melyek az illető 
felek közt létrejőnek, de melyek illetékszabás^ vé
gett ennek előtte nem terjesztettek az adóhivatal
hoz, e szakasznál fogva 8 nap alatt, ha az adóhiva
taltól legtávolabb eső községekben köttetnek is, 
beterjesztendó'k, különben az illető szerződő felek 
háromszoros büntetés alá esnek. Minthogy pedig a 
ház, nem gondolom , hogy terhesebb és szigorúbb 
szabályok alá kívánná vetni az adófizetőket, mint 
minők a bélyegtörvényben vannak előszabva, tehát 
véleményem szerint a bemutatás alá eddig sem tarto
zott szerződéseket a bemutatás kötelezettsége alól 
e szakaszban ki kellene venni. Ha ez előtt a szer
ződő felek, pl. a haszonbéri szerződésekben a meg
vásárolt bélyeget szerződéseikre feltették és azzal 
mentek lehettek minden további büntetéstől, legye
nek jövőre is mentesek, ha t, i. nem bemutatni 
valók. 

E l n ö k : Senki sem levén szólásra feljegyezve, 
nem tudom, kivánja-e a t. ház, hogy a szabályok 
szerint legelőször a központi bizottság szerkezetére 
történjék szavazás ? Ez esetben kérem azokat, kik 
a ő-dik szakaszt a központi bizottság által tett 
módositványnyal elfogadják, méltóztassanak felál-
lani. (Megtörteink.) Nem fogadtatik el. 

Csengery Imre jegyző (olvassa Vadnay 
Lajos módodtványát) : „A szerződő felek kötelesek 
a második szakaszban meghatározott 50 kr.. ille
tőleg csekélyebb állandó bélyegilletékkel ellá
tott . . ." 

E l n ö k : Kérem azon t. képviselőket, kik Vad
nay Lajos módositványát elfogadják, felállani. 
(Fölkiáltások: Halljuk előbb a többi módositványt is!) 
Attól tartok, hogy ha mind egymás után felolvas
tatnak , nem lehet majd tisztán kivenni a különb
séget. 

Bón iS S á m u e l : Engedelmet kérek, hogy a 
kérdéshez szólhassak. (Hulljuk! Zaj. Elnök csen
get.) Miután a központi bizottság szerkezete elvet
tetett, igen természetes, hogy mind azon niódosit-
ványokat, melyek beadattak, előbb fel kell olvas
tatni, hogy közülök választhassunk. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Három módositvány adatott be. Az 
egyik imént már felolvastatott; most fel fog ol
vastatni a második, melyet Horváth Lajos képvi
selő úr adott be. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa Horváth La
jos módositványát): „A szerződő felek kötelesek a 

2-ik szakaszban emiitett és az ugyanazon szakasss 
szerint illetékes bélyeggel ellátott . . . " 

E l n ö k : Következik Halmosy képviselő úr 
módositványa. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvasni kezdi Hal
mosy Endre módositványát, de nem tud az Íráson 
elmenni, minek következtében) 

H a l m o s y Endre (maga olvassa módositvá
nyát) ; ?JA szerződő felek kötelesek a 2-ik szakasz 
esetében az összes eredeti példányokat 8 nap alatt 
az illetékszabással megbízott hivatalnak bemu
tatni a végett, hogy ezen első példány alapján . . ." 

E l n ö k : A Vadnay képviselő által tett mó
dositvány még egyszer fel fog olvastatni. 

Csengery I m r e j egyző (olvassa Vadnay La
jos módositványát.) 

E l n ö k : Kérem azon képviselőket, kik a 3-ik 
szakaszt Vadnay Lajos képviselő módosítván yá-
val el akarják fogadni, méltóztassanak fölállui. 
(Megtörténik.) Most méltóztassanak felállni azok, 
kik nem fogadják el. (Megtörténik.) Magvalloni, 
nem merem a felelősséget magamra vállalni, hogy 
a többséget kimondjam. Kérem tehát azokat, kik 
Vadnay Lajos képviselő módositványát elfogad
ják, felállni és állva maradni. (Megtörténik.) Nem 
fogadtatott el. 

Következik Horváth Lajos képviselő módo
sitványa. 

Csengery Imre jegyző (olvassa Horváth 
Lajos módositványát:) 

Elnök: Méltóztassanak azok, kik az imént 
felolvasott módositványt elfogadják, felállni. (Meg
történik.) Elfogadtatott. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a é-ik sza
kaszt. Elfogadjuk!) * 

E l n ö k : Elfogadtatott. 
Csengery Imre jegyző (olvassa az 5-ik sza

kaszt.) 
Kerkapoly Károly előadó: A központi 

bizottság több változtatást hoz javaslatba az5-ik 
szakasz iránt. Ugyanis (Olvassa) a 6-ik sorban e 
szavak: „részletes hagyaték kimutatása" helyett 
irandó „hagyaték részletes kimutatásának." Ugyan 
azon szakasz a14-ik sorában : ,,telek és ház" 
szavak helyett a ..föld" teendő; mig a 17-ik sor 
ezen kezdő szavából: „hagyatéki" az , , i" betű 
elmaradna s helyébe „gazdasági" jönne. Utána 
pedig „ingóságok'' helyett „ingóságai" Íratnék. 
Végre ugyanazon szakasz 18-ik sorában e szó 
elé: „hozzá" oda írandók e szavak : „a lakház becs
értéke." 

H o r v á t h D ö m e : Tiszteit ház! Ha valahol, 
ugy bizonyára egy önmagában is súlyos, az oszt
rák korszakból boldog-talan örökségül ránk ma-
radoít, és most csak szükségből törvényesítendő 
indirect adó iránti törvényjavaslatnál kétszeresen 
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szem előtt tartandó azon latin mondat: „Ne quid 
nimis!" 

Azt hiszem, e latin mondat nagyon is illik a je
len, tárgyalás alatti törvényjavaslatra. 

És én részemről örömmel és elismeréssel ta
pasztalom, hogy a jelen törvényjavaslat, párhu
zamba vetve a ránk ugy maradt pátensszerü 
illetéki törvénynyel, nem csak az utóbbinál sok 
tekintetben eló'nyösebb, enyhítéseket és kedvez
ményeket foglal magában, de valódi jótéteményt 
involvál intézkedéseivel. 

Ilyen szerintem az 5-dik szakasz. 
De a mennyiben intézkedéseivel localis jel

lemű testületekre szorítkozik: nézetem szerint csak 
fél kedvezmény, félig jótétemény. 

Mert, ugyan is az 5-dik szakasz a falusi és 
mezővárosi kisebb, 50 hóidon aluli, tisztán földé
szettel foglalkozó földbirtokosok irányában a ha-
gvaíéki egyszerűsített eljárásnál tetemes könyeb-
bitéseket s enyhébb örökségi díjfizetéseket enged 
meg, míglen az ugyanazon correlatióju szab. kir. 
városi kisebb, ugy nevezett 50 holdon aluli, tisztán 
földbirtokosokat ugyanazon hagyatéki eljárás és 
díjfizetés kedvezményétől megfosztja. 

Én, megvallom, ez intézkedésnek a kir. városi 
kisebb földbirtokosok iránti ratióját nem értem. 

Ugyan kérdem, a kir. városok, különösen az 
alföldi kir. városok, mint Szeged, Szabadka. Deb-
reczen, s a nagyobb alföldi mezővárosok mint 
Szentes, Csongrád, Mező-Vásárhely és a többi ki
sebb, 50 holdon aluli, tisztán földbirtokosai közt 
mi lényeges különbség van ? nem ugyan az a 
correlatió ? nem ugyan egy hagyatéki eljárás és 
díjfizetésben részesithetok-e ugyanolyas jellem
es életviszonynál fogva? Ujabban nyilvánítom, 
t. ház! hogy én ez eltérésnek és megkülönböz
tetésnek ratióját nem értem. 

Vagy talán azért érdemlik meg a kir. vá
rosi kisebb földbirtokosok a hagyatéki több ter-
helíetést, mert 1848 előtt a kir. városoknak, mint 
törvényes testületnek előnyei levén, mert intelli-
gentiájok azt akkor kieszközlötie: most azért 
többel terheltessenek ? Vagy azért, mert mai nap 
a királyi városok nz egyenlő közteherviselésen 
tul semmi előnynyel nem bírván, egyedül csak a 
királyi városig czimet viselhetik, kevesebb ked
vezményben kell tehát részesülniük ? Vagy talán 
azon kilátásért, mert a közelebb behozandó ház
béradónál bizonyosan több adóban kellend ré
szesülniük? 

Ez intézkedés indokait bármiben találja: én 
azt a kir. városi kisebb 50 holdon aluli, tisztán 
gazdasággal foglalkozó földbirtokosok irányában 
méltányosnak és igazságosnak nem látom, s igaz
talannak találom. 

E tekintetből több képviselőtársammal az 

5-dik szakaszra vonatkozólag, a hagyatéki eljá
rásnál és díjfizetésnél behozandó kedvezményt a 
kir. városi kisebb földbirtokosokra is kívánván 
kiterjesztetni, módositványt adtam be. 

Kérem azt felolvastatni és a t. ház által elfo
gadtatni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa Horváth 
Döme módositványát): „A.z 5-dik szakasznál ezen 
szó elé: „mezővárosi és falusi" igtattassék be : „sza
bad királyi és mezővárosi s falusi". 

SomOSSy IgnáCZ : T. ház! A előttem szó
iónak véleményét nem pártolhatom. Egészen tö
kéletes törvényt hozni nem lehet. Tökéletesen a 
kivételeket meghatározni nem lehet. De az köz
tudomású, hogy a királyi városok, különösen na
gyobb királyi városokban levő birtok meg mező
városi s falusi birtok közt oly nagy a különbség, 
hogy 50 hold már is igen tisztességes birtok a 
városban, a mi a vidéken csekély. A 2-dik sorban 
kijelölt kivételeit a t. képviselő urnák szintén nem 
pártolhatom, a mennyiben azt mondja, hogy ipar
vagy kereskedelmi üzlettel nem foglalkoznak, mert 
vannak azon kivül olyanok, kik tőkepénzesek, 
s vannak, kiknek más vagyonuk van. Ennélfogva 
azon részletes kifejezés helyett bátor vagyok in
dítványozni, ezen átalános kifejezést: „kik 
gazdaságon kivül más üzlettel állandóan nem fog
lalkoznak" : {Helyedé^ mert igy lesz egyedül 
elérve ázzon ezél, hogy a földbirtokot meg kíván
juk kimélni. 

Lónyay Menyhért pénzügyért T. ház! 
Részemről szívesen hozzájárulok azon módosit-
ványhoz, melyet Somossy képviselőtársam bea
dott, annyival inkább, mert indokolása csakugyan 
helyes: mert megtörténhetik, hogy az eredeti szer
kezet szerint ezen kedvezmény olyanokra terjesz
tetnék ki, kikre azt kiterjeszteni a törvény inten-
tiójában bizonyára nem volt, olyanokra t. i., kik 
nem iparosok, de tőkepénzesek. E tekintetben 
szívesen járulok ahhoz, hogy átalános kifejezés 
használtatnék. 

A mi a királvi városok befoglalása iránt 
tett javaslatot illeti, arra átalában megjegyzem, 
hogy azon törvény nem foglalja magában mind azt, 
mit részletes törvény alkotása alkalmával javaslatba 
hozni lehetne; jelenben csak azon reformok és 
könnyítések hozatnak javaslatba, melyek az állam 
jövedelmeinek nagyobb csorbítása nélkül azonnal 
kivihetők. A javasolt inditvány ezen határon tul 
menne, mert. méltóztassék figyelembe venni azt, 
hogy a királyi városok határain gyakran egy pár 
hold értéke sokkal, 10—20-szorta nagyobb, mint 
más földmivelő mezővárosokban vagy falukban. Mi 
szándékoltatik ezen javaslat által? Az szándékol
tatik, hogy az ország lakóinak azon osztálya, mely 
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kiválólag föMmiveléssel foglalkozik. megkímél
tessék mindazon részletes kimutatások tételétől, 
melyek rajok nézve eddig igen terhelők voltak. Ezen 
törvény csupán a kisebb mezei gazdáknak kedvez, 
kik 50 holdnál kevesebbel birnak, amely osztályba 
esnek a volt úrbéresek, kik magok gyakorolják a 
földmivelést. Ezen könnyítés meggyőződésem sze
rint az adókezelést is egyszerűbbé teendi és még 
sem megy azon batáron tul, hol az állam jövedelmé
nek a méltányosságon túli csonkítása kezdődnék. 
Mivel az államnak bizonyos jövedelemre szüksége 
van, azért szükséges, hogy maradjon ezen 5-dik sza
kasznak szerkezete: mert a törvényjavaslat szer
kesztésénél más szándék nem volt, mint hogy ezen 
könnyítés és egyszerűbb eljárás az országnak 
azon osztályára terjesztessék ki, mely, kiválólag 
földmiveléssel foglalkozik. Ha ezen kedvezményt 
szélesebb értelemben alkalmazzuk, akkor lehetnek 
oly nagy hagyatékok, például Pesten, vagy más ki
rályi városokban is, hol tíz—húsz hold birtok oly 
nagy vagyonértéket képvisel, melyre kiterjesz
teni ezen kedvezményt a törvényhozásnak bizo
nyára nem lehet szándékában. {Helyeslés.) 

KiSS M i k l ó s : Én helyeslem a pénzügymi
niszter urnák nézetét, annyiban és odáig, amennyi
ben azt méltóztatott mondani, hogy valósággal egy 
ötven holdas birtok nagyon relatív értékű, és lehet
nek helységek. hol 50 hold tetemes birtokot 
képez; de ugy vagyok meggyőződve, hogy azáltal, 
hogy a falukban létező 50 holdnyi birtokosnak 
kedvezmény adatik, az által a kisebb birtokosokat 
akarjuk megkímélni azon alkalmatlanságtól, mely 
a százalékolás által történik. Ezen czél elérhető 
lenne azon az utón. hogyha a kisebb helységek
ben lévő 50 holdnyi értékre kiterjesztve mondatnék 
ki ezen kedvezmény. Például, numerus incerrus 
pro certo, átalában a falusi 50 holdnyi birtok meg
érhet 4000 forintot; de aztán nem tennék különb
séget, hogy faluban vagy városban, hanem azt 
mondanám. hogy ezen kedvezmény mindenütt 
megadassák, hol 4000 forintot tess a hagyaték. 
(Közbeszólások: Maradjon!) 

E l n ö k : Senki többé szólásra feljegyezve nem 
lévén, következik a szavazás. Első kérdés a sza
bályok szerint az. liogy a t. ház elfogadja-e az 5. 
szakaszt a központi bizottság által tett módosítá
sokkal vagy pedig nem? (Közbeszólások: Nem fo
gadjuk el!) Tehát a t. ház az 5-dik szakaszt a 
központi bizottság által tett módositásokal nem fo
gadja el. 

Következik a Horváth Döme képviselő úr ál
tal beadott mödositvány feletti szavazás, A módo-
sitvány fel fog olvastatni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa Horváth 
Döme módositványát.) 

E l n ö k : Kérem azon képviselőket, kik az 5. 

S. (Június 27. 1868.) 

szakaszt a központi bizottság által tett módosítá
sokkal, hozzá adva a Horváth Döme képviselő úr 
által tett módositványt, el akarják fogadni, méltóz
tassanak fölállani. (Megtörténik.) Az 5-dik szakasz a 
központi bizottság és Horváth Döme képviselő úr 
módosításaival nem fogadtatik el. 

Következik a Somossy képviselő úr által be
adott módositvány. 

Csengery Imre jegyző (olvassa Somossy 
Ignácz móo'o-itványáf) 

E l n ö k : Kérem azon képviselőket, kik az 5. 
szakaszt a központi bizottság által tett módosítá
sokkal és a második sorban Somossy képviselő 
űr által tett módosítással el akarják fogadni, mél
tóztassanak felállani. (Megtörténik.) Az 5. szakasz 
ezen módosítással elfogadtatik. 

Horváth Lajos jegyző (oh ássa a 6-dik 
szakaszt, mely változatlanul elfogadtatik. Olvassa a 
7-diket.) 

Kerkapoly Károly előadó: A szám azért 
nincs kitéve, mert a t. ház még a házbéradót nem 
fogadta el; s igy természetesen nem maradt egyéb 
hátra, mint a szám helyét üresen hagyni. Ez a 
végleges felolvasásnál, a szerkezetnek végleges el
fogadása alkalmával lesz kiegészítendő a szerint, a 
mint a t. ház a házbéradót elfogadja: mert attól 
függ, hányszor nem lesz igaztalan, hogy milyen 
magas a házbér; tehát ennek a végleges szerke
zetben való elfogadása akkorra lenne halasz-
tandó. 

H a l á s z B o l d i z s á r : Ennélfogva függőben 
marad. 

Kerkapoly Károly előadó: Igenis, de csak 
a végleges elfogadásig. 

Lónyay Menyhért pénzügy ér. A házbér 
adó magasságához arányosítva. 

Kerkapoly Károly előadó: Olyformán, 
hogy a megállapítandó házbéradó magasságához 
arányosítva. (Közbeszólások : Nem fogadjuk el!) 

Lónyay Menyhért pénzügy ér: T. ház! Mit 
akarunk ezen 7. szakaszban kifejezni? Azt, hogy 
ugyanazon arány, mely a földadóra nézve, megálla-
pittatott. a házbéradőra is alkalmaztassák. Miután 
azonban a házbéradó iránt van ugyan törvényjavas
lat előterjesztve , de az a t. ház által még elfogadva 
nincs : ennélfogva az aránynak percentualis megha
tározását jelenben kitenni nem lehet; de igenis ki le-
hetmondani azon elvet, mely szerint a százalék kiszá
mítandó lesz,kilehet mondani,hogy ez hasonló arány 
szerint,minta földadó után kimért jövedelemnél tör
tént, kiszámittassék és vettessék ki. Mihelyt a tör
vényhozás egyszer meghatározta a házbéradó meny-
nyiségét, azt teljesíteni azonnal lehet. Én azt hiszem, 
legczélszerübb volna ezen 7, pontot ily módú for-
mulatiója végett a központi bízottsághoz áttenni azon 
meghagyással, hogy azt a jövő ülésben terjesz-
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sze be. Bátor vagyok kérni a t. házat, hogy ezen szer
kezeti hiány miatt ne méltóztassanak ezen törvény
javaslat vég megállapítását és szentesítés végetti fel
terjesztését elhalasztani, mit annyival kevésbbé ta
lálnék czélszerünek, miután nevezetes kedvezések 
foglaltatnak ezen törvényjavaslatban, s kívánatos, 
hogy a terhet viselők mielőbb részesüljenek annak 
jótékonyságában. 

Ennélfogva kérem a tisztelt házat, tegye át a 
központi bizottsághoz, a központi bizottságot pedig, 
hogy ily értelemben szerkesztendő formulatioját a jö
vő, azaz keddi ülésben előterjeszteni méltóztassék. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Megnyugszik a t. ház, hogy a 7. sza
kasz a központi bizottsághoz tétessék á t? {Fölkiál-
tások: Elfogadjuk!) Ennélfogva e szakasz a közpon
ti bizottsághoz fog utasíttatni uj fogalmazás végett. 

Horváth Lajos jegyző (olvasna a 8. sza-
hiszt.) 

Kerkapo ly Káro ly e l ő a d ó : A központi bi
zottság megállapodása szerint ezen szakasz kima
rad, miután az intézkedés a t. ház által már 
elfogadott 5 szakasz módositványai által megtéte
tett. (Helyeslés.) 

Elnök : Tehát a 8-ik szakaszt kihagyatni 
kívánja a t ház és a következő 9-ik lesz a 8-ik sza
kasz. 

Horváth LajOS j e g y z ő (olvassa a 9. sza
kaszt, mely észrevétel nélkül elfogadtatik. Olvasssa a 
ÍO-iket.) 

KaCSkOViCS IgnáCZ e l ő a d ó : Nekem a most 
felolvasott pontra nézve a 9-ik osztály nevében mó-
dositványt kell tennem, mely annyiból áll, hogy a 
10. szakasz megtoltandó lenne e kifejezéssel: „az 
örökséget terhelő adósságok levonandók". Ezen 
szakasz arról rendelkezik, hogy ha az örökösök 
között oly követelések forognak fen, melyek két
ségesek, azok bizonyos módok szerint legyenek tár
gyalandók. Szükséges leszen azon adósságokra fi
gyelemmel !i enni, a melyek ugyanazon hagyatékot 
illethetik, s ez annyival inkább szükséges, mert az 
eddigi gyakorlat különböző, t. i. némely vidékekben 
azon adósságokat vették figyelembe, melyek telek-
könyvileg az illető tárgyakra be lettek jegyezve, 
máshol azon adósságok lettek felszámítva, melyek 
a concursusperek szerint némi előleges joggal vol
tak fölruházva. E szerint tökéletesen az illető eljá
rónak önkényétől függött ezen adósságokat felven
ni, és minő mértékben fölvenni ? De más részről a < 
kincstár érdekét sem szabad károsítani, tehát szűk- j 
séges oda tenni, hogy „igazolt adósságok", hogy 
az illetők igazolják, mi terheli a hagyatékot. Ké
rem tehát e toldalékot elfogadni. {Nagy zaj.) 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 9-ik osz
tály módositványát.) 

Lónyay Menyhért pénzügyén Azt tartom, 

hogy az ilyen törvényjavaslat fogalmazásánál min
den más viszonyokra is kell tekintettel lenni. A va
lósággal bekeblezett terhekre nézve mi sem jöhet 
kérdés alá; hanem oly intézkedéseket nem kell ten
ni a törvénybe, a melyek folytán sok esetben az 
eszközöltetnék, hogy valaki úgyszólván képzelt 
adósságoknak, a melyek nem léteznek, kimutatására 
jogosíttatnék fel. Az indítványt tehát czélszerünek 
nem tartom,mi után ennek következése azlenne, hogy 
utoljára megtörténhetnék, hogy ily nem valóságos 
terhek felszámítása folytán a tömeg névleg elenyész
nék s azzal az adózási alap is. Ha méltóztatnak módo
sítást tenni, inkább azt óhajtanám, hogy legyen ha~ 
tározott és kijátszásokra alkalmat nem szolgaitató, p. 
o. a bekeblezett terhek vétessenek tekintetbe. Egyéb
iránt eddigi eljárás szerint minden olyan teher, a 
mely iránt kétség nem lehet, ugy is tekintetbe vé
tetik s letudatik. Kerüljük tehát az oly szerkezetet, 
mely kijátszásokra adhatna alkalmat. Én tehát óhaj
tanám megtartatni a központi bizottság által ajánlott 
szerkezetet. 

BÓniS S á m u e l : Abban igaza van a t. pénz
ügyminiszter urnák, hogy a törvényhozásnak óva
kodni kell, nehogy olyan törvényt hozzon, a mely 
kijátszásra adna alkalmat; hanem szerintem ez a 
szó magában: „bekeblezett adósságok" nem lenne 
elég, mert pl. a váltók be nem kebeleztetnek: ugy 
kellene tehát tenni, hogy „bekebelezett adósságok 
és biztosított váltók." Ezt kérném oda tétetni. 
{Helyeslés.) 

D e á k y LajOS: T. ház ! A mennyiben ezen 
szabályt a közönségre nézve nagyon terhesnek 
tartom, annyiban kénytelen vagyok ellene felszó
lalni. Az eddigi mód szerint hagyatéknak csak az 
tekintethetett, a mi az adósságok kifizetése után 
megmaradt; még a temetési költségeket is le szok
ták vonni ezen hagyatékból, s a megmaradt összeg 
jött csak illetékszabás alá. Ha most ezen szakaszszaí 
valamely oly határozat csúsztathatnék be, a mely 
a bélyegtörvénynyel magával ellenkezik, hogy t. 
i. még azok is megadóztatás alá kerüljenek, a me
lyek e hagyatékot nem csak hogy nem emelik,hanem 
alászállitják, ezt a közönségre nézve igen káros, 
igazságtalan eijárásnak tartanám, és az eddigi gya
korlatnál, szokásnál terhesebbnek.Ez a szakasz nem 
áll ellentétben az eddigi örökösödési szabályok- és 
törvényekkel, a mennyiben ezen bélyegilletéki sza
bályok szerint levonatott a hagyatékból a tehertar-
tozási állapot és a temetési költség : ha tehát ez 
jövőre nézve is meghagyatik, nem lehet semmi 
kifogásom; de a mennyiben pénzügyminiszter 
urnák azt tetszett mondani, hogy csak is a bekeb
lezett adósságok vonassanak le, nem pedig az ösz~ 
szes tartozási állapot, váltó és temetési költség, már 
akkor az örökösökre nézve károsítás történnék, mi 
ellen bátor vagyok felszólalni. 
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Horváth K á r o l y : T . ház ! Igaza van az előt
tem szóló igen érdemes képviselő urnák, hogy 
mindazon módosításokkal, melyek itt tétettek 
Kacskovics és Bónis képviselő urak által, mind
ezek által csak roszabbá tennők a törvény in
tézkedését az adózókra nézve. Én tehát azt gon
dolom, hogy legjobban teszünk, ha roszabbá nem 
teszszük a módositványok által, s meghagyjuk ugy, 
a mint a szerkezetben van: hogy activ vagyonnak 
csak az tekintessék, a mi az adósságok teljes levo
nása után fenmarad. Nem kell tehát itt semmi iga
zítást, semmi módositványt tenni. 

E l n ö k : Kérem a t. képviselő urakat, kik 
ezen, az előtt 10-ik, most már 9-ik szakaszt az ere
deti szövegezés szerint elfogadják, méltóztassanak 
fölállani. (Megtörténik.) Elfogadtatott. 

Horváth Lajos jegyző {olvassa a 11. és 12-
szakaszt, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak". Olvas
sa a 13-dika.t.) 

V á l l y i JánOS: T. ház! Ezen 13-ik szakasz
nak alapos okát nem találhatom. Ilyennek ugyan
is egyátalán nem veendő azon egyedüli, netalán 
észlelhető ok, hogy a birtoklás jogezime változást 
szenved. í g y tehát nem is helyeselhetem azt, mi
dőn, mint e törvény szakasza által, valami, még 
pedig felette súlyos teher rovassák olyan ténynél, 
mely az illető egyén tulajdonosnak sem szerzemé
nyi, sem más egyéb ily módon tett birtok szerzési 
jogot ujabban nem ád. Jelesen itt az van mondva 
a harmadik és utolsó sorban: „az ingatlan vagyon 
teljes értékének csak felétől." En ezt kihagyandó-
nak vélem, és csak annyit látnék czélszerünek 
helyette tenni: „csak a ráfizetett összegtől." Okom 
erre az. hogy a mikor itt, t. ház, semmiféle ujabb 
birtokszerzés nem történik, mégis az illető, ki ezen 
örökítést, lehet, hogy esetleg igen csekély összeg 
által, eszközli, mindazonáltal könnyen megtörtén
hetnék, hogy reá nézve elviselhetlenül, száz vagy 
több ezer forinttól kellene neki az illeték megsza
bása után százaléki járulékot fizetni; következőleg 
én nem találom azt a méltányossággal megegyez-
tethetőnek, miután az ilyen csak jogczimváltozást, 
de semmiféle birtoklási szerzeményt nem eszközöl. 
Csakis azon összegig tekinthető ez szerzésnek, a 
mennyi örökösités fejében oda fizettetik ; már pedig 
az illetékmegszabásoknál mulhatlan kötelesség 
tekintettel lenni arra, hogy legyen oka, miért 
történik a fizetés. A fizetés alapokának veendő ily 
körülmények közt a szerzés. Havalaki szerez akár 
ipar, akár szorgalom, akár szellemi adományok 
által, hogy ezen szerzeményből illetéket adjon az 
államnak, az nagyon méltányos, azt értem; de 
hogy a ki holmit nem szerez, fizessen, azt nem 
tarthatom helyesnek : nem pedig annyival inkább, 
mivel az illetőt még azon méltánytalanság is sújt
hatja gyakori esetekben, hogy ezen birtoktól, mely 

rá örökség- vagy másként szállott, már különben 
is megfizette az illetéket, s így többszörösen is 
fizeti. Ezért is ajánlom módosítványomat a t. ház 
figyelmébe. 

Csengery Imre jegyző (olvassa Vállyi János 
•módodtványát): „A 13-ik szakaszban a harmadik 
és utolsó sorból „az ingatlan vagyon teljes érté
kének csak felétől" hagyassék ki, és helyette té
tessék ez: „csak a ráfizetett örökösitési összegtől." 

Horváth K á r o l y : T. ház! Az eddig fenál-
lott bélyegtörvény szerint az ilyen esetben, mi
dőn a zálogbirtokos a tulajdonostól azon birtokot, 
melyet bir, egészen átvette és telekkönyvileg ne
vére is íratta, az ilyen birtok után, ha a tulajdon
jogot megszerzé és ezen tulajdonjogát a telek
könyvbe bekebelezteté, az egész illetéket ugy fizet
te, mintha a birtokot egészen újból vette volna. 
Ezen 13-ik szakasz intentiója az, hogy ezen tul-
terheltetés némileg enyhítve legyen, mert tagad-
hatlan dolog az, hogy ez által nem annyi jogot 
szerzett, mint a mennyit egy egészen idegen bir
tok után szerzett volna. En tehát ezen szakasz
ban e tekintetből némi megnyugvást találok, A 
javaslott indítványban, melv. szerint t. i. csak azon 
érték után szabatnék ki az illeték, melyet ráfizetett 
az eddigi zálogbirtokos akkor, midőn tulajdonává 
tette, ebben, mondom, hogy ezen összeg után sza
batnék ki az illeték, látok ugyan némi igazságot; 
de ez kérdésen kívül a legtermészetesebb és leg
egyszerűbb kijátszási módra vezetne, hogy ha ez 
igy megállapittatnék: mert természetesen az adás-
vevés a felek közt magok közt történvén, bármily 
összegben egyeznének is meg tettleg, az ille
tékszabás alá mindig csak oly összeget fognának 
bejelenteni, a mennyi nekik tetszik, és a megsza
bás a szerint történnék. Kénytelen tehát a törvény
hozás, hogy ennek útját vágja, bizonyos méltá
nyos és igazságos, de határozott kiszabást e tekin
tetben tenni, s ugy látom, hogy ilyennek találta 
a minisztérium azt. hogy felében szabta meg az 
illetéket. Én tehát ezt részemről e tekintetnél fog
va elfogadom és hozzájárulásomat nyilvánítom. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter : 
Részemről azért sem járulhatok ezen módosításhoz, 
mert ez ellenkeznék a más eladásoknál átalában 
felállított elvekkel és eljárással: mert ha valaki 
valamely birtokot szerez és átruházását eszközli, 
a hiteltelekkönvvbe átíratás által az illeték nem 
a vételsomma után méretik ki, hanem a birtok
nak valóságos értéke szerint. Miután tehát ezen 
elv minden más telekkönyvi átruházásra nézve 
meg van állapítva, itt sem lehet más elvet fel
állítani. A javasolt szerkezet annyiban is káros 
lenne, mert ez, mint már azt az előttem szóló t. 
képviselő úr is megjegyezte, bizonyára számos 
kijátszásokra adhatna alkalmat, és megzavarná 
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az egész eljárásnak azon elvét, hogy mindig az 
érték után és nem a szerződésben kitett összeg után 
fizetendő az illeték. Minthogy pedig ezen szakasz 
valóságos kedvezményt foglal magában a szerző
re nézve, mert a dolog természete szerint, mihe-
lyest telekkönyvi átíratás történik, az illetéket az 
egész érték után kellene fizetni; de miután a 
zálogi jog és a zálogbirtok úgyszólván már fél 
tulajdonjogot ad, az illetéknek is csak fele fi
zettetik : ezt a feuálló adózási elvek szerint más
kép nem szabad és nem lehet kiszámitani , 
mint bármely más átruházásnál történik. En
nélfogva ajánlom a tövényjavaslat ezen szaka
szának elfogadását. 

Deáky LajOS: T. ház! Én abban, megval
lom, semmi érvet nem látok, hogy azért, mert az 
absolut hatalom az illetéket a zálog- és vételár 
szerint vetette ki és szabta meg, hogy ezután az 
alkotmányos kormánynál is ugyanezen alapon 
történjék az eljárás: mert ez igazságtalan dolog 
volt, a mennyiben az önkényuralom által kiadott 
pátens szerint a zálogos birtokok között olyanok 
is állíttattak fel, melyek tulajdonává váltak 
logbirtokosnak, mi által ki volt mondva, miszerint 
a zálog örök elidegenítésnek is vétethetik. E sze-
rint — a törvénynek visszaható ereje nem lehet
vén — az első alkalommal történt zálogelidegeni-
tés összege illetékszabás alá nem eshetett volna, 
csakis azon többlet, mely a teljes megörökítés vé
gett felülfizettetett. De vannak, kik szülőiktől örö
költék e zálogos birtokokat, s már az álíal, hogy 
az örökségtől egyszer a bélyegilletéket megfizet
ték, ha superaetio vagy örök eladással valamivel 
többet kaptak is, mint mennyi a zálogösszeg volt, 
véleményem szerint az osztó igazság nem azt 
hozta volna magával, hogy az egésztől vétessék a 
bélyegilleték, hanem csak azon résztől, mely a 
vételárt kiegészítette: mert a megörökösités az 
árusításnak csak folytatása levén, a vételárnak a 
bélyegtörvény keletkezése előtt lefizetett része a 
tulajdonjog átíratásánál illetékszabás alá nem jö
het, s még kevésbbé, ha a zálogos birtokos a zá
logösszeggel a jószág egész értékét fizette meg, 
Azért én Vállyi János módositványát pártolom. 

Halász Bold izsár : Én ezt sokkal f ontosabb 
kérdésnek tartom, semhogy néhány perezre a t. 
ház figyelmét igénybe ne venném. A zálogok kü
lönfélék : a régi zálogokra, nézve ősiségi pátens 
még az elévülést is feltételesen behozta; de az itt 
szóban levőket, melyek ideje még le nem járt, 
azoktól meg kell különböztetni. Minő igazság vol
na abban, ha például én bírnék egy zálogos birto
kot 10,000 forintért, és körülbelül nem is ér töb
bet , hanem hogy telekkönyvi tulajdonjogomat 
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I megnyerjem, még pár száz forintot ráfizetek, most 
tehát 10,000 forinttól és még a 200 forinttól is 
százalékot fizessek, holott most a pótlékot csak 
azért fizetem, hogy az illető, ki birtokát zálogba 
adta, egyezzék bele.hogy az nevemre átírassák, mint 
örök tulajdon. Ha csaknem az egész értéket, mint 
zálogos birtokos, megadtam érte, miért vessék rám 
azon összeget ? Én tehát méltányos- és igazságos
nak tartom Vállyi inditványát, amennyiben az azt 
mondja, hogy itt csak a zálogbirtokok, és nem az 
örök tulajdonok megszerzésénél történjék a ráfize
tés; és ennélfogva azt pártolom. 

E l n ö k : Senki sem levén szólásra felirva, ké
rem azon képviselőket, kik a 13-ik szakasz eredeti 
szerkezetét elfogadják, méltóztassanak felállni. 
(Megtörténik.) A^többség az eredeti szerkezetet el
fogadja. 

Horváth Lajos jegyző (olvass a a 14-ik sza
kaszt , mely szó nélkül eljogadtatik. Olvassa a 15-
cliket.) 

KaCSkOViCS IgnáCZ: A 15-ik szakaszra azon 
észrevételem van, hogy vannak peregyességek, 
midőn a peregyességek sokkal kisebb összegre 
vonják le a kereseti összeget, és mégis a bélyeg
illeték az egész per tárgyára kivettetik. Történtek 
esetek, midőn 100,000 forintnyi keresetnél ki
egyezvén a felek, nem az egyesség csekély össze
ge, hanem az egész kereseti összeg vétetett bélyeg 
alá: illő tehát, hogy ne a per tárgyát tevő, hanem a 
biróság előtt vagy különben megállapított összeg 
vétessék bélyeg alá. 

Csengery Imre jegyző (olvassa Kacskovics 
Ignácz módositványát) : ;)A 15-ik szakasz végére 
következő szavak jönnének : „peregyességeknél 
nem a per tárgyát tévő összegek, hanem az egyez
ség utján megállapított összegek vétetnek bé
lyeg alá." 

Horváth LajOS : T. ház! Azt hiszem, ezzel 
nem teszünk uját: mert ha kiteszszük,hogy peregyes-
ségeknél nem a per tárgya szerint vetendő ki az 
illeték, akkor ki kell tennünk más perekre nézve 
is. Ezekre nézve intézkedések vannak az eddigi 
rendszabályokban, melyek itt fel nem vétettek. 
Én nem tartom czélirányosnak, hogy a különben 
is fenálló szabályok közül némelyeket ide átve
gyünk, némelyeket ne. (Helyeslés.) Azért hagy
juk meg a szakaszt ugy, a mint van. 

Deáky LajOS : A bélyegtörvény szerint 
bármely összeg iránt indított valaki keresetet va
laki ellen, csakis azon esetben tétetett azon összeg 
után ítéleti bélyeg az ítéletre, ha a felek bevárták, 
hogy a per Ítélettel fejeztessék be ; de ha azt be 
nem várva egyességre léptek, ha például a per tár-
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gya 100.000 frtot tett, és 1000 forintban kiegyez
tek, a bélyegtörvény szerint csakis ezen 1000 fo
rintnak megfelelő bélyeg tétetett fel az egyezmény
levélre. De miután ez eddigelé is épen igy volt, 
szükségtelennek látom, hogy ezen módositvány 
még utána tétessék. (Helyeslés.) 

H o r v á t h K á r o l y : T. ház! Azon indítvány
nak, melyet Kacskovics képviselő méltóztatott 
tenni, alapja épen ott rejlik, mert a bélyegtör
vényben addigelé azon megszabás á l l , hogy az 
egyesség dija azon érték után szabatik ki, mely 
felett az egyesség köttetett, nem pedig azon érték 
után, melyre az egyesség megköttetett. Például, ha 
a per tárgya 100 ezer forint volt, ezen érték szerint 
szabatik ki. Megengedem, t. ház, hogy az adóköze
gek sok esetben belátva ezen kiszabás mébányte-
lanságát, azt nem igy értelmezték ; és épen ez volt 
czélja indítványozónak, hogy határozottan mon
dassák ki, hogy ne az egyességi érték felett, ha
nem azon érték felett, melyre az egyesség történt, 
szabassák ki ez illeték. 

Kerkapoly Károly előadó : Bocsánatot 
kérek, t. képviselőház! ha nem tévedek, most a 
részletes tárgyalás alatt vannak ezen szakaszok; 
ezen szakaszokban pedig oly egyességről s egyez
kedésről, mire illeték szabatnék, nincs szó. Ha a 
t. ház a felolvasott szakaszt ugy, mint van, elfogad
ja, ezen tárgyban nem mondott semmit; következő
leg ezen indítvány ajánltatik a részletes vita 
bevégzése után pótszakasz gyanánt : mert akkor 
lehet oly adalékok iránt inditványt tenni, melyek 
nem érintik az itteni szakaszokat: különben nem 
ezen szakaszok tárgyaltatnának részleteikben, ha
nem a beadott inditványok. {Helyeslés.) Azt hiszem 
tehát, ha már a t. ház belebocsátkozni kivan, be-
lebocsátkozhatik akkor, midőn ezen szakaszokon 
keresztül ment, mert a mit képviselő úr indítvá
nyozott, nem ezen szakasz módosítását czéíozza. 
{Helyeslés) Itt csak az van helyén, a minek elfoga
dása valamely szakaszt módosítana; de ennek 
elfogadása nem módosít egy szakaszt sem 

Lónyay Menyhért pénzügyér: T. ház! Én 
azt tartom, hogy ezen törvény azon módosításokat 
és javításokat hozza javaslatba, a melyekkel az 
eddig fenállott bélyegszabályok életbe fognak 
léptettetni. Az igaz, hogy ezen törvénybe még 
mindenféle tárgyat be lehetne tenni, melyek benne 
foglalva nincsenek; de miután ezen törvényben 
csak a régibb bélyegszabályok változtatásai vétet
tek föl, s azon szabályokban ben van mind az, a 
mi talán most ujabban indítványba hozathatnék: 
én azt tartom, hogy ezeknek felvétele a jelen tör
vénybe egészen fölösleges. Az élet meg fog rá ta
nítani, hogy mi czélszerü és mi nem czélszerü. 
Havaiami nem czélszerünek bizonyul, akkor lehet 
mindig ujabb módosítást tenni. De nem akarnám, 

hogy mind azon pontok ide módosítás alakjában 
behozassanak, holott ezek a szabályokban ugy is 
benne vannak. Meglehet, egyes eljáró közegek 
annak szűkebb vagy tágabb értelmet adnak; a 
magyarázatnak alkalmazása a kivitelnél mindig elő
fordul minden törvényes szabálynál; de miután e sza
bálynak teljes értelme van, ha hiba esnék, az orvos
lás mindig megszerezhető. Ennélfogva bátor vol
nék felkérni a t. képviselőket, hogy oly tárgyat, 
mely már ugy is benne foglaltatik a szabályzatban, 
ne hozzunk ide módosiíásképen, mert különben 
az által a tárgyalás igen hosszura nyúlnék. {He
lyeslés) 

E l n ö k : Kérem a képviselőket, a kik a 15-ik 
szakaszt az eredeti szerkezet szerint elfogadják, 
méltóztassanak felállani. {Megtörténik) Elfogadta
tott. 

Horváth Lajos jegyző {olmssa a 16-ik 
szakaszt, mely szó nélkül elfőgadtaük. Olvassa a 17-ói
két.) 

Popovics-Desseanu János : T. ház! Én 
világosabban kívánnám kifejeztetni azt, vajon az 
illeték, melyet az előjegyzéstől kell fizetni, azon
nal, vagy csak akkor fizettetik-e, midőn az előjegy
zés igazolása már megtörtént? E tekintetben a 
gyakorlat azon tapasztalatra vezetett, hogy ebből 
igen sok zavar támad, és sokszor összeütközésbe 
jőnek a felek a pénzügyi közegekkel azért, mert 
az előbbeni rendszabályok szerint, melyek az 
absolut hatalom alatt hozattak, ugy volt, hogy 
akkor a bejegyzési, illetőleg előjegyzett jogtói 
csak akkor volt befizetendő, ha az előjegyzés iga
zolva lett. Később azonban a „Reichsrath" oda 
módositotta ezt, hogy azonnal fizetni kell a telek
könyvi bejegyzéstől, legyen az bekeblezés, legyen 
az előjegyzés. Én részemről igen méltatlannak ta
lálom azt, hogy az előjegyzéstől, mielőtt igazolta
tott, s ekként végleges bejegyzéssé vált volna, a 
bejegyzési illeték behajtassák: mert sokszor, sőt 
legtöbbször ugy van, hogy az előjegyzésről az em
ber előre nem tudhatja, vajon fog-e igazoltatni 
vagy sem? Tehát azon kellemetlenség származik 
abból, hogy előre gyakran egész capitalist kell 
befizetni az adópénztárba, és azután — a mennyi
ben az előjegyzés igazolható nem volt — évekig 
kell utána járnia az illető félnek, hogy előleg 
befizetett pénzét visszakaphassa. Én tehát igazsá
gosnak, helyesnek s méltányosnak találnám azt, 
hogy az előjegyzés után az illeték befizetése csak 
akkor követeltessék, midőn az előjegyzés igazolás 
folytán végleges bejegyzéssé vált. Itt teljes biztos
sága van a kincstárnak arra nézve, miszerint ká
rosodást nem szenvedhet. Kezeskedik erről azon 
jog, mely az előjegyzés tárgyát képezi; de egy-

j szersmind a közönség is meg van mentve azon 
kellemetlenségtől, hogy oly összeget fizessen, me-
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lyet később vissza kell követelnie. Én tehát a kö
vetkező módositványt vagyok bátor ajánlani e 
szakaszra nézve. Ezen szakasz szerkezete ugyanis 
egészen kimaradván, helyébe a következő tétet
nék : „Miután az előjegyzés csak föltételes jogot 
aű, az ettől fizetendő telekkönyvi bejegyzési ille
ték csak az előjegyzés igazolása után követeltethe
tik. Az előleg fizetett illeték azonban a végleges 
bejegyzési illetékbe betudatik." Ajánlom módosit-
ványomat a t. ház figyelmébe. 

Csengery Imre jegyző (olvassa Popovics-
Desseanu János módositványát.) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
T. ház ! Méltóztassanak megengedni, hogy egy 
tekintetben ezen módositványra nézve a t. ház be
cses figyelmét felhívjam. A t. képviselő úr, midőn 
indítványát előadá, annak indokolására azt mon
da , hogy az előjegyzés után, t. i. ha valaki vala
mely birtokra pert vagy követelést előjegyezni kí
ván, ne fizessen akkor mindjárt illetéket, hanem 
csak akkor, midőn az előjegyzés érvényesíttetik. 
Erre nézve megjegyzem, hogy én ezt sem igazsá
gosnak, sem méltányosnak, sem helyesnek nem 
tartom, sőt a közhitel érdekében szólva ilyen in
tézkedést károsnak tartanék. Méltóztassanak te
kintetbe venni azt, hogy kevés ügy bír nagyobb 
fontossággal, kivált földmivelő országban, mint 
a földbirtoki hitel, és mind az, mi azzal szo
ros kapcsolatban van, a telekkönyvi intézmény. A 
telekkönyv mutatja a hitelre vonatkozó körülmé
nyeket, és a telekkönyv állapotától feltételeztetik 
az illető birtokosok hitele: a mint egyrészt meg
szorítani nem lehet a valódi jogigények, érvények 
érvényesítésének lehetőségét, t. i. hogy bárki, a 
kinek pere vagy követelése van, ezt a telekkönyv
ben fel ne jegyeztethesse, ugy másrészt minden 
indokolatlan cselekvényt meg kell nehezíteni az 
által, hogy minden ilyen cselekményért díj fizet
tessék. Mert ha az előjegyzés minden dijnak fize
tése nélkül engedtetnék meg, mi lenne ennek a 
következménye? Az, hogy ezáltal a birtokosoknak 
hitele bárki által, minden igazságos alap nélkül 
eszközlött előjegyzések által, megsemmisíthető len
ne. Ennélfogva bátor vagyok a t. házat megkérni, 
hogy ezen fontos intézkedést, mely szoros kapcso
latban van a földbirtokosok hitelkérdésével, mél
tóztassanak ugy meghagyni, a mint az a tárgya
lás alatt levő törvényjavaslatban foglaltatik. 

H o r v á t h L a j o s : T .ház! Egy pár szóm van 
Popovics t. képviselő úr megjegyzéseire. Neveze
tesen, a mint én tudom, az eredeti bélyegtörvény 
12/i5 tétéiszáma alatt az mondatik, hogy a dologi 

jogok előjegyzésénél épen ugy kell eljárni, mint a 
bekeblezésnél, tehát meg kell azonnal fizetni a be-
táblázási illetéket az előjegyzésnél is. Ugyanezen 
eljárást tartotta meg a gyakorlat is, B az előjegy

zésért mindig meg kellett fizetni az illetéket, ép 
ugy, mint a bekeblezéseknél. 

De elvben sem helyeselhetem, épen a kincstár 
érdekében, a mit a tisztelt képviselő rxr mondott. 
Ugyanis azt mondja képviselő úr , hogy ha felté
teles zálogjogot szerez valaki, csak akkor fizesse 
le az illetéket, ha a feltételes zálogjog végleg be-
kebeleztetett. Már most ha hitelezőjével, illetőleg 
adósával összejátszik valaki, az előjegyzést meg
teszi, az igazolással pedig vár az előjegyzett adós
ság kifizetéséig, a mikor az előjegyzett zálogjogot 
kitörölteti: végtelenségig húzhatná a dolgot, sőt 
kijátszhatna a kincstárt. 

Mindezen, és a t. pénzügyminiszter úr által 
előadott indokoknál fogva, pártolom a szerkezetet. 

HaláSZ B o l d i z s á r : Midőn törvényt alko
tunk, nem árt, ha megértjük a kérdést. A t. indít
ványozó úr olyformán járt, mint a 9. osztály. 
Ugyanis a 9. osztály nem a szerződések összegé
ről, hanem a netalán egyességileg alább szállított 
összeg megadóztatása tárgyában akart módosit
ványt beadni. Indítványa abból áll, hogy ha pl. 
100,000 forintra megy ugyan az eredeti per tár
gya, de az egyesség szerint 50,000 forintra száll 
alá, ne a százezer, hanem csak 50,000 forinttól 
fizettessék az illeték; de ez nem ezen szakaszba, 
hanem egy uj pontba tartozik : mert még fenállanak 
a telekkönyvi szabályok, melyek az ideiglenes telek
könyvi szabályok által elfogadtattak, tehát azok 
szerint kell eljárni. Majd, ha uj telekkönyvi törvé
nyeket alkotunk, akkor méltóztassék előlépni ész
revételeivel. Ez csak méltányossági szempontból 
hozatik ide be, ha t. i. már az előjegyzésnél az 
illeték lefizettetett, az neki, midőn az előjegyzést 
valósággá teszi, betudassék. Én tehát, a szerkezet 
elfogadására szavazok. (Helyeslés. Maradjon!) 

P a p p Z s i g m o n d : A tárgyalás alatt levő 
szakaszban ezt olvafeom. (Olvassa a szakaszt.) Én 
ugy tudom, hogy a bélyegtörvény szerint épen 
azon illetékeket kell fizetni az előjegyzésért, mint 
az úgynevezett bekeblezésért. Ezen szakasz szerint 
nem tudom, mit fognak betudni akkor, mikor vég
legesen elintéztetett a dolog. (Nagy zaj.) Vagy le
számításról van szó, vagy betudásról. Ha betuda
tik, akkor a stylistica amúgy is rósz, mert nem 
betudatik, hanem azt kell mondani, hogy : az elő
jegyzés igazoltatván, a befizetett dijak beszámít
tatnak, de nem betudatnak. (Maradjon!) 

Popovics-Desseanu János : Ha jól értet
tem 

P a p p Zs igmond : Kérem, még nem végez
tem be. (Felkiáltások : Már leült !) 

PopOViCS-DeSSeanu János : Ha jól értet
tem, a pénzügyminiszter úr azzal indokolta azt, 
hogy az előjegyzésnél azonnal fizetni kell a száza
lékot, mert ez a közhitel érdekében volna annyiban, 
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a mennyiben az által meggátoltatnék az előjegy
zés és elősegittetnék a végleges bejegyzés. Én ezt 
épen ellenkezőleg a hitel érdekével ellentétben 
állónak látom: mert akkor, midőn nekem az elő
jegyzés meg van nehezítve, sokkal nehezebben 
fogok kölcsön adni , ha ez által minden ily 
üzleteknél végleges bekeblezésre s ezzel járó 
költekezésre kénytelenittetem a nélkül, hogy 
annak szükségét előre láthatnám; ha pedig ellenke
zőleg tudom azt, hogy midőn követelésem lejár és 
annak jelzálogi biztosítása szükségesnek mutat
kozik, azt, ha nincs is előlegesen beueblezve, azon
nal eló'jegyeztethetem, sokkal kevesebb aggoda
lommal adhatok pénzt kölcsön vagy tehetek 
egyéb hitelezést, mert az előjegyzésben annak 
idejében a jelzálogi biztosítás módja mindenkor 
nyitva áll előttem a nélkül, hogy a hitelezést nagy
ban zsibbasztó telekkönyvi előleges bekeblezésre 
volnék kényszerítve. Az én felfogásom szerint az 
előjegyzés megkönnyítése tehát a hitel érdekével 
nem ellenkezik, mert e szerint a hitel szélesebb 
alapra van fektetve, és mert nem hiszem, hogy a 
közhite] előnye azon alapulna, hogy a hitelezések 
azonnali bekebelezések mellett eszközöltethessenek. 
De tegyük fel. vannak olyan esetek, hogy midőn 
például előjegyeztetík 100,000 frfc s ettől fizettetik 
az illeték, az igazoláskor pedig az előjegyzett ösz-
szeg leszállitatik 20,000 frtaa:vajon igazságos dolog, 
hogy az illeték ily esetben 100.000 ftért fizettetett? 
illetőleg, hogy azt 100,000 forintért mégis előre 
exequálják ? Ez nem igazság ! De így nem csak a 
hitelre, hanem a tulajdonjogra vonatkozó elő
jegyzések is megnehezittetnek. Igen gyakran elő
fordul, hogy a követelő fél, mivel az előjegyzés 
meg van nehezítve, nem eló'jegyezteti követelését, s 
mikor esecutióra kerül a dolog, nem talál kielégí
tési alapot. Ugyanazért egyátalában nem tar
tom indokoltnak, hogy az előjegyzéstől az illeték 
azonnal befizettessék. De hallottam azt is, hogy az 
én módositványom egészen felesleges: pedig ha 
van valami fölösleges, akkor én feleslegesnek tar
tom a 17-ik szakaszt, ugy a mint van, mert 
eddig sem történt az, hogy előjegyzéstől fizetett 
illeték a végleges bekeblezésnéí be ne számittatott 
volna, eddig sem történt, hogy kétszer megvették 
volna a bejegyzési dijat, ezen szakasz tehát tö
kéletesen fölösleges, mert olyasmi ellen intézkedik, 
mi nem létezik. Ü g y hiszem, a mit én ajánlottam, 
sokkal helyesebben foglalhat, helyet ezen törvény
javaslatban, mint a jelenlegi szerkezet; minélfogva 
módositványomat újból a t. ház figyelmébe 
ajánlom. 

E l n ö k : Fölkérem azon képviselőket, kik a 
17-ik szakaszt az eredeti szövegezés szerint elfo
gadják, méltóztassanak felállni. (Megtörténik.) A 
többség elfogadja. 

Horváth Lajos jegyző (olvas sa a 18-ik 
szakaszt.) 

Kerkapoly Károly előadó : E szakaszra 
a központi bizottságnak módositása van, mely 
szerint a központi bizottság a válópereken kívül 
a becstelenitési és erőszakoskodási perekre is ki 
kívánja terjesztetni a törvény ezen intézke
dését. 

T inku Ábrahám : Minden adónál nézetem 
szerint meg kell különböztetni: először, vajon 
igazságos-e az adó ? 2-szor azt kell tekintetbe venni, 
ha behajtható-e? Az én felfogásom szerint a felek 
azon perekben fizetnek az államnak valamit, mert 
az állam biróságait igénybe veszik, s azért, mert a 
bíróságokat az állam fizeti; de nem értem, t. ház, 
hogyan kívánhatja az állam azt, hogy a peres 
felek fizessenek akkor, mikor az állambiróságok 
segitségét igénybe nem veszik. (Zaj. Szólót nem ér
teni.) 

Elnök (csenget) : Kérem a t. képviselőket, 
legyenek szívesek a szónokot meghallgatni, mert 
eddig- egyetlen szót sem lehet beszédéből ér
teni. 

Tinku Á b r a h á m : T. ház ! Én a 18-ik sza
kaszhoz módositványt akarok beadni. De a mint 
látom, a tisztelt háznak nincs nagy kedve, hogy 
engem meghallgasson. (Halljuk!) 

Nézetem szerint minden adónál meg kell kü
lönböztetni, vajon az adó igazságos-e ? s 2-or habe-
hajtható-e? Nézetem szerint ezen illetéket, t. i. hogy 
a válóperekben a felek fizessenek adót azért, mert 
pert folytatnak olyan bíróságnál, mely bíróságot 
az állam nem fizet, igazságtalannak tartom: igaz
ságtalannak tartom pedig azért, mert valóperes fe
lek fizetnek az itélekért az egyházi bíróságoknak 
is, más részről pedig ezen illetékek nem is hajtha
tók be. Az egyházi bíróságok ugyanis nem álla
nak, legalább szorosan nem állanak az állam alatt, 
és azért ennek azokra nincs oly befolyása, mint az 
állami bíróságokra, és ezért nagy súrlódásokra ad
hatna alkalmat, ha a financzhivataluokok vizsgál
gatnák az egyházi archívumokat. Ezeknél fogva 
bátorkodóra e szakaszra nézve módositványt elő
terjeszteni. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa Tinku Ábra
hám módositványát): „A 18. szakasz ekként módo
sítandó: „Válóperekben a beadványok és az ezek
ben hozott Ítéletek illetékmentesek. ha azon 
perek az egyházi bíróságok előtt tárgyaltai
nak."-

H a l á s z B o l d i z s á r : Az 1848-iki törvényho
zók Pozsonyban igen helyesen indokolták azt, 
hogy a nemességre nézve miért nem hozzák be a 
quaíificatiót, azt mondván, hogy nem érzik ma
gokat képesítve arra , hogy jogokat elvegye
nek. Alkalmazom ezt ezen esetre is. A pro-



COL. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Június 27. 1868.) 213 

visoriurn a becstelenitési és eró'szakossági és 
több más pereket, a mennyiben fegyelmieknek 
tartotta azokat, kivette a bélyegilleték alól. Már 
most mi ezen képviselő'házzal elfogadtatjuk-e a volt 
ideiglenes provisorium szabályait ? melyekről azt 
tartom, hogy elég keservesek voltak. Ez esetben mi 
a provisoriumnál provisoriumobbak volnánk. Elé
gedjünk meg azzal, hogy ezen adózási szabályok 
ideiglen megmaradjanak, de azon tul ne men
jünk. En ennélfogva az én alázatos véleményem 
szerint indítványozom, hogy ezen szakasz egészen 
törültessék ki a törvényjavaslatból. 

P a p p Zs igmond (szólni akar.) 
B o r l e a Zs igmond : Én következem. Papp 

Zsigmond úri tessék még egy kicsit leülni. (De
rültség.) 

Én Tinku Ábrahám indítványát elfogadha
tónak vélem, még pedig azért, mert mellőzve azt, 
a mit ő nagyon is alaposan előhozott, hogy a 
szent széknek birói s hivatalnokai az állam által 
nincsenek fizetve, különösen nálunk a görög nem 
egyesülteknél, és ugy hiszem, a reformátusoknál 
sem, s igy nem mondhatni, hogy a bélyegből bejáró 
jövedékiemből a birák fizetései fedeztetnek, mondom, 
mellőzve ezt, van még egy igen fontos ok. Ugyanis 
mindnyájan tudjuk, hogy az előbbeni kormány 
alatt azon szokás volt, hogy biztos tudomást 
akarván szerezni magának arról, hogy a stempli-
törvények vagy is pátensek megtartatnak-e ? vajon 
bélyegcsonkitás nem történik-e'? egy fiancziális hi
vatalnokot a megyékre és városokra küldeni, ki
nek azon joga volt, hogy az arehivumokat ott ké-
nvekedve szerint kikutathassa, sőt onnan actákat el 
is vihessen.Hiszem azonban.hogy ezen eljárás a szent 
székek levéltáraira eddig nem alkalmaztatott. A me
gyéknél azonban tudom bizonyosan, hogy a mostam 
kormány által is gyakoroltatik; sőt tudnék egy 
megyét nevezni, hol jelenleg épen ezzel foglalkoz
nak. Habár ezen eljárást részemről nem helyesel
hetem; de ha Tinku indítványa elvettetik, s ezen tör
vény által kimondatik, hogy a szent széknél tár
gyalt válópereknél is bélyeg használtassák, akkor 
nagyon természetes, hogy ha a kormány magának 
biztos tudomást akarván szerezni, vajon nem történ
nek-e bélyegcsonkitások ? ezen eljárást itt is be fogja 
hozni, vagy legalább megfogja kisérleni. Akkor 
azután nagyon természetesen súrlódások fognak 
bekövetkezni: az egyház a maga autonómiáját 
fogja védeni s arra hivatkozik, az állam a törvény
erőre s hatalmára hivatkozik, s utóvégre is hihető
leg a kormány hatalmi argumentuma lesz a győz
tes : és ekkor mi fog történni ? Akkor a financz csak
ugyan oda is fog menni. Már én ugy hiszem, 
mindnyájan igen jól tudjuk, hogy a váló- s olyan 
pereknél, melyek a házasfelekre vonatkozólag a 
szent széknél szoktak megfordulni, sokszor olyan

féle esetek fordulnak elő, melyek moralitási szem
pontból meg nem engedhetők, hogy köztudomásra 
juttassanak, s melyekről csakis a felek s a szent széki 
b^rók birjanak tudomással. Már pedig ha a financz-
hivatalnok oda fog menni, azt meggátolni nem le
het, hogy arról tudomást ne szerezzen, s ez által az 
ügy köztudomásra ne jusson. Azt fogják némelyek 
mondani, hogy a mit egy financzhivatalnok tud, az 
még nem köztudomásra juttatás, s ez igaz is; de ez 
nem ugy van, már mondottam, hogy azon financz
hivatalnok nem elégsdk meg, hogy a levéltárakat 
kikutatja, hanem abból annyi ügj^darabokat visz 
magával, mennyi neki tetszik, s azokat magánál 
6 , sőt több hónapig is tartja. Ezt én praxis
ból tudom. Nem ugy tudom, mintha magam 
financz voltam volna valaha, (Derültség) hanem 
onnan tudom, hogy azon archívumból, mely 
felügyeletem alá van helyezve, vitettek el iro
mányok, s azokat csak több hónap múlva küld
ték vissza. S azt is tudjuk, hogy ha azon bizo
nyos financz elviszi az irományokat, s ott valami 
subtilis vagy curiosus dolgot talál, az emberi 
gyarlóságból következik, hogy az ily ügyirat 
azon irodában kézről kézre vándorol, s igy arról 
azon irodában mindenki tudomást szerez, s igy 
első nap azon irodában, másik nap az egész bureau-
épüíetben, harmad nap egész az városban s igy 
tovább köztudomásra leszen hozva, mit, mint 
mondám, moralitási szempontból én károsnak 
tartok. 

Ettől áttérve a központi bizottság által ho
zatott azon javaslatra, hogy ezen bélyeg még a 
becstelenitési és erőszakossági pereknél is beho
zassák, a mi, ugy hiszem, annyit jelent, hogy a 
becsület- s biztossági perek is bélyeg alá esse
nek : ezt valóban nem értem. En ugyanis ugy 
fogtam fel a dolgot, hogy a tisztelt pénzügymi
niszter úr,- midőn ezen törvényjavaslatot a ház 
elébe terjesztette, azt mondotta, hogy azért ter
jeszti elő, hogy a hol csak lehetséges, a népnek 
egy kis kedvezést s könnyitést tegyen. Engedel
met kérek, ha tehát mi még az ily tárgyakat, 
melyek az absolut kormányok alatt is bélyeg
mentesek voltak, bélyeg alá akarjuk vetni: mi 
a népen nem könnyíteni, de terheit nagyobbitani 
fogjuk, s ez által épen a nép szegényebb osztályát 
fogjuk sújtani, s annak lehetlenné fogjuk tenni,hogy 
még becsületét is megvédhesse : mert igen természe
tes, hogy a gazdagabb osztály, a kinek pénze van, 
nem fog nézni egy pár írtra, ha arról van szó, 
hogy becsületét keresse; de a szegényebb, a ki 
nehezen keres egy irtot is, s ki sokszor egy hét 
alatt sem lát 1 irtot, az kénytelen lesz a pert 
mellőzni, mert nem lesz pénze a bélyegre. 
(Nagy zaj, ellenmondások. Elnök csenget.) Enge
delmet kérek, ha valakinek beszédemben va-
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lami nem tetszik, tessék, ha beszédemet elvé
geztem , engem refutálni; de beszédembe ne 
tessék senkinek közbe szólani, akár tetszik az, 
akár nem. Ez által, az én véleményem szerint, 
a szegényebb néposztály el volna zárva attól 
is, hogy saját becsületét védje. Ez az igazság
gal s a méltányossággal Össze nem egyeztet
hető s ezenkívül erkölcsi sülyedésre is vezttne. 

Én tehát egyrészt pártolom Tinku Ábra
hám képviselő úr indítványát, s másrészt a köz
ponti bizottság által hozott javaslatot elveten-
dőnek találom s annak elvetését inditványozom. 

Deáky L a j o s : Az erdélyi és ahhoz tartozó 
partiumi heh'ét hitvallásuak eddigi szabadságaik
ban, kiváltságaikban minden kormány által meg
hagyattak , minél fogva ó'k törvényszéket alkot
hattak és a válóperekben Ítéletet hozhattak. Még 
a Magyarországhoz való kapcsoltatás alkalmával 
is ezen jogaikra nézve biztosíttattak, és most ugy 
latszik, hogy ugyan csak per tangentem, legalább 
a tekintetben, hogy bólyegtelenül sem beadványo
kat ne fogadhassanak el. sem pedig Ítéletet ne hoz
hassanak, megszorittatnak s fináucz vizsgálat alá 
vettetnek. A válópereket, és a bizottság által 
felhozott nyelvváltsági és eró'szakossági pere
ket, a mint már az előttem szólott Halász Boldi
zsár tisztelt képviselőtársam mondotta, bűnügyiek
nek tekinthetjük, vagy legalább oly polgári vétsé
geknek, melyek ha a sérelmesek által indítandó 
rendes per utján meg nem toroltathatnának, ha
nem panasz utján kellene, hogy a hatóság azokat 
orvosolja, ez utón kénytelen lenne önköltségén 
beavatkozni, ha nem akarná a megtámadott 
felet és annak sérelmét orvosolatlanul hagyni. 
Következésképen ezeket a bélyeg és illetékek alól 
továbbra is felmentetni kérem, annyival inkább, 
mert, mint az előttem szólók felhozták, ezen pa
pok az állam által fizetve teljességgel nincsenek, 
és ha fizetve nincsenek, akkor nem is lehet köve
telni, hogy ó'k ugy szólván még jövedelmet szol
gáltassanak az államnak. 

P a p p Z s i g m o n d : T. ház ! Két indítvány 
merült fel: az egyik a válóperekre nézve; a má-
zik a rágalmazási és erőszakossági perekre nézve. 
Mindkettőre nézve ki fog terjedni figyelmem. 

Én ugy hiszem, az állam költségeit, az állam 
terheit egyformán tartozunk mindnyájan fizetni; 
ha tehát való az, hogy a protestánsok és katholi-
kusok közt az állam terheit illetőleg különbséget 
tenni nem lehet, való lehet az is, és kell is, hogy 
való legyen, hogy midőn a protestánsok váló
pereinek, melyek a törvényszék előtt folynak, bé
lyeggel kell eláttatniok, ugy más részről szintén 
egyformaság tekintetéből a katholikusok pereinek 
is meg kell bélyegeztetni. Exceptiót nem lehet tenni: 
ha egyiknek el lehet engedni, ugy a másiknak is 

el lehet; vagy mind a kettőt egyforma bánás alá 
kell venni. E szempontból tehát nem pártolhatom 
azok véleményét, kik azt mondják, hogy az egyik 
részről maradjon meg a bélyeg, mert a reformá
tusoknál a világi törvényszék ítél , a katholikus 
válóperei podig consistorium előtt folyván, ezek 
bélyegmentesek legyenek. 

Nem pártolhatom azok véleményét sem, kik 
azt mondják: ha megmarad a bélyeg, finanezhi-
vatalnok fog kutatásokat rendezni, pedig financz-
nak és államnak semmi köze az egyházhoz. Én 
államot az államban nem ismerek. {Elénk helyeslés) 
A cultusminiszter hatóságát elismerem — de nem 
omnipotentiáját dogmatikus kérdésekben — azért, 
mert ő cultusminiszter, és mind azon ügyekben, 
melyek nem egyháziak és dogmatikusok, fölügye
leti joggal bír. 

Itt, uraim, tekintetbe kell venni más szem
pontot is. Mint én tudom, a 15-ös bizottságnak 
operatuma szintén oda terjed, hogy ezentúl a váló
pereket nem a consistorium fogja ellátni, hanem a 
világi hatóság. Ha tehát ez keresztül fog menni, 
bár vannak, kik mondják, mivel ez szentség és 
válóper, papi kezekbe tartozik, ha, mondom, a jog
ügyi bizottság javaslata elfogadtatik, akkor a con
sistorium irataiba nem fog a financz betekinteni. 
De a válóperek amúgy is csakugyan bélyeg alá 
vetendők, mert tudjuk, hogy a válóperek oly elke
seredettek szoktak lenni, hogy az illetők szívesen 
fizetnek bár mit is, csak hogy elválhassanak egy
mástól ; és így bizonyára nem lesz oly terhes a 
válóperek utáni bélyeg, hogy az illetők azt ne 
akarnák fizetni. Én tehát a válóperekre nézve a 
bélyeget azért is fen akarom tartani, mert az egy
formaságot a hazában fen akarom tartani, privi
légiumot nem akarok adni az úgynevezett katho-
likusoknak akkor, midőn más hitfelekezeteknek 
ily esetekben bélyeget kell fizetniök. 

A mi pedig a másik kérdést illeti: tökélete
sen igaz az, hogy a németek, mint Halász Boldi
zsár mondotta, nem adóztatták meg az ilyen pere
ket. Igaz, mert ez a németeknél criminális actio 
tárgyát képezte, ezek pedig nem voltak bélyeg
illeték alá vetve; de a magyar törvényhozás a 
rágalmazást — b á r magam is azt mondom, a k i más 
rágalmaz, belegyan zárva — nem sorolja a criminá
lis tárgyak közé, hanem azt mondja: fizessen 100 
frtot, ha nem nemes, és 200 frtot vagy többet, ha 
nemes ellen történik a rágalmazás. Már ott, hol 
civil perré alakultak ezek, világos, hogy bélyeg
illeték alá essenek. 

De a központi bizottság stylizatiója sem tet
szik nekem. Igen jó irálylyal birnak, tudom, ezen 
urak; de még is itt az van : „becstelenitési és 
erőszakossági," míg mi ezen kifejezéshez szoktunk: 
acalumniaK , mit mi ugy neveztünk, rágalmazás; az 
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erőszakosság pedig kétféle volt : potentia major et 
minor; ez pedig hatalmaskodás; ezt tehát igy ír
nám : a rágalmazási és hatalmaskodás! perekben. 

Tisza K á l m á n : T. képviselőház ! Én a vá
lóperekre nézve, és illetőleg a válóperek bélyeg
mentessége vagy nem bélyegmentessége iránt kí
vánok szólani, megjegyezvén egyébiránt, hogy én 
az eredeti szerkezetet pártolom, és a központi bi
zottság módosítását, mely áttér egy más tárgyra, 
részemről el nem fogadom: mert az abban meg
említett ügyekre a bélyeget kiterjeszteni nem 
akarom. 

Á mi a válópereket illeti, ugy látom, leghely-
telénebb volna, mit a törvényhozás tehetne, ha azt 
tenné, mi egy részről inditványoztatott, ha t. i. 
azt tennők, hogy kimondanék, hogy a szent szék 
eló'tt folyó perek bélyegmentesek, a törvényszékek 
előtt folyók pedig nem bélyegmentesek, mert ez 
által megzavartatnék a haza lakói közt az egyen
lőség, a mennyiben az mondatnék ez által ki, hogy 
a protestáns hitfelekezetüek válóperei bélyegköte
lesek , más hitfelekezetííeké pedig nem. Én tehát 
ezt egyátaíán a törvényhozás feladatával és magá
val az 1848-iki törvények szellemével homlok
egyenest ellenkezőnek találván, részemről el nem 
fogadhatom. 

Az mondatott ennek védelmére, hogy az 
egyházi törvényszékeket az állam nem fizeti, mig 
a világi törvényszéket fizeti. Én ugy tudom, hogy 
azon egyházi törvényszékeknek legnagyobb részét 
is az állam, és pedig busásan dotálja; tehát ez ar
gumentum azon különbségre nézve nem lehet. 

Tovább megyek. Fölhozatott e tárgynál azon 
argumentum is, hogy a szent szék előtt folyó pe
rek legyenek bélyegmentesek, mert ha nem lenné
nek bélyegmentesek, a financzoknak igy vagy 
amngy kellene eljárniok. Én nem tartom ide tar
tozó kérdésnek meghatározni azt, hogy a bélye
gek befolyása feletti control egyátalában a tör
vényszékeknél a financzhivatalnokok által miként 
gyakoroltassék. Ez elő fog fordulni az adó behaj
tására vonatkozó törvényeknél, és ott én is el fo
gom mondani felőle nézeteimet; hanem azt tartom 
utoljára, hogy ha csakugyan megmaradna a szent 
székek illetékességi kö re , épen azon eljárás volna 
azoknál is követendő, mely minden más törvény
székeknél az országban, és én ebben sem feleke
zeti, sem egyház sérelmet nem látok, mert a vizs
gálat nem az egyházfelekezeti, hanem a bírói el
járásra terjesztetnék ki, melyhez pedig az állam
nak minden irányban joga van. 

Különben részemről azt hiszem és remény
lem, hogy ezen egész kérdés a legközelebbi jövő
ben meg fog szűnni, mert fel sem tehetem, hogy 
a t. ház el ne fogadja a jogügyi bizottság azon 
javaslatát, hogy minden válóper különbség nélkül 

a világi törvényszék előtt folyjon le. (Elénk he
lyeslés.) 

Erre is csak azt vagyok bátor megjegyezni, 
hogy én a szerkezetet pártolom szemben azon má
sik lehetőséggel is —• melyet tán igazoltabbnak 
ismerek el, mint az előbbit — azzal ugyanis, ha 
az mondatnék k i , hogy minden válóper ment a 
bélyegtől: mert ezt a különböző hitfelekezetek 
közti különbségtétel nélkül kimondhatná a ház; 
de ezzel szemben is pártolom a szerkezetet, párto
lom pedig azért, mert én a házassági pereket nem 
tekinthetem, mint előttem szólott egyik képviselő 
úr mondotta, bűnügyi pereknek. 

Ha a legszabadelvübb szempontból indulunk 
is ki, a házasságot nem tekinthetjük másnak, ha 
meg akarunk tőle minden egyebet is tagadni, 
mint szerződésnek. Az el válási per tehát, a legszű
kebb korlátok közé szorítva is a házasság fontossá
gát, egy az államra nézve is igen fontos szerződés fel
bontására irányzott per. Már pedig, midőn más, 
sokkal kevesebb fontossággal biró szerződések fel
bontására intézett perekben a bélyeget megkívá
nom , akkor ugyancsak megkívánom ennél is, 
melyre nézve ugyan óhajtom, hogy az elválás 
lehető legyen, de azt hiszem, maga az állam érde
ke ismét azt kívánja, hogy n ; azon legyünk, hogy 
az elválási pereket mentül jobban könnyítsük. 

Én tehát az eredeti szerkezetet pártolom, a 
központi bizottság módosítását azonban el nem fo
gadhatom. (Helyeslés.) 

BeSZC J á n o s : Én az eredeti szerkezetet, és 
igy nem a központi bizottság módositványával 
bővittettet pártolom. Jóllehet előadhatnám azt, 
hogy az elválási perek a katholikusoknál nem fize
tett birák előtt folynak, és igy a bélj'eg, melyből 
a bíróságok fizettetnek, ha másoknál megkívánan
dó is, a katholikusoknál mellőzendő lenne: mert 
annak biráit a bélyegből soha sem fizette sem az 
állam, se a kormány; hanem egyenlőségi tekin
tetből elfogadom azt, hogy a perlekedők a per 
folyama alatt mindenben egyenlően tekintessenek. 
De azt, hogy a becstelenitési és erőszakossági pe
rek, mint ezt a központi bizottság kívánja, bélyeg
gel terheltessenek: egyátaíán el nem fogadhatom 
azért, mert az állam kötelessége minden embernek 
becsületét, minden emberen elkövetett erőszakos
ságot ex nobili officio védelmezni. Ha valaki be
csületemben megsértett, ha valaki rajtam erősza
kot követ el — (Derültség) erőszakot elkövethet 
rajtam, ha megver, megsebesít, ha nagyobb erő
vel támad meg — én ily erőszakoskodási, és ha 
becsületemet is megsérti, becstelenségi perekben 
kívánom, hogy az irományok bélyegtelenek legye
nek : mert azért vagyok e hon polgára, hogy be
csületemet a status védelmezze a nélkül, hogy egy 
fillérrel hozzájárulni köteles volnék. Azért a köz-
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ponti bizottság ezen bele vett két szavát el nem fo
gadhatom. 

Popovics-Desseanu János: T. ház! Én 
a szerkezetet nem pártolom és egészen kihagyatni 
óhajtom. 

Nem lehetek egy véleményben azon t. kép
viselő' urakkal, kik a ránk különben is oly terhe
sen kivetett bélycgillctéket sokkal terhesebbé kí
vánják tenni most az alkotmányosság alatt, mint 
az absolutismus alatt volt. Az absolut fináncz-
miniszter csak kikutatott minden forrást, melyből 
tőlünk jövedelmeket kipréselhetett, és bizonyosan 
nagyon jól tudta ö a válópereket, és válóperekből 
is kipréselt volna magának jövedelmet, de nem 
bántotta az egyház autonómiáját. 

Én ezen szakaszszal, ha ez megmarad, egyene
sen az egyház autonómiáját látom megsértve, mert a 
válóperekben a bíráskodás és ítélethozatal az illető 
egyházaknak ősi jogához tartozik, és én azt hi
szem, az egyházak beleegyezése nélkül a törvény
hozás sem veheti el tőlük. Ugyan azért különö
sen méltánytalannak találnám, hogy midőn az il
lető egyház semmiféle javadalomban nem részesül 
— mert a görög keleti egyház nem kap egy kraj-
czárt sem senkitől és csak nagy nehezen vagyunk 
képesek fentartani a consistoriumot — most 
még külön taksát fizessen. A görög-keleti egyház
ban van ugyan is egy bizonyos taksa, mit a felek 
az ítéletekért kötelesek fizetni, hogy ez által a kan
cellária fentartassék. Kérdem, hol van az egyen
lőség, ha a görög-keleti vallás hivei kötelesek 
kétszeresen fizetni? mert kénytelenek vagyunk 
az egyház költségeit is viselni és az államéit is. 

El nem fogadhatom azon nézetet sem, hogy 
különbség nem volna a közt, midőn azállam által 
fizetett bírák ítélnek, és a közt, midőn az egyház 
által nehezen fentartott bíróság ítél. A protestáns 
egyházban világi birák ítélnek; kik meg vannak 
fizetve az állam részéről; tehát méltányos, hogy 
az államnak vissza kell fizetni a költségeket, me
lyeket ez a bírákra kiadott; de ott, hol az állam 
semmit sem fizet, igen természetes, hogy méltányo
san nem is követelhet semmit vissza. Ezen ország
gyűlés folyamában történt az, hogy miután a vá
rosok bíróságainak fentartása az államnak is érde
kében van, az állam méltányosnak tartá azok 
költségeiben részesülni azért, mert azon bélyeg
ből az állam is kap megfelelő jövedelmet. 

Ha e szakaszban oly rendelkezés történnék, 
hogy azon bélyegeknek megfelelő állami segély
ben részesittetnek azon egyházak, melyek az illető 
válóperekben az esetben ítélő egyházi bíróságok 
eljárása folytán befolynak, nem szólnék ellene; 
akkor biztos volnék, hogy azon taksák, melyeket 
a felek fizetni kötelesek, az egyháznál megmarad
nak; de miután más javadalomban az egyházi 

bíróság sehonnan se részesül, és irodáját, ügyé
szét és jegyzőjét az egyház fönnem tarthatná, tehát 
világos, hogy a taksát az egyház nem nélkülözheti. 

I hogy arra okvetetlenül szüksége van. 
Ennélfogva az egyenlőség elvénél fogva, 

mindamellett, hogy különbség van az egyházi 
viszonj^ok közt, óhajtanám, hogy, ugy mint eddig, 
jövőben is a válóperek bélyegmentesek legyenek. 

Ragaszkodom tehát Tinku Ábrakám képvi
selőtársam módositványához ; és a mennyiben ez 
nem fogadtatnék el — minek utána oly indo-

! kokat hallottam felhozni, miszerint a kath. egy-
j ház is javadalmaztatik az állam részéről — min-
l den esetre kérem, hogy a görög-keleti egyház ré

szére különbség tétessék, mert ez az állam részé
ről segélyt nem kap, és így, ha képviselőtársam 
módositványa el nem fogadtatnék, kérem annak 
elfogadását, hogy csak a görög-keleti egyházi bí
róság előtt folyó perek mentessenek fel a bélyeg 
alól. 

A mi a központi bizottság szerkezetének má
sik részét illeti, azt helyesen kifejtették előttem 
szólott képviselőtársaim, s ahhoz nem szólok, ha-

I nem azokat mellőzni akarom, mert méltánytalan 
volna, hogy azon perektől, melyektől Lajtán 
túl nem fizetnek bélyeget, mi fizessünk. {Nagy 
zaj.) 

Babes V i n c z e : T. ház ! En azt tartom, hogy 
j a bélyegnek fontossága, illetőleg alapja a pereknél 
| csak egy lehet: és pedig az, hogy a per tárgyának 
j bizonyos értéke vagyon, bizonyos pénzbeli értéke, 
• és a felek egyike vagy másikának bizonyos nye
resége van belőle, különben semmi értelme nincs 
a bélyegnek a pereknél. Azon pereknél, melyek 
polgári pereknek neveztetnek, melyeknek tárgya 
érték szerinti, épen ezen érték szerint a bélyeg na
gyobb vagy kisebb. Oly pereknél azonban, me
lyek tárgyainak nincsen pénzbeli értékök, nem al-

! kalmazható a bélyeg, és épen azért nem is alkal-
í mázta a bélyeget ilyen esetekben annak föltalálója, 
j a bécsi kormány. A mi a válópereket illeti, szeret
ném tudni, hogyan taksálnák ezeket, minő érték 
szerint lehetne itt a belyegmegadóztatást alkal
mazni ? Szeretném tudni, hogy mi értéke volna, és 
ki nyer belőle, ha csak a közmoralitás nem ? 
Ugyanazért azt tartom, hogy ha valamely hitfele
kezetnél alkalmazásban van a bélyeg a válóperek
nél, az én logikám szerint ennek következése az 
volna, hogy ott is eltöröltessék, nem pedig hogy 
behozassák. 

A mi pedig a rágalmazási, becsületsértési és 
hatalmaskodási pereket illeti, azt tartom, hogy 

| ideiglenes intézkedésről van szó : mert gondolom, 
hogy ha majd codificálunk, ezeket a kriminális co-

I dexbe fogjuk helyezni, és akkor, ugy gondolom, 
I megszűnik majd a bélyegilleték, valamint meg-
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szűnik az egész világon a kriminalis perekben; de 
addig is mit taksáljunk becsületsértési perekben ? 
ki fizesse ezekben az illetéket ? Miről van itt szó ? 
Ha közönséges ember, nem nemes, megnyeri pe
rét, mit nyer vele ? Fizeti a költségeket és kapja 
20 forintnak egy harmadát. Ha tehát roppant 
költségébe kerül valakinek a mostani magyar tör
vény szerint becsületét megvédeni, még most 
bélyeget is fizessen ? Vagy fizesse a másik? De ily 
pereknél költségekben nem marasztaltatik el senki. 
Az én csekély véleményem szerint, helytelenség 
azon indítvány, hogy ily perekben bélyeg alkal
maztassák ; én legalább az én logikám szerint fel 
nem foghatom ezen bélyegnek alapját: azért azt 
tartom, hogy helyesebben nem segíthetne ezen a 
dolgon, t. ház, mint ha elfogadná Halász Boldi
zsár képviselő úr indítványát, mely szerint töröl
tessék ki ezen szakasz. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Tokody Á g o s t o n ; T. ház! A központi bi
zottságnak a törvényjavaslat 18. szakaszát a be
csületsértés miatti ügyekre kiterjesztését illetve, 
nekem is több rendű észrevételeim vannak: mert 
a becstelenités miatti perek nem tisztán polgári 
természetűek; de nem is tisztán bűnügyi termé
szetűek, mint többen állították, hanem miként a 
törvény nevezi: birságiális ügyek, és ezen ügyek
ben csekély bírság az, a mi megítéltetik, 40 fórt, 
néha 100 írt, és e birságnak is csak egy harmada 
a becsületében megsértett félé, két harmada pedig 
— törvényinknél fogva — a bíróé, avagy, mióta 
a bírákat az állam fizeti — a gyakorlat szerint — 
az államé, mely két harmad, a helyi szokások kü
lönbözőségéhez képest, a szegények részére, majd 
egyéb czélokra fordittatik. a curiai ítéletek szerint 
pedig a közhatósági pénztárakba foly be ; szóval: 
a két harmad semmi esetben sem a felperesé. Túl
terhelésnek vélem tehát az ily ügyeknek, melyek
ben a nyertes fél csak is egy harmadot kaphat, 
bélyeg alá vonatását. 

E tulterheltetést fokozza az, hogy az 1723. 
LVII . törvényezikkely világosan rendeli, hogy 
a becstelenitési perek lolynak „sine expensis;" 
tehát perköltségek sem ítéltethetnek meg, mi, hogy 
valóban így áll, mutatják a magyar királyi curia 
minden időben hozott Ítéletei: mert perköltségek 
a becstelenitési perekben soha sem Ítéltetnek; s azt, 
hogy a perköltségek ezentúl sem fognak megítél
tetni, igazolom a tisztelt igazságügyi miniszter úr 
által beterjesztett perrendtartásnak, különösen pe
dig a jogügyi bizottságnak a törvénykezési rend
tartás tárgyában való 251. szakasz e szavaival: 
„A biró belátásától függ a per körülményeihez 
képest a perköltségeket kölcsönösen megszüntetni." 
Azt pedig, hogy a becstelenités miatti pereknek — 
a fen érintettem 1723. LVII. czikk miatt — el ta
gadhatatlanul ama körülményei vannak, hogy 
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azokban perköltség nem ítéltethetik, ugy hiszem, 
annyira világos, hogy e valóságot bővebben ok-
adatolnom nem kell; hogy pedig a bélyegek 
használása vagy nem használása, vagy az, hogy 
a bélyegszabályok szerint valamely bélyeget hasz
nálni kötelességszerűen kell, a bíróra a költség 
megítélésére nézve hatálylyal nem lehet, a bírót a 
költség megítélésére nem indítja, sem nem indít
hatja : ennek igazolásául elég egyszerűen a zálog
perekre utalnom: ezekben bélyegek használtatnak, 
de a törvény zálogperekben perköltséget Ítélni 
nem enged; és valóban törvényszékeink a zálog
perekben költséget se nem ítéltek, se nem ítél
nek. Igaz, hogy a zálogot perlő bélyeg költségeire 
nagy súlyt nem fektet, mert birtokot perelvén, a 
bélyegekre tett kiadásait figyelembe sem veszi; 
de az ügyállás nem igy van a becstelenitési perek
ben : mert ezekben a felperes, miután a becsületén 
szenvedett sérelem miatt legalább három évig pe
relt már, és perét hosszú küzdelem után megnyerte, 
ott látja magát az egy harmaddal, hogy tulajdon
képen semmit sem kapott, hanem még ráfizetett a 
bélyegekben; s ezért van, hogy a becstelenitési 
ügyeknek bélyeg alá rendelése nem csak tulter-
heltetés, de igazságtalanság is egyszersmind. 

É n locus communisokat nem használok; nem 
mondom — mert hisz mindenikünk tudja — hogy 
becsület olyan, mint a fényes aczél, melyen a le
helet is meglátszik ; nem mondom, hogy csak azon 
állam lehet önálló, csak azon állam lehet nagy, 
melynek polgárai a becsületre sokat, sőt mindent 
adnak, s ebből folyólag kiválóan fő kötelessége 
az államnak nem nehezíteni, hanem könnyűvé 
tenni az utat, melyen polgárai a becsületökön ej
tett sérelmet törvényesen megtorolhassák; nem 
mondom: mert én a szívre hatni nem akarok, én 
csak az észhez szólok. 

Azok közül, kik igazságosak akarnak lenni, 
az absolut rendszer embereit senki sem vádolhatja 
azzal, hogy a hol csak lehetett, hogy a hol csak 
— az ő logikájok szerint — távol árnyékát kép
zelhették is az igazságnak, vagy csak szinét hihet
ték lenni az igazság látszatának, a peres ügyeket 
bélyeg alá ne vetették volna; de a becsületsértés 
miatti perekkel nem tették azt, mert ezek felbé-
lyegeztetését az ő gondolkodásmódjuk szerint is, 
igazságtalannak találták. Ne tegyük tehát azt, 
mit az absolut rendszer emberei sem véltek tehetni, 
hanem elkerülték gondosan: pedig a perköltsé
gekre nézve az azon időbeli pátensek is épen azok 
voltak, melyek a mi ideiglenes törvénykezési szab
ványainkban ; épen azok voltak, melyek a most 
tervben lévő polgári perrendtartásunkban foglal
tatnak — hisz azokból ültetvék á t ! Ne legyünk 
tehát igazságtalanabbak, mondani akartam: szi-
goruabbak saját hazánk polgárai iránt, mint az 
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absolut rendszer emberei voltának hazánk, a rajok 
nézve idegen ország polgárai iránt. Annálfogva az 
emiitett okok alapján, kérem a t. házat, méltóztas
sék a becstelenitési ügyekben a bélyegeknek a 
központi bizottság által tervezett használatát el
vetni, és a törvényjavaslat 18. szakaszát elfogadni: 
mert az, hogy akkor, midőn az állam a birság 
két harmadát elveszi, hogy akkor, midőn a tör
vény a perköltségeket megítélni nem engedi, a 
becsületsértés miatti perek még is bélyeg alatt áll
janak, az igazságtalanság superlativusa volna. 

Az erőszakossági ügyeket illetőleg az előttem 
szólottak czáfolhatlanul kifejtették azokat, mik
nél fogva a bélyegkötelezettség azokra sem ter
jedhet k i : következőleg kérésem oda irányzik, 
hogy a központi bizottságnak a törvényjavaslat 
18. szakaszára vonatkozó kívánalma egészben 
elhagyassák. 

A válópereket érdeklőleg tisztelt képviselő 
Tisza Kálmán úrral teljesen egy nézetben vagyok, 
s előadásához csatlakozom. 

SomOSSy I g n á c z : Rövid leszek, t. ház! 
Nem akarom ismételni az előttem szólott kép

viselő úr által elmondottakat; csak röviden föl
említem az okokat, miért pártolom én is egyedül 
csak a törvényjavaslatot és kívánom mellőzni a 
központi bizottság hozzáadott toldalékát. 

Azonban lehetetlen, hogy azokra nézve, mik 
itt elmondattak, fölállítva ugy, mintha az törekvés 
lenne némely vallásfelekezetek autonómiája meg
sértésére, észrevételt ne tegyek. Itt semmi ujabb te
her az egyházakra nem rovatik; annálfogva azon 
okoskodásnak sincs helye, hogy azok fizetést nem 
húznak, a világi törvényszékek pedig húznak: 
mert a bélyegek nem a világi törvényszékeket il
letik; a bélyegek a statusnak köz jövedelme. Itt 
csak arról van rendelkezés, hogy bizonyos kérdés
ben vagy tárgyra nézve, például a válóperekre néz
ve ,a hazának minden lakosai különbség nélkül tel
jesítsék kötelességüket. 

Az innét eredő indokból kiindulva pártolom 
a szerkezetet. (Szavazzunk!) 

Andreánszky Bo ld iz sár : T . ház! Én a tör
vény előtt kivételt tétetni senki számára ez ország
ban nem akarok; azért a bélyeg érdemében nem 
is szólok; hanem azon megjegyzést, melyet Tisza 
Kálmán t. képviselőtársam által tétetni hallottam, 
t. i. hogy a katholikus szent székek, mint az állam
tól fizetett hivatalnokok tekintendők (Közbeszólá
sok balról: Azt nem mondta !) vagy tekinthetők, {El
lenmondások balról, zaj) el nem fogathatom, hanem 
egyszerűen visszautasítom. (Közbeszólások mindkét 
oldalról: Nem mondta azt !)Ha nem mondta, akkor az 
én megjegyzésem szintén nem mondottnak tekin
tendő. 

Másodszor, valamint ő a maga szempontjából 

kívánja, hogy valamennyi válóper mind a világi 
törvényszékekhez utasittassék: ü g y é n ellenkezőké
pen az én szempontomból kénytelen vagyok azt 
kivánni, hogy az a váló perekre nézve meg ne tör
ténjék. (Ellenmondások. Zaj.) 

BÓniS S á m u e l : T. ház! Én igen röviden 
szólva a törvényjavaslat szerkezetét pártolom. Csak 
arra bátorkodom felelni, mit az előttem szólott 
képviselő úr, félremagyarázva Tisza Kálmán be
szédét, előadott, ő visszautasította Tisza Kálmán
nak azon mondását, mintha a szent székek tagjai 
az államnak fizetett hivatalnokai volnának. Ezt 
ugyan Tisza Kálmán nem mondotta; azonban, ha 
kívánja a t. képviselő úr, én azt jelentem ki, hogy 
igenis a szent székek tagjait az állam fizeti, (Ellen
mondás és helyeslés) mivel mindazon alapitványok, 
melyekből a szent széktk tagjai fizetésöket húzzák, 
az államéi. 

Dobrzsánszky Adolf: (Nagy zaj. Szólót alig 
érteni) T. ház ! Az egyenlőség hozatott fel azok ellen, 
kik i t ta mellett szólaltak fel, hogy ezen szakasz kiha-
gyassék. Én csak azért kívántam felszólalni, hogy 
ezek ellen az egyenlőség elvét fölhozni nem lehet. 
Mert kérdem,ki fizeti jelenleg a bélyégeket?Azt mon
dom, hogy egy vallásfelekezet sem; ha pedig annak 
ellenében azt méltóztatnak mondani, hogy igenis 
fizeti azta protestáns egyház, én azt mondom, hogy 
nem fizeti: nem fizeti pedig azért, mert nem vilá
gi birák előtt folynak a perek; de jelenleg nem is 
fizeti senki, hanem csak az, a ki világi birák előtt 
folytatja perét. Ez az egyenlőség elvét egyátalá-
ban nem sérti; sőt ellenkezőleg mondhatnám, hogy 
térti az, a kiavilági birót igénybevesz ; , noha arra 
nemköteles, hogy az annyit fizessen, miat az, a k i 
a világi birót nem veszi igénybe, hanem oly birót, 
a ki az állam által egyátalábannem fizettetik, ha
nem ő maga tartozik fizetni azon egyházi birót. 
Én tehát az egyenlőség elvénél fogva pártolom 
Halász képviselőtársam indítványát, hogy ezen 
szakasz hagyassák ki, (Nagy zaj) magától ér
tetődvén , hogy a protestánsok részére fentartatik, 
hogy saját consistoriunrjok által végeztessék el az 
ily pereket és igy szintén ne fizessenek bélyeget. 
(Nagy zaj.) 

H o r v á t h D ö m e : Tisztelt ház ! (Szavazzunk! 
Eláll!) Rövid leszek. En a 18-dik szakaszt csak 
ugy fogadhatom el, mint eredetileg szerkesztve 
van ; de a központi bizottságnak módosítását nem 
fogadhatom el mindaddig, mig a becstelenségi 
perek csakis a polgári perek tárgyát képezik. 
Mindaddig, mig a mi törvényeink szerint e tekin
tetben oly nyomorult elégtételben fognak része
sülni az illetők, mint a mi törvényeink szerint 
egyátalában részesülnek, addig nem óhajthatom, 
hogy az illetők illeték alá vetessenek. Ezekre nézve 
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az illetékmentességet kívánom fentartani. Épen 
azért a 18-dik szakaszt eredeti szerkezetében kívá
nom elfogadtatni. 

Csik E n d r e : Én ezen pontot a központi 
bizottság módosításával együtt egészen kihagyan-
dónak vélem, még pedig azon egyszerű oknál 
fogva, hogy ne legyen a közönség helyzete roszabb, 
mint volt az absolut rendszer alatt: mert akkor 
nem vettek semmiféle illetéket, sem a válóperek
ben, sem a becstelenitési és erőszakossági perekben. 
E szakasz szerint a jelenlegi állapot roszabb volna 
az előbbinél. 

Molnár P á l : Bónis Sámuel képviselőtár
sunk azon állítását, hogy a sz. szék tagjait az 
állam fizeti, ellnem fogadhatom. 

T i n k u Á b r a h á m : T. ház! Ha Halász Bol
dizsár indítványa elfogadtatik, nem szólok töb
bet ; hanem a mi a központi bizottság által ajánlta-
tik, hogy házassági, becsületsértési perekben bé
lyeget kell fizetni, arra nézve azt nyilatkoztatom 
ki, hogy ez által a t. ház semmit sem nyer. Most 
szólni akarok Tisza Kálmán és Tokody képviselő 
urak indokairól. Ezek fő indokai épen indítvá
nyom mellett szólanak. Én görög-keleti szempont
ból indultam ki s épen a jogegyenlőséget akartam 
helyreállítani. Előhozatott, t. ház, hogy a görög
keletieknél a peres felek fizetik az egyházi bíró
ságot, s ha még bélyeg is adatik rá, kétszeresen 
fizetnek, holott azon hitfelekezetüek, kik a világi 
birák előtt viszik ügyeiket, nem fizetnek esak egy
szer. Csak ezeket akartam mondani. 

E l n ö k : T. ház ! Miután Tisza Kálmán kép
viselő úr és többen az eredeti szerkezetet a köz
ponti bizottság által tett módositás nélkül pártol
ják, ennek következtében legelőször is az eredeti 
szerkezet fog szavazás alá feltétetni. Azért kérem 
azon képviselőket, a kik az eredeti szerkezetet a 
központi bizottság módosítása nélkül, a maga ere
detiségében elfogadják, méltóztassanak felállani. 
(Megtörténik.) Ennélfogva a szerkezet ngy, a mint 
van, elfogadtatik, 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a 19-ik 
szakaszt, mely szó nélkül elfogadtatik. Olvassa a 
20-dikat.) 

VucsetiCS I s t v á n : T. ház ! Azon meggyő
ződésben levén, hogy alkotmányi polgári jogait 
csak oly nép képes gyakorolni, mely a szellemi és 
értelmi művelődésben előhaladt,hogy az alkotmány 
fentartására szolgáló legczélszerübb eszköz a nép
nek műveltsége, s hogy az alkotmány fejlesztése 
csak is a tudományokban, polgári erényekben mű
velt néptől várható : bátorkodom a tisztelt háznak 
módositványomat benyújtani, melynek elfogadása 
kétségkívül ezen czél elérését elő fogja mozdítani 
az által, hogy a közművelődésre szánt hagyomá
nyok épségben tartását ajánlja. Véleményem sze

rint az államnak főfeladata s hivatása a tudományt 
méltányolni, azt minden szabad kitelhető esz
közzel terjeszteni, s fejlesztését és .ielvirágozá-
sát előmozdítani. De főkép a mi államunk feladata 
ez, mert tudva levő, hogy hazánkban a tudomány, 
műveltség és ipar nem áll azon a fokon, mint a 
többi civilizált népeknél; s ha ezen jelenség okát 
fürkészszük, megvallom, jó lelkiismerettel mond
hatom, nem mi vagyunk ezen elmaradásnak okai, 
hanem azon nyomasztó viszonyok, a melyeket át
éltünk. Azon körülmény, hogy Európa a béke 
gyümölcseit élvezte, hogy a tudománynak legjobb 
erejét szentelhette, hogy tevékenységét semmi sem 
gátolta: lehetővé tette előre haladását; mig ellen
ben hazánk czélul tűzte ki magának elszántsággal 
és önfeláldozással ellent állani a szilaj keleti népek 
romboló dühének, és keblét érez falként ezélpon-
tul kitűzni a muzulmánok vad megtámadásainak; 
s midőn azt vélte magával elhitetni, hogy szent 
ügyért nagy áldozatot hozott volna, be kellett 
látnia, és hogy elmondhassa az irás szavait: „mag-
num certamen certavi*, be kellett látnia, hogy 
nagy tévedésnek adta oda magát: mert a mit béke 
idején szorgalmas méhként összehordott, prédául 
kellett oda dobnia a mindent megsemmisítő szom
szédnak. Ezen szomorú napok elmultak, a feltor
nyosult fellegek eloszlottak, és egy jobb jövő fény
sugara látszott szegény elpusztított hazánk látha
tárán feltünedezni, midőn a nép, mely annyit szen
vedett, mint semmi más, Európát lakó nép, remény
leni kezdett egy jobb jövendőben. De ezen remé
nyében csalatkozott, mert az idegen kormány fél
tékenységből, vagy Isten tudja, mi okból, gátló-
lag lépett fel jobb sors után küzdő nemzetünk el
len. De most, midőn nemzetünk erélyes kitartása 
által országunk az őt megillető önmaga feletti 
rendelkezési jogot kivívta , látjuk kormány-
férfiainknak minden teendőit oda irányulni, hogy 
a szenvedett mulasztások pótoltassanak. Igaz , 
hogy mindent egyelőre, ugy a mint mi kívánjuk, 
el nem intézhetünk ; de az alap le van téve, me
lyen módosított viszonyainkhoz képest erős ha
zát teremthetünk. Műveljük népünk erkölcsi és 
vallási érzelmeit, terjeszszük a tudományokat, emel
jük az ipart: és meg vagyok győződve, hogy e nem
zet, hogy hazánk — miután nemzetünknek a mű
velődésre képessége megvan és hajlandósága 
nem hiányzik — minden civilizált népekkel fog 
versenyezhetni. 

Én részemről, azon kérdésre: ki van hivatva 
ezen czél valósitására ? azt felelem, főkép a status, 
és az egyesek. 

A status egy részről az által, hogy buzditólag 
hat a szellemi művelődésképviselőire, hogyiskolákat 
és tanintézeteket alapit, hogy a taneszközök előállí
tásában segéd kezet nyújt, és a hiányokat pótolja. 

28* 
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Tudom, hogy sok más szükségleteink miatt most 
nem vagyunk képesek többet ezen magasztos czélra 
adakozni. Ezt az előttünk fekvő budgetből isiáthat
ni , melyből kiviláglik, hogy közoktatási czélokra 
nem tehetünk annyit, mint a kis Belgium. Magyar
országnak lakossága a 14 milliót meghaladja, s 
mindamellett csak 1 millió 111 ezerforint van a 
közművelődésre és vallási czélokra szánva, Vaj
mi kevés ezen kiadási összeg ezen magasztos czél
ra, összehasonlítva a többi civilizált népekéivel! 
Ausztria 1851-ik évben Magyarország kivételével 4 
millió pengőforintot szolgáltatott közmüvelődési czé
lokra, Francziaország 1862. évben 31,324,615 fran
kot, Poroszország az 1861. évben 7,449,224tallért, 
Spanyolország 1860-ban 61,589,465 reált, Angol
ország 1854-ben 705,904 font sterlinget. De mi
után a lehetetlenséggel meg nem küzdhetünk, 
jobb időket kell bevárnunk , a melyekben a 
status képes leend ezen czélra többet , mint 
most, adakozni. 

Más részről az' állam hivatva van ezen czél 
valósítására az által is közreműködni, hogy a 
mit egyesek adakoznak, hálásan elfogadja, és 
azon czélra fordítja, a mire azt az adakozó szánta. 
Továbbá hivatva van mindazt eltávolitani, a mi 
az adományt az eredetileg szánt czéltől elvonni 
képes. 

Ezen kötelezettség egyikét sem teljesiti az 
állam akkor, midőn a tudományi, közoktatási, 
közművelődési és közjótékonysági czélokra tett 
hagyományokra illetéktartozást r ó , mint ezt az 
előttünk fekvő törvényjavaslat 20. szakasza teszi. 
Ezen törvény részben igazságtalan is, mert a he
lyett, hogy ezen megnevezett czélokra a status 
maga adakoznék, mire köteles, ellenkezőleg még 
egy részét annak is elveszi, mit mások által maga 
helyett adatott. 

Ezek következtében kérem a t. házat, méltóz
tassék módositványomat, ngy a mint azt a tisztelt 
háznak előterjeszteni bátor vagyok, kegyesen el
fogadni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa Vucsetics 
István módositványát): „A második sorban kimarad 
ezen kitétel: „500 frtnyi értékig." A szerkezet te
hát igy hangzanék: „A tudományi, közoktatási 
és jótékonysági czélokra tett hagyományok ille
tékmentesek/' 

V á l l y i J á n o s : Midőn a 13. szakasznál mó-
dositványt tettem, a jelen szakaszra vonatkozó 
módositványomat is egyidejűleg beadtam, és most 
csak azon kérelmem van, hogy most az ezen sza
kaszra vonatkozó módositványt, melyet az előbbi 
alkalommal beadni szerencsém volt, felolvastatni 
méltóztassék. 

Csengery Imre jegyző (olvassa Váttyi János 
módositványát): „A huszadik szakasz helyett té

tessék: „A tudományi, közoktatási és közjótékony
sági czélekra tett hagyományok illetékmentesek." 

Csik Endre : Nézetem szerint ezen 20-ik 
szakaszban, ezen szó helyett : „bélyegadó" szaba
tosabb volna e kifejezés: „bélyegilleték", a meny
nyiben az adó nem bélyegben, hanem pénzben 
fizettetik. 

DobrzánSZky Adol f : T. ház! Ha a törvény
javaslat e szakaszát elfogadjuk, sikamlós térre lé
pünk, és meg lesz ingatva az egyaránti tehervi
selés elve. E szakaszban ugyan csekélységekről 
van szó; de tartok tőle, hogy e csekélység körül 
adómentesítés, mely vajmi keveset használand az 
eléretni kívánt czélnak, maga után vonja az adó
mentességi tételek egész seregét, mint ezt már a 
jelen törvényjavaalat 23-ik szakasza is igazolja. A 
23-ik szakaszban pedig, mely az országos tudomá
nyos intézetek és a tanintézetek ingatlan javai
nak részbeli adómentességét tartalmazza, már 
nem csekélységről, hanem igen jelentékeny össze
gekről van szó, melyek elvonatván az állam bevé
teleiből, más utón pótolandók; pótolandók pedig 
nagyrészt azok által, kik még közvetítve sem 
érzik s nem is érzendik ezen adómentességek jóté
konyságát. 

Igaz, az mondatik, hogy ily ingatlan javak 
részben adómentesek, tekintet nélkül az illető bir
tokos hitfelekezetére; de azért, t, ház, mindenki 
tudja, hogy az ily ingatlan javak kiválólag csak 
a katholikus iskolai alap (fundus studiorum) tulaj
donai, s hogy némely vallásfelekezetek egyátalán 
nem birnak ily fekvő javakkal. De tudva van az 
is, hogy ha a tervezett, privilegialis kedvezmény 
egyaránt érintene minden felekezetet, akkor a tör
vénynek értelme sem lenne, a mennyiben a kedvez
mény hazánk összes lakosságát egyaránt érintené, 
s igy ez maga magát, vagyis az egész országot 
privilegialis állapotba helyezné csak azért, hogy 
más utón talán, a legsúlyosabban viselhető egye
nes adóknál maga magát ismét ugyanazon arány
ban megadóztassa. 

Ha tehát kedvezni népeink egyik vagy má
sik osztályának, jelesül egyik vagy másik vallás
felekezetnek nem kivánunk; ha nem akarjuk az 
egyenlőség vagy az egyenlő teherviselés elvét 
megingatni: ne méltóztassanak elfogadni a terve
zett privilegialis adómentességet, és pedig annál 
kevésbbé, minthogy átmeneti korszakban élünk, 
mely a t. pénzügyminiszter úr nyilatkozata sze
rint is legfelebb 1 és V2 évig tarthat; és mert kü
lönben csakugyan elmondják rólunk, hogy már 
pénzkezelésünk kezdetén nem mellőzhettük a pri-
vilagialis adómentesség isméti behozatalát, mi 
előnyünkre alig ha szolgáland. Én tehát mind
ezeknél fogva ezen egész szakasz kihagyását indít
ványozom. (Szavazzunk !) 
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Besze JánOS: Az államnak soha sem sza
bad jövedelmet húzni abból, a mi czélra neki 
áldoznia kellene. Ilyenek a tudomány, a kegye
leti alapítványok és erkölcsiséget előmozdító áj
tatos hagyományok: ezekből az államnak egy 
fillért sem szabad nyerni. Ha egyesek találkoz
nak, kik e czélra adakoznak, az államon már ez 
által ugy is segítenek, mert megkímélik attól, 
hogy maga adakozzék. Őseink oly kegyelettel 
viseltettek ily hagyományok iránt, hogy midőn 
megkívánták más alkalommal a végrendeleteknél 
az 5 tanút, az ájtatos hagyományokra tett vég
rendeleteknél 3-at is elégségesnek tartottak, hogy 
ezen szent czél előmozdittassék. Ennélfogva ha 
már pénzzel nem is segíthetjük, azzal segítsük, 
hogy adómentesekké teszszük a hagyományokat. 
Az ellenkezőt méltóságunkkal megegyezőnek 
nem tartva, a módositványt pártolom. (Helyeslés.) 

Bezerédj L á s z l ó : Miután korlátolt finan-
czialis körülményeinknél fogva a tudományok 
előmozdítására az ország igen keveset áldozhat, 
nem tartom méltányosnak, hogy midőn magáno
sok találkoznak, kik e szent czélt előmozditani 
kívánják, azoknak intentiójából a fmanczia némi
leg hasznot húzzon. Én is azt hiszem, hogy a tett 
inditvány méltányos, és ennélfogva pártolom. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
T. ház! A jövedelmek, melyek ezen dijakból be szok
tak folyni, ugy is igen bizonytalanok, egyik év
ben többet, másik évben kevesebbet tesznek; min
den esetre azonban az eddigi bevételek szerint ne-
vezetesb bevételi tételét képezték az államnak. 
Mind e mellett magam is helyeslem mind azon t. 
képviselők indokait, kik azon elvet állították fel, 
hogy miután ezen adományok és ajándékok oly 
czélokra tétetnek, melyekhez, ha az államnak 
pénzügyi állapota kedvezőbb lenne, bizonyosan 
maga az állam nagyobb mérvben járulna: tehát 
az indítványozott módosítást méltányosnak tartom 
és magam részéről is szívesen hozzájárulok. (He
lyeslés.) 

Azt tartom azonban, hogy akkor e czikket 
másképen kellene szerkeszteni, ugy t. i., hogy 
ezen kedvezmény ne csak a hagyományokra, ha
nem az élők közti ajándékokra is terjesztessék ki, 
mert méltánytalanság volna, hogy a ki már él
tében is e czélokra tettleg adományt tesz, az ily 
adomány ne részesülne azon előnyben, mely a ha
gyományokra a beadott módosítás szerint kiter
jesztetnék. (Helyeslés.) 

Ekként kellene tehát, nézetem szerint, ezen 
szakaszt formulázni: „Tudományi, közoktatási és 
jótékonysági czélokra tett hagyományok és aján
dékok illetékmentesek". (Elénk helyeslés.) 

E l n ö k : Nem tudom, meg kívánja-e a t. ház 
tartani a szabályokat, hogy mindenekelőtt az eredeti 

szerkezetre szavazzunk? (Nem szükséges!) Fel fog 
tehát olvastatni az uj szerkezet. 

Csengery Imre jegyző (ohassa a módosí
tott szerkezetet.) 

E l n ö k : Ez lesz tehát a 20-dik szakasz. (He
lyeslés.) 

Következik a 21-dik szakasz. 
Horváth Lajos j e g y z ő (ohassa a fórvény

javaslat 21-dik szakaszát.) 
E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogadjuk!) 
B á n ó MíklÓS: T .ház ! Én a 21-dik szakaszt 

igy, mint szerkesztve van, el nem fogadom. (Föl-
kiálltások: Már el van fogadva !) Nem fogadom el 
pedig azért, mert nem ismerek adónemet, mely a 
közerkölcsisóget és a társadalmi viszonyokat any-
nyira megsértené, annyira megtámadná, mint épen 
azon adónem, mely egyenes örökösök, vagy há
zastársak öröklése esetében szokott szedetni. (Fel
kiáltások: Már tvl vagyunk rajta!) Azon kötelék, 
t. ház, mely egyenes örökösök közt, gyermekek 
és szülők közt, vagy házastársak közt létezik, 
a legtermészetesebb. Más részről nincs soha any-
nyira kitéve a gyermek a szükségnek, mint épen 
akkor, midőn szüleitől megfosztatik; és épen ak
kor sújtják ily erkölcsöt megtámadó illetékkel és 
adóval, mikor a statusnak az ő gj^ámolának kel
lene lennie. Ezt tehát, igy legalább mint szer
kesztve van, el nem fogadhatom, és igy sze
retném a szabályt kimondatni: „házastársak 
közti örökösödések illetékmentesek". Ha pedig 
ezt el nem érhetném, akkor nem látom át, hogy 
legalább egy részre az örökségnek miért ne lehetne 
illetékmentes, a mint az például a tudományos 
czél és más jótékony hagyományokra nézve az 
eredeti szerkezet szerint fenállt, hogy t. i. azok 50, 
illetőleg 100 frtig illetékmentesek voltak. H a 
beláttuk, hogy méltányos, hogy a jótékonysági 
hagyományok bizonyos összegig kivétessenek 
az illeték fizetés alól: én azt méltányosnak 
tartom különbség nélkül, ugy a gyermekek és 
szülők, valamint házastársak közti öröklésre nézve. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa Bánó Mik
lós módositványát): „Egyenes és közös házastár
sak közti örökösödések 100 frtig illetékmentesek. 
Nagyobb örökösödés esetében is, mely ajelen tör
vény életbe lépte napjától kezdve egyenes örö
kösöknél szülő, törvényes gyermekek, unokák 
vagy házastársak közt megnyílt, 1 % vagy illető
leg 1%%-nyi illetékbe a 2 5 % rendkívüli pótlék 
nem számíttatik be" . 

E l n ö k : Méltóztassanak azok, a kik a 21-dik 
szakaszt elfogadják, felállani. (Megtörténik.) Elfo
gadtatott. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a 22-dik 
szakaszt.) 

Horváth D ö m e : Bánó Miklós képviselő-
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társam módositványa a 22-dik szakasz keretébe 
vágott; de ugy vettem ki a t. képviselőház tény
leg tanúsított nyilatkozatából, hogy azon nézet, 
azon elv, a melyet előterjesztett—ámbár megelőző
leg, mert ennek itt ezen szakasznál lett volna 
helye — elesett. Én is azt akartam felemlíteni, 
noha talán szabatosabb modorban; de nem aka
rom a képviselőház idejét rabolni. {Helyeslés) 

V á l l y i J á n o s : A különben is felette bo
nyodalmas és főleg ezért is sok méltatlan tulter-
heltetésre ürügyet szolgáltató bélyegtörvényben 
alig van és lehet természetellenesebb és gyűlöl
tebb, mint ezen szakasz, mely által a családi ke
gyelet és szentély mind annyiszor, a hányszor és 
a mikor e szakasz foganatosittatik, a legnagyobb 
mérvben háborgattatik. Már magában az, hogy 
egy család, valahányszor köréből egy tagja a ha
lál által kiragadtatván, legmélyebb bánatos érzé-
ben szenved, a haláleset felvétele, a hagyaték 
leltározása és ebből kikerülhetlenül folyó hivata
los eljárásokkal sujtatik s a család tagjaitól nagy 
mennyiségű fizetés követeltetik épen akkor, a mikor 
igen sok esetben még inkább anyagi segélyre 
volna szükségük: mind ez olyan, hogy ennél már 
jobban, fájdalmasabban alig zaklathat az állam; 
és épen azért én ezen szakaszt, már beadott mó-
dositványom szerint, annál is inkább módosít
tatni kérem , mert igen gyakran vannak esetek, 
sőt különösen kisebb birtokos és szegényebb osz-
tályuaknál,a hol a szüléknél a gyermekek már dol
goznak és segitik a vagyont szaporitni és gyara-
pi tn i , tehát már akkor is fizetnek illetéket, midőn 
a vagyon általok szereztetik , én pedig nem találom 
helyesnek, igazságosnak, méltányosnak, hogy má
sodszor is fizessenek dijat vagyonuktól: ajánlom 
tehát módositványomat a t. háznak figyelmébe. 

Csengery Imre jegyző {olvassa Vállyi Já
nos módosüványát.) „Jelen törvény életbe lépte 
napjától kezdve szülők, törvényes gyermekek és 
unokák közt megnyílt örökösödéseknél illeték nem 
számítandó". 

Borcsányi János : T. képviselőház! A 22. 
szakaszra nézve bátor vagyok észrevételt tenni. 
Azon kedvezményt t. i., mely ezen szakasz szerint 
egyenes örökösödés esetében a törvényes öröklő 
gyermekeknek és unokáknak biztosíttatik, kívá
nom kiterjesztetni a törvénytelen gyermekekre is 
anyjok utáni örökösödésöket illetőleg. Nem kívá
nom ezt, t. ház! hosszas indokokkal támogatni, 
csupán azon egyszerű érvre vagyok bátor hivat
kozni, miszerint a humanitás is ugy hozza magá
val, hogy egy gyermek, kit születési viszonyainál 
fogva a társadalom erkölcsei úgyis eléggé sújta
nak, a törvény által még mostohább bánásmód
ban ne részesittessék. (Zaj.) Én tehát, t. ház, a 22. 
szakaszt következőleg kívánom módosítani. „A je

len törvény életbe léptetésének napjától kezdve a 
szülők és törvényes gyermekek, valamint unokák 
közt" szavak után : „ugy az anyjok után a törvény
telen gyermek részére megnyílt örökösödés* stb. 
intézkedést kívánom beigtatni. (Fekiáltások: Ma
radjon !) 

Csiky Sándor: T. ház! A bélyegtörvénynek 
ezen pontját valóban olyannak látom, melyet ha a 
t. ház és a magas törvényhozás meghoz, az embe
riség és társadalom czéljaival homlokegyenest 
ellenkezésbe jön. Itt arról van szó, hogy ha meg
hal a férj és a feleséggel együtt birt vagyonban 
örökösödik a nő, azonfelül, hogy özvegységének 
súlyos terheit viseli, még súlyosabb nyomást viselni 
kénytelen. Rá megyén ugyanis az adószedő és 
azon örökségből, mely örökséget a nélkül is adó
mentesen sem a férj, sem ő nem birt, örökségi szá
zalékot vesz, í gy a gyermekektől is, kik hasonlóan 
gyámság alá kerülnek. {Felkiáltások: Szavazzunk! 
Zaj.) Kérem a t. házat, legyen csenddel: különben 
kénytelen vagy ok várni. Mondom, az ily súlyos 
árvaságra jutott gyermekektől hasonlókép megve
szik e százalékot azon örökség után, mely örökség 
atyjok halála után életök táplálására, nevelésök 
folytatására lenne fordítandó. És a helyett, hogy 
az állam segélyezési kötelességében járna el, el
veszi tőlök az egy vagy másfél százalékot, ki
mondva, hogy mennyit tartozik fizetni az örökségi 
vagyonból; de még utána teszi a második pont
ban , hogy azon kedvezményt még a természetes, 
valamint mostoha gyermekekre ki sem terjeszti. 
Azonban ezekre nézve semmiféle százalékot meg-
nem állapit, és tudja Isten micsoda illetéket szab 
rajok. Akkor, ha tudnók, hogy mennyi, legalább 
hozzászólhatnánk. En tehát ezt, mint az állam 
tisztével és némileg társadalmi renddel és természet 
szabályaival ellentétben állót, el nem fogadhatom. 
{Maradjon!) 

Elnök : Senki sem levén szólásra följegyezve, 
a kik a 22-ik szakaszt elfogadják, méltóztassanak 
felállani. {Megtörténik.) A többség elfogadja. 

H o r v á t h LajOS j egyző (olvassa a 23-ik sza
kaszt) 

Y á l l y i J á n o s : T. ház! Szabad legyen re
ménylenem, miután a 20-dik szakasznál a pénz
ügyminiszter úr figyelmet tanusitott, azt ezen pont
nál is meg fogja tenni, s e végett modósitványt 
ajánlok. Óhajtom, hogy ezen szakasz utolsó előtti 
és utolsó sora következő változtatás alá jőjön. 
Ezen szavak: „csak felét fizetik a szabályszerű," 
hagyassanak ki, és egyszerűen tétessék ez: jynem 
fizetendő." {Helyeslés) 

Csengery Imre jegyző (felolvassa Vállyi 
János módosüványát) 

Lónyay Menyhért pénzügyőr : Midőn a 
20-dik szakasz volt tárgyalás alatt, a legnagyobb 
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készséggel járultam azon indítvány elfogadásához, 
hogy a tudományos és jótékony intézetekre teendő 
hagyomány ok és ajándékok díjmentesek legyenek; 
de ahhoz, a mi most inditványoztatik, nem járul
hatok , mert itt egészen másról van szó. Itt bizo
nyos országos intézetekről van szó, melyek földbir
tokot, azaz fekvőségeket birnak, s melyekre nézve, 
ugy hiszem, a magánjogi szabályokat kell fentar-
tani. Ez tehát egészen más természetű ügy. s ha 
adandó is kedvezmény, de nem oly széles értelem
ben, mint előttem szóló képviselő úr kívánná. Na
gyon is elég azon kedvezmény, mi a törvényjavas
latban czéloztatik, annyival inkább, mert ha a tett 
indítvány elfogadtatnék, ez az állam jövedelmé
nek oly nevezetes csonkítását idézné elő, melyet, 
különösen ily átmeneti korszakban, czélszeríinek 
tartani nem lehet. Ajánlom tehát annak elfogadá
sát , hogy ezen szakaszban foglalt intézetek által 
az illetéknek csak fele fizettessék. (Helyeslés.) 

VuCSetícS I s tván : Elállók a szótól. 
É d e s A lbert : Tisztelt ház ! (Nagy zaj.) 

Máskor sem szoktam hosszasan beszélni; most is 
rövid leszek. Azon egyházakat, melyek 300 év óta 
istápoltattak és azon szegény-alapból tartattak 
fön, melyet az egyházaknak oly szegény emberek 
adományoztak, kik mindennapi consurntiójokra is 
alig tudtak elég jövedelmet teremteni, s kik az 
egyházaknak 300 év óta gondatlanságát vagy 
inkább az államnak mostoha bánásmódját pótol
ták saját erejökből, holott azt az állam egyformán 
köteles volna föntartani, ezeket az egyházakat csak
nem koldussá tette a szerfölött nagyra nőtt adó. 
Én ezen szegény egyházakat, melyeknek nincs 
annyi bevételük, hogy consurntiójokra legyen 
elég, ez adó alól kivétetni óhajtom. 

D e á k y L A J O S : Én ezen egyenértékű adót 
minden adó közt legigazságtalanabb adónak tar
tom, kivált ha tekintem annak alkalmazását, a mint 
az p. o. nálunk Közép-Szolnok megyében gyakorlat
ba vétetett. Ott a pipi lakoktól, a tanári épületektől, 
templomtól, iskolától, tanszobáktól, sőt a tanesz
közöktől és minden ingó és ingatlan birtoktól meg
vették az egyenértékű adót; pedig vélekedésem 
szerint, ha az egyes adományozásokból s adókból 
nem állittattak volna fel mindazon épületek és be
ruházások, az államnak kellett volna gondoskod
ni, hogy fölállitassanak. Én tehát járulok azon 
indítványhoz, hogy az egyenértékű adó teljesen 
és tökéletesen megszüntessék, a mint azt Vállyi Já
nos képviselőtársam indítványozta. 

I v á n k a I m r e : Nem pártolhatom előttem 
szóló képviselőtársam indítványát, mert olyan tes
tületek megadóztatásáról van szó, melyeknek igen 
nagy fekvő birtokaik vannak, és melyek el nem 
múlnak soha, igy tehát örökösödés alá nem is es
nek , ez utón tehát az adó alól ki levén véve, so

ha nem fizetnek örökösödési adót. Én ezeket épen 
ugy meg akarom adóztatni, mint megadóztatnak a 
családok örökösei. Az állam jövedelmeit nem vethet
jük mind a földadóra és a direet adókra, s ezért 
én a holt kéz birtokát a megadóztatás alól kivenni 
nem akarom. 

KacskoviCS IgnáCZ: Az ingatlan javakra, 
melyek felett az ily tudományos és egyházi inté
zetek rendelkeznek, én sem óhajtom az adómen
tességet kiterjesztetni, hogy az egyenértékű adó 
alól fölmentessenek; de annyival méltányosbnak 
tartom, hogy az isteni tis'zteletre szánt épületek, a 
tudományos intézetek épületei s fölszerelései ez 
adó alól ki legyenek véve. Én olvastam, kérdeztem 
az illető avatottakat, hogy van-e valami a templo
mokból adó ídá vetve? És nekem azt mondták, 
hogy még a kelyheket és más egyházi fölszerelé
sekel is megbecsülik. (Zaj.) Én, t. ház, az isteni 
tisztelet helyeit, a tanépületet és a taneszközöket 
az adó alól kivétetni óhajtom, legyen az akár fekvő, 
akár tőkeérték; s azért indítványozom e szakasz
hoz hozzátétetni, hogy : „az országos tudományos 
köztanintézetek, továbbá ez isteni tisztelet helyei, 
felszerelései hitfelekezetek különbsége nélkül illeték
mentesek ; azonban azon ingatlan javak értékétől, 
melyek azoknak mint erkölcsi testületeknek kizá
rólagos tulajdonai" stb. A többiben maradna a tör
vényjavaslat a mint vau. 

BÓniS S á m u e l : Bátor vagyok ezen indít
ványt a t. háznak figyelmébe ajánlani. Ezen indít
ványra szükség nem volna, ha eddig gyakorlati
lag a templomok aequivalens adót nem fizettek 
volna; de gyakorlatilag igen is fizettek. (Ellenmon
dás.) Én például, mint tractus curatora, tudom, 
hogy fizettek. Én nem látom okát, miért ne men
jen be a törvénybe, ha már egyszer a kétség föl 
volt hozva, hogy a templomok és tanintézetek he
lyei kivétessenek. (Helyeslés.) 

Szabó Imre (pápai): U g y látszik, némely 
képviselő urak kétségbe vonják azt, fizetnek-e a 
templomok egyenértéki adót vagy nem? Én is sa
ját tapasztalatomból mondhatom, hogy ezen adó 
minden legkisebb falusi templomra ki van vetve. Én 
ezt nem találom igazságosnak, mert nem akarom 
a templomot adó alá vetni; hanem igenis, ha vala
melyiknek fekvő birtoka van, legyen az akár er
kölcsi személy, az vétessék adó alá. 

Egyúttal kérném még a t. képviselőházat, 
méltóztassék figyelmét oda is kiterjeszteni, hogy a 
lelki pásztornak nem csak a földtől, mely fen-
tartására van hagyva, az aequivalens adót meg 
kell fizetni, hanem meg kell fizetni még könyv
tárától is, meg kell fizetni a szobájában lévő bú
tortól, meg kell fizetni a falon függő képektől. 
Vajon ezek az egyenértékű adó méltó tárgyai 
vagy nem ? méltóztassék a t. ház elhatározni. 
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Tisza K á l m á n : Én azon kérdést, mely itt 
mellesleg felmerült, igen fontos kérdésnek tartom, 
melynek tüzetes megvitatása akkor lesz helyén, 
mikor egyátalában az egyházaknak és iskoláknak 
az államhoz való viszonyairól lesz szó. Azonban, ha 
nem akarok is bővebben ezen kérdés elemezésébe 
bocsátkozni, meg kell jegyeznem mégis annyit, a 
mennyi saját nézetemet ezen pontra nézve vezérli. 
Én azt hiszem, nekünk nem feladatunk, s nincs az 
ország érdekében, hogy a holt kéz birtokának pri
vilégiumot adjunk. (Helyeslés) Felmenteni pedig 
az egyenértékű adótól az ily birtokot nem egyéb, 
mint privilégiumot adni a holt kéznek. Továbbá 
nem pártolom egy más okból: nem, jelesen azon 
okból, mert azt hiszem, az ily módon adott ked
vezmény aránytalanul oszlik el; a terhek pedig, a 
melyeket viselni kell, ezen kedvezmények miatt, 
egyformán sújtanak mindenkit: aránytalanul osz
lik el, mert egyik vagy másik felekezetnek nagy 
értékű, nagy mennyiségű birtokai vannak, a me
lyektől, ha nem kell neki egyenértékű adót fizetni, 
neki nagy haszna van; a többi felekezet pedig vi
seli az adó terhét. Én tehát az elengedést sem 
egyik, sem másik részben nem pártolom; én azt 
pártolom, hogy méltóztassanak a templomokat és 
iskolákat egészen felmenteni, a többi birtokot pe
dig egészen megadóztatni. (Elénk helyeslés.) 

Kerkapoly Károly előadó: T. ház! Hajói 
értem ezt a szakaszt, ebben csakugyan oly valami 
van mondva, a mi Tisza képviselő úr nézetétől 
alig üt el. Itt nincs is arról szó, hogy akár melyik 
egyházfelekezetnek például ingatlanai az egyenér
ték alól felmentessenek, mert itt is az van mondva, 
h o g y : „az országos tudományos intézetek, továbbá 
a köztauintézetek, azon ingatlan javak értékétől, 
a melyek azoknak mint erkölcsi testületnek kizá
rólagos tulajdonai, a mennyiben közművelődési 
czélokra szolgálnak, hitfelekezeti különbség nél
kül csak felét fizetik a szabályszezü egyenérték
nek". Tehát nem arról van szó, hogy egyházak 
tulajdonai legyenek azok, hanem arról van szó, 
hogy a köztanintózetek, akár melyik felekezethez 
tartozzanak, tehát csak is köztanintézetek értéké
ről, de nem azon felekezetek értékéről, a mely
nek tulajdona maga azon tanintézet is. A fundus 
religionis , nem tanjavak, semmiféle felekezethez 
nem tartoznak, semmiféle tanintézetnek nem javai, 
hanem igenis mindenik egy olyan tanintézettől 
független, olyan érték, nem tudom kié ? (Fölkiál
tás: Az országé!) Tehát az országé ; de legyen akár 
egy bizonyos felekezeté, bizonyos, hogy sem 
speciális, sem nem országos tanintézeté. In merito 
tehát egyetértek Tisza Kálmán képviselő úrral, 
hogy ilyen horderó're nem akarnám kiterjeszteni 
ezen szakaszt; de a központi bizottság és én is a 
magam személyére a kedvezményt csak országos 

tudományos intézetekre, mint a milyen például a 
Múzeum, meg köztanintézetekre vettem, a melyeket 
egy speciális vallásfelekezet bir, nem pedig azon 
felekezetre, a melynek magok az intézetek is tulaj
donai. Ezekről szól a szakasz, s ezt oda kiterjesz
teni, a hova Tisza Kálmán képviselő úr nem kí
vánja, én sem kivánoni. (Helyeslés.) 

VuCSetiCS I s t v á n : T. ház! Privilégiumokra 
hivatkozni, vagy azokat ujabban igénybe akarni 
venni, ugy hiszem, senki sincs a t. házban, ki kí
vánná ; azért nem is hivatkozom azon időkre, mi • 
dőn a királyok és nemzetek egymással vetélkedtek 
Istennek templomokat építeni; nem hivatkozom 
azon időkre, midőn legfőbb dicsőségöket abban ta
lálták a dicső fejedelmek, hogy az egyházat gaz
dagítsák, miként Szent István első királyunk de-
cretor. libro II . „de decimatione" mondja: „Si cui 
Deus decem dedit in anno, decimumdet Deo/ 'Neoi 
hivatkozom azon időkre, midőn így szólott fiához: 
„Fili mi! ferventi studio debes invigilare in sancta 
ecclesia de die in diem, ut potius capiat augmen-
tum, quam detrimentum patiaíur. Inde etiam in 
primis reges augusti ducebantur, quia augebant 
ecclesiam." Nem hivatkozom azon időkre, midőn 
a romai nemzet a censust minden tárgyra kitei'-
jesztette, de nem a res sacrae et religiosae és san-
ctae-kra, miután ezeket sokkal magasztosabbaknak 
tekintette, minthogy azokat is megsarczolta volna. 
Nem hivatkozom ezen időkre azért, t. ház, mert 
egészen más viszonyok közt élünk mi, mint ők: 
mert hogy az állam költségeit fedezhessük, kényte-
lenittetünk húszféle adókat feltalálni és azokat úgy
szólván a danaidák fenéktelen hordójába beledobni. 
De tekintetbe véve, t. ház, azon kötelezettséget mely-
lyel mint keresztyének Istenünknek tartozunk; te
kintetbe véve az egyházak azon magasztos feladatát, 
hogy a népeket erkölcsileg vallásosán miveljék,mely 
feladatuknak eddig lelkiismeretesen megfeleltek, mi 
által a közerkölcsiség és vallásosság főtényezőivé vál
t ak : fölbátorítva érzem magamat felkérni a t. házat, 
méltóztassék bölcs belátása szerint elrendelni, hogy 
az isteni tiszteletre szánt helyek és isteni szolgá
latra szükséges eszközök és ékszerek az egyenérték 
alól felmentessenek ; ezt pedig különösen azért is, 
mert pietas elleni véteknek tartom azt, mit Iste
nünknek áldoztunk, a profanus dolgok módjára 
ismét megadóztatni. A többi ugy, amint a szöveg
ben van, megmaradhat. 

Dobrzánszky Adolf: T. ház! (Eláll!) igen 
helyesen, sőt helyesebben, mint azt magam tehettem 
volna, kifejezte Tisza Kálmán kép viselőtársam 
azt, mit mondandó valék; de nem mellőzhetem 
kifejezni azon hozzáadásomat, miszerint nem elle
nezhetem ugyan, ha az állam felkarolja a tudo
mányt és a tanintézeteket, de kívánnám, hogy 
tegye ezt nyíltan és ne alattomban. Nyíltan teheti, 
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ha azon adóból, melyet beszed, ad e ezélra annyit, 
a mennyit szükségesnek talál; alattomban teszi 
akkor, midőn részbeli adómentességek, tehát privi
légiumok utján könnyit egyik vagy másik osztály
nak, egyik vagy másik vallásfelekezetnek tudo
mányos és tanintézetei fentartásán. S itt biztosítha
tom a központi bizottság érdemes előadóját, hogy 
csakugyan a római kath. iskolai alap fog kiválólag 
és mindenek előtt a tervezett adómentesség jótéte
ményeiben részesittetni, ha a kérdéses törvényja
vaslat ezen szakasza valósággal elfogadtatik, a 
mennyiben nyiltan ki van ebben mondva a köz
oktatási czélokra szánt ingatlan javak részbeli adó
mentessége. Bfetosithatom arról is, hogy mások 
nem sokat, sőt épen nem fognak részt vehetni ezen 
privilegiaiis kedvezményben, miután, egy-két 
apróbb jószágrészecskét kivéve, nem bírnak ilyetén 
fekvő javakkal. De országos tudományos intéze
tekről is van itt szó, s a központi bizottság elő
adója felhozta például a Muzeumot. En ugyan eddi
gelé nem tudtam, hogy ez országos intézet, mert tör
vényeinkben a „regnicolaris" megnevezés nyomát 
nem találtam; nem is ismerek országos tudomá
nyos intézetet, melynek egyszersmind tanintézet is 
lenne czime. Miért is ugy vélekedem, hogy e szakasz 
változatlan megtartása által egyszersmind tér nyit-
tatik arra nézve, hogy majd az igen t. pénzügy
miniszter tetszése szerint elhatározza, mik ezen or
szágos tudományos intézetek s következőleg mely 
intézet részesüljön az adómentesség kedvez
ményében. Tudtommal az universitásnak vannak 
fekvő javai; de az universitás tanintézet, a Múzeum
nak pedig, ha szinte kanoüizáltatnék országos inté
zetnek különös törvény által, alig van egy-két 
adóvégrehajtás utján birtokába jutott jószágrészecs
kéje, mely csekélység csakugyan nem érdemel kü

lönös privilegiaiis kedvezményt: s igy valóban 
nem tudom, mire szolgálhatna a törvényjavaslat 
kérdéses szakasza, ha csak nem a fundus studiorum 
kiváló javára.Én tehát ismételvén a kérdés alatti sza
kasz kihagyására irányzott indítványomat, ujonan 
kifejezem abbeli óhajtásomat, miszerint nyilvánosan 
tegyen az állam, a mit tesz: adóztasson meg mind
nyájunkat egyaránt, s az őt megillető adóból ad
jon annyit, a mennyit jónak vél, a tudományos és 
tanintézetek felsegélésére ; de kerülje lehetőleg az 
adómentességi egyoldalú privilégiumok törvény ál
tali alkotását. 

; Elnök : Senki sem levén felírva, kérem azon 
| képviselő urakat, kik a 23-ik szakaszt az eredeti 
j szerkezetben el akarják fogadni, méltóztassanak fel-

állani. (Megtörténik.) Kérem most azokat, a kik nem 
fogadják el, méltóztassanak felállni. (Megtörténik.) 
Oly kétes, hogy nem lehet a többséget kivenni. 
(Nagy zaj.) Kérem még egyszer azon képviselőket, 
kik a 23-ik szakaszt az eredeti szerkezet szerint el
fogadják , szíveskedjenek felállni, és állva maradni 
mindaddig , míg az összeszámítás megtörténik, 
(Megtörténik.) Méltóztassanak leülni. Most kérem 
felállni azon képviselőket, kik el nem fogadják. 
(Megtörténik.) Mellette 83-an, ellene 86-an szavaz
tak, a miből kitűnik, hogy a ház nem határozatké
pes. (Nagy zaj.) 

Besze János : Föl kell olvasni a névjegyzé
ket. (Ellenmondás, nagy zaj.) 

Elnök (csenget): Kedden reggeli tiz órakor 
folytattatni fog a tárgyalás: először fog t. i. a sza
vazás megtörténni, azután következik a részletes 
tárgyalás, s a még napirenden levő tárgyak is sor
ban fel fognak vétetni. 

Az ülés végződik d. u. 2% órakor. 

TCÉPV. H.NAPIÓ. vm. 1865/I 29 
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1868. június 30-dikán 

G r a j z á g ó S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyal: Horváth Élek, Vitolay József és Branovaesky István szabadságot kapnak. Hoffmann Pál megbízó levele, a 
közoktatási miniszter fölterjesztése a kezelése alatt álló vagyonokról, és kérvények mutattatnak be. Missies János föltétesen igazoltatik. 
Az eddigi adószedós meghosszabbításáról, úgyszintén a sójövedékröl szóló törvények szentesíthetvén, kihirdettetnek. A védelmi bizottság 
megválasztatik. A bélyeg, illetékek és dijak iránti törvényjavaslat részletes tárgyalása tovább foly s bevégződik. Csiky Sándor hatá
rozati javaslata a demokrata körök eloszlatása miatt, valamint Bobory Károlyé a külföldre szállítandó só tárgyában, mellőztetnek. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy 
Gyula gr., Eötvös József b., Horvát Boldizsár, L6-
nyay Menyhért, Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. lO1'^ órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Csengery Imre jegyző úr fogja ve
zetni, a szólani kívánókat Horváth Lajos jegyző' 
úr jegyzi. 

A múlt ülés jegyzőkönyve hitelesíttetik. 
Csengery Imre jegyző (olvassa a június 

27-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : Ha nincs észrevétel, a jegyzőkönyv 

hitelesíttetik. 
Horváth Elek képviselő úr 15 napi szabad

ságidőt kér. Megadatik. 
Vitolay József képviselő' úr orvosi bizonyít

vány mellett egy havi szabadságidőt kér .Megadatik. 
Branovaesky István képviselő úr szintén egy 

havi szabadságidőt kér. Megadatik. 
Hoffmann Pál, Sopron megye nagy-mártoni 

választó kerületében megválasztott országos kép
viselő, eredeti megbízó levelét előmutatja. Az ál
landó igazoló bizottsághoz tétetik át. 

Eötvös József b. miniszter úr a vallási és 
közoktatási ügyekre vonatkozólag ő felségéhez in
tézett felterjesztését 300 példányban a képviselők 
közti kiosztás végett átküldi. 

Torontál megye közönsége a Jászkun kerü
letek közönségének a Jászkunság által 1745-ben 
örökváltság fejében fizetett 515,000 frt. visszapót
lását kérő felterjesztését pártoltatni kéri. 

Bereg megye közönsége az összes óhitű ma
gyar honpolgárok nevében Hajdu-Dorog vái'osá-
nak felterjesztését, egy óhitű magyar püspökség 
felállítása és a magyar nyelvnek szertartási nyelvvé 
emelése tárgyában, pártoltatni kéri. 

Máramaros megye Hidegpatak községe az 
1860. évtől előirt erdő- és legelő-adónak fizetésétől 
feloldását s a már befizetett 474 frt. összeg viszafize-
tésének kieszközlését kéri, 

Bereg megyébe kebelezett Asztély község elöl
járói a Madarász József képviselő által a képviselő
ház előtt bemutatott és állítólag községök nevében 
az 1867-ki állapotot és kiegyezést megváltoztatni 
kérő felterjesztés ellen tiltakoznak. 

A bécsi egyetem bölcsészeti osztályának se
gélyegylete bizonyos évi segélyben kéri magát ré-
szesittetni. 

Prasszer János pécsi asztalosmester 4000 frt-
magyar bankjegyének elkobzása és más csapások 
következtében eladósodása miatt házának foganatba 
vett elárvereztetését megátoltatnis 1600 frt. segély
ben részesítése által két családdal együtt koldus
botra jutását megakadályoztatni kéri. 

E kérvények a kér vény i bizottsághoz tétet
nek át. , 

A pénzügyi bizottság elnöke felkéri a tisztelt 
tagokat, hogy délutáni 5 órakor a szokott helyen 
megjelenni szíveskedjenek. 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök : 
T. ház ! O felsége idő közben legkegyesebben szen
tesitvén a sójövedék iránti törvényezikket, ugy 
szintén a törvényezikket az 1868. évi július 1-től 
szeptember hó végéig viselendő közterhekről : van 
szerencsém ezeket a t. háznak átnyújtani azon ké
réssel, hogy kihirdetésöket eszközlésbe venni mél
tóztassék. 

E l n ö k : A bemutatott törvényezikkek ki fog
nak hirdettetni. 

Csengery Imre jegyző (felolvassa a szente
sitett két törvényezikket). 

' ) Lásd az Irományok 266. és 267. számát. 
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E l n ö k : Miután ezen törvényczikkek a kép
viselőházban kihirdettettek, a mélt. főrendekhez 
hasonló kihirdetés végett át fognak küldetni. 

Antalfy Károly az állandó igazoló bizottság 
előadója jelentést fog tenni. 

Antalfy Károly előadó (olvassa az állandó 
igazoló bizottságnak Missics János Temesvár város 
képviselőjének választásáról szóló jelentését, mely sze
rint Missics János a szabályszerű 30 nap fentartása 
mellett igazolandónak véleményeztetik.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház az állandó igazoló bi
zottság véleményét ? (Elfogadjuk !) Ennélfogva Mis
sics János Temesvár város képviselője a harminez 
nap fentartása mellett feltételesen igazoltatik, és, ha 
a t . ház beleegyezik, a 7. osztályba, melyben amúgy 
is legkevesebb tag van, beosztatik. (Helyeslés.) 

T. ház! Mielőtt a mára kitűzött törvényjavas
latok tárgyalására átmennénk, talán megkezdhet-
nők a szavazást, hogy addig a jegyző úr a jegyző
könyvet elkészíthesse s az még ma a mélt. fő
rendekhez átvihető legyen. (Helyeslés.) 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a képviselők 
névsorát, kik egyenkint beadják szavazati jegyeiket a 
védelmi törvényjavaslatok tárgyában küldendő lő 
tagú bizottságra.) 

E l n ö k : Hogy a t. bizottság még mai napon 
megalakulhasson, a t. ház engedelmével, a sza
bályok értelmében is, még ezen ülés alatt össze fog
nak számíttatni a szavazatok és az eredmény 
még ezen ülés folytában fog felolvastatni. 

A kihirdetett törvényczikkekre vonatkozó 
jegyzőkönyv fog hitelesíttetni. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa az ülés jegyzö
könyvének a két törvényczikk kihirdetésére vonatkozó 
pont/ját.) 

Elnök: Horváth Lajos jegyző a szentesitett 
törvényczikkeket át fogja vinni a mélt. főren
dekhez. 

Napirenden van a bélyeg és illetékek, vala
mint a dijak tárgyában beadott törvényjavaslat 
részletes tárgyalásának folytatása. A tárgyalás a 
23-ik szakaszra nézve be levén fejezve, következik 
a 23-ik szakaszra a szavazás. Előzetesen azonban 
még egyszer fel fognak olvastatni a módositványok, 
melyek a 23-ik szakaszra beadattak. Ezek felol
vastatván, először is az eredeti szerkezetre fog sza
vazás történni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 2%-dik 
szakaszt és Vucsetics István, Vállyi János, Édes Al
bert, Kacskovics Ignácz módositványait és Dohrzdnszky 
Adolf indítványát.) 

Lónyay Menhért pénzügyér: T. ház! Az 
ezen szakaszra beadott módositványok. azt hiszem, 
nincsenek szoros összefüggésben a 23-ik szakasz 
szál. Az imént felolvasott módositványok közül a 
két első szól arról, hogy a templomok, iskolák és az I 

isteni tiszteletre szánt eszközök egyenérték alá ne 
vétessenek. Azt tartom, ha méltóztatnak kivánni, 
hogy ez iránt a törvényben magában történjék 
intézkedés : akkor ezt, a 23-ik és a 24-ik 
szakasz között, külön uj szakaszba kellene fog
lalni. Ezen tárgyról bátor vagyok megjegyezni 
és azon körülményt megemliteni, hogy, a jelenben 
fenálló szabályok értelme szerint is, az egyenérték 
alól ki vannak véve a templomok, az imaházak és 
az egyházak isteni tiszteletre szánt ingóságai. Ha
nem, ha méltóztatnak parancsolni, hogy ezen ren
delkezések, melyek a létező szabályok szerint is 
fenállanak, a törvénybe magába beigtattassanak, 
bátor vagyok a következő szerkezetet ajánlani. A 
23-ik szakasz után a 24-ik előtt jönne : „Az illeték! 
egyenértéktől mentesek : a) mindazon ingatlan ja
vak, melyek a telek- és házadónak nincsenek alá
vetve; továbbá b) a szentegyházak és imaházaknak 
az isteni tiszteletre szánt ingóságai.i( Ugy hiszem, ez 
teljesen kielégitő lesz, miután a házadó és földadó 
alól ngy is ki vannak véve a templomok, imaházak 
és iskolák, sőt vannak más kivételek is, melyekre 
czélszerü a hasonló kedvezményt kiterjeszteni. 
U g y hiszem, czélszerü lesz az általam ajánlott szer
kezetet használni, mely által nézetem szerint elég 
lesz téve azon kívánalmaknak, melyeket a múlt 
ülésben méltóztattak nyilvánitani, és elég lesz téve 
a beadott módosításoknak is. Bátor vagyok e szer
kezetet a t. ház figyelmébe ajánlani. (Helyeslés.) 

E l n ö k : E szerint, t. ház, még egy uj módo-
sitvány adatott be a pénzügyér által, azt . i . , hogy 
a 23. szakasz után egy uj szakasz állapíttassák 
meg. Jegyző úr fel fogja olvasni az indítványozott 
uj szakaszt. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a Lónyay 
Menyhért indítványozta uj szakaszt.) 

E l n ö k : Most lesz szerencsém a szavazati 
kérdést föltenni. Nem tudom, a t. ház óhajtja-e, 
hogy a szabályok szerint minden módosítás külön 
tűzessék ki szavazásra ? (Nem kell! Fölösleges!) Te
hát először kérem azon t. képviselőket, k-ik a 23-
dik szakaszt, ugy a mint szerkesztve van, elfo
gadják, méltóztassanak felállam. (Megtörténik.) A 
többség elfogadja. 

Most még egyszer fel fog olvastatni az uj 
szakasz, melyet a t. pénzügyminiszter úr 24-dikül 
akar elfogadtatni. 

Csengery Imre jegyző (újra fölolvassa az 
indítványozott uj szakaszt.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ezen 24-ik sza
kaszt? (Elfogadjuk !) E szerint 24-ik szakaszul be 
fog szúratni a 23-ik szakasz után. 

Következik a 24-ik, illetőleg 25-ik szakasz. 
Csengery I m r e jegJZÖ (okassa a törvény

javaslat 24-dik szakaszát 25-dikid.) 
I BóniS S á m u e l : T. ház! Elismerem, hogy 

29* 



228 COLI. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Juaíua 30. 1868.) 

az állam szükségletei igen nagyok; azt is elisme
rem, hogy ha ezen szükségleteket az állam fedezni 
akarja — a minthogy fedezni önfentartási tekin
tetből kell is — köteles a törvényhozás az adóké
pesség minden nemeit igénybe venni. De midőn 
ezen kötelességet teljesiti a törvényhozás, azt tar
tom, szem előtt kell tartania, hogy az iparnak, ke
reskedelemnek és földmivelésnek egyes ágait, me
lyek az adóképességet előteremtik, annyira meg 
ne adóztassa, hogy magát annak az erejét, misze
rint képes adóképességet előteremteni, megszün
tesse. Továbbá köteles a törvényhozás ügyeim, 
hogy a bizonyos adó nemeinek, egyforma adó ne
meinek megadóztatása közt arányosság létezzék. 

Ezen tekintetből vagyok bátor a t. ház figyel
mét e szakaszra felhivni. 

Először is megjegyzem, hogy nincs arány a 
gőzerőre készített s az állam által kamattal biztosí
tott vasutak megadóztatása meg a közúti vaspálya 
megadóztatása közt. Ha ugyanis veszszük azon 
arányt, hogy a 2 frt 50 kros jegytől 15 krt fizet 
a vaspálya, akkor, ha ezen arányban fizet a köz
úti vasút a 10 kros jegyek után 1 krt, (Felkiáltá
sok: Fél Tcrajczárt!) akkor a 2 frt 50 kr. után 
kénytelen lesz a vaspálya 3 7 V2 krt fizetni, az 5 
kros jegyektől pedig 75 krt. Már itt arány a 
kettő között nem létezik: nem létezik annyival 
kevésbbé, mivel mindenféle versenynek ki van 
téve, kamatbiztositékot nem kap, és a mellett a 
nyári és téli hónapokbeli jövedelme közt igen nagy 
különbség létezik; holott amott a verseny kisebb és 
kamatbiztositéka is van a gőzvonatu pályának, és 
így nincs kitéve annak az eshetőségnek, hogy tán 
veszítsen. 

De továbbá a közúti pálya tul a rendén van 
terhelve, annyira, hogy ha a fővárosban ily meg
adóztatás mellett is megállhatnak efféle vállalatok, 
de a vidéken hasonló adóztatás mellett ilynemű 
vaspályák készitésére nem számithatunk. Ha pél
dául Debreczenben egy társulat szükségesnek látná 
azt, hogy a vasútig lóvonatu pályát építsen, az 
ottani közlekedés s ezen adóztatás mellett e vasút 
soha se jőne létre. 

Én tehát módosítást nyújtottam be a t. ház
hoz e tárgybaü, melyben tekintetbe vettem azon 
nagy szükségleteket, melyeket az állam igényel; 
és ha tökéletes arányban nem lesz is ezen vasutak 
megadóztatása, ez onnan van, mert az államot 
nem akartam jövedelmétől egészen megfosztani; 
de legalább azt akartam elérni, hogy az arányta
lanság ily nagy ne legyen. Kérem módositványo-
mat felolvastatni s ajánlom a t. ház figyelmébe. 

Csengery Imre jegyző (olvassa Bónis Sá
muel módositványát): „A 24. szakasz utolsó sorába 
e helyett: „fél kr ." tétessék »egy negyed kr." 

Zsedényi E d e : Mint a pénzügyi bizottság

nak egyik tagja, egy részről elismerem azt , hogy 
személyszállító vállalatoknak támogatása és előse-
gélése nem csak a pesti, de átalában az egész hazai 
ipar érdekében fekszik; de más részről tagadnom 
kell, hogy ezen támogatás az államnak azon jogát 
megszoríthatná, melylyel, az ilynemű vállalatok
nak valóságos jövedelmét voltaképen megtudván, 
azokat igazságos arányban meg is adóztatja. 

Előttem szólott tagtársunk ugyan elismeri, 
hogy ezen közúti vasút azon vállalatoknak 
egyike, melyek nyereményeik után a hazának 
szükségleteihez járulni kötelesek; de velem együtt 
igen jól tudja azt, hogy ezen nyeremények vagy 
jövedelmek megtudása igen nagy nehézségekkel 
jár, melyek nem mindig az illető üzleti könyvek elő-
mutatása által háríthatók el, főleg ott, hol az állam
nak semmi egyéb felügyeleti vagy kutatási joga 
nincs. Midőn tehát pénzügyminiszterünk oly módra 
tehet szert, mely által az üzletnek minden hábor
gatása vagy kutatás nélkül valóságos jövedelmeit 
megtudhatja és hazánk többi adózóihoz arány
lag igazságosan megadóztathatja: nem hiszem, 
hogy ezen módtól való megfosztását az állam ér
deke kívánja. 

Igaz, megengedem, hogy a személy jegyektől 
fizetendő 1/i krajczár után is megtudható a szállí
tott személyek száma és így a bruttó jövedelem 
mennyisége; de én részemről épen itt Buda-Pesten 
a közúti vasutakra nézve megtartandónak vélem 
a Ví, krt először azért, mert e vállalat tőkéje nincs 
ugy, mint pl. a gőzmalmoké, a gabona változó ára 
folytán, ingadozásoknak kitéve, de ez a mindig 
növekvő és biztos személyi forgalom alapján mo
zog ; másodszor, mert ezen vállalat a Pesten köz
pontosított kereskedelem- és iparral, a központosí
tott törvényhozói közigazgatással és törvényke
zéssel járó előnyöket élvezve, azokat annyira tudta 
máris saját jövedelmének szaporítására felhasználni, 
hogy 200 írttal fizetett részvényei a borsén már is 
640 — 660 írttal adatnak el. (Helyeslés jobbról.) A 
folyó évi január 1-jétó'l május utolsó napjáig a 
„Pesti Naplóban"' közhírré tett kimutatás szerint 
(melyből az utolsó hónapokban a személyek szá
mát kihagyták) kitűnik, hogy 64,500 frtot jöve
delmezett; tehát 645 ezer személy szállíttatott 5 
hó alatt csak is az újpesti vonalon, mert addig 
még a városligeti a forgalomnak nem volt átadva; 
azonban, miután igazsága van előttem szóló érde
mes tagtársunknak abban, hogy a téli hónapok
ban nem annyira jövedelmező, tehát január, febr., 
november, deczemberben sokkal kevesebb személyt 
szállít; tehát én nem akarom, hogy 1.400.000 
személyt szállít, hanem évenkint csak 1 milliót; 
tehát az évenkinti bevétel tesz 100.000 forintot; 
ebből fizet az államnak % krajczáros személydij 
után 5000 forintot; kiadásokra számitok maximum 
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45,000 frtot, mi az 5000 frttal együtt 5%-et tesz ; 
marad tehát jövedelem 50.000 frt; ettől fizet5000 
frtot jövedelmi adó fejében; marad tiszta jövedelem 
45.000 forint, tehát 1000 darab részvény után per 
200 frt 200.000 frtnyi tőkének 22%%-ja ; holott 
a földbirtokos, ha 45.000 frt jövedelme van, fizet 
295/4%-al 14.800 frtot, tehát 4800 frttal, vagyis 
körülbelül 5 0 % többet, és igen örül a mellett, ha 
jószága 5 vagy 6 százaléknyi tiszta jövedelmet 
hoz. Igaz, hogy nem akarom egészen hasonlitani 
a földbirtokhoz, mert ezen vasút 40 év múlva át
megy Pest városának birtokába; de azt hiszem, hogy 
egy részvényes, ki 100 darab részvény után befi
zetett 20.000 frtot és most eladhatja 70.000 frtért, 
ezen nyereség után még egy kis jószágot is vehet. 
Igazságos-e, hogy ilynemű vállalatoknál megelé
gedjék az állam 10% jövedelmi adóval? és nemde 
méltányos, hogy ezen társulat, hazánk szorult pénz
viszonyai között, ennek szükségleteihez minden 
szálíitott személy után fél krral járuljon ? (Helyeslés.) 

De megengedem, hogy, a mint Bónis nagy 
érdemű tagtársunk és barátom emiitette, hazánk 
más vidékein ily közúti vasútok nem számithatnak, 
mint Buda-Pesten, ily nagyszerű személyi forgalom 
előnyére, és igy ott a bélyegilletéket negyed krra le
hetne leszállítani; de a budapesti vasutakra nézve a 
fél krt okvetetlen fentartandónak vélem. (Helyeslés.) 

K o v á c h L á s z l ó : T. ház! Annyi helyeslés 
után, a mely Zsedényi t. képviselőtársam előadá
sát kisérte, alig tartom szerencsés gondolatnak az 
ellenkező vélemény mellett felszólalni; minda
mellett kötelességemnek tartom elmondani nézete
met, mert meggyőződésemen alapszik. 

Ugyanis maga az, hogy a bruttó jövedelmet 
adóztatjuk meg, nem valami perfeet adózási gon
dolat; dehamár a bruttó jövedelmet kivánjuk meg
adóztatni, akkor azon tárgyhoz, melyet megadóz
tatni kívánunk, hasonló tárgyaknak megadóztatási 
rendszerét és kulcsát kel] vezérül elfogadni; semmi 
esetre se pedig azt, a mit t. előttem szóló oly bril
iáns számítás mellett előadott, mely valóban oly 
kápráztató, hogy hozzá szólani is lehetetlen. De 
talán nincs is oly mérvben a jövedelem, a mint azt 
előadni méltóztatott. (Felkiáltások: Kimutatásokon 
alapszik!) 

Ha hasonlítjuk ezen üzleti ágat, melyet jelen
leg magadóztatni kívánunk, más üzleti ágakhoz, 
akkor csak két tárgyhoz lehet hasonlitani: az 
egyik a gőzerejü vasutak; a másik pedig, a mit 
épen jelenlegi tárgyunk kipótol, az omnibusok. 

Az egyik tárgynak, t. i. a gőzerejü vasutak 
megadóztatása sokkal csekélyebb arányokat mu
tat föl; a másik pedig ily módon épen nincs, 
vagy legalább tudomásom szerint nincs megadóz
tatva. 

A gőzmozdonyu vasutakra nézve t. képviselő 
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úr azt monda, hogy azok bizonyos vonalakon 
nagy kereskedelmi pontokat kötnek össze s azok
nak több nehézségekkel kell küzdeni, mint a köz-
utu vaspályának, mely minden jövedelmi tényezőt, 
törvényhozást, öszpontositott kereskedelmet, ipart 
s közigazgatást s a többit mind helyben találja. Ez 
vélekedésem szerint nem érv arra, hogy a közúti 
vaspályának megadóztatása nagyobb kulcsosai 
történjék, mint a gőzmozdonyu vasutaké. 

A t. képviselő úr a közúti vaspályának meg
adóztatását hasonlította a gőzmalmok tőkéjének 
megadóztatásához; deelfelejté, hogy a gőzmalmok 
tulajdonossal azoknak örökös tulajdonosaivá vál
nak, mert örökké tulajdonuk marad, míg a közúti 
vaspálya nem is 90, de 38 év múlva a város tu
lajdonává válik; tehát e kettő jövedelme egyfor
ma beszámítás alá nem jöhet. 

Mindezen okoknál fogva én igen méltányos
nak találom, hogy ezen közforgalmi eszköz átalá-
nositásának siettetése és több ily vonal mentül 
előbbi kiépítésének serkentése végett a közúti vas
pályák kisebb megadóztatás alá essenek: én tehát 
pártolom Bónis képviselő úr indítványát. 

Ivánka I m r e : T. ház! Zsedényi t. tagtár
sunk előadása valóban kápráztató színekben fes
tette a közúti vaspályák állapotát, ugy hogy szin
te levedzett az ember szája: ugyan miért nincs 
legalább 100 részvény zsebében. (Derültség.) Ha
nem azt vélem, hogy ezen fényes eredmény, ha 
közelebbről fogjuk megvizsgálni, akkor is ugyan 
szép és fényes marad, de oly rendkivüli nagy 
eredményeket még sem fog felmutatni. Ne feledje 
a t. képviselő úr azt, hogy azon vaspályánál most 
még minden uj és minden j ó : de ezen uj és jó 
folytonosan romlik, és javításnak, pótlásnak lesz 
kitéve, a mi tetemes levonásokat fog a jövedelem
ből eszközölni. 

Egyébiránt, hogy a közúti vaspálya ilyen 
szép eredményt mutat föl, azt főképen annak 
tulajdonithatja mindenki, a ki annak kezelését és 
igazgatását megszemléli, hogy annál takarékosab
ban, óvatosabban s olcsóbban létesített és kezelt 
intézetünk nincsen. Mi ennek a következése? Az, 
hogy miután szép eredményeket mutat föl a köz
úti vaspálya : terjeszkedik; terjeszkedik mindig 
tovább, s követik mások, mert szép nyereményt 
mutat föl. De ezen terjeszkedés nem fog progres-
sióban mutatni olyan eredményt, mint a legelső 
s legjobb vonal, hanem a nyeremény a terjeszke
déssel arányban mindig alább fog szállani, mind
addig, rnig a normális állapotot el nem éri. 

Én annak csak örvendeni tudok, hogy e ha
zai vállalat ennyire virágzó, s nem kívánom már 
bölcsőjében túlságos megadóztatás által megfoj
tani ; de tisztán az igazság szempontjából véve, 
vagy azt az arányt méltóztassanak alkalmazni a 
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nagy vasutakra, gőzhajókra, a melyet a közúti 
vaspályára; vagy pedig viszont. 

S igy pártolom Bónis képviselőtársam indít
ványát. 

SomOSSy I g n á c z : Zsedényi képviselőtársunk 
felállította számításának alapjául a jelen börzei 
folyamot, felállította a jelen nagy jövedelmet, s 
felállította, hogy mindezek állandó jövedelmek, 
s ezen, szerinte, állandó jövedelemhez képest 
tette számítását. Ebben van csalódása : mert a jö-
vedelmezés e vállalatnál a eoncurrentiától függ. 
Mér is példáját látjuk, hogy az omnibusoknál elkez
dődött az árleszállítás, s ha e leszállítás foly-
tattatik, idővel fél annyira is leszállhat a jövedelem 
ahhoz képest, a melyen most az adókiszámítás 
történt; a jelen jövedelmet tehát irányadóul venni 
nem lehet. 

Én e tekintetben nem a jelen pillanatból 
indulok k i , hanem azon közhaszon tekintetéből, 
melyet minden ily vállalat a hazában előidéz. íme 
az adótörvényjavaslatban ajánltatik, hogy a ki uj 
házat épit, 10 évi adómentességet nyerjen. Hogy 
fér össze két ily különböző nézet, hogy az építke
zési vállalkozásnak protectio nyujtatik, a közleke
dési vállalat pedig ugy meg van terhelve adóval, 
hogy lehetetlenné tétetik, ha nem is Pesten, de 
más vidéken, az ily üzlet felállitása ? Én ezt az 
államra nézve károsnak tartom, épen oly káros
nak, mint annak eljárását, a ki meg nem metszi 
szőlőjét azért, hogy egész termését egyszerre meg
kapja, s erét metszi további jövedelmeinek. í g y 
fojtja meg a terhes adó a hason vállalatokat, és 
nyakát szegi annak, hogy jövőre mások is vállal
kozva, az államnak uj adóforrásokat nyissanak. 

Pártolom Bónis képviselőtársunk indítványát. 
Várady Gábor : T. ház ! Zsedényi barátom 

egy speciális esetet hozott fel állitásainak támoga
tására, nevezetesen Pest városban a közúti vaspályá
nak példáját emiitette ; azonban t. barátom figyel
mét bizonynyal nem kerülte k i , hogy itt nem a 
pesti közúti vaspályáról van szó, hanem az egész 
országban létesítendő ilynemű vasutakról. Azon
ban a pesti példa kivételes eset. Ha módositványt 
adott volna be t. barátom Pest városra vonat
kozólag, elkülönönözve az ország többi részeitől, 
akkor ehhez inkább hozzászólhatott volna; azon
ban miután nem lehet Pesten létező kivételes 
esetet az egész országra alkalmazni: én Bónis 
képviselőtársam módositvái^rát már azon okok
nál fogva is, a melyeket Kováeh László és Ivánka 
Imre képviselőtársaim fölemlitni méltóztattak, 
pártolom. 

L ó n y a y M e n y h é r t p é n z ü g y é r : Kötelessé
gemnek ismerem ezen tárgyra nézve a szavazás 
előtt röviden kifejteni nézeteimet. 

Atalában. t. ház, a pénzügyérnek helyzete 

mindig igen nehéz, nehéz különösen olyan tárgyak
nál, hol bizonyos engedélyek, bizonyos kedvez
mények kívántatnak, melyek, miután az államjö
vedelmeket csonkítják, a pénzügyeméi ellenzésre 
találnak; különösen nehéz ez a jelen esetnél, mikor 
egy régi tisztelt barátom indítványa ellen kell 
szólanom, és kijelentenem, hogy ahhoz nem já
rulhatok. Ugyanis azt hiszem, hogy akkor teljesiti 
a pénzügyminiszter kellőleg kötelességét, ha min
denekelőtt az államkincstár érdekeit az igazsággal 
és méltányossággal megegyezőleg kívánja érvé-
nyesitni. [Helyeslés.) 

Minő esetekben lehet nézetem szerint a ren
des szabályok alól kivételeket tenni, engedélye
ket adni ? Mint az eddigi vitatkozások és határo
zatok is mutatják, mindig azon nézetet nyilváni-
tám, hogy a szabály és törvények alóli kivételek 
és engedélyek csak ott adhatók meg, hol a szoros 
alkalmazás folytán aránytalanság vagy túlterhelés 
áll elő, hol tehát az adótörvény szoros végrehaj
tása bizonyos igazságtalansággal jár. Ez az egyik 
eset. A másik eset, a hol elengedéseket vagy kivé
teleket lehet tenni : midőn valamely nagyobb, ma
gasztosabb czél tekintetéből, vagy oly bizonyos 
közérdekű vállalatok pártfogolásáról van szó , me
lyek azon czélokat mozdítják elő, melyeket létesí
teni az állam feladata lenne. 

Minden más esetben kénytelen vagyok min
den kedvezmény ellen felszólalni. Méltóztassék a 
t. ház tekintetbe venni, hogy ha most, midőn ren
des háztartástalakítani, kivált a.j'elen kürülmények 
közt, amúgy is nehéz feladat, minden egyes eset
ben, hol az sürgettetik, kivételeket tenni igen nehéz 
lenne, mi lenne ily eljárásnak következménye ? 
Az egyes kisebb-nagyobb engedmények, egyszer 
ötven, másszor százezrekre menők, mit eredmé
nyeznének ? Nem mást, mint hogy vég eredmény
ben oly nagy összegre mennének, mely mellett 
rendes államháztartást vinni nem lehet, s végre 
meghiusitanák azon reményt, hogy a közvetett 
adók természetszerű emelkedése folytán az egye
nes adókat nem sokára mérsékelni lehetne. 

Nem arról van itt szó, hogy ezen közúti pá
lyának adandó engedmény nagy-e vagy kicsiny ? 
hanem arról, hogy ez minden esetre az állam jö
vedelmeit bizonyos tekintetben csonkítani fogja. 

Egy tekintetben indokolva van e bizonyos 
engedmény, s ezért hozta javaslatba a miniszté
rium, hogy a jelenben fenálló bélyegszabályok 
szerinti illetékek a közúti pályákra nézve jövőre 
felére szállíttassanak le ; és ez ugyanazon te
kintet, melyet Bónis Sámuel képviselőtársunk fel
hozott. Mig ugyanis más vállalatok, mint a vas
utak, gőzhajók stb., a melyek szállítással foglal
koznak, szélesebb körűek, hosszabb vonalakra 
terjednek ki. ennélfogva az általok kiadott jegyek 
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nagyobb összegekről szólanak, addig ezen pályák 
kisebb terjedésre vannak szorítva, s ha azon válla
latokkal egyenlő mérték szerint adóztatnának meg, 
aránytalanul terheltetnének. Ez volt az indok, 
melynél fogva a minisztérium javaslatba hozta a 
fenálló bélyegilletéknek leszállítását, még pedig a 
szabályszerű tétel felére. 

Azokra nézve, a miket t. képviselőtársam Ko-
vách László előhozott, meg kell jegyeznem, hogy 
itt nem arról van szó, hogy valamely jövedelem 
megadóztassák, hanem arról, hogy bélyegadóille
ték fizettessék, a melynek mindenki alá van vetve, 
k i valamely okmányt kiállít, hirdetéseket közzé 
tesz vagy jegyet használ. A bélyegiíieték alól en
nélfogva az ilyen vállalatokat sem lehet felmenteni. 
Meg kell jegyeznem e tekintetben, hogy én indo
koltnak látom ezen bélyegilleték alá vételt. Azon 
ok, hogy az omnibus-vállalatok nem fizetik azt, itt 
nem alkalmazható: mert kikre alkalmazható ezen 
bélyeg, az ily jegyek után kiszabott illeték? Azon 
vállalatokra, melyek privilegialis állással bírnak, 
mint a gőzhajó, vasutak s a közúti vaspályák is — 
a. fővárosi 40 évre nyert kizáró szabadalmat, mely
nél fogva minden concurrentia ellen védve van — 
miután szabadalmok tartama alatt ugyanott pályát 
felállítani nem lehet. Tehát az omnibusokról vett 
hasonlat ide nem alkalmazható, miután ezeknél a 
szabad verseny áll fen. Ennélfogva egészen más 
azon indok, melynéífogva e közúti pályáknak bé
lyeget kell fizetniük. 

Egyébiránt osztozom azon nézetben, melyet 
Zsedényi t. barátom előhozott, miután a közúti 
vaspálya oly vállalat, mely oly kedvező körülmé
nyeknek örvend, hogy rövid ideje áll fel, minda
mellett részvényei 300 °/0-kal fentebb állanak, mint 
befizetési áruk volt; ez maga elegendő bizonysága 
annak, hogy a vállalat életképes. Rendkívül ked
vező állapotba helyezett vállalatot pedig rendkí
vüli kedvezményekben részesíteni, nézetem szerint, 
nem feladatunk. (Helyeslés.) 

De legfontosabb ezen ügy megítélésénél az, 
hogy midőn ezen társaság alakult, midőn tehát 
még jövedelme mennyiségét nem tudta, tudva volt 
előtte, hogy a fenálló bélyegtörvény értelmében, 
minden utastól egy krajczár bélyegilletéket kell 
fizetnie. Tehát kérelmének jogi alapja sincsen. 

Elismervén azon körülményt, melyet t. bará
tom Bónis Sámuel előhozott, hogy t. i. lehetnek 
egyes városok, melyeknél ilyen kedvező körülmé
nyek nem állanak elő, mint pl. Debreezenben t a 
hol tehát ily pálya nem létesíthető, hacsak nagyobb 
kedvezményekben nem részesittetik: ily esetekben 
a törvényhozásnak mindig jogában áliand esetről 
esetre ilyen kedvezményeket adni. Azonban jelen 
esetben, nevezetesen a Buda-Pesten létező közúti 
vaspályákra nézve, ezt se méltányosnak, se a 

fönforgó körülmények közt czélszerünek nem 
tartom. 

Ennélfogva bátorkodom a szakasz eredeti 
szerkezetének elfogadását ajánlani. 

BÓniS S á m u e l : T. ház ! Midőn indítványo
mat megtettem, azt leginkább azon elvre fektettem, 
mely elvet a közvetlen adókra nézve maga a köz
ponti bizottság is kimondott: hogy t. i. az igaz
ságosság megkívánja, hogy hasonló adónemek kö
zött arányosság létezzék. Erre fektettem leginkább 
inditványomat; és igy teljességgel nem áll pénz
ügyminiszter urnák azon ellenvetése, hogy az ál
lamnak nincs módjában kedvezményi kivételeket 
tenni: mert ez nem kedvező kivétel, hanem ez ter
helő kivétel. Van-e szüksége az államnak arra, 
hogy ezen alapelvből, t. i., hogy arányosság létez
zék a hasonló adónemek közt, egy vállalatra ter
helő kivételt tegyen? Hiszen, t. ház, más vaspá
lyáknál 18 krt fizetnek azon jegyektől, mely jegyek 
mellett kilép az ember a vaspályára az indóházból, 
és ezen jegyekre semmi bélyeg sem vettetik, 50 
krajczárig semmi bélyeg sem fizettetik. Tehát ter
helő kivétel ezen vállalatra az V4 kr. is. 

Zsedényi barátomnak nem kell bővebben fe
lelnem, mert hiszen, ha ő minden vállalat jövedel
mét a hirlapokban mondottak után azoknak apo-
dictice vételével ítéli meg, akkor ily felállított 
ítéletre mitsem kell felelni. 

Én röviden csak azt mondom, hogy ha a ház 
hasonnemü vállalatoknál arányosságot nem követ, 
akkor az egyes vállalatok túlterhelésével megöli 
az egyes vállalatokat, és okvetlenül be fog követ
kezni az, hogy az adóképesség fog megszűnni, és 
akkor az állam nem fogja azon czélját elérni, hogy 
lehetőleg több jövedelmet vegyen be, vagy hogy 
ha ezen czélját el akarja érni, akkor a fenálló adó
képességre kell kivetnie minden szükségletét. 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : Azon meg
jegyzésem van csupán, hogy jelenleg minden vál
lalat, mely utasokat jegyek bocsátása mellett 
szállít, különbség nélkül fizeti a bélyeget, még pe
dig a legkisebb jegytől is l k r t . Példákat hozok fel. 
A nagyszombati lóvonatu vaspályának is vannak 
kis utas-szállítási tételei és minden kisebb, 20 kron 
aluli jegyért fizet 1 krt. A dunagőzhajózási társu
lat, melynek hajói Pest és Buda közt járnak, s hol 
egy jegy ára 10 kr, fizet 1 kr. bélyeget; és igy min
den egyes vállalat, mely ezekhez hasonló. 

E l n ö k : Kívánja-e a t. ház szavazás előtt fel
olvastatni a pénzügyi bizottság azon jelentését, 
mely Pest városa kérvényéről szól? (Nem kell! 
Tudjuk már!) Ha nem, kérem azon képviselőket, 
kik a 24. szakaszt a szerkezet szerint elfogadják, 
méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) A többség 
az eredeti szerkezetet fogadja el. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 25., illető-
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leg 26. szakaszt.) A központi bizottság véleménye j 
szerint e szakasz ki lenne hagyandó. 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház a 25. szakasz ki
hagyásába beleegyezni ? (Kihagyandó !) 

Következik tehát a 26. szakasz. 
Csengery Imre jegyző (olvassa a 26. sza-

kaszt.)k központi bizottság véleménye szerint a 26. 
szakasz első sorában a szóhoz „kölcsön* e rag te
endő „nél.a Ötödik sorában e szó után : „ok
mányoknál" beírandó ez : ,,s átalában minden 
bélyeg- és illetékköteles beadványoknál." Ugyan 
azon sorban pedig e helyett : ,,fokozatos" ezen 
szavak : ,.bélyeg és" teendők. 

NiCOliCS Sándor: T. ház! A 26. szakaszhoz 
következő módositványt ajánlok. (Halljuk!) A 26. 
szakasz vég szavai után ez következzék: ,,a nélkül 
azonban, hogy a lelet fölvételéért bármi illeték 
vagy jutalom járna." 

A 26. szakasz vég szavai ezek : ,,Az illető bíró
ságnak vagy hivatalnoknak személyes felelősség 
melletti kötelessége a leletet felvenni és arról az illető 
pénzügyi közegeket szabályszerű eljárás végett 
azonnal értesíteni." Nem tudom, mi legyen ezen 
szabályszerű eljárás ? mert ha a szabályokat eddig 
nem tanulmányoztam, valóban most sincs kedvem 
azokat tanulmányozni. De ha az van ezen sza
bályokban, hogy azon tisztviselő,ki a bélyeg ellen 
vétőket felfedezi, ezért a feladásért díj kap : ezt ha- ! 
tározottan ellenzem. 

Miután az államnak ezen bélyegjövedelemre 
szüksége van, és miután a ház ezt megszavazta, 
nem akarhatom azt, hogy a törvény kijátszassék, 
sőt azt kell kívánnom, hogy ezen bélyeg mentül 
több hasznot hajtson az államnak, és hogy azok, 
kik ellene mint az ország törvénye ellen vétenek, 
büntettessenek. A tisztviselők ügyeljenek arra, 
hogy a törvény megtartassák és hogy az állam a 
törvény kijátszása által kárt ne szenvedjen; de te
gyék azt a teljesített kötelesség öntudatával, az 
állam érdeke tekintetéből, nem pedig saját érdekűk
ben, saját jövedelmük növelésének czéljából. A 
tisztviselő legyen valóban tisztviselő, ne pedig be-
amter; legyen barátja és tanácsadója a népnek, ne 
pedig kémje és feladója. Oda törekedjünk, hogy a 
nép, tisztviselőivel érintkezvén, minden lépten 
nyomon vegye észre a különbséget a régi meg a 
mostani rendszer közt : mert ha ezen különbséget 
észre nem veendi, jelenlegi tisztviselőjében is ellen
séget látand, kinek éberségét kijátszani bűnnek nem 
tartandja. 

Sokkal komolyabb és fontosabb azonban e 
tárgy, mintsem azt e szakasz vitatásánál per tan-
gentem meg lehetne oldani; lesz erre még később 
alkalom: jelenleg csak azt kívántam kijelenteni, 
hogy nem óhajtom — és azt hiszem, a t. ház sem 
óhajthatja — hogy azon tisztviselő, ki a bélyeg- I 

törvény elleni vétséget kötelességteljesitésbő! fel
jelenti, ezért jutalmat kapjon. (Helyeslés.) 

Ajánlom módositványom elfogadását. 
Csengery Imre jegyző (olvassa Nfcolics 

Sándor módositványát:) ,,A bélyeg- és illetékekről 
szóló törvényjavaslat 26. szakaszának utolsó 
szavai után tétessenek még a következők : ,,a nél
kül azonban, hogy a lelet fölvételéért bármely ille
ték vagy jutalom járna." 

Lónyay Menyhért pénzügyőr: Mindazon 
esetekben, melyekben hivatalból történik ezen el
járás, ugy sem jár semmiféle illeték vagy jutalom. 
Nekem nincs e módositvány ellen észrevételem : 
méltóztassanak e módositványt beletenni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Tehát a t. a ház 26-ik szakaszt a köz
ponti bizottság által tett módosításokkal, és azon 
módosítással, melyet Nicolics képviselő úr benyúj
tott, elfogadja-e vagy nem ? (Elfogadjuk!) El van 
fogadva. 

Következik a 27-ik szakasz. 
Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa a 27-diksza

kaszt.) A központi bizottság véleménye szerint e 
szakasz első sorában ,,25, 26"helyett , ,24" Írandó ; 
az 5-dik sorban pedig ,,6 heti" helyett „három 
havi" szavak volnának teendők. 

Horváth D ö m e : Tisztelt képviselőház! Én 
a 27-dik szakasznál egy hiányra kívánom a t. ház 
figyelmét felhívni. 

Mindnyájan tudjuk és érezzük, hogy az or
szág népessége az indirect adónemekbe nem igen 
szerelmes; és a midőn azokat az államháztartás 
kedvéért törvényesítjük, nem lehet az a feladatunk, 
hogy a népességnek azok iránti ellenszenvét vagy 
gyűlöletét fokozzuk; de sőt inkább az, hogy az 
ellenszenv és gyűlölet élét az eljárással lehetőleg 
elvegyük. 

Én ez eszélyességet a 27-dík szakaszban föl 
nem találhatom. 

Méltóztatnak emlékezni rá, hogy bélyeg és il
letékek használata és befizetéseinél minden átalaku
lási évnek megvan, sokszor jóakarat mellett is, leg
többször jóakarat nélkül, a maga mulasztása. í g y 
történt az 1861-ben. így 1867-ben. 

Méltóztatnak tudni, 1860-ban mindenütt, ugy 
szólván akaratlanul , bélyeg-használatlan eljárá
sok történtek ; a provisorium hatáskörét elfoglal
ván, a mulasztások helyrepótolására záros határ
időt rendelt. A népesség részint elfeledés, részint 
értetlenség és közönyből a záros határidői kevéssé 
használta fel. S arra a mulasztások, minden egyéni 
felebbezés nélkül, háromszoros büntetés esetévé 
váltak. Ezzel ugyan a kincstár egy pár forinttal 
többet vett b e , de a nép ez indirect adónem iránt 
még nagyobb gyűlölettel viseltetett. 

í g y vagyunk most 1867-ről is. 
Most is vannak nagy számmal mulasztások. 
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S ha a mulasztók egyénileg fel nem hivatnak, nem 

I
figyelmeztetnek: a záros határidő kevés ered
ményre vezérel. Az állam egy pár forinttal, a fo
kozatos befizettetések által több pénzt vehet ugyan 
be ; de az eljárás és az adónem az által kevésbbé 
gyűlöletessé nem fog válni. 

Most pedig, midőn az indirect adónemek 
törvényesíttetnek: szerintem nem csak arra van 
szükség, hogy az állam indirect jövedelme egy
szeresen fedve legyen; de arra is, hogy a nép a 
helyzettel apránkint kibékülvén, az eljárás által 
más mód és alkalom nyujtassék, hogy mulasz
tását egyszeresen leróhassa és arra fel is hivas-
sék. 

És, szerintem, e kíméletes, méltányos és 
igazságos eljárás a közügy érdekében csak ugy 
érethetik el , ha a mulasztó, a financz közegek 
megkeresése folytán, polgári hatósága által meg
történt mulasztására a fokozatos büntetési eljárás 
előtt elébb egyénenkint felhivatik, felszólittatik, 
s a befizetésre hat heti záridő engedtetvén, a záros 
határidő az egyéni felszólítástól számittatik. 

Én ez eljárást kívánatosnak, s a múlt idő ke
serű tapasztalatain okulva, szükségesnek találom. 

E tekintetből a 27-dik szakaszra vonatkozó
lag egy módositványt adtam be. Kérem azt fel
olvastatni s a t. ház által elfogadtatni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa Horváth 
Döme módositványát): „A 27-dik szakasz e szava 
után: „törvény" a következők igtassanak be : wha-
tályba léptével, minden egyes esetnél elébb esz-
közlendő hivatalos felszólítástól számítandó hat 
heti határidő szabatik meg stbCí. 

Horvát Boldizsár igazságügy ér: Ezen 
módosításnak az lenne következménye, hogy vagy 
az államnak le kellene mondani mind azon bélyeg-
kötelezettségekről, melyeket eddig valaki nem telje
sített, és quasi amnestiát adni a múltra, vagy jelen
leg vizsgálatot teljesíteni ex offo minden törvény
kezési hatóság levéltárában, és kikutatni, vajon tör
téntek bélyegröviditesek vagy nem? mely vizsgá
lat éveken át eltartana. Ezt nem tartom czélszerü-
nek; hanem a polgárok teljesítsék kötelességöket, és 
a mennyiben érzik, hogy azt a múltban nem telje
sítették, ezen 3 hónapi idő elég arra, hogy pótolják 
mulasztásukat; ellenben az illető közegnek legyen 

| szabadakkor, midőn nyom ára jön valamely bélyeg-
rövidítésnek, leletet fölveani és beadni. Én nem 
tartom e módosítást czélszerünek, mert nagy kuta
tást vonna maga után, vagy az államnak le kellene 
a múltra nézve mondani arról, mit a törvény ér
telmében joga volt követelni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Kérem azon t. képviselőket, kik a 
I 2 7-ik szakaszt a központi bizottság által tett módo

sítással elfogadják, méltóztassanak felállni. (Megtör
ténik.) A 2 7-ik szakasz elfogadtatott. 
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Következik a 28-ik szakasz. 
Csengery Imre jegyző (olvassa a 28-ik szar 

kaszt, mely szó nélkül elfog adtatik. Olvassa a29-diket.) 
L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : Bátor va

gyok a t. ház figyelmébe ezen utolsó szakaszra vo
natkozólag egy módositványt ajánlani. A 29-ik 
szakaszban emlittetik az, hogy a bélyegmentesség, 
mely jelenben fenáll, ezen év végéig kivételesen 
meghagyatik azon feltétellel, hogy a pénzügymi
niszter javaslatot terjeszszen jövőre nézve a tör
vényhozás elé. 

Ennek más értelme nem lehet, mint hogy azon 
intézetek, társulatok, egyletek iránt, melyek eddig 
bizonyos mérsékelt bélyegmentességí előnyben ré
szesültek, hozassék jövőre nézve törvény, és ezekre 
nézve terjesztessék ki a bélyegmentesség ezen év 
végéig. 

Ennélfogva óhajtanám, ha méltóztatnának e kö • 
vetkező módositványt elfogadni. „Azon pénzintéze
tek, részvénytársulatok és egyletekre nézve, melyek 
jelenben kivételesen bélyegmentességet élveznek, 
ezen mentesség folyó 1868-ikév végéig meghagya
tik." A többi marad. 

Bátor vagyok megjegyezni a t. háznak, hogy 
több oly intézetek vannak, melyekre nézve speciá
lis rendelkezés válik majd szükségessé. Ily részle
ges mentességben részesülnek a takarékpénztárak 
betételi könyvecskéikre nézve, a pesti zálogház zá
logjegyeire, a magyar földhitelintézet üzleti köny
veire és saját körében tett intézkedéseire nézve, to
vábbá a pesti kereskedelmi bank,a bécsi osztráknem
zeti bank itt levő fiókjai, a bécsi szabadalmazott ke
reskedelmi és iparhitelbank könyveire vonatkozólag 
— mert átalános bélyeg alá valamennyien esnek— 
továbbá a magyar átalános biztosító társulat az 
elemi kártérítési összeg felől kiállított nyugtákra 
nézve, hasonló módon a Pannónia viszont biztosító 
társaság; továbbá a déli szabadalmazott vasút en
gedélyi okirata alapján azon kedvezményben része
sül, hogy azon földterületektől és épületektől, me
lyeket vasúti czéljaira kisajátít, nem fizet bélyeget; 
nem fizet a tisza-szabáíyozási társulat könyveire 
nézve, és végre a temetkezési egyletek oly összegek
ért, melyeket betegség esetében orvosi nyugtára 
adtak. Körülbelül 11 ilyen intézet létezik, melyek 
jelenleg részben bélyegmentességben részesülnek 
s melyeknek bélyegmentesitésére nézve a törvény
hozásnak intézkedni szükséges. 

Bátor vagyok tehát a t. házat kérni, méltóz
tassék e szakaszt az általam ajánlott szerkezetben 
megállapitani. 

Csengery I m r e J egyző (olvassa a módosit
ványt) : „A 29-ik szakasz 4 első sora helyett 
ez jő •' „Azon pénzintézetek, részvénytársulatok 
és egyletekre nézve, melyek jelenleg bélyegmen-

30 
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tességet élveznek, ezen mentesség afoh ó 1868. év 
végéig föntartatik." A többi marad." {Helyeslés.) 

Deáky Lajos : A bélyegilletéki szabályzat-
lan az áll , hogy minden ember köteles a maga 
irományát a bélyegtörvény életbe léptetése előtt 
keletkezett adóhivatalnál bemutatni. Erre határidő 
tüzetett volt ki, mely alatt ha az illető be nem 
mutatta a maga régi okmányát, azon tul a mai 
napig is leleteztetett. Midőn a magyar pénzügy
miniszter a pénzügyi tárczát átvállalta, emléke
zésem szerint ugyanakkor az elmulasztott fizeté
sekre nézve mintegy amnestiát adott; most ezzel 
ellenkezőleg pedig, ha ezen 26. és 27-ik szakaszok 
(Felkiáltások: Tul vagyunk már azon !) a régiekre 
nézve ily szabályt állítanak föl, ez által terhe
sebbé lesz ezen bélyegtörvény : azért ezen sza
kaszt mellőzendőnek tartom. 

E l n ö k : E szakaszok már el levén fogadva, 
azok többé nem tárgyalhatók. 

Csik Endre : Tévedések elhárítása tekinte
téből, melyek sokszor a feleknél a bélyegtörvé
nyek következtében felmerülnek, és nem csak ha
szontalan költséget, idővesztést, hanem büntetést 
is vonnak magok után, bátor vagyok ezen 29. 
szakasz után egy uj szakaszt indítványozni, mely 
a következő : „A leszállított bélyegilletékek és 
megszabott dijak csak ezen törvénynek kihirde
tése után létrejött esetekre alkalmazandók ; a le
szállított illeték egyenértéke pedig 1868. év ja
nuár 1-én veszi kezdetét." 

E l n ö k : Először a 29. szakasz megszavazása 
következik. A kik a 29. szakaszt a miniszter úr 
által tett módositványnyal el akarják fogadni. . . . 

Halász Bold izsár : Kérem, először a szer
kezetre kell szavazni, azt a ház szabályai igy kí
vánják. Az első szakasz a szerkezet szerint nem 
kiváltságokat adott, hanem azt mondja, hogy a 
jelenleg kivételesen fenálíó bélyegmentesség az év 
végéig megmarad : ezt, mint sokkal szabadelvűb
bet, pártolom. 

Elnök : A kik a 29-ik szakaszt, ugy a mint 
eredetileg szerkesztve van, elfogadják, méltóztas
sanak felállani. (Csak Halász Boldizsár áll fel.) 
A többség nem fogadja el. 

Most, kérem, álljanak föl azok, kik a 29-ik 
szakaszt a pénzügyminiszter úr módositványával 
elfogadják. (Megtörténik) A többség elfogadja. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a Csik 
Endre módositványát) „• „Egy uj szakasz jönne a 
29-ik szakasz után következőleg : „A leszállított 
bélyegilletékek és megszabott dijak csak ezen 
törvény kihirdetése után létrejött esetekre alkal
mazandók ; a leszállított illeték egyenértéke pedig 
1868. évi január l-jétől veszi kezdetét." 

Lónyay Menyhért pénzügyér: T. ház! 
Mihelyt a törvény kihirdettetik és a törvényben 

kijelölt határnapon a törvény azonnal életbe lép, 
a tett inditvány halasztása lenne a törvény életbe 
léptetésének: ennélfogva részemről nem fogadha
tom el. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

E l n ö k : Kívánja a t. ház, hogy szavazásra 
felvétessék a felolvasott inditvány? (Nem szük
séges !) 

Következik a 30-ik szakasz. 
V á l l y i János : T. ház! Mielőtt a 30-ik sza

kaszra áttérnénk, méltóztassanak megbocsátani, 
ha egy észrevételt aj'ánlok a tisztelt ház figyelmébe. 
(Halljvk!) 

E törvényjavaslat 1-ső szakasza szerint meg
szavazta a t. ház, hogy a fenálló rendszabályok 
érvényben tartassanak. Ha e rendszabályokat 
megtekintjük és figyelemmel végig olvassuk, azt 
látjuk, hogy egy elv vonul keresztül az egész 
szabályon, melyből ugy látszik, hogy mester-
míívileg lett összeállítva azon rendszabály , hogy 
t. 1. az minél bonyodalmasabbá tétetvén, ez által 
tágabb tér nyittassák a túlterheltség általi túl
fizetésekre. (Helyeslés a szélső balon.) Ugyanis 
ezen elv még azt is határozottan kifejezi, hogy ha, 
és a mennyiben egyik vagy másik dij vagy ille
ték megszabásánál a fenálló rendszabályok sze
rint az eligazodbatás kétes, azon esetben a legna
gyobb dij szabandó meg. Ebből mi következett? 
Az, t. ház, hogy az egyes polgárok a legnagyobb 
zaklatásoknak, a legméltatlanabb üldöztetéseknek 
lettek kitéve, rajok rovatván a legnagyobb dij. 
Volt ugyan fenbagyva remidiumként, hogy fel
folyamodással élhetnek ; de ezen felfolyamodás 
már magában zaklatás volt, és az eredmény, a 
gyakorlat azt tanusitotta és győzte b e , hogy ily 
alkalmakkal rendesen háttérbe szoríttattak, nem 
nyerhettek igazságos orvoslást. 

Én tehát felhívom a t. ház figyelmét, méltóz
tassék ezen továbbra is fentartandó zaklatások alóli 
menekülhetés tekintetéből egy szakaszt hozni be, 
mely által legalább védettek legyenek az illetők; és 
ha csakugyan van oly illeték, hol eligazodbatás 
nincs, legalább ne az illető egyén zaklatására 
czélzólag, hanem inkább előnyére döntessék 
el az ügy akként, hogy az esetben a kisebb 
illeték rovassék rajok. (Helyeslés a szélső bal olda
lon.) Én ennélfogva részemről egy pótszakaszt 
ajánlanék, mely szerint fejeztessék ki, hogy : 
„kétes esetben a kisebb illeték szabandó meg." 

Lónyay Menyhért pénzügyér: T. ház! Az 
indítványt részemről nem fogadhatom el : mert ha 
az tétetik, hogy minden kétes esetben a kisebb dij 
vétessék, ugy mindenkinek érdekében lesz, minden 
esetet kétessé tenni; ez tehát sok kijátszásra adna 
alkalmat. Egyébiránt, ha valamely kétes eset van, 
miután már 1 V2 év óta fenállanak a jövedéki bíró
ságok, azok itéletileg döntik el az ily kétséges ese-
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tekét. Különben pedig meg vagyok győződve arról, 
hogy a t. képviselő urnák, kinek alkalma volt azt 
tanulmányozni, azon állítása való, hogy a mostani 
bélyegtörvényeknek sok hiánya van; hanem ezt 
azonnal megváltoztatni nem lehet; de gondoskodni 
fog a minisztérium arról, hogy ezen szabályokra 
nézve is a jövő törvényhozás elé törvényjavasla
tot terjeszszen, és akkor a t. képviselő urnák aggá
lyait, kinek e tekintetben szakavatottságán nem 
kételkedem, bizonyára tekintetbe fogom venni. 
(Helyeslés.) 

Csengery Imre jegyző (olvassa a Vállyi 
János indítványozta uj szakaszt:) „Kétes esetben a 
legkisebb illeték szabandó meg." 

E l n ö k : Kérem azon t. képviselő urakat, kik 
ezen inditványt elfegadják, méltóztassanak felál-
lani. (Megtörténik.) Most kérem azokat, kik el nem 
fogadják, felállairi. (Megtörténik.) A többség nem 
fogadja el. 

Csengery Imre jegyző (jBívassa a 30-dik 
szakaszt, mely szó nélkül elfogadtatik.) 

E l n ö k : A t. ház e szerint bevégezte a bélyeg 
és illetékek, valamint a dijak tárgyában beadott 
törvényjavaslatot átalánosságban és részletekben, 
kivéve a 7-dik szakaszt, melynek szövegezésével a 
központi bizottság bízatott meg újból; miután 
azonban a központi bizottság mára a szövegezés
sel nincs készen, a t. ház engedelmével a 7-ik sza
kasz, a központi bizottság szövegezése vétetvén 
alapul, holnap fog tárgyaltatni. 

Napirenden van Csiky Sándor képviselő úr 
határozati javaslata. 

Csengery Imre jegyző (olvassa1). 
Csiky Sándor : T. ház ! Én kifejtettem indo

kaimat, a mikor határozati javaslatomat beadtam, s 
akkor a t. házat arra kértem, hogy a vég szót indit-
ványomra megtehessem. így tehát most, azt hiszem, 
indokolni határozati javaslatomat nem szükséges. 

E l n ö k : A szabályok 35-ik szakasza mondja: 
„Elérkezvén a felvételi idő, az indítványozó kifejti 
indítványát, s a ház szavazás utján elhatározza, hogy 
vajon az indítvány tárgyalás alá vétessék-e vagy 
ne." Ennek következtében méltóztassék a kép
viselő úr jogával élni. 

Csiky Sándor : T. ház! Midőn a t. ház elé 
terjesztettem határozati javaslatomat, elmondottam 
azon indokokat is , a melyek ennek benyújtására 
vezéreltek, s amelyek abból eredtek, hogy belügy
miniszter úr által a hozzá intézett kérdésemre 
adott felelet fölmerült aggodalmaimat el nem 
oszlatta. Mik voltak azon okok, melyek az én ag
godalmamat továbbra is fentartották ? ugyanazon 
alkalommal a t. ház engedelmével előterjesztettem. 
Ha méltóztatnak rendelni, vagy türelme a t. ház-

*) Lásd az Irományok 248-dik számát. 

nak megengedi : abban az esetben ujabban azon 
okokat ismét előadhatom. (Zaj. Halljuk.') 

T. ház! Nekem abban volt legfőbb aggodal
mam, hogy a belügyi országlár úr azt állította, 
miszerint intézkedésének alapja a régi szentesitett 
szokásokban gyökerezik, azokban az általa tör
vényesnek mondott szokásokban, melyeket maga 
a fejedelem is koronázása alkalmával megtartani 
magát kötelezi s egyszersmind mások által is ha
sonlókép megtartatni igéri; tehát, hogy azon szo
kások második törvény hazánkban, s ehhez képest 
szokásban volt az előtt, állítása szerint mindig, 
hogy ha valamely társulat alakult, az a maga alap
szabályait a kormány s illetőleg a felsőség elé 
tartozott terjeszteni, s addig az ideig, míg azok ott 
meg nem erősíttettek, a társulatok nem alakulhat
tak, nem működhettek. 

En megtekintettem, t. ház, hazánknak fenálló 
törvényeit, igyekeztem végig lapozni azok tartal
mát ; de én nem találtam hazám törvényei között 
egyetlen egyet sem olyant, mely a szabad társul-
hatási jogot gátlólag korlátolja , melyben az állít
tatnék, miszerint társulatba nem szabad lépni a 
nélkül, hogy a fejedelem vagy annak kormánya 
engedélyt adjon rája előre és megerősítse azt. De 
ellenkezőleg azt tanultam ki a törvényekből, mind 
a coronatiónális törvény 10-dik szakaszából, 
mind a hármas törvénykönyv 2-dik részének 
3-dik pontjából, hogy a szokások hazánkban törvé
nyes erővel bírnak, a melyeknek megtartására 
maga a fejedelem esküt tenni köteles, de csak az 
olyan szokások, melyek hosszas gyakorlat utján, 
a nép akarata által, a népnek világos beleegyezével 
keletkeznek. I ly módon jöhetnek létre oly szoká
sok , melyek kötelező erővel bírnak; ámde én 
nem találok rá sok példát a történelemben, hogy a 
fejedelem vagy annak kormánya Magyarország 
népét vagy annak képviselő testületét felszólította 
volna az iránt valamikor, tetszik-e neki a társtil-
hatási jogról akként lemondani, hogy addig nem 
társulhatnak, egyéni szabadságukat nem gyako
rolhatják, mig a fejedelem, illetőleg kormánya azt 
nekik meg nem engedi. 

Tehát, hogy ha ilyen eset, ilyen példa nem 
létezik, ebből nem lehet kivonni a belügyi ország
lár urnák, sőt az egyetemes kormánynak azon kö
vetkeztetését , melyet gyakorolt , melyet jogában 
állónak lenni tekintett akkor, midőn a szóban 
forgó pesti demokrata kört fegyveres erővel felosz
latni azért rendelte, mert alapszabályainak 3-dik 
pontját megerősíteni nem akarta ; s ehhez képest, 
mondom, ez volt egyik ok arra nézve, miért nem 
voltam én megnyugtatva belügyi országlár urnák 
nyilatkozata által. 

Tekintettem ezentúl, t. ház, azon gyakorlatot, 
melyre hivatkozott, nem ugy, mint a törvényben 

30* 
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gyökerezettre, mert én azt nem találhattam a tör
vényben gyökerezettnek , hanem ugy, hogy a mi 
történt a nemzetnek mindennapi életében, azt meg
figyeltem. Figyelmet fordítottam az 1848 előtti ese
ményekre ép ugy, mint a 1848 utáni állapotra. 

Én ugy tudom, 1848 előtt is voltak társulatok, 
olyanok, a melyek a kormánynak előterjesatet-
ték alapszabályaikat: ezek lehettek különösen 
nyerészkedési társulatok, s alapszabályaikat a ma
gok jószántából terjesztették föl, s nem azért, 
mintha törvény által lettek volna kötelezve, hanem 
hogy a nyerészkedési intézetekben annál biztosab
ban érhessenek czélt. De abból, hogy itt vagy ott 
egyes gazdasági vagy nyerészkedési társulatok 
ily lépést tesznek, hogy alapszabályaikat megerő
sítés végett a kormány elé terjesztik, nem lehet 
következtetni azt, hogy ez átalános gyakorlat és 
szokás lett volna 1848 előtt. 

De tekintettem a politikai társulatokat is. A po
litikai társulatok köréből, sem 1848 előtt, sem 1848 
után, egyet sem találtam olyant, mely felterjesztette 
volna alapszabályait. 1848 előtt voltak radicalis kö
rök, voltak ellenzéki körök, volt védegyleti társu
lat. Alapszabályokkal mindezek el voltak látva ; 
de alapszabályaikat bár a kormány nem erősítette 
meg, mégis fenállottak a nélkül, hogy a kormány
nak akár működési körükbe belevágni, akár 
létezésöket betiltani csak eszébe is jutDtt volna. 

1848-ban ki nem tudja mennyi társulat ala
kult? Voltakkor demokrata kör, voltak népkörök, 
volt radicalis kör, voltak ellenzéki körök. De 
1848—49-ben ezen társulatok alapszabályai soha 
sem voltak a kormány elé terjesztve; nem is kí
vánta ezt az akkori kormány, mert nem tartott 
attól, hogy emiatt a hazában zavarok keletkeznek, 
a közbátórság megháborittatni és a rend felbon
tatni fog, a mint tettleg is ezen társulatok alaku
lása miatt mind erre igen helyesen számított i s , a 
rend sehol a hazában meg nem bolygattatott, ha
nem a béke és rend ezen társulatok daczára is tel
jes épségben fenállott. 

De ha az 1848 utáni időket veszem, mennyi tár
sulat van ! Van egyenlőségi társulat, van Deákkör; 
és épen csak a demokrata körök voltak azok, me
lyeknek fönmaradását a kormány gátolni jónak 
látta, mig a többi társulatok alapszabályai, nem 
tudom, hogy felterjesztve lettek volna. Valószínű
leg azért, mivel azok fenállását már a rend föl
forgatásával azonosítani eszébe nem jutott. 

Vagy talán az hozathatik ezek ellenében a 
kormány részéről fel, hogy ezeket azért nem gá
tolja működésökben, mert hát ezek loyalis érzel
műek, ezek nem akarnak (Zavart! zavart!) alkot
mányos szabadságot, (Ellenmondás) hanem akar
ják az 1867-iki tőrvényeket. (Nagy zaj.) 

Parancsolta a t. ház, hogy szóljak: (Élénk 
• derültség) engedelmeskedni tartozom. 

Tehát , mondom, t. ház, hogy ezen társulato
kat talán azért nem bolygatja a kormány, mert 
talán némileg annak tagjai is részesek benne, sőt 
talán alakították is azokat, hivatalnokainak sere
géből pedig igen sokak hozzájárulásával keletkez
tek és jöttek létre. S mi ezek czélja? Ezeknek 
köztudomás szerint az a czéljok, hogy az 1867-ik 
évi közös ügyes törvényeket és azok nyomán az 
azóta alakitottakat megörökítsék és a néppel meg
kedveltessék. Ha megörökíthetik, ha megkedvel
tethetik a néppel, ám jól vagyon, senkinek sincs 
legkisebb nehézsége; de viszont ne tegyen a kor
mány nehézséget azoknak se, kik most épen 
azon elvet vallják és támogatják, melyekkel az 
1848-iki törvényeket ők magok is támogadták, 
(Ügy van! Igaz! a szélső balon) és melyeknek alap
ján, ama demokratikus törvények alapján áll maga 
a képviselőház is, maga a kormány is. 

Tehát lételének alapját , a maga esisten-
tiaját koczkáztatja és úgyszólván a magyar példa
beszéd szerint maga alatt vágja a fát, midőn azon 
törvényeknek, melyek lételének életet adtak, a de
mokrata institutióknak , melyek Európaszerte 
egyedül birnak jövővel, ellenére, üldözi a demo
krataköröket, midó'n ezek egyébre nem is töreked
tek, mint a mit szabályaikban kifejezetten állítot
tak, miszerint az 1848-i törvényeket békés alkotmá
nyos utón ujaldg életbe léptetni, és a magok teljes
ségében törvényhozás utján visszaállítani óhajtják : 
hát esedezem alásan, vétkes merény van ebben? 
hát nem szabad egy hazafinak ilyet óhajtani ? kí
vánni ? hát vétkes-e, vétkessé, rendzavaróvá vag-y 
közbátorságot veszélyeztetővé válik-e azon hazafi 
szándék, (Igen! igen! jobbról) a mely ily társula
tokban alakult ? Hisz ezt még az 1861-ki feliratok
ban is kifejezte az összes képviselőház az összes 
nemzet öszhangzó érzelme éskivánata által, és tol
mácsolta jelesen azt, mikép egyéb kapcsot Ma
gyarország és Ausztria közt nem ismer, mint a per-
sonal uniót. 

Kifejezi ama társulat, hogy az 1848-ki törvénye
ket a maga egész teljességében megerősíteni, elis
merni és életbe léptetni követeli. Tette ezt 1861-ben 
az országgyűlés, és amaz országgyűlésnek a mos- -
tani kormányférfiak is tagjai voltak. Dictióíkat, 
melyeket oly fényes hazafiúi szellemtől áthatva 
tartottak, meg lehet tekinteni mindenkinek, ki kí
vánja, az országgyűlési naplóban, bizonyságul ar
ról, hogy ugyanazonosak voltak érzelmeink, hogy 
a miénk azon időtől óta is, és illetőleg azoké, kik a 
demokrata alkotmányt a maga teljében óhajtották 
és óhajtják, hogy azoké azon idő óta is az maradt, 
mint volt akkor, és hogy követték a Lustkandlnak 
Deák Ferencz képviselő úr által közjogi szempont-
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ból czáfolatul adott feleletnek elvét, amely röpirat 
országszerte ismeretes, és mely bizonyára nagyon 
kapós volt, és magasztalták is érte Deák Ferenczet 
s égig* emelték, s csak ennek tulajdoníthatta hírne
vét s azon nagy népszerűséget, (Dehogy!) milyen
nel kevés honfi dicsekedhetett e hazában és dicse
kedhetik. {Zaj. Eláll! Dologra!) Ez is a dologra 
tartozik. 

Méltóztattak parancsolni, hogy beszéljek: 
nekem tehát ez kötelességem. (Derültség.) 

Tehát, mondom, azon röpirat Magyarország 
közjogát oly alapos ismeretekkel, oly tárgyavatott
sággal és oly diplomatiai magas értelmet, szelle
met tanúsító lelkesültséggel volt irva, hogy annak 
minden szavára minden igaz hazafi rá esküdhetett 
bátran, hogy az igaz. A demokrata körök pedig 
ezen röpirat szellemének, érzületének kifolyása. 
Ha most már maga a szerző' is mást lát jobbnak, 
az az 6' dolga; de azt nem kivánhatja sem ő, sem 
pártja, sem a kormány, hogy minden ember érzü
lete kiforduljon sarkából egy pár hónap alatt. 
(Derültség.) 

A demokrata körök tagjainak, kiknek sorába 
én is tartozom, (Éljen!) érzelmei ma is ugyanazok, 
melyek voltak. Az én győződésem nem változ-
hatik ; az én győzó'désem okoknak, politikai 
okoknak, ha olyanok felmerülnek, enged; de ala
posaknak, győzó'knek kell lenniök; ilyeneknek 
a közérdek szempontjából örömmel hódolok s elol
tok meghajlok; de oly okok, melyek győződésem-
mel össze nem hangzanak, melyek előttem eró'tel-
jességgel nem bírhatnak, oly okoknak soha sem 
engedhetek. (Helyeslés. Derültség a jobb oldalon. 
Még sem elég?) 

Ehhez képest a kormány eljárását szokásokra 
nem alapithatván, gyakorlatra nem levén képes 
hivatkozni, oly gyakorlatra, mely nép gyakorlat
nak vagy nemzeti gyakorlatnak nevezhető volna, 
mely tekintélylyel biztat és bír: ennélfogva nem 
voltam én megnyugtatva miniszter úr felelete ál
tal, és ennélfogva belőle semmi pártkérdést, sem 
kormánykérdést csinálni nem akarok. {Zaj.) 

Kijelentettem a t. háznak határozati javasla
tom beadása alkalmával, hogy ez nagyobb fontos
ságú kérdés az én felfogásom szerint, mert ettől 
az egyéni szabadság és az ettől elválaszthatlan 
társulati szabadság1 van föltételezve. Ha ez meo-tá-
madtatik, akkor ugyan senki a dolognak ismere
tével bíró embert széles e földön nem képes sem 
meggyőzni a felől, hogy itt még alkotmány van : 
mert az alkotmánynak első alphája az, hogy az 
egyéni szabadság tulajdona legyen minden polgár
nak. Micsoda egyéni szabadság az, ha már társam
mal nem társalkodhatom ? ha én a közjó előmoz
dítására, akár hasznot hajtó,akár politikai szempont
ból nem érintkezhetem ? Ez nem szabadság! ez 

nem alkotmányosság! ez rabszolgaság*! (Ugy van! 
a szélső bal oldalon. Nevetés a jobb oldalon.) 

Es mivel én azt értettem a miniszter uraktól 
magoktól számtalan izben kimondatni, hogy az 
1848-iki törvények helyreállíttattak, s hogy en
nélfogva itt e hazában alkotmányos élet és szabad
ság van; ha van szabadság e hazában(

r: azt kíván
tam és azt kivánom ma, hogy annak alphája s 
első kezdő betűje, melyet képez az egyéni és tár
sulati szabadság, ne tagadtassék meg: mert ha 
megtagadtatik, én is kénytelen vagyok, vérző lé
lekkel ugyan, megtagadni, hogy itt sem szabadság, 
sem alkotmány nem létezik. (Helyeslés a szélső ba
lon) és a sok czifra beszédek és lapirók czikkei, a 
kik fizetésért kötelezték magokat ily ámításnak el-
hitetésére, csak üres szavak: mert ámítás az, hogy 
társulati és egyéni szabadság nélkül alkotmányos 
élet létezhetnék. (Zaj. Derültség jobbról.) 

T. ház! Még annyit akarok hozzátenni — (Még 
is lesz f) miután nem akarom fárasztani a t. ház 
türelmét — méltóztassanak kissé körülnézni az or
szágnak határain. It t van a szomszéd Ausztria, 
Ez, úgynevezett alkotmányos állam, csak néhány 
év óta kezdett lenni. És mit tesznek ők ? Demo
krata köröket alakítanak. Ugyan jutott-e az ottani 
kormánynak eszébe meggátolni azokat ? Midőn a 
reichsrath együtt ült, Bécs szomszédságában Neu-
stadtban 5 és több ezer ember, mind demokrata 
körök tagjai, gyűlt össze a felett értekezni és 
azon nagyfontosságú politikai kérdések felett ta
nácskozni és határozni, a melyek épen a reichs-
rathban tárgyaltattak és a személyes szabadság 
és a kormány felelősségére vonatkoztak. Említem 
a távolabb eső Németországot: nézzük ott Ham
burgban, vagy akármelyik államban, nemde min
denütt nyomai vannak a demokrata köröknek ? 
nem mindenütt léteznek-e demokrata körök ? Néz
zük Csehországot: Raudnitzban 10 ezer emberből 
álló népgyűlés jött egybe, épen a legfontosabb 
kérdések feletti tanácskozás végett. Jutott-e eszébe 
a kormánynak őket megakadályozni ebben ? ve
tett-e legkisebb gátot a tekintetben, hogy azon 
politikai kérdések felett értekezhessenek és társa
loghassanak ? Mindezeket nem cselekedte; és nem 
cselekedvén, épen ezen eset adta magát elő, ezen 
—• bár ne történt volna — eset: mert ha a kor
mány, melyet én erősnek, tiszteletben tartottnak 
és bizalmat bírónak óhajtmék, mondom, ezen 
esetben a kormány tiszteletben tartotta volna má
sok jogait, akkor tiszteletben tartattak volna az ő 
jogai is, és akkor nem kellett volna ily erőszakos 
eszközökhöz folyamodnia, mert ily eszközök által 
a tiszteletet elérni soha sem lehet. 

Ezek voltak körülbelül indokaim, t. ház, me
lyeket akkoron határozati javaslatom beadása al
kalmával előadni szerencsés voltam. 
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Fentartom magamnak az utolsó szót. (Ne
vetés.) 

E l n ö k : Miután a szabályok 32. szakasza ér
telmében indítványozó úr kifejtette indítványát: 
legelső kérdés az, kívánja-e a t. ház ezen indít
ványt tárgyalni? és ez szavazat utján döntendő 
el. Ennek következtében, kérem azon képviselő
ket, kik Csiky Sándor képviselő úr indítványát 
tárgyalni kívánják, méltóztassanak felállni. (Meg
történik.) Most méltóztassanak felállni azok, kik 
az indítványt tárgyalni nem akarják. (Megtörté
nik.) A ház többsége az inditványt nem kívánja 
tárgyalni. 

Napirenden van Bobory képviselő úr határo
zati javaslata. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa Bobory Ká
roly határozati javaslatát1). 

B o b o r y K á r o l y : T. ház S A házszabályok 
értelmében feladatom jelenleg nemievén indokolni 
határozati javaslatomat, hanem csupán csak kifej
teni azt ; egyébiránt is látván a már eddig tett 
nyilatkozatokból, hogy a t. ház nincs a türelem 
hangulatában; (Ellenmondás) és miután azt hiszem, 
hogy határozati javaslatom oly világos, hogy azt 
bővebben értelmezni, kifejteni nem szükséges: 
egyedül csak ajánlva a t. háznak annak tárgyalá
sát, indokolását fentartom magamnak azon időre, 
ha a t. ház annak tárgyalását elhatározza.(Helyeslés.) 

Tisza K á l m á n : U g y tudom, t. ház, ezen 
inditvány napirendre van tiizve, és azt gondolom, 
hogy most fogjuk tárgyalni. (Előbb szavazzunk!) 
Tehát tessék szavazni. 

E l n ö k : Arra nézve, hogy tárgyaltassék-e 
vagy ne ? a t. ház fog határozni; és én kötelessé
gemnek tartom szintén, mint előbb, megkérdezni 
a t. házat : akarja-e most tárgyalni vagy nem? 
Kérem azon képviselőket, a kik jelenleg akarják 

' ) Lásd az Irományok 252. számát. 

; tárgyalni, méltóztassanak felállni. (Megtörténik.) 
| Kérem, méltóztassanak most felállni azon képvi-
! seló'k; a kik nem akarják tárgyalni. (Megtörténik) 
'• A többség nem akarja tárgyalni. 

Az ülés elején beadott szavazatok eredménye 
fog felolvastatni. 

| Ráday Lász ló gr. j e g y z ő : Van jelenleg e 
j házban igazolt képviselő 403. Beadatott 268 sza-
| vázat; távol volt 134 képviselő; elnök nem szava-
; zott: és ez összesen 403. Legtöbb szavazatot nyer-
i tek a következők: Ivánka Imre 253-at, Klapka 
; György 240-et, Hollán Ernő 236-ot, Horváth La-
| jos 234-et, Perczel Mór 233-at, Hertelendy Kál-
\ mán 209-et, Kemény István b . 207-et, Justh Jó-
I zsef 204-et, Kerkapoly Károly 201-et, Zichy An-
; tal 198-at, Bittó István 193-at, Várady János 
j 191-et, Szabó Imre (zalai) 188-at, Huszár Károly 
\ b. 151-et. A többi szavazat kisebb-nagyobb szám-
; mai több felé oszlott. 
| Elnök: Kivánj db a t. ház a kérvényi bizott

ság jelentését tárgyalni? (Felkiáltások: Holnap!) 
| BÓniS S á m u e l : Az osztályokban most tár-
i gyaltatnak a közvetlen adók iránti törvényjavas
l a t o k : tán jó lenne, hogy mig az osztályok be 
| nem végzik a munkálatokat, addig a ház ne jő-
' jön össze, mert nincs idő, mikor tárgyalja végzen-
I dőit. (Helyeslés) 

E l n ö k : A mint rendelkezni méltóztatik ; de 
j a házszabályok értelmében a kérvényi bizottság 
| tárgyalásai csakugyan felveendők, mert oly ha-
\ lomra gyűlnek össze, hogy egyszerre igen sok 
í időt vesznek igénybe, s ha most nem méltóztatik 
| is, de holnap okvetlen tárgyalni kell. 
i Kérem a, megválasztott honvédelmi bizottság 
| tagjait, hogy ma délután 5 órakor alakulás vé-
[ gett az Akadémia épülete termében összegyűlni 
1 méltóztassanak. 

! Az ülés végződik d. u. 1V2 órakor. 
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CCLII. OfíSZAGOS ÜLÉS 
1868. július 1-sején 

Gr a j z á g ó S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : Ifj. Rud^cs József b. szabadságot kap. Kérvények bemutatása. Stoll Károly a kereszthegyi bánya és hivatalos 
eljárások, Simonyi Ernő a félegyházi események iránt interpellálják a kormányt, mely is mind a két ügyben aaonnal válaszol. A köz
ponti bizottság beadja jelentését a föld- és házadó iránti törvényjavaslatokról. A bélyeg, illetékek s dijak iránti törvényjavaslatnak 
még függőben maradt 7 dik szakasza kitöröltetvén, többi részei ehhez módosíttatnak. 

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

Az ülés kezdődik d. e. 10't/i órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Mihályi Péter jegyző úr fogja 
vezetni. A szólani kívánok neveit Horváth Lajos 
jegyző "ár jegyzi. A múlt ülés jegyzőkönyve 
fog hitelesíttetni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a június 
80-án tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Ha a t. háznak nincs észrevétele, a 
jegyzőkönyv hitelesíttetik. 

Ifj. Rudies József b. képviselő egészségi álla
potának helyreállithatása végett 6 heti szabadságot 
kér engedélyeztetni. Megadatik. 

Liptó megye közönsége a megye részére en
gedélyezett kedvezményi kősónak nem Gácsor-
szágbóí, hanem Máramaros megyéből kiszolgálta
tását kéri eszközöltetni. 

Somogy megyébe kebelezett Kapos-Ujlak köz
ségének előjárói és összesen 30 választója a múlt 
hó 13-án Madarász József képviselő által a község 
néhány lakosától az 1867-ik törvények ellen alá
irt kérvényt, minthogy annak tartalma senkivel 
sem tudatott, semmisnek tekintvén, ellene tiltakoz
nak , és ezen tiltakozásukat, valamint az 1867-iki 
törvényekhez ragaszkodásukat Somssich Pál kép
viselő és alelnök úr által kijelentetni kérik. 

Mészáros Sándor és társai, csilizradványi la
kosok, a tagosítás utján 1860-ban elvett úrbéri ter
mészetű birtokaikat visszaadatni kérik. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottságnak 
adatnak ki. 

S t o l l Káro ly : Múlt évi deczember 30-án be
adott interpellátiom 260,000 ft. oly kiadásra vo
natkozott , mely , ha elérhető ezélra fordittatik, 

az államköltségvetés részletezése I I I . füzetének 
228—9 lapján előforduló 10,000 és 48,800 forint 
kiadás ma nélkülözhető. 

Óvatos és takarékos kincstári kezelést óhajtva, 
szárazon, de részletesen irtani le a tényeket, melye
ket a szakértőknek tekintetbe kell venni, hogy in
dokolt választ adhassanak. A t. képviselőház előtt 
az ügyet csak vázlatban adom elő. 

A kereszthegyi bányavizek kiszivattyuzására 
129 ezer forint áldozattal épített vízvezeték a 81 
ezer forintba került vizoszlopgépre nem vezetett 
elegendő vizet ; a vízhiányt tóépitéssel kellett pó
tolni, melyre 43 ezer frt kiadatván, a roskadozó 
gátot 1867-ben át kellett vágni, nehogy a kitörés 
által szerencsétlenség hozassák a vidékre. 

Midőn czéltalan kísérletekre czéltalan uj kia
dások lettek kilátásba helyezve, 1867. aug. 6-án 
óvó felszólalást intéztem a t. pénzügyiminiszter úr
hoz, és kértem, hogy több pénzt ne utalványoztas-
son addig, a meddig azon kérdés, létezik-e elegendő 
viz, mely mint erő bevezettetni szándékoltatik ? biz
tositható-e a tó ? megfejtve nem lesz. A bányaosz
tály — a kérdés megoldásán kívül — 6788 frtot utal
ványozott 50846 — 2146. sz. leiratával. 

Az építkezés újból megkezdetvén, újból törés 
történt, mely miatt a később ugy is betiltott épít
kezéssel feli kellett hagyni. 

Értésemre esvén, hogy az építkezési körül
mények, a helyi viszonyok megbirálására egy bi
zottság küldetett ki, hogy annak vezetésére Rittin-
ger Péter cs. k. miniszteri tanácsos kéretett fel, 
folyó évi január 22. levelemmel figyelmeztettem a 
pénzügyminszter urat , miszerint Rittinger az 
1863. cs. k. miniszteri bizottságnak is vezetője 
volt, hogy ő ezen minőségben a kérdésben forgó 
nem sikerült építkezéseket, azaz a szakértő épí
tészi felügyelő állítása ellenében az igazgatóság 
nézetét érvényre emelte, és most hivatva leend sa
ját teremtménye felett ítéletet mondani. 
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A figyelmeztetés nem változtatott a kikülde
tésen, a bizottság megjent a hely színén , de már-
cziusban, midőn 2—4 lábnyi hŐ fedte a vízvezeték 
és tó helyiségeit, midőn a vizvezeték hólével 
telt meg. 

A bizottság kiküldetésének már ez okon sem 
lehetett sikere, mert a hófedél miatt mit sem lát
hatott. 

Mit jelentett a bizottság ? nem tudom ; de tudom 
azt, hogy e vizoszlopgép a hógazdag tél után a hólé 
lefolytával folyó évi május 26-án vizhiány miatt 
megállott, hogy az árokban június 19. a 6 — 7-ik 
alagutig is csak igen kevés, azon tul semmi viz sem 
folyt; tudom azt, és tudjik mások is, hogy a 260, 
mondhatom 300 ezer frt áldozattal létrehozott viz
oszlopgép a bányavizek kiszivattyuzását nem biz
tosította, hogy e czél elérése jövőre is gőzerő által 
biztositandó, és pedig halasztás nélkül. 

Ezek után kérdést intézek a tisztelt pénzügyi -
miniszter úrhoz. 

1. Helyeselhető-e múlt évi szeptember 25-kén 
50846/2146 sz. a. 6788 forintnak oly ezélra történt 
utalványozása, melyre, mint múlt évi augusztus 
6. felszólásomban kimutattam, már több mint 260 
ezer frt pazaroltatott el? de mely czél az eddig járt 
utón és követett móddal soha, sőt kellő' óvatosság 
mellett még ezentúl hozandó nagy, igen nagy ál
dozatok után is alig lesz elérhető, miután az esz
köz, mely a czélt biztosithathná, az erő, a beveze
tendő viz hiányzik. 

2. Helyeselhető-e a haza kincsének pazarlása 
bármikor, kiválólag pedig jelenleg ? midőn, mert 
a nehéz terheken könnyiteni nem lehet, minden 
krajczárra szükség van. Helycselhetők-e azon in
tézkedések, melyek a hivatalos mulasztások, visszás
ságok feideritését, és a csak így lehetséges orvos
lást nehezítik, lehetlenitik, s az e ezélra törekvést 
megakadályozzák ? 

3. Helyeselhető-e a bányaigazgatósági elnök 
hatáskörének a kerületre megdöbbentőleg hatott 
ezélesbitése akkor, midőn annyi visszásság vár 
igazolásra ? 

4. Az államköltségvetés részletezése III. fü
zetének 228 — 9 lapján előforduló 10,000 és 
48,800 frtnyi kiadás a kereszthegyi bányavizek
nek 260 — 300 ezer forint áldozattal a vizoszlopgép 
által eddig nem biztosított, ezentúl is gőzgép által 
biztositandó kiszivattyuzására, és a nyeremé
nyek kihúzására levén elősitve, lesz-e intézkedve, 
hogy ezen uj és nagy kiadás által a siker teljesen 
és állandóan biztosíttassák ? 

Még egy interpellatiót intézek a tisztelt pénz
ügyminiszter úrhoz a hivatalos eljárásra vonatkozó 
ügyben, mely a hazára áldást, de vészt is hozhat. 

E g y szelidebb, de átalános nézet szerint a 
magyar kincstár ma is fizet oly hivatalnokot, ki 

nem bizik a jelen állapot tartósságában, a szerint 
cselekszik, és nehézséget készít a magyar kor
mánynak. 

Ezt nem vitatva, interpellatiom tárgyául ve
szem csak azt , hogy a felsőbbek törvénytelen, a 
magyar kincstárra káros cselekvényeinek vagy 
mulasztásainak felderítésére ma is átok mondatik, 
a felderítés és ez által az orvoslás ma is nehezíttetik. 

Ezen állítás bizonyítására példákkal szol
gálok. 

Az oláhláposi és nagybányai fiscalis uradal
makban évek hosszú során ferde felfogásból kiin
dult oly eljárás lett szokásossá, mely a kincstárra 
tömérdek kárt és költséget, a volt úrbéresekre sze
génységet hozott, az úrbéri rendezést meg
akasztotta. 

E ferde fel- vagy fel nem fogások sorából 
osak hármat említek meg röviden. Ilyen volt: 

1. Az oláhláposi 1766. conseriptio ellenében tá
masztott azon követelés, hogy azon uradalomban 
közös erdők nincsenek. Ezen követelés a közös és 
urasági erdők ezer és ezer holdjainak elpusztulá
sát vonta maga után, míg ezen ügy 4109/1864. 
szerint, az igazgatóság utasítása ellenében elintéztet
vén (2812/1864.), mindkétféle erdők teljesen bizto
síttattak. 

2. A nagybányai fiscalis uradalomban legelő 
nem létezik, annak az 1846. hitelesített úrbéri tér
képen sincs nyoma, a bányaigazgatóság mint a 
mellett „közös legelőktől történt foglalások" miatt 
hozta 533/1858. alatt az uradalom újból felmére-
tését javaslatba, mely 48057/1859. alatt elfogadtat
ván, tetemes kiadásoknak és a ma még rendezet
len úrbéri viszonyok oka lett. 

3. Az igazgatóság 5499/1864. jogot követelt 
az erdőtesten kivül feltétlen úrbéri földeken itt-
ott egyenkint álló tölgyfákhoz, azoknak közigaz-
gatóságilag oly módon követelt levágatását, hogy 
vagy a faizásba betudassanak, vagy kincstári ezé-
lokra elfuvaroztassanak, megtagadta, de eltűrte az 
e miatt is fokozódott zárt erdők pusztítását, sat. 

Az ily ferde eljárások ellen sokáig küzdöttem 
barátságos, később hivatalos eszközökkel; de, mer*-
még azon javaslatom sem jutott érvényre, hogy az 
ily eljárásokra vonatkozó ügyiratok összefüggés
ben felsőbb bírálat alá bocsáttassanak, kijelentet
tem, miszerint az egymástól eltérő vélemények 
feletti felsőbb bírálatot magam szorgalmazandom. 

A felkivánt iratok m. évi márczius havában 
kerültek a magyar minisztériumhoz, onnan véle
ményezés végett a pénzügyi ügyészséghez, és visz-
sza a 18. osztályba, melynek vezetése pénz
ügyészségi segédből idő közben miniszteri titkárnak 
kinevezett Gombossy János úrra lett bizva. 

A június 4. kérvényhez csatolt 38704/1867 
Bzámu elintézés, ugy a 7249/1867 sz. a. ügydarab 
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Gombossy előadása.A 38704/186 7 ellen csak annyi 
kifogás tehető, hogy nem elég határozott; a követ
kezés után itélve azért nem határozott, mert a ha
talmasnak nem lehetett igazatadni. 

A 7249/1867 alatt „titkos jegyzék" gyanánt 
letett előadói vélemény rágalmakat tartalmaz, 
abban mások bűnei nekem rovatnak fel, abban a 
38704/1867 alatti előadás teljesen el van ferdítve, 
és ha Gombossy úr intentiója felett még kétség le
hetne, azt „ a H o n " 148 számában megjelent ezikke 
teljesen elhárítja. 

Ezek után tisztelettel kérdem a tisztelt pénz
ügyi miniszter u ra t : 

I . Türheti-e Gombossy úr által a nyilvános
ságba dobott gyanusitást, ki, mint diósgyőri prae-
feetus, be nem várva a kért vizsgálat eredményét, 
wa Hon4* 148 számában „a nagybányai bánya
igazgatóság és annak tiszti személyzete ellen inté
zett insinuatiónak" bélyegzi indokolt azon tiszta 
fellépést, mely felett ő mint előadó titkár, a pénz
ügyi minisztériummal solidaritásban állva, referált, 
és melyről tudta, hogy nem insinuatio, hanem oly 
véleményeknek döntő bírálat alá bocsátása, melyek 
a lényegben egymástól eltérve, a képviselt ügyre 
károsan hatottak? 

II . Miután a képviselő és hivatalnok becsüle
tének tetőzött sértése elégtételt igényel, hajlandó-e 
a tisztelt pénzügyminiszter úr a tényállás felderí
tését már a hivatalos eljárások szabályozása ezél-
jából is elősegíteni ? az ez ügyre vonatkozó 
38704/1867, 7249/1867 számú ügyiratokat most, 
azoknak eló'iratait a lehetőség szerint a képviselő
ház kérvényi bizottságának, vagy függetlenül vá
lasztandó más bizottságnak beható bírálatra 
átadni ? 

III . Helyesli-e a tisztelt miniszter úr az osz
tálynak fontos ügyekben oly intézkedését, mely a 
hatalmaskodókat legyezgetve, azok ugy a kincs
tárra, mint a kincstárral összeköttetésben álló népre 
káros eljárásának felderítését 8 igy a baj orvoslá
sát is nehezítik ? 

IV. A június hó 9-én tisztelt pénzügyminiszter 
urnák kézbesítettem május 25. jegyzőkönyv 10-ik 
pontjából, mely a titok elárulóját nyomozta, kitűn
vén az, hogy a kérdéses előadói véleménynek ti
tokban kellett volna maradni, aggodalmas azon 
kérdés támad : egy alkotmányos kormány türhet-e 
a titkos jegyzékkel azonos oly titkos előadói 
véleményt, mely kizárva az igazolás lehetőségét, a 
szerencsétlen megjegyzett, megbélyegzett ellen bár
mikor felhasználható? 

A tényállás teljes felderítését a tisztelt pénz
ügyminiszter úr magas állása és biztonléte is 
igényli, mert a közvélemény, nem tekintve a mi
niszter úr tulterheltetését, a rósz tanács rósz követ
kezményét neki rója fel. 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1865/g. VIII. 

L ó n y a y Menyhért p é n z i i g y é r : Nincs szán
dékom ezen hozzám intézett interpeílatióra bőveb
ben válaszolni, annyival kevésbbé, miután a meny
nyire kivehettem, Stoll úr nem oly ügyet hozott 
elő, mely őt mint képviselőt érdekli, hanem a 
mely közte, minta pénzügyminisztériumnak egyik 
hivatalnoka közt és a minisztériumnak egy másik 
hivatalnoka közt felmerült. Ezen differentiáját 
hozza a ház elé. Azt tartom, ilyen ügyek a ház 
tanácskozásának tárgyát nem képezhetik. (Elénk 
helyeslés, ügy tan!) Ennélfogva nem is szólaltam 
volna fel; csupán csak a képviselő úr által hasz
nált egy kifejezése ellen kell határozottan tiltakoz
nom : azon állítása ellen, hogy a pénzügyminisz
tériumnál titkos jegyzékek vannak gyakorlatban : 
ez nem ál l ; ilyenek nincsenek és nem is voltak 
soha. Ha az illető referens véleményt ad, ez csak
is vélemény, de nem titkos jelentés ; miután min
den egyes tárgyra nézve s minden minisztérium
nál, nem csak a pénzügyinél, de más minisz
tériumoknál is , az előadók véleményszabadsága 
megvan, és minden illető referens köteles bárki 
irányában önállóan nyilatkozni. Titkos jegyzé
kek tehát nem voltak s nincsenek: ennélfogva ki
kérem a képviselő úrtól, hogy ily kifejezésekkel 
a pénzügyminisztériumot ne illesse. [Elénk he
lyeslés.) 

S t o l l K á r o l y : Hogy a titkos jegyzék léte
zik, épen azon jegyzőkönyvvel bizonyitottam be, 
melyet június 9-én a t. pénzügyminiszter urnák 
kézbesíteni szerencsém volt. Ezen jegyzőkönyv
nek 10. pontja azt vádolja, ki a titkot elárulta. 
Azon kivül itt nem a hivatalnoknak volt baja, ha
nem a képviselő volt felszólítva, hogy adjon vé
leményt a felsőbányai sérelmes ügyben, és ezen, a 
képviselőhöz intézett felszólításra azt mondja Gom-
bosy, hogy fölerőszakoltam a véleményt; holott 
én nem erőszakoltam fel, hanem egyenesen Írás
ban terjesztettem fel. (Hosszas nagy zaj, melyben 
szőlőt nem hallani?) 

Csanády Sándor : Kötelességemnek tartom 
a pénzügyminiszter urnák azon nyilatkozatára, 
miszerint a képviselő urat rendre utasítani méltóz
tatott, megjegyezni . . . . (Nagy zaj. Nem utasította 
rendre!) Bocsánatot kérek, én nem mondom azt, 
a mi nem igaz. (Most is teszi!) Mégis erős dolog 
eltagadni, a mit ^zer ember hallott. Itt vannak a 
gyorsírók: méltóztassanak megnézni azoknál, nem 
ugy van-e ? (Nem bizony!) Kötelességemnek tar
tom, mondom, a pénziigyér urat figyelmeztetni, 
hogy ő jogosítva nincs képviselőt rendre utasítani. 
(Zaj. Fölkiáltások: Nem utasította rendre /) Jogo
sítva van igenis az alárendelt hivatalnokot rendre 
utasítani, de itt ezen jog csupán a ház elnökét illeti; 
és én felkérem jövőre az elnök urat, hogy ha a 
miniszterek közül bárki is ily téves utón járva 
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nyilatkoznék, méltóztassék a minisztereket rendre 
utasítani. {Nagy nevetés) 

Elnök : Bocsánatot kérek t. képviselő úrtól, 
nagyon szivesen veszem, ha akárki engem figyel
meztet azon teendőkre, melyek súlyos és sok eset
ben igen terhes elnöki kötelességeim közé tartoz
nak ; azonban jelenlegi figyelmeztetését nem fo
gadhatom el : nem fogadhatom el azért, mert fel
fogásom szerint a pénzügyminiszter koránsem uta
sította rendre a szóló képviselő urat, hanem csak 
azt indokolta, miért nem akar felelni az interpel-
latióra, indokolta pedig azzal, hogy ez nem köz
érdeket illető ügy, hanem két tisztviselő közti ma
gán ügy, mely nem tartozik a ház elé. Azért is
mételve ki kell jelentenem, hogy figyelmeztetését 
a jelen esetben nem fogadhatom el. {Zajos helyeslés) 

Almásy Sándor: É n egészen más vélemény
ben vagyok. A miniszter a házon kivül tisztvise
lőit rendre utasíthatja; de a házban a képviselőt 
tisztviselőnek nem tekintheti, már pedig ezen ki
fejezés : „kikérem magamnak" rendre utasítást 
foglal magában. {Nagy zaj. Fölkiáltások : Napi
rendre! Linók csenget) : 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter : 
Ha valamely képviselő olyant fog állítani, nem 
csak a miniszterről, de bármely más képviselőről, 
mit ez valótlannak tart, mindig jogában fog állni, 
azt valótlannak jelezve, visszautasítani; és enged
jen meg Csanády képviselő úr, de ha olyas vala
mit fog rólam állitani,a mi valótlan, e tekintetben 
megjegyzésemet ő irányában is meg fogom tenni. 
{Zajos helyeslés. Fölkiáltások : Napirendre! Elnök 
csenget) 

P a p P á l {szólni kezd, de a nagy zajtól 
nem, hallani) 

E l n ö k {csenget) : Bocsánatot kérek képviselő 
úrtól , de ezen tárgy nem levén napirendre ki
tűzve, a ház engedelme nélkül részemről nem ér
zem magamat feljogosítva, hogy a szót neki meg
adjam. {Elénk helyeslés. A szélső bal oldalon ellenmon
dás) 

Besze János : í g y soha sem végzünk sem
mit ! 

P a p P á l {ismét szólni kezd. Nagy zaj. Bendre! 
Rendre!) 

Elnök: {csenget) : Miután a házszabályok 
tisztán rendelik, hogy napirenden nem levő 
tárgyhoz a ház engedelme nélkül szólni nem lehet, 
felkérem a t. képviselő urat , álljon el a szótól. 
(Elénk helyeslés) 

P a p P á l : A ház szabályai egy képivselőnek 
sem adhatnak több jogot, nib.t a másiknak. A 
t. elnök úrtól nem kérem a beszélési jogot akkor, a 
midőn előttem két képviselőtársam már ezen 
tárgyban beszélt: akkor magamat feljogositva 
érzem arra, hogy a napirendre térés előtt ezen 

tárgyhoz hozzászóljak. {Nem lehet!) Kijelentem te
hát (Zajos felkiáltások : Bendre! Föl kell oszlatni 
az ülést! A képviselők oszolni kezdenek.) 

Elnök: Bocsánatot kérek, ha valaki a ház
szabályokhoz akar szólni, akkor azt tőle nem ta
gadhatom meg; de ha a tárgyhoz akar szólani, 
akkor ismételve fel fogom kérni a t. házat, méltóz
tassék szavazás által nyilvánítani, akarja-e meg
engedni a t. képviselő urnák a szólást vagy nem '? 
(Helyeslés) 

P a p P á l : Ha a ház szabályai közé tartozik 
az is, hogy egy képviselőtől a szólási jogot akkor, 
midőn más, ugyan azon tárgyban semmivel 
több joggal bíró két képviselőtársa előbb épen 
azon utón beszélt, hogy szótöbbséggel a szót tőlem 
elvonja: akkor ám legyen. De ezen eljárás ellen 
tiltakozom, (Csak tessék!) és kérem a t. képviselő
házat, hogy a mint két képviselőtársamat jelen 
tárgyban ugyan azon jogalapon kihallgatta, mél
tóztassanak engem is kihallgatni. (Ellenmondás. 
Hosszas zajgás.) 

Elnök: T. ház! A t. képviselő urnák azon 
nyilatkozata, miszerint két képviselő már szólott 
e tárgyban, azt hiszem, alappal nem bír : nem bir 
pedig azért, mert a házszabályokhoz mindig joga 
ievén a képviselőknek szólani, én nem tudhatom 
egyik képviselőről sem, mihez akar szólani, 
mig nem szól; ha azonban már szól, akkor köteles
ségemnek tartom az olyan tárgy fölötti vitatko
zást, mely napirenden nincs, megakadályoztatni. 
Ennélfogva ha a t. képviselőház szavazás által 
akarja eldöntetni a kérdést, bátor vagyok felkérni 
azon képviselő urakat, a kik a t. szónokot, mint 
oly tárgyhoz szólani akarót, mely napirendre ki
tűzve nincs, meg óhajtják akadályoztatni, méltóz
tassanak felállani. (Ellenmondás. Bal felöl: Nem ez 
a kérdés!) 

Tisza K á l m á n : T. ház! Egyszerűen a kér
déshez akarok szólni. Itt az kérdés nem lehet, né
zetem szerint, kivánja-e a ház az illető képviselő 
urat kihallgatni vagy nem? hanem a kérdés az 
lehet: kivánja-e a ház napirendre veoni e tárgyat 
vagy nem? Ha a ház napirendre kívánja venni, 
igen természetes, hogy a képviselő urnák joga 
lesz szólni; ellenben ha nem kívánja napirendre 
venni, akkor se neki, se másnak nincs joga szó
lani. (Helyeslés) 

Halász Bo ld i z sár : T. ház! Bocsánatot 
kérek: ez már ismételt botrány, a mi itt történik. 
(Elénk fólkiáltásck : ügy van! De önök részéről!) 
E tekintetben magam is voltam ily szerencsétlen 
helyzetben ; de azt még is meg kell különböztetni 
ezen esettől : mert akkor az illető interpelláló 
úr azt mondta, hogy fentartja magának, hogy 
majd beadva uj indítványt, hozzászólhasson; 
s átláttam, hogy igaz, miután ez által a tárgy fel 
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van függesztve és akkor fog napirendre jönni, ha I 
majd az illető indítványát beadja. De engedjék 
meg, legyünk tisztában ezen kérdésre nézve. Van 
rendkívüli napirend : ilyen a kérvények bemuta
tása és az interpellatiók előterjesztése. Hogy vajon 
ezen rendkívüli napirend interpellatiók előterjesz
tése alkalmával be áll-e ? az teljesen ;i minisztertől , 
függ. Ha a miniszter felelt, akkor már rendkívüli ; 

napirenden van. Méltóztassanak Anglia praxisára • 
figyelni. Ott ha már a napirenden levő tárgy fel- j 
olvastatik és illetőleg tárgyaltatik, akkor lehet in-
ditványozni a napirendet, azaz akkor joga van a • 
háznak többé senkit ki n«m hallgatni; de midőn I 
ily rendkívüli napirend van, azon kérdést tűzni j 
ki : vajon napirend-e ezen rendkívüli napirend, 
azaz a rendes napirend előtt tárgy altassék-e ? az 
a minisztertől függ. A miniszter a jelen esetben azt 
mondotta, hogy nem is fog az interpellatióra felelni ; 
de közbejött egy másik incidens. A miniszter úr 
oly észrevételt tett, melyet részemről én sem tar- j 
tok correctnek. (Felkiáltások : Nem lehet szólni!) 
Ez a napirendre tartozik, és azt akarom megma
gyarázni . . . {Felkiáltások:Nem lehet! Nem, szabad!) 
Jó lesz egyszer tisztába jönni. Én nem a tárgyhoz 
szólok, csak azt állítom, hogy midőn ezen inter
pellatióra a t. miniszter úr felelt, s arra má^ok 
észrevételt tettek, napirendre jött a tárgy. Ha példá
nak okáért a t. elnök úr akkor, midőn az interpel
láló urnák a miniszter felelt, hogy ez nem inter-
pallatió, magán ügye egy hivatalnoknak, ha ak
kor azt mondta volna az elnök úr. hogy Csanády-
nak többé szólni nem lehet, akkor rendén lett 
volna a dolog; de a mint a miniszter úr felelt s 
arra észrevétel tétetett, méltóztassanak megbocsá
tani, ez a rendkívüli napirend, mely az által 
lett napirenddé, hogy a miniszter felelt. S 
hogy itt a szót meg lehetne valakitől vonni, 
ezt nem értem. Nem arról van itt szó, hogy 
a ház helyesli-e a miniszter úr észrevételét ? ha
nem arról, hogy ily rendkívüli napirend alkalmá
val lehet-e a tárgyhoz szólni vagy nem? Ezt azért 
hoztam fel, nehogy 3, 4, 5, sőt szásszor ismételve 
ezen kérdés jöjjön szőnyegre, a mit ismételtetni 
nem óhajtok. 

S i m o n y i E r n ő : Azt mondotta Tisza Kál
mán képviselő úr, hogy a kérdés az : kivánja-e a 
ház a szőnyegen levő tárgyat napirendre kitűzni 
vagy nem? (Felkiáltás: Tárgyalni!) Nekem nem 
régen van szerencsém a t. ház tanácskozásaiban 
résztvenni, hanem biztosítom Tisza Kálmán kép
viselő urat, hogy számos éven át nagy figyelem
mel kisértem a parlamentalis gyakorlatot (Ez nem 
tartozik ide! Itt a házszabályokról van szó !) azon or
szágban, melyben az a világon legkifejlettebb ál
lapotban van. Méltóztassanak figyelemmel kisérni I 
az angol parlament tanácskozásait, s azt fogják I 

találni, hogy minden nap egyre-másra véve 10 — 
15 interpellatio intéztetik a miniszterhez. Ezen in-
terpellatióknak nem az a czélja, hogy minden in-
terpellatiót határozati javaslat kövessen •—igen ritka 
eset, az, hogy határozati javaslat vagy törvényja
vaslat adatik be interpellatiók következtében — ha
nem czélja az, hogy a miniszter megkérdeztetvén 
a dolog állásáról, a tárgy rögtön a házban megvi-
tattassék, s igy nyilvánosságra kerül a dolog, a 
ház kötelessége levén ellenőrizni a kormány min
den lépéseit. Itt azonban más gyakorlatot méltóz
tattak behozni, azt t. i., hogy szokásba jött az, 
hogy az interpelláló képviselő kijelenti, hogy meg 
van-e elégedve az adott válaszszal vagy nem? s 
ehhez képest fentartja magának a további teendő
ket. A t. ház akaratától függ : vajon e gyakorlat 
fentartatik-e vagy nem ? s én a ház Ítéletére bizom, 
vajon több idő fog-e ez utón megmentetni, vagy 
inkább fog-e a czél eléretni, ha minden interpel
latio, mely a miniszterhez intéztetik, azonnal meg-
vitattatik? (Felkiáltások: A dologra! Rendre!) A 
kérdés, mely jelenleg a házat foglalkoztatja, az : 
vajon az interpellatióból kifejlett vitához, melyhez 
már többen szólottak, szabad-e más képviselőnek 
is szólani ? (Felkiáltások: Nem szabad ! Nincs nar.i-
renden!) Ha a miniszter nem válaszolt volna má
sodszor is Csanády képviselő urnák, akkor azt 
hiszem, a tárgy elintézettnek lenne tekintendő; de 
miután a miniszter válaszolt s ehhez mások is 
hozzászólottak, és a miniszter újra felelt Csanády 
képviselő urnák, ez már most vita tárgyát képezi ; 
de ha a t. ház szavazatra kívánja bocsátani, ha 
vajon a vita folytatandó-e vagy sem? én ugy kí
vánom a kérdést feltétetni: vajon az interpellatió
ból kifejlett vitához szabad-e hozzászólani vagy 
nem ? (Ellenmondás.) 

BÓníS S á m u e l : T. ház! Ha a ház belebo
csátkozott volna az interpellatio tárgyalásába, ak
kor azt mondanám: igazságuk van azoknak, kik 
szólani akartak a dologhoz, és magokat a szótól 
elzárva érzik; de a házban az interpellatio érde
méhez senki egy szót sem szólott. Kérdem : a ha
zának ennyi teendője között érdemes-e ily közbe
vetett kérdés miatt órákat vesztegetni ? (Élénk he
lyeslés.) Felszólítom azokat, a kik szólani akarnak, 
hogy miután az interpellatio érdeméhez senki sem 
akar hozzászólani, menjünk a napirendre. 

SomSSich P á l : Ha napirendre méltóztatnak 
átmenni, semmi szólásom; különben meg kellene 
kettőt jegyeznem: egyet átalánost, s egyet a mos
tani külön esetre vonatkozót. Atalános megjegyzé
sem Simonyi képviselő urnák szól. (Zajos kiállások 
a szélső balon: Napirendre.') Ha napirendre méltóz
tatnak átmenni, nincs szavam. 

E l n ö k : Be levén fejezve e kérdés, kérem 
31* 
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Simonyi Ernő képviselő' urat, miután fel van irva, 
szíveskedjék szólani. 

Pap P á l : Én szólási jogomtól el nem állok ! 
E l n ö k : Simonyi Ernő úron van a sor. 
SímOnyi E r n ő : T. ház! Én ezen tárgyhoz 

nem akarok többé szólani, hanem, a mint már 
előbb be is jelentettem, egy interpellatiót akarok 
intézni a belügyi, illetőleg igazságügyi miniszter 
urakhoz. (Halljuk !) 

A t. háznak emlékezetében lesz, ho^y a múlt 
húsvéti napokban Félegyháza városában oly 
csendzavarás történt, melynek következtében ka
tonai erő használtatott, és ottan legalább is egy 
honpolgár élete elveszett, hogy azonfelül több 
honpolgár szabadságától megfosztatott. 

Ezen tárgy a hirlapokban már sok idő óta 
vitattatott, vitattatott pedig különféle tekintetekből 
és nézetekből kiindulva. Voltak, kik azt mondák, 
hogy itten a kormány helytelenül járt légyen el, 
hogy itt a hatalmával való vissza dést gyakorolta ; 
voltak mások, kik azt mondák, hogy a kormány 
helyesen járt el, mert itt oly események adták elő 
magokat, melyek csak ily módon voltak orvosol
hatók és melyek irányában csak ily eljárás volt 
használatba vehető. 

Én e tekintetben Ítéletet mondani nem aka
rok, mert a ténvallásról hivatalos és részletes tudo
másom nincs; én nem akarok a kérdésnek praeju-
dicálni az által, hogy akár egyik párt orgánumai, 
akár a másik párt orgánumai által felvett nézete
ket a ház elé, mint magaméit terjeszszem; hanem 
azt hiszem, hogy az alkotmányos ellenzéknek 
egyik kötelessége az, hogy a kormány lépéseit 
figyelemmel kisérvén, ha szükséges, azokat a t. 
ház és a nyilvánosság elé hozza, felszólitván a 
miniszter urakat , adjanak felvilágosítást a tény
állásról. 

Deák FerenCZ: Nem csak az ellenzék köte
lessége ezd 

S i m o n y i E r n ő : Azt hiszem, ez a kormány
nak magának van főleg érdekében, mert ha a kor
mány közegei — melyek befolynak valamely ese
ményben — helyesen cselekedtek, akkor a kor
mány itt a házban adandó magyarázat által — ha 
az kielégítő' — véget vet azon különféle értelme
zéseknek, melyek a hírlapokban különféle pártszi-
nezethez képest különféleképen terjesztetnek. A 
fenforgó kérdés nem csupán a hazai lapokban, 
hanem a külföldi lapokban is felhozatott és annál 
terjedtebb notorietást nyert nem csak bent a hazá
ban, hanem a külföldön is. 

En azt hiszem, nekünk kötelességünk, a kor
mánynak pedig saját érdeke parancsolja, hogy 
ezen tárgyra nézve felvilágosítást adjon a kor
mány a háznak. {Helyeslés bal felöl.) Ezen czélből 
felkértem a t. belügyminiszter urat — néhány nap 

előtt közölvén vele az interpellatio pontjait, melye
ket hozzá intézni akarok — hogy legyen szíves 
velem tudatni, mikor lesz képes és készen arra, 
hogy itt a házban e kérdésekre nézve felvilágosí
tást és választ adhasson'? A t. belügyminiszter úr 
oly szives volt, és ma azt mondotta, miszerint 

I akár mikor kész a kivánt választ és felvilágosítást 
j megadni; annálfogva ma intézem interpellatiómat 

a t. belügyminiszter úrhoz. (Halljuk!) 
Nem akarok hosszasan a tárgyra és magára 

az eseményre kiterjeszkedni ; hanem szükséges
nek tartom mégis néhány fővonásban jelezni azt, a 
mi történt és a mire nézve néhány feleletet kivá-
nok a miniszter úrtól. (Halljuk!) 

A t. ház emlékezni méltóztatik talán, hogy 
Félegyházán a húsvéti napokban úgynevezett de
mokrata kör alakitása czéloztatott, legalább én azt 
látom a félegyházi bírónak jelentéséből. Nem hasz
nálok semmiféle hírlapi tudósítást, hanem hivatalos 
tudósítást, mely a kormány hivatalos közlönyé
ben jelent meg. 

A biró azt mondja jelentésében, hogy felsőbb 
utasítás folytán, mely hozzá érkezett, fogott hozzá 
bizonyos proclamátiók beszedéséhez, hogy ezen 
proclamátiókat részben beszedte, más részben 
beszednie nem sikerült. Ennek következtében ő 
két odavaló honpolgárt őrizet alá tétetett. Azt 
mondja továbbá, hogy értésére esvén, hogy bizo
nyos Asztalos nevű ember húsvét hétfőjén Félegy
házára akar jönni , hogy ott demokrata kört 
alakítson, hogy ő ezt megakadályozza, tudatta 
előbb Kecskemét városa polgármesterével s az 
által Asztalossal, hogy Félegyházára ne jöjjön, de 
miután Asztalos még is oda jött, a vasúti állomás
hoz küldött rendőrök és biztosok által őt elfogat
ván, maga elébe állíttatta. Nem fogom már most 
részletekben követni az egész eseményt; csak azt 
mondom, hogy későbben ezen elfogatás következ
tében zavar fejlődvén ki, a biró, kinek türelme már 
ki volt merítve, azt hitte, hogy ideje lesz a rá bizort 
katonai fegyveres erőt felhasználnia, melyet a kor
mány ugy látszik nagy mérvben bocsátott rendelke
zésére, mert a katonaság mind Szeged, mind Kecske
métről nagy készséggel és sebességgel sietett a 
hely színére. (Elénk helyeslés jobb felöl.) 

Annak vitatásába nem bocsátkozom, helye
sen vagy nem helyesen cselekedett-e a biró? Ezt 
a miniszter úr fogja a t. háznak megmondani. Én 
csak a tényeket ugy adom elő, mint azt egy hiva
talos okmányban látom előadva. A biró tehát azt hit
te, hogy az idő a katonai erő felhasználására már 
elérkezett, és ekkor, a mint, ő maga ezt kifejezi, oly 
utasítást adott a vadászoknak, hogy közülök hat ki-
álljon és egy az általa különösen kijelölt emberre 
lőjön, a többinek pedig meghagyta, hogy a leve
gőbe lőjenek. 
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Meglehet, t. ház, hogy ez a bíró részéről tu
datlanság volt; de midőn zavarok történnek, és mi
dőn a polgári hatalom kénytelen fegyverhez nyúl
ni , akkor egy embert kiszemelni és azt ott a 
hely színén megölni, nézetem szerint helytelen el
járás, mert ez az én felfogásom szerint annyit tesz, 
hogy a bíró a kérdésben levő embert, a kinek ne
vét nem ismerem, ott a hely színén halálra ítélte 
és rajta az ítéletet rögtön végre is hajtatta. 

Bele lőni egy lázongó népcsoportba: ezt szok
ták tenni, de csak akkor, midőn már minden más 
eszköz ki van merítve, minden más eszköz meg 
volt kisértve, és ekkor is csak előleges megintés 
után. Ha vajon a jelen esetben előállott-e azon 
végső eset, hogy szükséges lett a katonasággal a 
nép közé lövetni? ezt a t. belügyminiszter urnák 
felvilágosítása fogja megmagyarázni. Én ezt elő
re megmondani nem tudom; de azt tudom és látom 
a félegyházi bíró jelentéséből, hogy a kirendelt 
hat vadász általa utasíttatott, „hogy azok egyike 
csak a legvakmerőbb és a kaput erőszakkal meg
támadó emberre irányozza a fegyvert és a többi 
vaklövést tegyen. A lövésre az erőszakoskodó el
esvén, ápolás alá vétetett, de reménység életéhez 
és kilátás megmaradásához nem sok volt". Ugy 
hiszem, a t. belügyminiszter úr e ténynek felde
rítését a kormány érdekében sem fogja a t. ház
tól megtagadni. 

Ezen esettel kapcsolatban , a mennyire érte
sülve vagyok, nem tudom, helyesen e vagy hely
telenül, több honpolgár személyes szabadságától 
megfosztatott. Vannak, a kik ott, a mint a biró je
lentésében előadja, még mielőtt a zavar megkezde
tett volna, rögtön elfogattak; vannak, a mint a hír
lapok mondják, kik utólagosan a királyi ügyek 
igazgatójának rendeletéből más helyeken fogattak 
el; de ezen esettel összefüggésben , azt mondják, 
vannak némelyek, a kik már szabadon bocsáttat
tak , és vannak mások, a kik még mindig le 
vannak tartóztatva Én csak azon kérdést akarom 
a t. miniszter urakhoz intézni, hogy méltóztassa
nak felvilágosítást adni arról, mi volt ezen elfo-
gatásoknak törvényes alapja ? s micsoda eljárást 
kíván a kormány az elfogottak irányában követni? 
s miért nem állíttatták még — ha ily elfogottak lé
teznek — bíróság elé, miután az időtől fogva már 
harmadfél hónap múlt el ? 

Nem fogom a t. ház türelmét jelenleg tovább 
igénybe venni, hanem felolvastatni kérem az ínter-
pellatiót, a melyet szerencsém volt a belügyér úr
ral már eleve közölni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa Simányi 
Ernő interpellatiójút) : „Alulírott tisztelettel kéri a 
bel- és igazságügyi miniszter urakat , adjanak ki
merítő tudósítást a háznak : 

„1-ször. A múlt húsvéti napokban Félegy

háza városában , a helybeli biró rendeletéből 
igénybe vett katonai erő és lőfegyver használata 
következtében történt vérengzésről: kik és hányan 

' lettek annak áldozatai ? kik és hányan voltak a 
I megölettek vagy megsebesültek, egy és más részró'l? 

„2-szor. Volt-e a kormánynak előleges tudo
mása arról, hogy Félegyházán a húsvéti ünnepek 
alatt valamely törvényellenes tény elkövetés szán
dékoltatik? miből állott ezen tudósítás, mi utón 
vette azt s mi intézdéseket tett annak folytán a 
kormány ? 

„3-szor. Történtek-e ezzel összefüggésben Fél
egyházán vagy más helyeken, a húsvéti és húsvét 
utáni napokban elfogatások? kik azok, a kik elfo
gattak ? mi okból, s mely törvény megsértéséért 
fogattak el ? mi történt az ott vagy másutt elfogot-
takkal ? vannak-e köztök, kik szabadon bocsáttat
tak ? kik azok és hányan ? vannak-e, kik még most is 
elfogva tartatnak ? ha igen, kik azok és hányan ? 
mi okból és mely törvény alapján vannak elfogva? 
miért nem állitattak harmadfél hónap óta bíróság 
elé? s mi eljárást szándékozik a kormány irá
nyukban követni? 

„4-szer. Rendelt-e a kormány a félegyházi 
vérengzés ügyében vizsgálatot? ha igen, mi annak 
eredménye s mi eljárást szándékozik a kormány 
az illető bűnösök ellen követni? 

„Tegye le a kormány a ház asztalára mind 
azon jelentéseket, rendeleteket és levelezést, mely 
közte és az illető hatóságok, egyes tisztviselők 
vagy katonai parancsnokok közt ezen ügyre vo
natkozólag folyt." 

Wenckheim Béla b. belügyér: T. ház! 
Simonyi Ernő képviselő urnák, miután szíves volt 
velem előre közölni az interpellatió egyes ponto-
zatait a félegyházi esetre vonatkozólag, a hivatalos 
adatok s jelentések alapján csak ismételhetem azon 
tények elősorolását, melyek már ezelőtt két hóval 
az összes közönségnek tudomására jutottak s me
lyeket a hirlapókban mindenki olvasott. 

Méltóztatnak emlékezni azon Asztalos János
féle proclamatióra, melynek izgató és lázító kité
teleinél fogva, a közvádló beadott panasza folytán, 
a sajtóügyi bünvizsgaló biró általi lefoglalása el
rendeltetett. Ezen Asztalos-féle proclamatiő több 
ezer példányban kinyomatott s Félegyházán és 
környékén, a Kunságban s némely alföldi megyé
ben elterjesztetett. És leginkább ezen proclamatió-
nak lehet tulajdonítani azon rendetlenségeket, lá
zongásokat és kitöréseket, a melyek Félegyházán 
történtek, s az ottani szomorú, szerencsétlen, saj
nos eseményeket. 

Hogy ezen proclamatió példányai egész erély-
Iyel nem koboztattak el, azt bizonyára nem azon 
vizsgáló bírónak, sem a kormánynak, hanem leg
inkább némely hatóság és városi elöljárók hanyag-
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ságának, sőt talán roszakaratának lehet tulajdoní
tani : mert jelesen Szeged városban, midőn az el
kobzás! rendelet megérkezett, mig ez egyrészt a 
városnak egyik segéde által a templom előtt kihir
dettetett, addig másrészt ugyancsak közhelyeken 
egy város cselédje által ezen proelamatiók fölolvas
tattak, magyaráztattak, az elöljáróság szemeláttára, 
a nélkül, hogy ez hozzászólott volna. 

Igen természetes, hogy azon helyeken , hol 
ezen proelamatiók nagyobb számmal terjesztettek 
,8 egyes izgatók által még szóval is magyaráztat
tak, a népnek bizonyos osztálya még inkább feliz-
gattatott és hajlam ébresztetett benne a tünte
tésekre. 

Azon kérdésére a t. képviselő urnák, mikép 
jutott a kormány annak tudomására, hogy épen 
Félegyházán és vidékén némi törvényellenes té
nyek és tüntetések czéloztatnak? azt felelem, hogy 
az újságokból; minden egyes, azon vidékről ide
érkező egyéntől; de hivatalas jelentésekből is, me
lyek a kormányt figyelmeztették azon szomorú 
viszonyokra és azon izgatott állapotra azon vidé
ken, felkíván a kormány erélyes intézkedését e 
tekintetben. 

Ezen hivatalos jelentések alapján rendeletileg 
felhivtam a Jászkun kerület főkapitányát, és Bé
kés, Csanád és Csongrád főispánjait, hogy a veze
tésűk alatt álló megyék községeit oda utasitni szi-
veskedjenek, hogy a proelamatiók terjesztői ellen 
erélyesebb szigorral járjanak el, s azon esetben, ha 
izgatások és lázitások szóval is történnének, tet
tenkapás esetében az ilyen izgatókat fogassák el. 
(Élénk helyeslés.) 

Ezen rendeletem folytában Félegyháza főbí
rája, midőn két ilyen, proclamatiót terjesztő egyént 
letartóztatott, másnap pedig az oda érkező Aszta
los Jánost, ezen proelamatiók szerzőjét — ki bár a 
félegyházi bíró fölszólítása folytán figyelmeztetve 
Kecskemét város polgármestere által, hogy tartóz
kodjék és ne jtlenjen meg Félegyházán, mégis 
megjelent és a proclamatiót felolvasta, s azután 
hosszabban tartó beszéddel a népet fellázította — 
elfogatta. 

Ezen intézkedésről táviratilag azonnal tudósí
tott, és intézkedést kért mind Asztalosra nézve, 
mind pedig — mivel még további lazításoktól és 
izgatáeoktól tartott — a fegyveres erő kiállítására 
nézve. Én azonnal táviratilag értesítettem, hogy 
az Asztalosra vonatkozó iratokat és jt gyzőköny-
veket az igazságügy miniszter utján a királyi ügyek 
igazgatójához küldje föl; a katonaságra nézve pe
dig értesítettem, hogy szükség esetében, ha a csend 
és közbátorság veszélyeztetve volna, a kecskeméti 
vagy szegedi hadparancsnokság utján katonai eró't 
vegyen igénybe. 

A mitől tartott, csakugyan bekövetkezett. 

A következő napon, húsvét hétfőjén, midőn 
i az ott alakulóban levő demokrata kör életbe lépte-
i tése volt ezélul kitűzve és ennek ünnepélyes meg-
| alakulására Pestről és a vidékről vendégek várat-
j tak, a nép egy része a vasúthoz kiment őket várni ; 
! de miután azok meg nem jelentek , húsvét hét-
! fője öntözőnap levén , boros állapotban a nép 
: nagy része a városház előtti téren összecsoporto-
| sulván, az elfogottak kibocsáttatását erőszakosan 
; szorgalmazta és az oda érkező katonaságot inge-
| relte. Erre Félegyház város főbírája a nép közé 
| menvén, nyugtatta és szétoszlásra szólitá fel; de 
j minden felszólítása sikereden maradt, sőt a felbő-
í szült nép két városi csendbiztost le is ütött. Ennek 
Í folytán a főbiró a város házába visszahúzódott, 
I a katonaságot valami nagyobb szerencsétlenség 
i elkerülése végett az udvarba rendelte és a város-
, háza kapuit bezáratta. Ekkor a nép a városházát 
| tömegesen ostromolni kezdé, az ablakokat betörte 
! s a kaput befeszité: és ugy történt azon szerencsét-
| lenség, melynek egy emberélet is áldozatul esett. 
i Ázott levő katonatiszt t . i . megtámadtatván és bán-
I talmaztatván, a város birájának beleegyezésével az 
i ott álló 6 katona által tüzet adatott, s a megtámadó 
j megsebesíttetvén, sebei folytán meg is halt. Más 

sérülés nem történt, mert ezen tüzelés után a nép
tömeg eloszlott s a csend többé háborítva nem 
volt. 

Ez a szerencsétlen eseménynek a hivatalos 
jelentések és adatok alapján hü tényállása. 

Ezen eseményekről a főbiró természetesen 
hivatalos jelentését mind hozzám, mind a jászkun
kerületi közgyűléshez beadta : ezen jászkunkerületi 
közgyűlés pedig a tények és büntettek megvizsgá
lására egy kerületi törvényszéket a hely szinére 
delegált, mely törvényszék hivatásában eljárván, 
60 vádlottat kihallgattatott, kik közül 30-an részint 
kisebb, részint 2 — 3 évre tejedő börtönre ítéltet
tek. A törvényszék ezen eljárása ellen kifogást 
tenni és azt kérdésbe vonni nézetem szerint nem 
lehet. (Hdypslés.) 

A mi Asztalost illeti, miután az Ő reá vonat
kozó iratok és jegyzökönyvek a királyi ügyek 
igazgatójához áttételtek, s miután a királyi ügyek 
igazgatója meggyő ődött. hogy itt a nóta esete 
forog fen, melynek megvizsgálása és megtorlása az 
ő hatáskörébe tartozik: ő e tekintetben közegei ál
tal és a hatósági közegek közbejöttével a vizsgála
tot a hely színén megtétette és ennek folytán Asz
talos és a vizsgálatból kiderült bűntársa Madarász 
Vilmos elfogattak, Pestre szállíttattak, és a vizs^ 
gáiat befejezte után a vádlevél a kir. táblához be
adatott. A királyi tábla a vádlevelet az illetőknek 
kézbesitette, és a per megkezdését és tárgyalását 

I folyó hó 13-kára kitűzte. 
Ezen kivül még H-M.-Vásárhelyen, hol a nép 
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bizonyos rétegében hasonló izgatottság uralkodott, 
14 egyén fogatott el, miről a jelentés hozzám az 
erre vonatkozó iratokkal együtt felterjesztetett. 
Ezen iratokat szintén közöltem a királyi ügyek 
igazgatójával, ki azonban kijelentvén, hogy ezen 
tények nem olyanok, melyek criminalis eljárást,, 
annál kevésbbé pedig a nóta esetét vonhatnák 
magok után , hanem csak rendőri utón lennének 
megféryitendők, oda u'asitottam Csongrád megye 
alispánját, hogy saját hatáskörében intézze el az 
ügyet, és a mennyiben az illetők még elfogva 
volnának, ha különben a csend nincs meghábo
rítva, szabad lábra helyeztessenek. 

Volt még két elfogott egyéniség: egyik 
Kecskemétről Császár nevezetű, a másik valami 
Fodor nevű. Szegedről, kik szintén az illető ható
ság utján vonattak vizsgálat alá és fenyíttettek 
meg. 

Tehát ama két egyénen, Asztalos Jánoson és 
Madarász Vilmoson kívül, kik ellen notae per in
díttatott, és a félegyházi elítélteken kivül, tudtom
mal jelenleg elfogva senki sinc<. 

Ezeknek egész átalánosságban való előadá
sára érzem magamat hivatva képviselő úr interpel-
latiója folytán; azon kívánságának és követelésének 
azonban, hogy ez ügyre vonatkozó minden irato
kat és jelentéseket, actákat és leveleket, melyek a 
polgári hatósággal s a katonai hadparancsnokság-
tól folytak, a ház asztalára letegyem: eleget tenni 
csak akkor fogom magamat kötelesnek érezni,ha a 
t. ház többsége ezt elhatározza. {Elénk helyeslés.) 
Akkor fogok ezen interpellatióba némileg vallató 
modorban foglalt pontosatokra részletesen vála
szolni. (Zajos helyesli*.) Mindaddig azonban, míg a 
t. ház ezt el nem határozta, ezek részletes előter
jesztésére magamat kötelesnek nem érzem. (Élénk 
hely sléfm) 

S i l l iony i ErnÖ : Engedje meg, t. ház, hogy 
mindenekelőtt megköszönjem a t. belügyminiszter 
urnák azon udvarias modorát, melyben interpella-
tiómra, kérdéseimre válaszolni méltóztatott. 

Én azt tartom, hogy az nterpellatióknaknem 
az czélja, hogy a minisztert boszanfsák, hanem az, 
hogy felderitsék az ü ; ye t , mely addig felderítve 
nem volt, és constatálják a valódi tényállást. Igaz, 
hogy vannak kérdések, melyek néha boszantják a 
minisztert; de a miniszternek a többek közt azon 
tulajdonsággal is kell birnia, hogy türelmét soha el 
ne veszítse, hogy jó kedvét mindenkor megtartsa. 
(Derültség.) 

Én tehát nagy köszönettel tartozom a belü-
gyér urnák, hogy kérdéseimre oly udvariasan vá
laszolt. De megvallom, az általa adott feleletek 
nem voltak mindenben k'elégitó'k. Vannak oly 
kérdések, melyek a miniszter úr válasza által fel
derítve nincsenek. 

A félegyházi biró jelentéséből —nem szeretek, 
mint mondám, egyoldalú okmányra hivatkozni, ha
nem ez levén az egyedüli hivatalos okmány, mely 
előttem ismeretes, erre hivatkozom—• e jelentésbőlte-
hát az tűnik ki, hogy Félegyházán Asztalos Já
nos demokrata kört akart alakítani, és hogy az 
ottani biró az iránt vett volna felsőbb helyről ren
deletet, hogy e demokrata körnek alakítását meg
akadályozza. 

Erre nézve t. belügyminiszter úr nem méltóz
tatott válaszolni; csak azt mondta, hogy Asztalos 
János proclamatiókat bocsátott ki, melyek a köz
vádló által oíyaknak találtattak, hogy a sajtóbiró-
ság előtt a kibocsátó ellen sajtóbirósági kereset 
volt indítandó. Ezen proclamatióknak tehát a sajtó
törvények értelmében elkobzását rendelte el a 
kormány, a mi, ha a proclamatiókat veszélyesek
nek tartotta, törvény szerint helyes eljárás volt. 
De nem látom, hogy ezzel micsoda összefüggésben 
van a demokrata kör czélzott alakításának megaka-
dályoztatása, mert ez már a sajtóbiróság elé nem 
tartozik. A t. miniszter úr azt mondja, hogy ezen 
proclamatiók okozták mindazon zavart és mind
azon eseményeket, melyek ott bekövetkeztek. Ha 
a.z összes irományok, melyek előadását kértem a 
t. miniszter úrtól, kezemben volnának, talán képes 
volnék határozottan megmondhatni, mi idézte fel 
a bekövetkezett eseményeket; de a mint a dolog 
jelenleg áll, én ezen jelentésből, mely a kormány 
hivatalos lapjaiban mtgjelent, nem azt találom, 
hogy a proclamatiók vezettek zavarra, hanem azt, 
hogy a helybeli biró által minden látható ok nél
kül történt elfogatások vezettek azon zavarra, 
mely ott bekövetkezett. 

A miniszter úr azt monda, hogy Asztalos Já
nos hütlenségi bün miatt vétetett vád alá; de ezen 
jelentésből nem tűnik ki, hogy a félegyházi bíró
nak az iránt akár tudomása, akár utasítása lett vol
na, hogy hütlenségi bün miatt fogassa el Asztalost 
vagy bárki mást: ez okból tehát ő Félegyházán el
fogható nem volt. 

Azt mondta továbbá a miniszter úr,hogy Asz
talos Félegyházára érkezvén, ott vagy egy óra 
hosszáig tartó lázitó beszédet mondott volna ; de 
azon jelentésben, mely itt előttem fekszik, a félegy
házi biró csupán azt mondja: megérkezett xlsztalos 
János a vasúton Félegyházára, hol őt a pálya
udvarnál vagy 150 ember és az ő barátai várták. 
A biró közegei, t. i. a rendőrök és pandúrok, 
oda menve azt találták, hogy Asztalos János sza-
vallatot tart híveihez, és felolvasással mulattatja 
őket ,• (Derültség) de azt egy szóval sem emiltik 
sem a rendőrök, sem pedig a biró a maga jelenté
sében, hogy Asztalos János lázitó beszédet vagy 
felolvasást tartott volna. (Zaj. Halljuk! Elnök 
csenget.) 
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Látom, hogy a t. ház nincs jelenleg oly álla
potban, hogy türelemmel meghallgasson; azért 
nem fogom megjegyzéseimet most tovább foly
tatni, hanem el fogom azokat halasztani máskorra, 
élvén azon joggal, mit a t. ház gyakorlatba vett. 
hogy fentartom magamnak a további teendőket. 
(Zaj. Napirendre ! Elnök csenget.) 

B o b o r y K á r o l y : Értésemre esett, hogy 
vannak némely képviselőtársaim, kik kormány 
kinevezésétől függő hivatolokra neveztetvén ki, 
képviselői állásukról még nem mondtak le. Ha 
ez igy van, felkérem a t. elnökséget, hogy magát 
a képviselőház elfogadott követelményéhez tartani 
szíveskedjék. (Helyeslés a szélső bal odalon. Zaj.) 

Deák FerenCZ: T. ház ! Én azon vélemény
nyel nem vagyok megelégedve, hogy a miniszteri 
interpellatió folytán a ház egyszerűen azt mondja, 
hogy át megy a napirendre: mert ime már inter
pelláló úr jövőre tartotta fen magának a dologra 
vonatkozó észrevételeit. Az ily dolognak pedig 
egyszer végének kell lenni. Az interpellatió meg
tétetett ; a miniszter felelt r á ; (Zaj a szélső bal ol
dalon) a felelet, melyet a miniszter úr az inter-
pellatióra adott, nem csak az interpellálónak fele
let, hanem felelet a háznak i s ; (Napirendre l a 
szélső bal oldalon) és akár van megelégedve az in
terpelláló, akár nem: ha a ház meg van elégedve, 
a ház többsége határozhat felette. A fenforgó eset
ben a miniszter úr előadta, hogy oly proclamatió 
adatott ki, melyet a minisztérium is és a sajtó
vizsgáló biró is veszélyesnek és izgatónak tartott. 
A törvény szabta a minisztériumra azon köteles
séget, hogy az oly iratok lefoglaltassanak. Maga 
azon egyén, a ki a proclamatiót kibocsátotta, me
lyet a minisztérium és sajtóvizsgáló bíróság iz
gatónak tartott, az izgatást tovább is folytatta. A 
proclamatiók elkoboztattak, Asztalos János elfo
gatott, és ennek folytán Félegyházán kihágás tör
tént, erőszakkal támadták meg a városházát, mert 
ki akarták szabaditani az elfogottakat. 

P a p P á l : T .ház! Ez nincs napirenden, (ügy 
van ! a szélső bal oldalon.) 

E l n ö k (csenget) : A szónokot beszéd közben 
megszakasztani nem szabad. 

Deák F e r e n c z : Engedelmet kérek: épen 
most tétetett az interpellatió napirendre. Azt 
mondják, hogy erről szóljunk : az urak magok kí
vánják. (Ellenmondása szélső bal oldalon: Lónyayét 
akartuk!) 

Én tehát az interpellatióra nézve azt indítvá
nyozom : mondja ki a ház, hogy a miniszter úr ál
tal adott felelettel meg van elégedve. (Zajos he
lyeslés jobb felöl és a középen.) 

Tisza K á l m á n : T. képviselőház! Nem 
akarok ahhoz szólani e perczben, hogy a minisz
ter úr által adott felelettel meg vagyok-e elégedve 

vagy nem? hanem hivatkozom a t. háznak már 
egyszer elfogadott gyakorlatára. A t. ház elfo
gadta most legközelebb is azon gyakorlatot, hogy 
ha az interpelláló fen kivánja magának tartani, 
hogy a tárgyra nézve még tehessen további lépé
seket, a tárgyalás az egész interpellatió és az ai*ra 
adott válasz felett akkor lesz napirenden, a mi
dőn az illető képviselő ennek folytán megteszi 
észrevételeit. (Helyeslés a szélső balon.) Én részem
ről azt gondolom, a mit egy esetben tett a ház, 
szükséges, hogy azt tegye a másik esetben Js; és 
miután ez megtörtént, én igen nagy különbbséget 
látok az előbbi meg a mostani eset között. Az 
előbbi esetben történt interpellatió, de sem senki 
fen nem tartotta magának jogát hozzászólni, 
sem senki az interpellatióhoz nem szólott, hanem 
egy másik fölmerült körülményből akart vita 
keletkezni; nem az interpellatió felett tehát, ha
nem egy mellékesen fölmerült körülmény felett: 
ekkor természetesen a háznak teljes jogában volt 
a szabályok szerint kimondani azt, hogy akarja-e 
ezt napirendre kitüzöttnek tekinteni vagy nem ? 
de midőn interpellatióról van szó, akkor ismételve 
kérem, méltóztassanak azon gyakoidathoz, melyet 
eddig követtünk, ragaszkodni. Hogy ha az inter
pelláló nem tartotta fon magának később tenni 
meg javaslatát e tárgyban, akkor a ház belement 
és megvitatta a tárgyat, ha pedig fentartotta ma
gának az illető képviselő, ezen esetben a ház ak
kor határoz felette, midőn az interpelláló beadja 
javaslatát. (Helyeslés.) 

Somss i ch P á l : Én igen szükségesnek tar
tom, hogy valaha már ezen Ízetlen viták az inter-
pellatiók körül tisztázódjanak. Minduntalan támad
nak belőlök oly kellemetlen viták, melyeket én sze
retnék e házból kiküszöbölni. És épen azért üdvö
zöltem mind múltkor Giryczy képviselő társam, 
mind most Tisza Kálmán képviselőtársam mai 
felszólalását, a kik kivánják e tárgyat a rendes 
kerékvágásba hozni. Azonban ez alkalommal t. 
képviselőtársam Tisza Kálmán véleményét nem 
pártolhatom. A gyakorlat nem ez; a szabályok vi
lágosan nem nyilatkoznak az interpelláló iránt, 
hanem szólnak az indítványokról; a gyakorlat az 
interpellatió iránt ugy fejlődött ki, hogy midőn 
azt az interpelláló megteszi, ha a minisztérium fe
lel rögtön, akkor egy bizonyos neme a conversa-
tiónak mindig következik rá, és ezt elzárni én he
lyesnek nem is tartanám; azonban azt, vajon a 
tárgy felett tüzetesen akar-e határozni a ház vagy 
nem ? az mindig a háztól függ. Hivatkozom a he
vesi esetre: akkor Almásy tisztelt képviselő úr azt 
mondta, hogy meg nem elégszik e felelettel és fog 
annak idejében indítványt beadni, és mégis a ház 
azt határozta, hogy nem várja be azt, hanem rög
tön kitűzi a napirendre, és a mint jól emlékszem, 
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tárgyaltunk és határoztunk. Volt más alkalom, mi
dőn a ház azt mondotta, hogy most nem tárgyal
ja : igy történt ez Stoll interpellatiójával. De 
most megtétetett az interpellatio Simonyi kép
viselőtársam által; s a belügyminiszter rá vála
szolván, tökéletesen jogában áll a háznak a felett 
határozni, hogy most*veszi-e tárgyalás alá vagy 
nem ? tökéletesen joga van a háznak határozni; 
nem függ pedig egyes képviselő nézetétől, ha 
akar-e inditványt tenni vagy nem ? hanem a háztól 
függ, hogy az adott válasz következtében tüzete
sen akar-e a tárgyhoz szólani vagy pedig azt elha
lasztani ? Ugyanazért kérem a t. elnök urat, hogy 
először az a kérdés jó'jön tisztába, hogy e tárgy 
felett akar-e a ház tanácskozni vagy nem ? {Fölki
áltások : í sak tárgyalni!) 

Nyáry P á l : T. ház! Az előttem szóló elő
adására csak azt jegyzem meg, hogy abban tökéle
tes igazsága van, hogy ha a ház mindjárt tárgyal
ni akarja, annak tárgyalásába bele mehet; de a 
mit ő állit, hog\~ mindjárt határozzon is felette, 
ezt, gondolom, maga sem akarta. De. miután igy 
fejezte ki magát, (Felkiáltások: Nem. lehet szólani! 
Nincs napirenden !) akkor, kérem, ki kell tűzni: va
jon most tárgyaljuk-e vagy nem ? De nem hallot
tam senki által sem inditványoztatni. 

SomSSich P á l : De igenis mondtam ! 
Nyáry P á l : Eddig nem mondta. Van a ház

nak joga benne határozni; de azon különbséggel, 
hogy előbb ki kell tűzni, hogy most tárgyaljuk. 
Ha kívánja a tárgyalást, akkor adja be a t. képvi
selő úr indítványát. 

SomSSich P á l : Én az elnök urat fölkértem, 
kérdezze meg a házat: akarja-e tárgyalni vagy 
nem? 

E l n ö k : T .ház! Nézetem szerint itt az a kér
dés, ha a t. ház érdemileg az interpellatiót és a 
reá adott választ jelenleg tárgyalás alá venni 
akarja-e'? 

G h y c z y K á l m á n : Néhány szót akarnék a 
kérdésre nézve előterjeszteni. (Halljuk!) A legkö
zelebbi alkalommal is, t. ház, a szerint történt, a 
mint Tisza Kálmán barátom előadta. Vitatás alá 
vétetett interpellatio folytán a minisztérium által 
adott nyilatkozat, hosszabban folyt a vita, és ezen 
alkalommal az interpelláló képviselő kijelentette, 
hogy ő ez iránt külön inditványt fog tenni ; és 
midőn mindamellett a képviselő urak közül néhá
nyan tovább is az interpellatio kérdéséhez szólni 
akartak, a t. ház megnyugodott abban, hogy ezen 
interpellatiónak érdemleges tárgyalása halasztas-
sék azon időre, midőn az indítvány be fog adatni. 
Ez mindnyájunk tudtára legközelebb történt. 
(Felkiáltások: A hevesi dologban!) A mi a hevesi 
dolgot illeti: én ugy emlékszem,akkor csakugyan 
tétetett indítvány, hogy a minisztérium eljárása 

KÉPV. H. NAPLÓ. 186%. VIII. 

felett a ház helyeslését nyilatkoztassa ki. De azon 
kérdés felett: vajon azon indítvány mindjárt tár
gyalás alá vétessék-e vagy ne ? hosszabb vita fej
lődött ki, és ugy emlékszem, a tárgyalás nem is 
azon napon, hanem a következő napon történt. 
(Fölkiáltások: Folytatólag!) En itt két kérdést lá
tok : az egyik maga az interpellatio. Fel volt szó
lítva a miniszter úr , adjon felvilágositást a történt 
tényekről; ő felvilágosítását előterjesztette. Ennek 
folytán ezen alkalommal is Simonyi képviselő úr 
fentartotta, hogy ez iránt később fog inditványt 
tenni; és azután merült fel egy uj indítvány, hogy 
t. i. a t. ház a miniszter úr nyilatkozata felett he
lyeslését, megelégedését jelentse k i : ez már uj in
dítvány, t. ház, és igy tárgyalandó a szerint, a 
mint az indítványok iránt a házszabályok rende
lik. A ház szabályai azt rendelik, hogy az indít
ványok adassanak be Írásban, tűzessenek ki na
pirendre, s mikor napirenden lesznek, akkor tár
gyaltassanak : én tehát bátor vagyok a házat kér
ni, hogy méltóztassék ez esetben is a házszabályo
kat megtartani és napirendre tűzni a tárgyat. 
(Helyeslés bal felöl.) 

E l n ö k : Ismétlem, hogy nézetem szerint az 
első kérdés az: ha a t. ház akarja-e azon interpel
latiót és a rá adott választ most tárgyalni vagy 
nem V A háznak erre tökéletesen joga van, mint
hogy a házszabályok szerint valamely inditvány 
tárgyalását azonnal elrendelheti. Legelőször tehát 
azon kérdést leszek bátor feltenni : vajon a t. ház 
akarja-e jelenleg tárgyalni vagy nem V A kik tár
gyalni akarják, méltóztassanak felállni. (Megtörté
nik.) A többség jelenleg akarja tárgyalni. Ennél
fogva Simonyi Ernő képviselő urat, mint inditvá
ny ozót, illeti a szó. (Több képviselő elhagyja a 
termet) 

P a t a y I s t v á n : Épen a tárgyalók men
nek ki. 

S i m o n y i E r n ő : T. ház! Ha az imént mél
tóztattak volna meghallgatni, én bizonyosan nem 
mondtam volna , hogy fentartom magamnak to
vábbi lépéseket tenni e tárgyban. Magam is azt 
tartom, hogy az interpellatióra ha néhány megjegy
zés tétetett, ezáltal a dolognak egyelőre vége van, 
ha nem olyan természetű a dolog, hogy törvény 
alkotását vagy határozat hozatalát tegye szüksé
gessé. 

Azt tartom, az interpellatio egyedüli c-élja 
az, hogy a kormány állását egy részről és a tény
állást más részről a nyilvánosság elé terjeszsze. A 
belügyminiszter úr előadta azon okokat, a melyek 
a kormányt inditották azon eljárásra, melyet ez 
ügyben követett. Én, mint az ellenzékhez tartozó, 
kötelességemnek tartom megtenni észrevételeimet 
a t. miniszter úr előadására, a mennyiben nézetem 
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szerint a kormánynak eljárását egészben vagy 
részben hibásnak vagy hiányosnak tartom. 

Az imént arról tettem volt említést, hogy a 
t. miniszter úr Asztalos Jánosnak Félegyházán 
egy óráig tartott lázitó beszédét adta okául elfo-
gatásának. Már most hivatkozom a birónak az 
előttem fekvő, és pedig a hivatalos lapból idézett 
jelentésére, mely szerint, mondom, hogy ezen kö
rülmény akképen, miként azt a miniszter úr elő
adta, ki nem tűnik. Ezen jelentésben ugyanis az 
mondatik, hogy a hely szinén jelenlevő rendőr
szolgák és biztosok azt mondják, hogy Asztalos 
vagy százötven hiveinek szónoklatot, felolvasást 
tartván, meghagyta nekik, hogy egyszersmind 
100 ember számára szállást készítsenek azok ré
szére, kik Pestről és az alvidékről a demokrata kör 
ünnepélyére általa meghivattak Félegyházára: de 
arról, hogy ottan valami lázitó beszéd tartatott 
vagy rendbomlás történt volna, nem szóluak; sőt 
inkább azt mondják, hogy midőn a csendbiztos 
és rendőrszolgák, mint magát a biró kifejezi, Asz
talost a szekérre kikavolták. ott a nép csendesség
ben maradt. Itt tehát semmi lázadásról vagy lazí
tásról szó nincs, és igy a miniszter úr válaszának 
ezen része nem lehet kielégítő. 

Mikép fejlődtek azon események. melyek 
azon vérengzést előidézték, mely egy honpolgár
nak halálával végződött: mind annak, már az 
imént mondtam, részletes előadásába nem akarok 
bocsátkozni; hanem áttérek arra, a mit miniszter 
lír az elfogottakról mondott. 

Azt monda ugyanis, hogy a további vizsgá
latból az sült ki, hogy Asztalos János hűtlenségi 
bün miatt perbe idézendő; de a félegyházi biró 
ezt akkor nem tudhatta, mert akkor még ily vád 
ellene nem emeltetett; és ha nem tudta, mi jogo
sította őt fel arra. hogy Asztalos Jánost akkor, 
mikor ellene hűtlenségi vád még nem létezett, be
fogassa ? E s , mint már mondám, nézetem szerint 
ez nem jogositott elfogatás, és nem az Asztalos
féle proclamatio idézte azon zavart, mely véreng
zést okozott és egy honpolgár életébe került. 

Mindezekre nézve bővebb felvilágosítást fog
tak volna adni azon irományok, melyeknek elő
terjesztésére kértem a miniszter urat. 

Azt mondja a miniszter úr, hogy ezen iromá
nyokat csak akkor fogná a ház asztalára letenni, 
ha azt a t. ház többsége ugy határozná. Azon 
joga, hogy a miniszter úr a ház többségének ha
tározatára hivatkozzék, neki minden kérdésben 
megvan; még azon esetben is, ha én interpellatiót 
intézek a kormányhoz és a kormány azt hiszi, 
hogy a közügy, közszolgálat azt kívánja, hogy ő 
ezen interpellatióra ne válaszoljon, én pedig még
is kívánom, hogy válaszoljon: joga van a minisz
ter urnák a ház többségére hivatkozni, és elhatá

roztatni a ház által . vajon kiváuja-e, hogy a í in
terpellatióra válaszoljon? Annál inkább van joga 
a ház többségére hivatkozni, ha okmányok köz
lése kívántatik. Én mindezt szívesen elismerem, 
mert nem kívánok a kormánytól többet, mint a 
mit hitem szerint egy parlamentábs kormánytói 
megkívánni jogosan lehet. Ha tehát a t. ház nem 
kívánja, hogy az irományok a miniszter úr által 
a háznak előterjesztessenek, természetesen azt nem 
sürgethetem tovább. Kérésemet csak azért sürget
tem, mert hittem, hogy a kormánynak és magának 
az országnak is érdekében van, hogy midőn ily 
esemény történik s az a hirlapok által mindenféle 
módon adatik elő, hogy az világosan kiderüljön; 
világosan ítélni pedig a felett, vajon a kormány 
és a kormány közegeinek eljárása helyes volt-e 
vagy nem'? csak akkor lehetne, ha ezen irományok, 
t. i. a levelezés és a jelentések, a ház elé terjesztet
tek volna. En tehát a miniszter úrra magára bizom 
megitélni, vajon ezen okmányok a kormány érde
kében közlendők legyenek-e vagy sem? Én azt 
hiszem, hogy igenis: azért részemről ujolag is ké
rem a t. miniszter urat, ne méltóztassék azon fel
világosítást tőlünk megvonni, a mely a házat, 
mely a nemzetet azon helyzetbe teheti, hogy he
lyes Ítéletet mondhasson arról, ha vajon a kor
mány eljárása helyes vagy jogos volt-e'? 

A mi azokat illeti, kik a miniszter úr kijelen
tése szerint perbe vannak fogva a királyi tábla 
előtt: ezek ügyéhez most hozzászólani természete
sen nincs idő: mert ha a per folyamatba tétetett, 
akkor a dolog a bíróságok előtt van, s csak ké
sőbben lehet alkalom rá, hogy a képviselőház fel
ügyeletet és ellenőrködést gyakorol a felett, vajon 
a végrehajtó hatalom ugy gyakorolta-e hatáskörét, 
mint az a törvények által rendeltetik? 

A mi már most magát a dolgot illeti, én ré
szemről sem határozati, sem törvényjavaslatot, 
sem semmiféle indítványt e tárgyban beadni nem 
akarok. Csak azt kívántam, diogy a dolog felde-
rittessék, hogy a dolog tisztában legyen, hogy a 
tényállást a t. ház és az egész ország ismerje. Ha 
a miniszter úr további felviláo-ositást nem ad, ám 
feleljen a közvéleménynek; ha a közvélemény 
megelégszik ezen felvilágosítással: nekem a köz
vélemény ítélete ellen semmi kifogásom nem lehet. 
(Heyeslés.) 

Horvát Bo ld izsár i g a z s á g ü g y é r : T . kép
viselőház! A mennyiben Simonyi Ernő képviselő
társunkat a belügyminiszter úr válasza nem egé
szen elégítette ki, amennyiben t. i. vannak némely 
pontok, melyekre nézve ő felvilágosítást, tájéko
zást magának nem bírt meríteni: csak ezen pon
tokra vonatkozólag leszek bátor némely részlete
ket elmondani. [Halljuk!) 

Egy kérdést intéz a t. képviselő úr a minisz-



CCLII. ORSZÁGOS ULES. (Jnlins 1. 1868.) 251 

teriumhoz, mely tagadás alakjába van foglalva. 
0 t. i. kétségbe vonja a belügyminiszter úr azon 
állitását, hogy Asztalos szónoklata lett volna köz
vetlen oka a félegyházi zavaroknak. 

Erre nézve tartozom azon felvilágosítást ad
ni, hogy Asztalos János april 13-ára hirdetett egy 
népgyűlést az illető hatóságok beleegyezése nél
kül, sőt a nélkül, hogy az illető hatóságoknak ezt 
bejelentette volna; miután azonban korábbi procla-
matiói már oly izgalmat gerjesztettek az egész 
vidéken, hogy zavaroktól méltán lehetett tartani, 
a félegyházi főbíró alkotmányos és a törvény irán
ti kötelességének tartotta Asztalos Jánost a kecs
keméti törvényhatóság utján felszólitani, hogy az 
april 13-ára hirdetett népgyüléssel hagyjon fel. 
Mindamellett Asztalos János april 11-én, tehát két 
nappal előbb — bocsánatot kérek, nem tudok 
egész határozottan a dátumra hivatkozni — 11-én 
vagy 1 2-én. de mindenesetre húsvét hétfője előtt 
Félegyházán megjelent. A félegyházi pályafőnél 
nagyobb néptömeg fogadta: ott ahhoz lázitó be
szedett tartott, melyben kikelt az országgyűlési 
majoritás ellen, a melyben kimondotta, hogy nem 
kell sem stempli, sem frnáncz, sem fogyasztási adó 
sem statusadósság, stb. ; a melyben hazaáru
lással vádolta azon képviselőket, kik a G7-iki tör
vényekre szavaztak. Figyelmeztetve több jelen
voltak által, hogy itt a népgyűlések tartása el van 
tiltva s hogy izgatásaival hagyjon fel: e felhívás
ra azzal felelt szónoklata további folyamában, hogy: 
„jelenjék bár meg az összes nyolcz miniszter, 
jelenjék meg a császár az összes haderővel, a nép
gyűlést mégis meg fogjuk tartani." (Mozgás.) 

Ezeket a hivatalos adatokból van szerencsém 
a ház elé terjeszteni. Vajon milyen adatai vannak 
Simonyi Ernő képviselő urnák, arról nem felel
hetek; s a nélkül, hogy akár egyik, akár másik 
forrásnak feltétlen és kizárólagos esalhatlanságot 
akarnék vindicálni. elégnek tartom egyszerűen 
arra hivatkozni, hogy mindezen adatok a bíró
ság előtt forognak, s csak az illető bíróság van 
és lehet hivatva azokat megbírálni s felettök 

ítélni. 
Egy másik kérdést is intézett a't. képviselő 

úr a minisztériumhoz : vajon mi inditotta a félegy
házi bírót Asztalos János elfogatására? 

Erre igen sok ok forgott fen, a melyeknek elő-
sorolásába nem akarok bocsátkozni, nehogy hosz-
szas és meddő discussióra alkalmat szolgáltassak; 
elég egyet felemlítenem: hogy a midőn a félegy
házi bírónak felszólítására Asztalos megtagadta az 
engedelmességet s a tilalom daczára is a népgyű
lés megtartása mellett izgatott, már ebben magá
ban ellenszegülés foglaltatik az alkotmányos köze
gek ellen. (Ellenmondás a izélsö bal Jelöl, helyeslés 
jobbról.) Már maga ezen dlen.szegük's oly törvé

nyes ok, a mely untig elégséges arra, hogy az, a 
ki így in flagranti éretik a lazításban a törvény
hatóság elleni engedetlenségre, azonnal elfogassék. 

Hogy egyébiránt az irományokat, melyek 
ezen esetre vonatkoznak, a kormány nem teszi a 
ház asztalára, annak oka nem az, mintha a kor
mány a nyilvánosságtól félne, mintha oka volna 
a kormánynak tartózkodni ezen irományoknak 
napfényre bocsátásától; hanem egyedül az. mert 
azon adatok már most az illető törvényes bíróság, 
a kir. tábla előtt vannak, s ezen irományokat 
onnan elvonni s a t. ház asztalára tenni, két ne
hézséget vonna maga után: 1-ször a per eldönté
sét halasztaná; 2-or oly kérdésben, a mel}~ felett 
az illető biróság van hivatva ítéletet mondani, a 
ház mintegy előzetesen ítélne, a mit tenni nem 
állhat a t. ház intentiójában. {Helyeslés. Zaj.) 

S o m o g y i L á s z l ó : A ház rendéhez akarok 
szólni. 

T. ház! Ugy látszik, hogy óhajtandó voli a, 
hogy valahára az interpellatió iránt tisztában len
nénk ; de miután nem lehetünk, miután praece-
densekre volt alkalom hivatkozni: engedje meg 
a t. ház, hogy a most legközelebb lefolyt nyilat
kozat és szavazás utján, miután az a kérdés téte
tett fel: kivánjuk-e most Simonyi Ernő képviselő
társunk interpellatióját felvenni vagy nem ? a fe
lett szavaztunk, hogy kívánjuk ; tehát mostan jo
gosítva volt a maga interpellatióját indokolni: én 
jogosítva érzem magamat a t. házat figyelmeztetni 
a 35-dik szakaszra, mely azt mondja: ..Elérkez
vén a felvéli idő, az indítványozó kifejti indítvá
nyát — ez esetben interpellatióját — s a ház sza
vazás utján elhatározza, ha vajon az inditváiiy. 
illetőleg interpellatió tárgyalás alá vétessék-e vagy 
ne". {Derültség. Zaj.) 

S i m o n y i Ernő: Neminditványoztatn semmit! 
Somogyi Lász ló : Most tehát az a kérdés : 

hogy most tárgyaljuk-e vagy nem V (Zaj.) Meg
lehet, hogy nézetem téves; (Zaj) azonban én azt 
hiszem, hogy miután Simonyi képviselőtársam 
indokolta a maga kérelmét, ugy kell ezt a tisztelt 
háznak venni, mint indítványt, s most kell a felett 
határoznunk a 35-dik szakasz értelmében, hogy 
tárgyaljuk-e tovább vagy ne '? 

Elnök : A 35-dik szakasz, nézetem szerint, itt 
nem alkalmazható, mert itt a ház tisztán tárgya
lást határozott. 

Csanády Sándor: T. ház! Nem örömest 
teszem, {De hogy nem! jobbról) de hazám és a nép 
megsértett egyéni joga. a szen'esitett törvények 
iránti tisztelet, képviselői állásomból kifolyó köte
lességem parancsolják, hogy a Félegyliázán tör
tént eseményeket illetőleg kárhoztatólag nyilat-

! kozzam a kormány és közegei eljárása ellen. (Fel-
kiáltás'Á-: Okol) 

32* 



252 COLII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Július 1. 1868.) 

Nem szándékom egyes személyek védelme 
tekintetéből emelni szót, mert hiszen, ha ott bün
tettek követtettek el, bűnhődjenek azok, kik a 
büntetésre méltók; de mert, meggyőződésem sze
rint a félegyházi események alkalmakor ily bűn
tények nem követtettek el, lehetetlen, hogy azok 
czáfolatába ne bocsátkozzam, a mik itt a t. minisz
ter urak által elmondattak. 

Az mondatott a t. miniszter urak által, hogy 
itt elfogatásoknak kellett történni azért, mert ez 
alkalommal lázító beszédek olvastattak fel: az 
mondatott itt, hogy el kellett egyes embereket 
fogatni azért, mert nem engedelmeskedtek a fél
egyházi biró azon felhívásának, hogy rögtön utaz
zanak vissza oda, a honnan jöttek. Már én meg
vallom egész őszinteséggel, hogy az olyan alkot
mányosságról még csak fogalmam sincsen, a mely 
alkotmányosság nekem azt tenné kötelességemmé, 
hogy ha valakinek nem tetszik, hogy én valahol 
megjelenek, egyes ember felszólítása következté
ben (De hatóság!) kényszerítve legyek onnan rög
tön elmenni. Ily alkotmányosságot ismerhet a 
jelenlegi minisztérium, ily alkotmányos téren mű
ködhetik ő; de megvallom, hogy az ily eljárást 
másnak mint zsarnoki önkénykedésnek nem ne
vezhetem. (Nagy zaj. Nevetés.) 

Én, t. ház, csak annyit emiilek fel: tény az, 
hogy Félegyházán elfogatások történtek, elfoga-
tások történtek a nélkül, hogy az illetők előlege
sen megidéztettek vagy kihallgattattak volna, da
czára annak, hogy ősi törvényeink, nevezetesen 
az 1-ső rész 9-dik czime tisztán kimondja , hogy 
senkit megidézetlenül vagy hallgatatlanul elfo
gatni nem lehet. (Zaj.) Meglehet, t. ház, hogy 
talán ezen törvényezikkelyt a jelenlegi kormány 
a maga hajlamaiból kiindulva ugy szereti magya
rázni még most is , mintha azon törvény csak a 
kiváltságos osztályt fogadta volna védelmébe. 
(Felkiáltások a jobb oldalon: Rendre!) Rendén van 
ez. uraim. Tudom én, hogy nem örömest hallják 
önök az igaz szót. (Helyeslés a szélső hal oldalon.) 
Miután azonban az 1848-diki magasztos törvé
nyek az alkotmány sánczaiba bevették a nép min
den osztályait, ugy vagyok meggyőződve, hogy 
a félegyházi polgároknak minden kihallgatás és 
vizsgálat nélküli elfogatása világos törvénye
inkbe tényleg ütközik. Tudom, hogy régibb tör
vényeinkben is jelöltettek meg esetek, melyekben 
igenis mindenkit el lehetett, sőt el kellett fogni; de 
tagadom, hogy a félegykázi események azon tör
vények súlya alá vonhatók lennének. 

Tény továbbá, hogy Félegyházán fegyveres 
erő használata következtében az ottani hivatalno
kok befolyása következtében gyilkolási merény
let követtetett el. (Zaj. Ellenmondás a jobb olda
lon.) Igenis, uraim, gyilkolási merénylet: mert 

ok nélkül meggyilkolni, megölni egy embert min
dig gyilkossági merénylet. (Ellenmondás jobbról.) 
Kérdem a t. kormányt és közegeit, képesek-e fel
mutatni csak egyetlenegy törvényt a sötétség kor
szakából, mely megengedné, hogy a félegyházi 
eseményekhez hasonló körülmények közt gyil
kolni szabad legyen ? (Zaj.) Uraim, azt hiszem, 
hogy ily eljárások esak a Oarafák és Haynau-
ok idejében voltak napirenden. (Zaj. Rendre!) 
Rendén van az, a mit mondok, bár önöknek nem 
tetszik. 

Egyébiránt, t, ház, engem az eljárás, melyet 
a korma iy közegei a félegyházi események alkal
mával követtek, egyátalában nem lepett meg : 
mert a történelem bebizonyította, hogy mindazon 
kor Leányok és közegeik, melyek a nemzetek alkot
mányos jogainak romjain emelkedtek a magas
latra, még az általok hozott törvényeket sem szok
ták szenteknek tekinteni, s csak akkor teljesitik, 
ha czéljaik kivitelére szükségesek. (Zaj.) 

Ily előzmények után, nekem meggyőződésem 
szerint az lenne kötelességem, hogy a nézetem sze
rint törvény ellen eljáró hivatalnokok és közegeik 
ellenében bűnvádi kereset kéressék a t. országgyű
léstől; (Nevetés) de mert meg vagyok győződve, 
hogy a loyalis többségtől e kérelmem elutasittat-
nék, (Igaza van!) jelenleg csakis kárhoztatásomat 
mondom ki a történt eljárásra. (Zaj. Nevetés.) 

Besze J á n o s : (Halljuk !) Csanády képviselő 
úr a meghozott törvények tiszteletén kezdte szó
noklatát. Tudja, kell tudnia, hogy a meghozott 
szentesitett törvények jelenben az 1867-ek. Ha ő e 
törvényeket tiszteli mind azon merényletek után, 
melyek elkövettettek e törvények ellenében, hogy 
a népet ellene felizgassák, és mielőtt még e törvé
nyek jótékonyságát élvezhetné (Nem is jog ja él
vezni! a szélső balról) a nemzet, már e törvények 
ellen az agitatiók megkezdőitek, ők, kik a demo
krata köröknek egyedül ezen czélját tűzték ki : 
valóban a fenálló törvények tiszteletben tartásával 
nem tudom hogyan kezdhetik szónoklatukat. 

Azt kérdem én Csanády úrtól, ha az 1848-ki 
időben vagy az 1849-ikiben köröket kezdtek volna 
alakítani, hogy az akkori törvényeket megdöntsék : 
igy jártunk volna-e el? Akkor kissé csiklandósabb 
baj lett volna. (Zajos tetszés) 

A törvénynek mindig egy az ereje. Most az 
1867-ik törvény van azon erőben, melyet minden 
honpolgárnak tisztelnie kell; és ha valaki az ellen 
agitál, ki az ellen a népet izgatja, zúdítja, társula
tokat alkot: azon kormány, mely ily társulatokat 
megtűr, ezen törvényhozó testületnek, ezen nem
zetnek méltó kormánya nem lehet. (Elénk helyes
lés.) 

A jelen esetben nem csak nem volt szí goru a 
kormány eljárása, de valóban gyönge is : mert a 
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meghozott törvények védelmére minden törvé
nyes fegyvert felhasználni köteles. Törvényes 
fegyvert használt pedig, mert törvényesen szaba
don választott birák elé állította az illetőket, Ítéljen a 
biró tetteik felett; de az ily vakmerő, merénylő 
és izgató emberek pártolása országgyűlésében 
nem más. mint a törvényes bíróra hatni akarni, 
szóval, a törvény iránti tiszteletlenség. {Helyeslés.) 

Uraim! Carafákat emiitett a képviselő úr ? 
Nem kell Carafa; de Hóra és Gloska még kevésbbé. 
(Zaj.) 

Hagyjunk azon jó népnek békét, hagyjuk 
aratni; ú g y i s drága a napszim és munka. Ne 
fáraszszuk kérelmekkel, ne boszantsuk őket : hisz 
ha a nép közé megyünk, és azt mind untalan 
izgatjuk, hogy kérelmet nyújtson be, tíz annyit 
kaphatnék arra, hogy azon kérelmező agitátorok 
a hazából száműzessenek. (Helyeslés.) 

Azért a ki a törvényt tiszteli, az 1867-ben 
hozott törvények ellen addig, míg törvényes utón 
meg nem változtatnak, egyátalán sem a házon kivül, 
sem a házban jelenleg fel nem szólalhat. 

,?01y alkotmányosságról fogalma nincs, mely
benilyenek meg ilyenek történnek! "Megköszöuném 
én az oly alkotmányosságot, melyről ő neki fogalma 
van, (Derültség) melyben, ha egyszer a bűnös, a 
törvény ellen izgató elfogatott, s a nép húsvét 
ünnepén felpálinkázva megszabadítására vitetik : 
azon nép ott diadalmaskodjék a törvény fölött. 
Ezt kívánja ő : mert az interpelláló a legnagyobb 
kíméletet még bűnül veszi, hogy t. i. a legvakme-
rőbbeket fogatta el a biró. Hát be kellett volna 
várnia azon bírónak, míg hozzá betörnek és őt 
szétkonczolják, feldarabolják? (Derültség. Helyeslés.) 

Mindig azt tanultam és az a meggyőződésem, 
hogy a szikrát csirájában kell elfojtani, mert ha 
azután szétharapózik a tűz lángja, nagy károkat 
hoz magával. Nekem oly alkotmányosság nem 
kell, hol a törvény elleni agitatiónak erőszakosko
dással nyílt kaput akarunk nyitni, és oly embere
ket, kik ezt teszik, védelmezünk. Elmondja majd 
felettök az ítéletet a biró; de azért a kormányt 
feleletre vonni, mert ő a meghozott törvény tisz
telete mellett e törvénytől várván a nép üdvét, 
annak fentartására törekedett, és az ez ellen 
vakmerően feltámadókat a törvény értelmében 
a legszelídebben, a mint csak lehetett, rendre 
ut;,sitotta : (Helyeslés, ügy van!) ezért feleletre 
vonni akarni a kormányt, egyátalán nem lehet 
jó szándéknak, nem lehet azon törvénytiszteletet, 
melyet ajkán zengedeztet, az interpelláló szivéből 
fakadottnak venni. I ly eljárásért a kormányt egy-
átalában nem okozhatom : ennélfogva a kormány 
eljárását, noha ez lassú, csendes és nem elég eré
lyes volt, (Derültség) helyesnek tartom. (Hosszas, 
élénk tetszés.) 
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Nyáry P á l : Az alkotmánynak fő lényege, 
(Halljuk!) legalább ugy, mint kellene lennie, min
denütt a szabadság; de a szabadság magában nem 
állhat fen ; a szabadságot biztosítani kell ; a sza
badságnak egyedüli biztositéka pedig a rend. 
(Ugy van!) A rend alkotmányos országban fentar-
tatik a törvények által; a rendnek a törvények értel
mében kezelése, s így annak, ugy törvényeknek 
épségben tartása is első sorban a kormány köte
lessége. Ha a kormány eljárása ellen kifogás tétet
hetik, nem csak joga, de kötelessége is a képviselő
háznak a kormánytól számon kérni azt, mi módon 
járt el. 

Alkalmazva már most ezt a jelen esetre : 
kétségtelen dolog, hogy Simonyi képviselőtár
sunknak tökéletesen joga vjlt, hozzá teszem, mi
után oly nagyszerű volt ez eset, kötelessége is 
volt ezt a házban felhozni. A minisztérium, nem 
csak egy miniszter, de két miniszter, az igazság
ügy- és a belügyminiszter urak feleltek az inter-
pellatióra. Az első kérdés az : meg van-e a ház a 
felelettel elégedve? elegendő-e, a m i t feleltek vagy 
nem? Ez a kérdés ; és azokon tul, amike t feleltek, 
van-e joga beavatkozni továbbá a háznak vagy 
sem ? ez a második kérdés. 

Vannak bizonyos axiómák, melyeket senki 
sem tagadhat meg, kinek az alkotmányosságról 
fogalma van. Ezek azok, hogy alkotmányos or
szágban tenni mindent szabad, a mit törvény 
nem tilt, alkotmányos országban tettéért mindenki 
felelős, alkotmányos országban mindenki tet
téért csakis egyedül a maga törvényes bírája 
előtt felelős. A kérdés már most azt, hogy a 
kormánynak volt-e joga azt hinni valamely tett
ről, hogy ez a törvény megsértése. Arra pedig 
megint azt kell felelni : ezen jogot a kormánytól 
nem lehet megtagadni. Akkor, midőn neki köteles
sége a rendet fentartani, ha a kormány azt mondja , 
hogy az általa alkalmazott rendszabályokat tartja 
szükségesnek a közbiztosság fentartására, én nem 
vagyok feljogosítva itt e helyen ítéletet hozni 
a felett, hogy vajon azon eset forgott-e fen, 
melyre a kérdéses szabályok a törvény értel
mében alkalmazhatók. De miután azt mondja . 
hogy ő azokat, a kik ellen azon rendszabályokat 
alkalmazta, a törvényes bírótól nem vonta el, sőt 
azok részint már el is ítéltettek, részint szabadon 
bocsáttattak, és közülök kettő, t. i. a vádlott a tör
vényszék elé van idézve: én azt hiszem, hogy 
ezzel a minisztérium nyilatkozatában mindent meg
mondott, a mit mondhatott, és nekünk többet 
kérdezni jogunk nincs. (Elénk helyeslés.) 

Zsarnay Imre : (Eláll!) Elállók. 
Almásy Sándor : T. ház! 
Zsarnay I m r e : Én a szólástól elállottam, 

mert Nyáry Pál t. képviselőtársam oly tisztán 
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igazolta itt a kormány eljárását, hogy egy szavát 
megczáfolni nem lehet; és valósággal bűn lenne, 
ha mi itt, mint a nemzet képviselői, magát a bűnt 
és a rendbontást, a törvény iránti tiszteletlenséget 
itt pártolnók. Tehát, mondom, nem akartam szó
lani ; de már most, ha csakugyan még mások to
vább akarják ezen ügyet vitatni, engedjék meg, 
hogy én is szóljak; és midőn szólok, engedjen 
meg nem igen nagy része a t. háznak, hanem 
azok, a kik talán magokra magyarázhatnák, ha 
netalán rövid beszédemet azzal kezdem: „Quo 
usque tandem Catilina abutere patientia nostra ?" 
[Nevetés.) Mert, t. ház. elveszett ezen nap, elve
szett már több nap is : és miért ? Mert a háznak 
bal és jobb oldala nem mondja ki azt, a mi lelké
nek fáj. Fáj mindnyájunknak, hogy ilyen mellé
kes kérdésekkel napokat elvesztegettünk, midőn 
mindenki forrón kívánja és bizonyosan óhajtja, 
hogy tegyünk valamit, és semmit sem teszünk a 
közügyre, a hazára nézve. (Dologra! halról.) Annál 
inkább szólok én ily hangon, mert egy képviselő
társam olyforma eszmét fejtett ki, hogy ezen eljá
rás emlékeztet minket a Carafa és Haynau idejére. 
Igen is akkor áll majd be a Carafa és Haynau 
ideje, ha 300 képviselőnek óhajtását 20—25 kéj> 
viselő mesterségesen kicsinált tervvel kijátszhatja, 
és nem engedi, hogy létrejőjön, mit 300 képviselő 
óhajt: akkor bizonyosan áll az, hogy eljön az, a mit 
Carafa előidézett. (Elénk helyeslés jobbról. Eláll! 
halról.) 

Engedje meg a t. ház, ha én bátor vagyok 
alázatos véleményemet kimondani, hogy ezen 
nap nem veszett el a hazára nézve, habár semmit 
se tettünk a közügyekre: mert megás tettünk va
lamit. 

Megvallom, rettenetes nagy hiány és kár, 
hogy a ház szabályai részletesen nem rendelkeznek 
az interpellatiókra nézve ; n tm rendelkeznek arról, 
hogy mikor a miniszter felel valamely interpella
tióra, mi történjék akkor? Ha azt óhajtja a ház, 
hogy többször hasonló események ne álljanak elő, 
mit tegyünk? Valóban óhajtanám, hogy öt-hat 
tagból álló küldöttség neveztessék ki, mely a ház 
szabályainak ezen hiányát pótolja ki. (Dologra!) 

A l m á s y Sándor : T. ház! Mindenekelőtt 
az előttem szóló Zsarnay Imre képviselőtársam
nak azon megjeg}'zést teszem az időelvesztegetésre 
nézve, hogy midőn a polgároknak szabadságáról 
vagy netalán történhető visszaélésekről kérdés 
történik, ez soha sem elvesztegetett idő; hanem 
midőn a képviselő olyas valamit indítványoz, a 
mi ki sem vihető, és midőn a házszabályok kiiga
zítását indítványozza; az az elvesztegetett idő. 

Besze János képviselő úr felhozta, hogy az 
1867-ki törvények törvények, és azok ellen félszó-

S. (Jnlius 1. 1868.) 

lalni nem szabad. (Felkiáltások : Nem azt mondta !) 
Szóval, hogy azokat roszaknak, károsaknak nem 
szabad mondani, mert azok fenállnak és tisztelet
ben kell tartani. 

E g y SZÓ : Nem szabad izgatni! 
A l m á s y Sándor : Én azt válaszolom erre, 

hogy alkotmányos országban minden alkotmá
nyos polgárnak joga van és kötelessége, hogy ha 
roszaknak hiszi a törvényeket, azok ellen felszólal
jon, azuk ellen párthíveket szerezzen s azokat 
megváltoztassa, törvényes korlátok között mindig. 
Uraim, azt tették önök az 1848-ki törvények ellen 
— bár helytelenül nézetem szerint — a mit mi teszünk 
az 1867-ki törvények ellen, habár az önök nézete 
szerint talán helytelenül, de jogosan. 

Azt tetszett továbbá mondani, hogy 1849-ben, 
ha afenálló törvények ellen felszóltak volna, hogy 
roszak, kárhozatosak, bizonyosan talán akasztófa 
lett volna a jutalom. Valóban nem tudom, hogy 
ezt miből következtetik ? mert oly kormányról, 
mely egy katastrofa, a forradalom idején a leg
humánusabb módon járt el a haza ellen vétkezők
kel, valósággal vétek ilyet föltenni. {Nagy zaj.) 

Most megjegyzem arra, a mi a miniszter úr 
előadását illeti, habár belügyminiszter úr előadása 
szerint Asztalost el kellett volna fogatni lázitásért, 
mert kiáltványa olyan volt — én ugyan soha 
se láttam, nem olvastam — [Derültség. A ki hiszi!) 
de ha olyan volt, azt kérdem : miért nem történ*" 
meg elfogatása előbb? miért engedték, hogy Fél
egyházára menjen ? mert az előbb történt. A mi
niszter úr azt mondja : elfogatott, mert Félegyhá
zára, a felszólításnak nem engedve, elment, és 
újra népgyűlést hivott össze. Ennélfogva két ok
ból fogatott el , és így nem tudom, hogy melyik 
okból ? 

Miután a kormány az iratokat elő nem terjesz
tette, a felelet pedig ki nem elégít, az ügy pedig a 
törvényszék előtt van : a többibe belenyugszom; 
de a felelet ki nem elégít. (Nevetés jobbról.) 

Berzenczey Lász ló : Én röviden akarok 
egy pár szót szólani. 

Én átalábau nem szeretem a nagy kitételeket, 
melyeket itt hallottam. Ilyen, hogy megvannak az 
1867-iki törvények, azoktól várjuk a nemzet bol
dogságát. En nem szeretem az ilyen nagy phra-
sisokat. 

Azt, a mit Nyáry Pál képviselőtársam mon
dott, helyeslem bizonyos pontig. Azt mondotta, 
hogy az interpellatióra adott felelet következtében 
ezen tárgyat tárgyalni nem lehet. Magam is azt 
mondom, hogy nem lehet, mert meg kell eléged
nünk azon felelettel, melyet a miniszter adott. 

Hanem ahhoz van joga a háznak, hogy ha 
tárgyalni akarja, nem interpellatio rendén, hanem 
külön tárgyalás rendén. mondom, van joga 
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a háznak kívánni, hogy minden iratot a Iríz asztalá
rategyenek: akkor aztán nem mondhatja senki,hogy 
nem olvasta a proclamatiót, s amit nem olvasott, 
a felett nem ítélhet. De azon jogát a háznak, hogy 
a miniszter eljárása felett Ítéletet ne mondhasson, 
kétségbe vonni nem lehet. {Felkiáltások : Nem is 
tette senki.') Nyomassanak ki az iratok, hadd tud
ják meg a dolog állását, kik nem ismerik ; határozza 
el a ház a kinyomatást, s tűzzük ki napirendre; 
vagy pedig hagyjunk békét az egész dolognak. 
(Helyeslés bal felöl.) 

HodOSiu József: Nem akarom a miniszté
rium eljárását ez alkalommal sem helyeselni, sem 
kárhoztatni, mert az irománvok a ház asztalára le
téve nem levén, magamnak a tárgyról tökéletes in-
formatiót nem szerezhetek ; nem tehetem azonban, 
hogy egy észrevételt ne tegyek : és ez az, hogy az in
terpelláló Simonyi képviselő úr egyik kérdésére a 
miniszter úr felvilágosítást nem adott : nem mon
dotta meg tudniillik, miképen történt az, hogy a 
félegyházi bíró egy katonának egy egyént meg
mutatván, megparancsolta, hogy erre lőjön. a 
többinek pedig azt mondta, hogy vak lövéseket te
gyenek. Teszem ezen észrevételt a személyes biz
tosság érdekében, és remélem, a minisztérium e 
tekintetben is felvilágosítást fog adni. 

Egyébiránt, a mint mondtam, én ez alka
lommal nem akarom sem helyeselni, sem kárhoz
tatni miniszter úr eljárását, és talán fel sem szólal
tam volna, ha Besze János képviselőtársam (Hall
jak !) egy hasonlítást nem tett volna, felhozván a 
Hora-Grloska- és a Haynau-világot. Ezen hasonlítás, 
mint minden hasonlítás, nagyon sántikál : mert 
kérdem : mikor és minek következtében jött létre a 
Hora-Gloska-forradalom? (Nincs arról szó! Zaj) 
és mikor és minek következtében jött létre a 
Haynau-világ ? {Halljuk!) Tudják , uraim, hogy 
Hora-Gloska előtt a nép mennyire el volt nyomva: 
a nép glebae adstrictus volt, mely szabadsággal 
nem bírt ; sem személyes, sem társadalmi szabad
sággal, sem semmi földdel nem bírt, miután, mint 
mondám, glebae adstrictus volt. Ez volt a népnek 
a Hóra-világ előtti állapota. Hóra a népen akart se
gíteni, ő a népet akarta felszabadítani; (Ellenmon-
dások) igen,^ ő a szabadság embere volt. {Ellen-
vnondások) Es én csodálkozom Besze Jánoson, 
miért nem hasonlította inkább a Hora-Gloska-vi-
lágot Dózsához, mintsem Haynauhoz ? (Halljuk !) 
Mert mikor és minek következtében jött létre a 
Haynau-kormány ? {Halljuk !) A Haynau-világ 
előtt a nép szabad volt, az alkotmányt bírták —• 
Magyarországban legalább — minden szabad volt, 
megvolt a társulati, megvolt az egyéni szabadság: 
és Haynau mind azoknak véget vetett. Tehát a ha
sonlat minden tekintetben claudicál : mert Hóra 
és Gloska szabadságot akartak, Haynau pedig el

nyomta a szabadságot. {Közbeszólás jobb felöl: Szép 
szabadságot akart Hora-Gloska!') 

Borlea Zsigmond.- T. ház! Előre bocsátom, 
hogy én átalában nem kívántam a kérdéshez szó
lani ; de miután Besze képviselőtársam szavai által 
egyenesen provocálva érzem magamat, nem mu
laszthatom el Besze úr egy kifejezésére némi meg
jegyzést tenni. (Ellen mondások jobbról: Napirendre !) 
Besze János képviselő úr, hogy beszédjének na
gyobb hatást adjon, jónak látta Hora-Grloskára 
hivatkozni, és ezen hivatkozás után hatása elvér
zetében szemében mintegy örömsugár ragyogott. 
Az előttem szóló a Hora-G-loska-világ sliaynau-világ 
közti különbséget kellően kifejtvén, csupán azt kí
vánom megjegyezni, hogy szerintem, és ugy hi
szem, találkozni fognak még olyanok a házban, 
kik át fogják látni, hogy nem volt helyes ezen 
hivatkozás: nem volt pedig azért, mert ha Besz e 
úr nem tudta is, de felteszem, hogy a képviselő 
urak közül többen tudhatták, hogy ezen hivatko
zás által csupán izgatás fog előidéztetni. {EUenmon-
dások a jobh oldalon. Zaj.) Ha épen históriai névre 
akart hivatkozni, miután a kérdéses ügy Félegyhá
zán történt, a hol románok nincsenek, s igj azon 
drámában a románok közül nem is szerepelhetett 
senki, akkor Dózsára kellett volna hivatkoznia. {A 
jogegyenlőség folytán tehette!) Annál kevésbbé volt 
joga erre a hivatkozására, mert ez által csakis 
provocatióts izgatást idézhetett elő, mi, ugy hiszem, 
soha czélra nem vezet. Én tehát nem is gondol
hatok egyebet, mint hogy, ha talán nem is szán
dékosan, de minden esetre a mi sérelmeinkre szol
gált hivatkozása által senkinek jó szolgálatot 
nem tett. 

Egyébként mennyiben járt helyesen Besze 
képviselő úr ezen izgatásra czélzó beszédjével, an
nak elhatározását a t. házra bizom. 

Sajnosán tapasztaltam ugyan , hogy többször, 
midőn mi a nemzetiségi képviselők közül valamely 
tárgyban felszólaltunk másik pártnak nem 
tetszett, habár valót állítottunk is, mindannyiszor 
gyanusittattunk; hiszem, hogy ezen eljárás káros 
voltáról sokan meg vannak győződve, s igy még 
többen vannak meggyőződve arról is, hogy Besze 
úr jelen provocatiója helytelen s káros. 

Ugy anazért Besze János képviselő urat arra 
kérem, hogy jövőre, a mennyire lehetséges lenne, 
ha nem is fogna oly nagy hatást előidézni beszé
deivel, szíveskedjék ilyesmitől tartózkodni, vagy ha 
épen erről leszokni nem tud, akkor az ily hatást 
tessék saját s nem más nemzetiség rovására ke
resnie. [Szavazzunk]) 

Tisza K á l m á n : T. képviselőház ! Különösen 
Nyáry Pál t. képviselőtársam nyilatkozata után 
nem szándékoztam a tárgyhoz szólani, azt remélve, 
hogy a vita be fog fejeztetni. Miután azonban a tár-
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gyalás tovább folytattatott és több dolgok is hozat
tak elő, melyek szorosan nem ide tartoznak, nehogy, 
midőn talán szavazásra kerül a dolog, azon szava
zatok, melyek egyik vagy másik részről, talán ré
szemről is adatni fognak, félreértethessenek : kény
telen vagyok részemről az álláspontot, melyet e 
kérdésben elfoglalni óhajtok, pár szóval röviden 
körvonalozni. 

Az első dolog, a mi itt a vitába belevonatott, 
az l867- iki törvényeknek kérdése belevonatott oly 
modorban, mely ellen nekem is okvetlenül fel kell 
szólalnom. De nem fogok hosszasan ellene tilta
kozni, mert meg vagyok róla győződve, hogy 
bármit mondott is azon képviselő xír, e ház több
sége bizonyosan azon tekintetben nem lehetett 
vele egy értelemben, és jelesen a ház többsége nem 
zavarhatja, és nem zavarhatta össze azon különb
séget, mely van a között, hogy az ember bizonyos 
törvényt, ha rosznak tartja is. teljesítsen, tiszteljen 
és meg ne sértsen, bár azért megváltoztatására 
minden alkotmányos utón törekszik, és a között, 
hogy ha valaki a törvénynek ellene szegül. (He
lyeslés.) 

A második, a mire nézve fel akartam szólalni, 
az, hogy itt többen a szónokok közül kapcsolatba 
hozták a félegyházi eseményt a demokrata körök 
kérdésével. Én részemről azt hiszem, hogy ezen 
két dolgot kapcsolatba hozni nem lehet. Én e ket
tőt tökéletesen külön álló két dolognak tekintem, 
és igy is kell. hogy tekintsem : mert ha a kettő 
kapcsolatban lenne hozva részemről, valósággal 
nem is tudnám, mikép szavazzak, miután a demo
krata körökre nézve, miként nézetemet már el is 
mondottam, hiányozni látom a jogi alapot a kor
mány eljárásában, a félegyházi esetet illetőleg pe
dig meg kell hogy mondjam egyenesen és őszin
tén, hogy arra, hogy a kormány eljárása roszal-
tassék, semmi alapot nem találok: (Helyeslés) mert 
én azt gondolom, hogy a kormánynak, melynek 
kötelessége a rend fentartása. meg kell lennie azon 
jogának is, hogy a hol nézete és hite szerint a rend 
megzavartatott, vagy a hol oly lépések történtek, 
melyek a törvény értelmével ellenkezőleg a rend 
megzavarására vezetnének, meg kell, mondom, 
hogy legyen joga arra, hogy ott. hol meggyőző
dése szerint ily rendzavarás történt, azt, a mi a 
rend fentartása érdekében szükséges, megtehesse; 
de a kormánynak, midőn ily lépéseket tesz, termé
szetesen kötelessége az, hogy a hite szerint fölme
rült hibát vagy bűnt a törvényes biró által megvizs
gáltassa és a törvényes biró ítéletére bízza. A fél
egyházi esetben pedig, mint az itteni tárgyalások
ból meggyőződtem, az történt: mert mindazok, kik 
annak részesei valának, törvényes vizsgálatnak 
vettettek »lá és a törvényes bíróság által ítéltet
tek el részben, részben a törvényes bíróság Ítélete 

alatt állanak. Én pedig azt hiszem, hogy a bűnöst 
vagy nem bűnöst kimondani, az Ítéletet meghozni 
sem a kormánynak, sem a képviselőháznak nem 
feladata. (Helyeslés.) A kormány feladata, birája 
elé állíttatni azt, a ki vádoltatik; a képviselőház 
feladata, őrködni, hogy senki birája elől el ne 
vonassék, s azon esetbén, ha elvonatott, a kormányt 
feleletre vonni. (Helyeslés.) En épen azért, mert e 
szempontból indulok ki, s mert tisztelem a birói 
hatóság jogkörét, egyátalában ítéletet mondani 
a felett, a mi Félegyházán történt, nem szándéko
zom ; nem szándékozom, mint itt egy képviselő
társam tévé, nagy és hangzatos szavaktól a fala
kat viszhangoztatni; én nem mondok véleményt 
abban, hogy kit ér a felelősség azon elömlött vér
ért, mely, fájdalom, ott elontatott, mert minden 
polgárvér, a melynek ily módon kell elfolynia, 
okvetlenül fájdalmas; de azt is a vizsgálatnak kell 
kideríteni, hogy kiknek lelkére szálland e vér : 
a jogkörén tul ment kormányéra-e. vagy a lelki
ismeretlen izgatók lelkére? (Helyeslés.) 

Ezek után Nyáry Pál véleményéhez csatla
kozom, s kérem at . házat, hogy napirendre áttérni 
méltóztassék. 

SzáSZ Káro ly : T. ház! Miután a dolog 
érdemére nézve Nyáry Pál és Tisza Kálmán kép
viselőtársaink véleményét tökéletesen magamévá 

j teszem, szívesen elállanék jogomtól a szóláshoz, 
ha egyetlen egy szóra reflectálni kötelességemnek 
nem tartanám. Miután az egyik részről Haynau, 
Caraffa, a másik részről Hóra és Gloska hozatott 
fel, és én ezen hivatkozásokat egyaránt ildomta
lanoknak tartom mind az egyik, mind a másik 
oldalról : mindazáltal nem voltam elkészülve arra, 
a mit Hodosiu képviselő úr mondott, s a mit 
szó nélkül hagyni, bár csak legegyszerűbben és 
legrövidebben, mulasztásnak tartanék. Azon, t. 
ház, hogy több képviselőtársunk Asztalos Jánost 
a fönforgó ügyben pártolás alá veszi, csak szomo
rúan mosolyogni tudok. 

Sin iony í Ernő : Ki veszi pártolás alá? . 
SzáSZ K á r o l y : De azon, t. ház, hogy Ma

gyarország képviselőházában Hóra és Gloska 
nevei dicsőséggel emlegettetuek, s tettöket, lázadá
sukat igazolni törekszik némely képviselő, Ma
gyarországnak képviselője : azon, t. ház, nem 
szomorúan mosolygok, hanem szabad legyen egy
szerűen nyilvánítanom a magam részéről, nem 
tehetem legnagyobb erőfeszítéssel is, hogy azon 
meg ne botránkozzam. (Helyeslés. Zaj.) 

DobrzánSZky Adol f : T. ház ! Ha a Hóra 
és Gloska felemlitésén megbotránkozott előttem 
szóló, arról nem tehetek ; de én ezen bizony nem 
botránkoztam meg, (Felkiáltások: Azt ugyan elhisz-^ 
szűk!) mondom, nem botránkoztam meg akkor sem, 
midőn először hozatott föl a Hóra és Grloska neve, 
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még pedig nem a mi részünkről: meg nem botrán
koztam pedig azért, mert tudtam, hogy az általam 
igen t. szónok csak hatást akart előidézni e meg
említés által, jól tudván, hogy nem fogja azon 
hatást elérni, hogy ha Dózsát emliti, mint ha em
líti Horát és Gloskát, a mennyiben ezek nem ma
gyar nemzetségnek voltak. (Zúgás, zaj.) Nem volt 
szándékom ez iránt felszólalni, s csak azért teszem, 
hogy nyilvánítsam, miként azon, ha valaki bármi 
nézetét nyiivánitja e tisztelt házban, megbotrán
kozni nem szoktam. 

Ezt előreboesátva, áttérek Besze János kép
viselő út azon állítására, miszerint a törvényeket, 
s az 1867-diki törvényeket tisztelni kell, miután 
1848-ban is az kívántatott, s az 1848-dik törvé
nyek meg nem tartása szigorúan meg is büntettetett 
volna : és azt mondom, hogy a törvényt igenis 
tisztelni kell; de e tisztelet afenálló törvény meg
tartásában, vagyis teljesitésében, nem pedig ab
ban áll, hogy az, ki a törvényt nem tartja jónak, 
ne igyekezzék, ha ugy kívánja, népgyűlések utján 
is annak megmásitására törekedni. (Folytonos nagy 
nyugtalansága Tudnék én például felhozni, és pe
dig törvénykönyvünkből, oly törvényeket, me
lyekről, mint alaptörvényekről, azt rendelte a tör
vényhozás, hogy még megvitatás tárgyát sem 
képezhetik soha: „neque unquam in pertractatio-
nem sumi possint." És mi történt ? Az egész világ 
izgatott ellenök 1827., kiválólag pedig 1836. óta, 
mig 1848-ban sikerült tényleg meg is változtatni 
azokat; és azt hallottam itt e t. házban több ízben 
nyilvánítani, hogy mindenki örül azon törvények 
megszűntének. Ha tehát valaki ily ügyben népgyű
lést tart, az ez által még biint egyátaíában el nem 
követ, legalább alkotmányos országban nem. 

Mindaddig, mig az iratokat, melyeket t. Si-
monyi Ernő képviselőtársunk megkívánt tekinteni, 
e t. ház asztalán nem látom, nem tudom ugyan 
tisztán megítélni, mi van az ügyben; ha azonban 
az, mit Hodosiu képviselő társam kiemelt, hogy t. i. 
a félegyházi biró meghagyta az egyik katonának 
nyíltan, hogy egy bizonyos embert lőjön agyon, 
ha, mondom, ez áll, mit pedig a t. belügyminiszter 
xír tagadásba nem vett : akkor csakugyan áll az 
is, a mit Csanády képviselőtársunk mondott, hogy 
ez gyilkosság. (Zaj.) Engedelmet kérek. (Nagy 
zaj.) Ha ez így van, akkor nem egyéb az gyilkos
ságnál, mert fel lehet tenni, (A zajban szólót alig 
érteni) hogy a biró magán boszuból, irigységből, 
magán üldözési szándékból agyonlövetett egy em
bert, kinek, meglehet, adósa is volt, s így halála ál
tal fizetési vagy más kötelezettségeitől is szabadult. 

Egyébiránt, bár mennyire különbözők legye
nek a nézetek ezen ügyben, egyben, hiszem, hogy 
a t. ház nézetével találkozandom. (Felkiáltások : 
Scha! Soha!) Engedelmet kérek : hodie mihi, cras 
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J tibi; s azért ugy vélek találkozni a t. ház többségének 
véleményével, ha azt állítom, hogy ártatlan em
bereket, minőknek a hódmezővásárhelyi elzárt 
40 vagy 50 honpolgárt a t. belügyminiszter úr 
világos nyilatkozata szerint is tekinteni kell, alkot
mányos országban egy pár hétre elzárni a nélkül, 
hogy csak biró elé is állittatnának, mint az a bel
ügy ér úr nyilatkozatából szintén kétségen kivül 
kiderül, csakugyan nem szabad. Ha tehát alkot
mányos országban csakugyan egyszerűen elzárni 
ártatlan embert nem szabad; és ha mégis 40 — 50 
ember Hód-Mező-Vásárhelyt a t. belügyminiszter 
xír nyilatkozata szerint elfogatott, de bűnösnek 
nem találtatván, a csongrádmegyei alispánhoz in
tézett miniszteri rendelettel szabadon bocsáttatni 
rendeltetett: ennek ugyan alkotmányos országban 
történni nem kellene; és ezért a hivatkozás Caraf-
fára vagy Haynaura Csanády képviselő úr részé
ről nem lehet feltűnő. (Elénk fölkiáltások: Bachra és 
Schmerlingre tessék hivatkozni! Csuk Bachra hivat
kozzék biztos itr, ki a muszkákat az országba beve
zette! Nagy zaj.) Tehát Bach idejében —• hogy 
hallják azon urak, kik mindig a Bach idejét szok
ták felemlíteni — Bach idejében történhetett az 
elzáratás politikai utón, mert akkor nem éltünk 
alkotmányos időket, mert Bach soha sem állította, 
hogy 6' alkotmányosan kormányoz országgyűlés 
mellett. (Elénk fölkiáltások : On azon idő után kí
vánkozik .' Zaj. Elnök csenget.) Akkor minden tiszt
viselő- tekintet nélkül az érvényen kivül helyezett 
hazai törvényekre, épen ugy hódolt az absolut 
hatalom által kiadott rendelvényeknek, mint a hon 

| minden más polgára is, ki kivándorolni nem ki-
! vánt. (Nevetés) Biztos vagyok aljban, hogy alkot
mányos formák közt ily elzáratásoknak történni 
nem szabad; ha azonban azt méltóztatnának talán 
felhozni, hogy nincs alkotmány jelenleg, hogy az 
megszűnt, vagy fel van függesztve, vagy tán soha 
nem is volt: akkor igenis nem szólok az ellen, 
hogy annyi ártatlan hódmezővásárhelyi ember 
fogva tartatott; de mindamellett azoknak, kik 
ezen eljárást pártolják, csak azt kívánom, kogv 
hasonló esetbe ne jöjjenek, hogy t. i. ők is ártat
lanul el ne zárassanak s azután utólagosan hetek 
mulvé szabadon bocsáttassanak. (Nagy zaj.) 

Csiky Sándor : T. ház! Megvallom, hogy a 
fenforgó tárgyban oly véleményt mondani, mely 
minden tekintetben megállhasson, nem lehet : 
nem lehet pedig felfogásom szerint azért, mert a 
tényállást csak azon okmányokból volnánk képe
sek felismerni, melyek ezen fenforgó kérdésekre 
vonatkoznak, s melyek felderítenék, hogy mi 
oka, hogy egy embert már agyon is ütöttek 
Félegyházán? mi, oka, hogy még most is többen 
fogva vannak ? Ezen okmányok elolvasása után 
történhetnék, hogy meggyőződvén, azon véle-
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menyre jőnék több képviselőtársammal együtt, 
hogy a kormány intézkedése s az illető félegyházi 
főbiró eljárása olyan volt, mely menthető és 
melyre még a helyeslést is rá lehet mondani. Azon 
okmányok tartalma, meglehet, ezt napfényre derí
teni. 

Azonban így, midőn az mondatik a kormány 
és különösen az igazságügyi miniszter úr által, 
hogy nem lehet a ház elé terjeszteni ezen okmá
nyokat, mert azokat az államügyész az illetők 
ellen támasztandó kereset végett tőle átvette, 
következésképen nála azon iratok nincsenek : én 
ugy hiszem, e tekintetben az igazságügyéi" urnák 
csak egy szót kellene intézni a végett, hogy ő 
neki azokra egy vagy két napra szüksége van, 
adja tehát át. mig azon okmányokat a házzal kö
zölni képes lesz és ha e kívánságát hozzá inté-
zendi, az iratok mindjárt itt lesznek az asztalon; 
azontúl vissza s adhatja. Bár én azt hiszem, hogy 
azok eredetijét nem is adta ki, mert a minisztéri
umnak kezében kell azon okmányoknak lenni; 
neki szintén meglévén levéltára, az eredeti pél
dányoknak abba kell jönniök. Hiteles másolatban 
az állam- vagy koronaügyésznek ki lehet azokat 
adni, a mi neki teljesen kielégítő. 

Egyébiránt, mondom, az okmányok előttem 
nem levén ismeretesek, egészen a tárgyhoz tartozó 
véleményt, vagyis olyat, mely kimerítő legyen, 
mondani képes nem vagyok; hanem szólhatok 
csak az itt előadottakról. 

Hallottam jelesen azt mondani, nőkép va
lami proclamatio adatott ki valami Asztalos nevű 
ember által. (Derültség. Fölkiáltások : Mintha nem 
ismérvé!) Lehet ugyan nevetni; de a ki teszi, az 
magát neveti ki. mert nem tudja, miért nevet. 
Azt mondám, hallottam, hogy egy proclamatio 
terjesztetett valami Asztalos nevű ügyvéd vagy 
ember által, a miért ez elfogatott. Én azon procla-
matiót soha sem láttam, tartalmát nem is tudom, 
Asztalost életemben talán soha sem láttam, (Felki
áltások : De csak talán!) beszélni vele soha sem be
széltem, (Főikiáltások: Jó azt eltagadni!) s azért 
mondhatom, valami Asztalos nevű ügyvéd ember 
ezen proelamatióért elfogatott. Tudni kellene, e 
kérdéses proclamatio mit, tartalmaz. Lehet olyan 
ezen proclamatio ; mely valóban büntetést érdemel 
kiadása miatt, mert lehetnek benne foglalva oly té
nyek, oly izgatások, oly felszólítások, melyek kárho-
zatosak, büntetésre méltók. Delehet.hogy nem olya
nok vannak benne. Nem igen lehetnek olyanok ben
ne, melyek oly határozott büntetést vonhatnak ma
gok után, mint az előadások után állithatom, mert 
azt értettem az igazságügy ér úr által említtetni, 
hogy ezen proclamatio kiadása miatt sajtóbiróság 
elé idéztetett; később megint azt is értettem, hogy j 
most meginí ugyanazon proclamatio miatt a ki

rályi tábla elé idéztetett, mint notórius. Már most 
hogyan tudjam azt összeegyeztetni: hát egy ember 

I ugyanazon írásért sajtóbiróság elé is állitható, és is
mét ugyanazon írásért mint notórius a királyi tábla 
elé idéztetik ? Hát. mondom, én ebből tisztába nem 
jöhetek, vajon azon kérdéses proclamatio, mily 
tartalmú : olyan-e. melyet szabadon lehet terjesz
teni? olyan-e,mely sajtóbiróság elé tartozik? olyan-ef 
mely királjd táblai ítéletre vár? Ha tartalmát is
merném, ha ide elő volna terjesztve: meg tudnám 
bírálni. 

Azután, t. ház , azt hallottam említtetni, 
[ hogy népgyűlést akart ott tartatni azon kérdéses 

Asztalos János Félegyházán, és ezen népgyüléstar-
tási szándékát be nem jelentette az illető hatóság
nak. Ha népgyűlést akart tartani, s ebbeli szán
dékát be nem jelentette a hatóságnak, akkor szó 
sincs róla, hogy törvénysértést nem cselekedett 
volna : mert ha valaki népgyűlést akar tartani, az 
illető hatóságnak azt előbb bejelenteni a törvény 
szerint kell. De kérem, más oldalról, ha ugyanis a 
lapokban olvasottaknak hinni lehet, azt tanultam 
ki, hogy az nem népgyűlést, hanem a demokrata 
kör tagjait hívta össze, a demokrata kör pedig 
nem az összes népet foglalja magában, hanem csak 
a kik részvényesek, kik aláírták magokat. Ha azt 
tette, teljesen jogával szabadságával cselekedett, 
és ha ezt cselekedvén, a bíró őt a Félegyházára való 
menéstől eltiltotta, így oda menvén őt, elfogatta és 
elfogván, azután ide felhurczoltatta. és mikor a 
népet, mely ezen törvényellenes tettet látván, oda 
ment és kívánta kiadását, (Zaj) ekkor egy em
bert, mint Dobrzánky képviselő úr előadja, (Derült
ség. Zaj) agyonlövetett hat katona által, kik töl
tött fegyverrel voltak ellátva, a többieknek pedig 
megparancsoltatott, hogy a levegőbe lőjenek . . . 

I v á n k a I m r e : Hisz ez humanitás ! 

Csiky Sándor : Ez nem humanitás ; ez sze
mélyes boszu, gyilkosság, oly gyilkosság, melyet 
ha a bíró hivatalos minőségében elkövet, épen 
ugy büntetendő, vagy talán még súlyosabban, 
mint ha egyik vagy másik lövi harmadik társát 
agyon. Ez jogtalan. 

Ámde, t. ház ! mindezek csak akkor volná-
nának teljesen, tökéletesen megítélhetők, és helyes 
vélemény csak akkor volna kimondható, ha e tör
téntek hiteles iratokban felmutattatnának : mire 
ismételve bátor vagy ok fölkérni a kormányt, hogy 
teljesítse, mert jogos kívánság volt Simonyi Ernő 
képviselőtársamtól azt kívánni, és azt hiszem, 
hogy a kormánynak saját érdeke is azt hozza ma
gával, hogy a kétes véleményeket és sokak által 
kárhoztató itélét kimondását hárítsa el magától; 
ezt pedig teljesítheti, ha az iratokból kiderül, hogy 
azon eljárás törvényes és jogos volt, a miért a 
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kormány magasztalást, nem pedig kárhoztatást ér
demel. 

Ne is vegye azt senki ugy, a mint pl. Szász 
Károly képviselőtársam emiitette, hogy Aszta
losnak pártolói azok, a kik most itt ügye mellett 
felszólalnak. Itt Asztalosnak, azt hiszem, pártolója 
nincs, hanem vannak egy honpolgárnak pártolói. 
Midőn valaki jogtalanul jogaiban erőszakkal meg
sértetik, elfogatik, személyes szabadságától meg-
fosztatik, ekkor ha egy törvényhozó testület kí
vánja, hogy adassék felvilágosítás e tárgyban : 
akkor ez nem személy iránti vonzalom, hanem 
egyenesen a személyes szabadság s az alkotmá
nyos élet föntartásának kívánalmából ered. 

Midőn tehát a kérdést szó nélkül hagyatni 
nem kívánjuk, csak azt kívánjuk elérni, hogy ho-
zassék tisztába, miben áll az ügy, minő eset fo
rog fen. 

A többire nézve. t. ház, nekem csak az a vé
leményem van e tárgyban, hogy mindaddig, míg 
az iratok elő nem terjesztetnek, nem tudok 
ezen tárgyban határozottan szavazni: de a kor
mány eljárását egyátalában nem helyeselhetem. 
{Nagy nyugtalanság. Szavazzunk!) 

Elnök : Miután senki többé e tárgyra fel
írva nincs, Deák Ferencz képviselő úr pedig a tár
gyalások elején felhozott indítványát fogalmazva 
beadta, szavazás előtt ez felfog olvastatni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa Deák 
Ferencz indítványát) : „Simonyi Ernő képviselő ur
nák a félegyházi eseményekre vonatkozó interpel-
latiójára a belügyminiszter és az igazságügymi
niszter urak által adott felvilágosításokkal a ház 
meg levén elégedve, elhatározza, hogy a napirendre 
tér át." 

Elnök: Kérem azon képviselő urakat, a kik 
ezen indítványt el akarják fogadni, méltóztassa
nak felállani. (Megtörténik.) A ház a miniszter 
urak által adott 'felvilágosítással meg levén elé
gedve, a napirendre tér át. 

A központi bizottság részéről Zichy Antal 
képviselő fog előadást tartani. 

Zichy Anta l e lőadó (olvassa a központi bi
zottság jelentését a fold- és házadó tárgyában.) 

E l n ö k : E jelentés ki fog nyomatni »), akép-
selők közt szétosztani, s ha méltóztatnak bele
egyezni, tárgyalása szombatra tűzetik ki. (He
lyeslés.) 

A bélyeg és illeték iránti törvényjavaslat
nak a központi bizottsághoz visszautasított 7-ik sza 
kaszára nézve a pénzügyminiszter úr akar nyilat
kozni. 

lásd a/. Irományok 26^-dik számát. 

Lói iyay Menyhért p é n z ü g y ér : A képvi
selőház a 7-ik szakaszt azért utasította vissza a 
központi bizottsághoz, hogy a föld- és házbéradó 
vagy ezen két adónemek valamelyikének aláve
tett ingatlanok értéke rendszerint nem vétethetvén 
a föld- és házbéradó százszoros összegénél kisebb 
összegben, ezen rendelkezés szám szerint az utóbbi
akra vonatkozó adótételek szerint határozandó el. 
E szakasz tárgyalása alkalmával, minthogy a ház
béradó még megállapítva nincs, a t. ház azon utasí
tást adta a központi bizottságnak, hogy ez iránti 
nézetét fejezze ki. Én ugy hf szem, t. ház, nem csak 
a házbér-, hanem a földadóra nézve is az arányt 
számokban kifejezni nem lehet addig, mig ezen 
két adónem a ház által nem tárgy altatván, szava
zás által meg nem állapittatik a tiszta jövedelem 
utáni adózási arány. Mivel pedig sem a házbór-
adó, sem a földadóra nézve törvényhozásilag 
nincs kimondva az adózási kulcs : ezélszerü volna 
ezen 7-ik szakaszt kihagyni, és akkor volna leg-
czélszerübb megállapitani a tiszta jövedelem után 
eső arányt, midőn a házadó és földadó már tár
gyaltatott. Most, ugy hiszem, idő előtti volna bizo
nyos számot kifejezni, mely egy más törvényre 
vonatkozik, a melyet még csak azután kellend a 
háznak elfogadni. Ezen arányt annál kevésbbé 
szükséges most kifejezni,minthogy ezen két, adónem 
iránt akkor lehet intézkedni. Kérem ennélfogva a 
t. házat, méltóztassék ezen 7-ik szakasznak ki
hagyását elrendelni; másrészt pedig, miután ezen 
törvényjavaslat már tárgyaltatott és a főrendek a 
holnapi napon ülést fognak tartani, czélszerünek 
tartanám, ha a harmadszori olvasást mentül elébb 
megtartani méltóztatnék. 

Ghyczy K á l m á n l A központi bizottságnak 
van-e ez iránt jelentése? 

Elnök : A központi bizottság véleményét 
terjesztette elő a pénzügyminiszter ár. 

Ghyczy K á l m á n *. A központi bizottság je
lentéstételre volt utasitva, és így rendjén volna, ha 
véleményét előadná. (Fölkiáltások : Adja elö szó
val !) 

Elnök : A központi bizottság elfogadta a 
miniszter úr nyilatkozatát s erről értesített; ha 
tehát nyilatkozatomat a t. ház ugy tekinti, mint, a 
központi bizottság nyilatkozatát, (Elfogadjuk!) 
jelentem a bizottság belenyugvását. E szerint a 
7-ik szakasz a ház rendelete szerint ki fog ha
gyatni. A harmadik felolvasás pedig holnap 10 
órakor fog megtörténni. 

Csengery I m r e j e g y z ő : Engedelmet ké
rek, t. ház : a kihagyatás következtében a 5-ik 
szakaszban is változásnak kell történni. 

Lónyay Menyhért pénzügyér : Helyes 
33* 
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az észrevétel; hanem ezen igen könnyű segiteni a 
föld- és házbéradóra való utasítással. 

Csengery Imre Jegyző : Ennélfogva az 
5-dik szakasz illető pontja következőleg fog szer

kesztetni: „a föld-és házbéradó-törvényben ren
delt módon meghatározandó." {Helyeslés.) 

Elnök : Holnap 10 órára ülésre kérem a 
ház tagjait. 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 

CCIII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. július 2-én 

G r a j z á g ó S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Zsámbokréthy József szabadságot kap. Kérvények bemutatása. Gubody Sándor az 1848 előtt kiváltakozott 
községek iránt interpellálja a kormányt. Bobory Károly a kormányhivatalra kinevezett képviselők lemondása iránt intéz kórdóst az el
nökséghez, mely azonnal válaszol is. A íöld- és házadóra vonatkozó törvényjavaslathoz a 3-dik osztály külön véleményt terjeszt elő. A 
bélyeg, illetékek és dijak iránti törvényjavaslat végleg eifogadtatik. Kérvények elintézése. 

A kormány részéről jelen vannak : Eötvös 
József 6., Gorove István. Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/2 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Mihályi Péter jegyző úr fogja ve
zetni ; a szólani kívánókat Csengery Imre jegyző 
úr jegyzi. 

A múlt ülés jegyzőkönyve hitelesíttetik. 
Mihály i Pé ter j e g y z ő (kezdi Avasni a július 

1-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 
S t o l l Károly (az ö interpellatióira vonatkozó 

jegyzőkönyvi pont felolvasása után): Az első inter-
pellatióra egy határozati javaslatot van szerencsém 
bejelenteni, miután az a múlt évi deczemberben 
beadott és elfogadott interpellatiómmal öszhang-
zásban van. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (végig olvassa a jegy
zökönyvet.) 

B o b o r y K á r o l y : Nem vettem észre, hogy 
az én interpellatióm, melyet a t. ház elnökségéhez 
tettem, a jegyzőkönyvben felemlittetik-e ? 

Mihá ly i P é t e r j e g y z ő : Nem volt Írásban 
beadva. 

B o b o r y Káro ly : De megtörtént. 
Elnök:: Tessék újra írásban beadni. 
Ha nincs észrevétel a ház részéről, a jegyző

könyv hitelesítve van. 
Zsámbokréthy József egészsége helyreállítása 

tekintetébői még egy havi szabadságidőt kér. Meg
adatik. 

Markos István képviselő Perényi Zsigmond 
b. képviselővé választásának megvizsgálása alkal
mából napidíj- és útiköltségeit tartalmazó díjjegy
zékét a vizsgálati iratokkal együtt beterjeszti. A 
ház költségvetési bizottságához tétetik át. 

Győr megyébe kebelezett Csiliz-Radványban 
lakó Mészáros István és érdektársai az 1860. év
ben történt tagosítás alkalmával elvett úrbéri ter
mészetű földeik visszaadatását kérik eszközöltetni, 

Pécs városabeli Madarász-párti választók a 
jun. 21-én történt képviselőválasztást sérelmesnek 
panaszolván, addig is. míg ellene kérvényöket a 
képviselőházhoz beterjesztenék, előre tiltakozásu
kat jelentik be. Tudomásul vétetik, s ha a tiltako
zások beadatnak, együttesen fog, kiadatni az állan
dó igazoló bizottságnak. 

A Turócz-Sz.-Mártonban levő szláv Matica 
évi 20,000 frt állami segélyben részesittetését kéri 
megállapittatni. 

Újvidék sz. kir. város közönsége a belügymi
niszter által alkotmányfelfüggesztési joggal felru
házott kormánybiztos leküldését sérelmesnek pa
naszolván, orvoslásért folyamodik. 

E két kérvény a kérvényi bizottsághoz téte
tik át. 

Sto l l K á r o l y : Tegnap tett nyilatkozatom 
igazolása végett a t. képviselőházhoz kérvényt bá
torkodom benyújtani, hogy a Splényi b. által mi
niszteri biztosi minőségben f. év május 25dkén 
felvett jegyzőkönyv 10-ik pontja tartalmának, 

| mely az 1867-iki 2249. sz. alatti vélemény mi 
' módon tudomásra juttatásáról tesz kérdést, hiteles 
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kiadását elrendelni méltóztassék. (Nem tartozik 
ide!) Kérem a kórvényi bizottsághoz áttétetni. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz tétetik át. 
Gubody Sándor: T. ház! Az 1848. XIL 

tör vény czikk 9-ik szakaszában az áll : „A már ed
dig kötött úrbéri örökváltsági szerződésekre nézve 
a jelen törvény alapján a körülményekhez képest 
a minisztérium fog igazság és méltányosság szerint 
intézkedni." 

Tekintetbe véve a tisztelt minisztériumnak 
az átmeneti korszakkal járó teméntelen bajait, 
mindeddig türelemmel vártam az időt, midőn az 
igen tisztelt minisztérium azon teméntelen áldozat
tal magokat az uri hatalom alól kivergődött köz
ségek vigaszára s kármentesítésére nézve a tisztelt 
ház elé törvényjavaslatot fog terjeszteni. 

Azonban, fájdalom, mindeddig ezen fontos 
feladat megoldására vonatkozó intézkedés mel
lőzve van. bár nem lehet mondani, hogy az ér-
deklettek egyszer-máskor kérelmekkel ne igye
keztek volna a tiszt, minisztériumot az emiitett 
törvény által megrendelt kötelesség teljesítésére 
figyelmeztetni. Közeledvén a jelen országgyűlés 
müködhetésének vég napjai, azt hiszem, hamar-
kodás, türelmetlenség vádja alá nem eshetem, ha 
azon. 1848 előtt kiváltakozott községeknek, külö
nösen pedig N.-Kőrös városa közönségének érde
kében, mely közönséget képviselni szerencsés va
gyok, szabadságot veszek magamnak az igen tiszt, 
minisztériumhoz azon iterpellatiót intézni, vajon 
van- e szándéka ez ülésszak alatt az emiitett közsé
gek kárpótlására vonatkozó törvényjavaslatot a 
ház elé terjesztem"? 

Teszem ezen indítványomat különösen egy 
tősgyökeres tiszta magyar ajkú oly közönség ér
dekében, mely a teljes úrbéri kárpótlást, ha nagyobb 
mérvben nem is, de minden esetre ugy megérdem
li, mint bármely földesúr megérdemlette: azon 
közönség érdekében, mely ezen privilégiumok 
néhai quodlibet országában egyetlen egy a maga 
nemében; mely közönség, hogy az emiitett XII . 
törvény alkotása alkalmával nem ugy mint köz
birtokosság, hanem csak mint kiváltságolt colo-
nusok összege tekintetett, oka az, mert nem volt, 
ki ezen közönség állásáról az 1848-ki országgyű
lésnek kellő felvilágosítást adott volna. 

Nagy-Kőrös városa valaha Zsigmond király 
villa regalisa volt, egy nagy puszta királyi ado-
mányos földes ura, mely puszta neoaquistica com-
xnissio által üldöztetve novus consensus által meg
erősített birtokában van maiglan is. 

Ezen közönség azon óriási áldozatokért, me
lyeket századokon keresztül a hazának ugy is, 
mint mely a török invasio s occupatio ideje alatt, 
mint azon időben minden oldalról a Tisza-Duna 
közti mérhetetlen sikon egyedül álló gazdag és 

nevezetes város, az egymás után előnyomuló, néha 
hátráló, hol osztrák, hol török, hol magyar katona
ságnak állomásul szolgálván, oly kiváltságokkal, 
salvus eonduetusokkal volt ellátva, melyek ezen 
sokszor vérig kiszivattyúzott népet a lehető leg
nagyobb szabadság élvezetére jogosították, any-
nyival is inkább, mert tántorithatlan hivei lé
vén a hazának, még azon időben is, midőn 
hol a német, hol a török basák zsarolásai a la t t 
nyögtek, és életök veszedelmeztetésével hordot
ták" adóikat s más önkéntes pénzbeli segedel
meiket a magyaroknak titokban Fülekre, mely 
önkéntes tributumok nagyságai megolvashatok 
városunk titkos levéltárában ezen rovatok a la t t : 
„adók a magyaroknak, az idegeneknek, a n a g y 
urnák." 

Mindezen századokon keresztül folytatott ál
dozatoknak s ezek által nyert szabadalmaik da
czára, bár mindezideig ezen közönség oly önkor
mányzati jogokat gyakorol, melyekkel sokban 
nem mezővárosok, de kerületi vagy királyi váro
sok sem dicsekedhetnek, a körülmények által 
kényszerülve, sokszor ahhoz csatlakoztak a vég 
tönkrejutást kikerülendők, hol a kunok, hol nemes 
urak hatalmas pártfogását vették igénybe, minek 
szomorú következése lett az, hogy a béke idejében 
a török igától megszabadulást nyomban követte 
a praetendensek légiója, s ezen századokon keresz
tül zaklatott, hányatott közönség, palládiuma alatt 
azon alkotmánynak, mely a populus romáuuson 
kivüí minden más embert mint személyt ignorált, 
hol ex usu, hol azon zavaros időkben a visszaélé
sig osztogatott salvo jure alieno donatiok alapjain 
török és német, kurucz-labancz zsarolás helyett 
küzködni kényszerült azon törvényes zsarnokok 
és zsarolók ellen, kik ezen közönséget jobbágya
ikká akarták tenni s tétetni, s 1838-tól kezdve 
1841-ig kiegyezkedések után — nem számítom az 

j intermediatiókra pártfogók szerzésére, perköltsé
gekre fordított kiadásaikat — tiszta colonicalis tel
kek váltság fejében kifizettettek 561, 253 frt. 53 
krt, és igy többet, mint mennyibe az összes Jász-
Kun kerületek szabaddá tétele 72 millió hold bir
tokkal került. Ezenkívül számításon kivül van, 
hogy azon áldozatokat, melyeket törvényes köte-
lességszerüleg kebelében lakó, százakra menő egyes 
nemesek subsidiumokban, insurrectionalis költ
ségekben teljesítettek, maga a közönség mint bár
mily földes úr a haza válságos korszakaiban 1 684-
től 1814-ig Pestmegye által is hivatalosan igazolt, 
természetben és készpénzben subsidium rovat 
alatt 545.183 írt ezüst pénzben teljesített. 

Mit áldozott ezen közönség a szabadság-
harczban, nem emlitem, mert hazafi kötelességét 
telj esitette; mit kényszerült kiadni a 17 évi ön
kényes kormány rendeletére, elhallgatom, mert 
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ezen csapás közös voli minden ily várossal; de 
nem hallgathatom el azt,hogy az 1857-iki földteher-
mentesitési pótadó fejében kifizetett 242,081 frt 
6 2 '/2 krt. Jól tudom erre az ellenvetést: azt fizette 
minden, fizette a volt jobbágy, fizette a földesúr 
stb; igen de a jobbágy ingyen lett ura birtokának, 
a földesúr megkapta vesztett jobbágytelkének, 
zselléreinek kárpótlását, a mi sorsunk pedig, a 
fen emiitettek szerint, több egy millió áldozat mel
lett nem hogy jobbra, sőt roszabbra változott a 
nélkül, hogy törvényben alapült méltányos és 
igazságos óhajtásunk valósulására kilátásunk le
hetett volna. 

Ily szomorú helyzetben azt hiszem, nem túl
zott kérésem, hogy legalább az 1851-ki pátensek 
szerint meghatározott árát ama 375 teleknek 
mihamarabb a t. minisztérium által előterjesz
tendő törvényjavaslat folytán az ország által meg
téríttetni kérem, s ezen kérelmem pártfogását, a t. 
háztól várum. 

Mihályi Péter jegyző (oh ássa Gubody Sán
dor interpellatióját): „Az 1848-diki XII . törvóny-
czikk 9-dik szakaszában ez áll : „A már eddig 
kötött úrbéri örökváltsági szerződésekre nézve a 
jelen törvény alapján a körülményekhez képest 
a minisztérium fog igazság és méltányosság sze
rint intézkedni". Ennélfogva bátor vagyok a t. 
minisztériumhoz azon kérdést intézni: vajon a hi
vatkozott törvény alapján eljöttnek látja-e az időt, 
hogy az 1848 előtt kiváltságolt közönségeknek 
kárpótlásáról az igazság és méltányosság szerint 
gondoskodjék? és szándékozik-e még ezeu ülés
szak alatt arra vonatkozó tőrvényjavaslatot a kép
viselőház elé terjeszteni ? 

E l n ö k : Ezen interpellatio Írásban fog a mi
nisztériummal közöltetni. 

Nagy IgnáCZ : T. képviselőház ! Somlyó
hegy 17 szőlőbirtokosának és bortermesztőjé
nek alázatos folyamodványát van szerencsém a t. 
háznak bemutatni. Miután a folyamodványok 
rendszerint az illető bizottságokhoz szoktak uta
síttatni, én részemről az ily folyamodványok be
adásánál használtatni szokott hosszas indokoláso
kat nem helyeselhetem, de sőt megengedhető
nek sem tartom : (Helyeslés) ennek következtében, t. 
ház, csak épen néhány rövid szóval akarom a 
kérvény tárgyát előadni. (Zaj) Igen rövid leszek ; 
mégis elő kell adnom a folyamodvány tárgyát a 
legrövidebb kivonatban, különben nem tudná a 
t. ház, miért folyamodik az emiitett közönség. 

A gyó'r-pápai és molnár-graczi vasút nem 
csak az illető minisztérium által íöl van véve a 
magyarországi vasutvonalak közé, de az előmun
kálatok is készen vannak. sőt a consortium meg
alakult, s igy itt nem hiányzik egyéb, mint 
hogy ennek következtében a vonal tervezete a t. 

ház elé terjesztessék. Ezen consortium Pápától 
Nagy-Szőlősnek vagyis inmediate Somlyóhegy 
alatt kivánja ezen vasutat vitetni. Van egy mási k 
érdekelt fél, a mely Pápától Kis-Czell és Sárvá
ron Molnárig kívánná e vasutat vitetni, de a som
lyóhegyi birtokosok Somlyóhegy érdekéből, de 
országos érdekből is, ezen vasutvonalat egyenesen 
Somlyó alatt Molnárig kívánják vitetni. 

Ez tárgya az általam benyújtandó folyamod
ványnak, melyet a t. ház magas pártfogásába bá
torkodom ajánlani. Azt hiszem, találkozom a t. 
ház nézetével, midőn azt kérem, hogy ez a folya-
mondvány a vasúti bizottsághoz utasittassék. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : E kérvény a vasúti bizottsághoz 
utasittatik. 

Kérem a t. házat, méltóztassék Bobory kép
viselő urnák írásban beadott interpellatióját meg
hallgatni ; részemről azon helyzetben leszek, hogy 
a t. képviselő urnák azonnal felelhetek. 

Csengery Imre jegyző (olvassa Bobory 
Káioly interpellatióját); „Értesülvén, hogy több 
képviselőtársam a kormány kinevezésétől függő 
hivatalokra neveztetvén ki, mindamellett nem ad
ták be leköszönésöket, interpellálom az elnökséget, 
figyelmeztesse őket. hogy a ház által elfogadott 
követelményhez alkalmazkodjanak." 

Elnök": T. ház! Midőn a t. ház a tudva 
levő határozatot hozta, nem imperative hozta azon 
határozatot, hanem ezen szavakkal: „elvárja min
den képviselőtől". Azt hiszem tehát, nincs ok ab
ban kételkedni, hogy a háznak minden tagja ezen 
erkölcsi kötelezettség súlya alatt meg fogja tenni 
azt, a mivel a t. háznak tartozik. Ennek folytán 
azt hiszem, a t. interpelláló úr ezen nyilatkozattal 
meg lehet elégedve. (Helyeslés.) 

Zichy Nándor gr. a harmadik osztály részéről 
külön véleményt jelentett be a házadőa nézve. 

Zichy Nándor gr. előadó (olvassa a 3-dik 
osztály külön véleményét a föld- és házadóra nézve.) 

E l n ö k : Ki fog nyomatni ') és a képviselő 
urak közt oly időben kiosztatni, hogy a képviselő 
urak a tárgyalás előtt megkahassák. 

Napirenden van a bélyeg- és illetékről szói
törvényjavaslat végleges megszavazása. Fel fog 
olvastatni. 

Csengery I m r e j g y z ö (olvassa az elfoga
dott t'órvényjaslatot a bélyeg, illetékek és dijak tár
gyában.) 

E l n ö k : Kérem azon képviselőket, kik a tör
vényjavaslatot a bélyeg, illetékek, valamint a di
jak tárgyában, ugy a mint jelenleg felolvastatott, 
a harmadszori felolvasásnál elfogadják, méltóztas
sanak felállani. (Megtörténik.) Miután ezen tör-

M Lásd az Lománvok •iijií-ik számit 
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vényjavaslat átalánosságban és részleteiben elfo
gadtatott, a mélt. főrendi házzal fog közöltetni: e 
végre a t. ház beleegyezésével két vagy három 
perezre az ülést felfüggesztem, hogy a jegyzőkönyv 
hitelesíthető legyen. 

(Négy percznyi szünet múlva): 
Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa az ülés jegyző

kön vének a bélyeg, illetékek és dijak iránti törvény
javaslat elfogadására vonatkozó pontját.) 

E l n ö k : Nincs semmi észrevétele a t. ház
nak a jegyzőkönyv ellen? (Nincs!) Ennélfogva 
hitelesítve van. 

Horváth Döme képviselő úr a kérvényi bizott
ság részéről fog véleményes jelentést tenni. 

Horváth D ö m e e lőadó (olvassa a kérvényi 
bizottság jelentését): Pest sz. kir. város hatósága a 
Duna szabályozásra még a folyó évi országos költ
ségvetésbe bizonyos összeg felvételét és a folyam 
szabályozásának Buda Pest környékén azonnali 
megkezdését elrendeltetni kérő folyamodása elin
tézés végett a közlekedési minisztériumhoz áttéteti,i 
rendeltetik. (Helyeslés.) 

Bereg megye közönsége a Duna-Tisza közti 
csatornázás ellenében benyújtott javaslata szerint 
az alsó tiszai csatornázást pártoltatni kérő folya
modása; 

Iriny szatmármegyei község kérvénye a tisza
körösi csatorna létesítése iránt; 

Székelyhíd Bihar megyébe kebelezett mező
városi község szintén az iránti kérelmej 

Ottomány községnek Bihar megyében szintén 
ily tartalmú kérelme ; 

Pálfalu szatmármegyei község ssdntily tartal
mú kérelme: 

Szalacs biharmegyei község ugyancsak e 
tárgybeli kérelme; 

Szatmár-Nérneti város kérvénye szintazon 
tárgyban ; 

Kis-Kereki község képviselőinek szintezen 
íigybeli kérvénye: 

Zichy Ferencz gr. biharmegyei birtokosnak 
szintezen tárgyú kérelme; 

Győr megye közönségének a Duna folyamá
nak ármentesitéssel összekapcsolt szabályozását és 
egész hosszában biztos hajókázható karba helyez
tetését országos költségen mielőbb eszközöltetni 
kérő folyamodása : 

mindezen kérvények a közlekedési miniszté
riumhoz áttétetni i endeltetnek. (Mélyedés.) 

Bereg megye közönsége a képviselőknek az 
országos ülésekből gyakori kimaradását s állam
hivatal viselhetését meggátoltatni kérő folyamo
dása a házszabályok iránti törvényjavaslattal fog
lalkozó bizottsághoz áttétetni rendeltetik. (Helyes
lés.) 

A bodrogközi tiszaszabályozási társulat kö

zönségének kérvénye az iránt, hogy miután maga 
erejéből a szükséges és már nagy költséggel meg
kezdett szabályozást létesíteni a társulat nem ké
pes, országos segélyben részesittessék. Ezen kére
lem figyelembe vétel s intézkedés végett a közle
kedési minisztériumnak kiadatni rendeltetik. (He
lyeslés.) 

Pozsony megye közönségének a megyék ren
dezése alkalmával észrevételeit figyelembe vétetni 
kérő felterjesztése; 

Turócz megye közönségének a megyék és a 
felelős kormány közti viszony miképen leendő 
megoldása tárgyában fölterjesztett emlékirata : 

Torna megye közönségének a kassai magyar 
színház évi 18,000 forinttal segélyezését megálla-
pittatni kérő folyamodása ; 

a Jászkun kerület közönségének a kassai ma
gyar szinházat állandósittatni és segélyeztetni kérő 
folyamodása; 

Újvidék sz. kir. város közönségéé, melyben a 
szerb nemzeti szinházat országos alapból segélyez
tetni kér i ; 

az újvidéki szerb nemzeti színház igazgató 
választmányáé szintez iránt : 

mindezen kérvények használat végett a bel
ügyi minisztériumhoz áttétetni rendeltetnek. (He
lyeslés.) 

Árva megye közönségének kérvénye, a kas
sai színháznak országos alapból leendő segélyezése 
iránt Kassa város közönségének feliratát pártoló 
kérvénye tárgyában; 

Abauj megyebeli Komlós, Hollóháza, Kajata 
és Pusztafalu községek lakosainak az iránti kérelme, 
hogy az általok Bodnár Bertalan volt főszolgabíró 
kezéhez lefizetett s ez által elsikkasztott vizifecs-
kendó'k árának újból megfizetése alól felmentes
senek: 

intézkedés végett a belügyminisztériumhoz 
áttétetni rendeltetnek. (Helyeslés.) 

Dr. Schaller székesfehérvári lakosnak a him
lőoltást megszüntetni kérő folyamodása ; 

Trencsén megye közönsége a kassai magyar 
szinházat országos segélyben részesíteni kéri; 

Sz. kir. Arad város közönsége szintén az iránti 
kérelme; 

Szabolcs megye szintezen tárgybeli kérelme ; 
Liptó megye ugyancsak ez iránti kérvénye ; 
Sáros megye közönsége ugyancsak ily érte

lemben készített kérelme; 
Turócz megye közönsége szintezen tárgybeli 

felirata: 
a Hajdú kerület közönségének ugyancsak 

ezt kérő folyamodása; 
Veszprém megye közönségének szintez iránti 

kérelme; 
a Jászkun kerületek közönségének a budai 
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népszínházát 18,000 frtban segélyeztetni kérő folya
modása ; 

Liptó megye szintén az iránti kérelme ; 
Torn a megye szintezen tárgybeli kérelme ; 
Gredig Jeremiás és Feszter Antal nyíregy

házi czukrászok kérvénye, kik Nyíregyháza város 
tanácsa visszaélései ellenében vizsgálatot kérnek 
tétetni ; 

Bényey István színésznek a magyar színésze
ket választó polgári joggal felruházni kérő folya
modása; 

Zólyom megye közönségének a köz törvényha
tóságok önkormányzati jogkörének a miniszteri 
rendszerrel leendő kiegyezietése iránt beadott em
lékirata ; 

Esztergom megye közönségének szintezen 
tárgyban benyújtott emlékirata; 

Bereg megye közönségének szintez ügybeli 
felirata; 

Négay Gr. A. fogarasi gyógyszerésznek Fo-
garasban egy második gyógyszertárnak felállítását 
eltiltatni kérő folyamodása ; 

Melles Belizár nagymaróti h. jegyző emlék
irata az országos gyarmatosítás iránt; 

Vitencz és Dejte községek kérvénye, a hatá
rukban els zaporodott magas vadak kiirtása iránt; 

Felső- Tárkány község elöljárói és lakosai 
községöknek Borsód megyétől leendő elválasztá
sát és Heves megyébe kebeleztetését kérő folya
modványa ; 

a já.sz-kunkerületi lakosok kérelme , az 
1848. évi II . t. ez. 2. és XXVIII . t. ez. 3 szakaszának 
kiezikkelyezése iránt; 

a jász-kunkerületi lakosok kérelme az 
1848. évi XXII. t. ez. 4. szakaszban megérintett qua-
lificatióknak a kijelölés és képviselővé választásra 
vonatkozólag is leendő kiterjesztése iránt; 

Nagy Bánya sz. k. város közönsége kérelme, 
a kassai magyar színháznak országos alapból le
endő segélyezése i ránt ; 

Zemplén megye közönsége a néhány gör-
kath. lelkész által elkövetett izgatások megféke
zése miatt az ezen által kierőszakolt aláírással s 
községi pecséttel ellátott s a képviselőházhoz be
adott, a zempléni oroszok kívánalmát tárgyazó fo
lyamodványt áttekintés végett eredetben vissza
küldés mellett megküldetni kéri; 

Cseresznyés Károly köz- és váltóügyvéd , 
jelenleg nagy-károlyi lakos a szatmári fináncz-
hivatalnokok ellen szigorú vizsgálatot rendeltetni, 
Szatmár városa mostani tanácsát felfüggeszteni a vá
ros ügyvéd rendezésére országos küldöttséget nevez
tetni és magának teljes kérités kieszközlését kér i : 

mindezen kérvények a belügyminisztérium
hoz áttétetni véleményeztetnek. 

Csanády Sándor: Én azt hiszem , t. ház. 

hogy ezen utón a folyamodó czélt nem ér. Ha 
oly folyamodványok adatnak be a házhoz, me
lyekre nézve csak a ház hozhat határozatot, azo
kat, itt a ház előtt óhajtanám tárgyaltatni. {Felkiáltá
sok: Melyek azok?) 

E l n ö k : A kérvények mindig a kérvényi bi
zottsághoz szoktak utasíttatni ; a rajok adott véle
mény itt tágyaltatik, s igy e tekintetben a ház ha
tároz a bizottság véleménye felett. 

Csiky Sándor : T. ház! Itt egy kérvényre 
adott vélemény olvastatott fel. E kérvény, ha nem 
csalódom, Bényey Istváné volt, ki azt kéri, hogy 
a színészek szintén szavazati képességgel ruháztas
sanak fel, ha különben 300 frt jövedelmet felmu
tatni képesek. Erre azt mondotta a kérvényi bizott
ság, hogy a belügyminisztériumhoz kell e kérvényt 
utasítani. Én valóban nem tudom, mit csinál ezen 
kérvénynyel a belügyminiszter? A kérvényben 
foglalt tárgy a házhoz tartozik, azt tehát itt kell 
tárgyalni. A belügyminiszter avval nem tehet egye
bet, mint hogy levéltárába beteszi, hogy az soha 
napvilágot ne lásson. (Zaj.) 

Horváth D ö m e e l ő a d ó : Én nem fogadha
tom el a képviselő úr által elmondott nézetet. Az 
indok, mely a kérvényi bizottságot arra birta, hogy 
ezen kérvényt a belügyminisztériumhoz utasítani 
véleményezze, egészen más. Mindaddig, rnig a nem
zet felelős kormánynyal nem birt, addig, a mint 
emlékezni méltóztatnak, a különféle tárgyak egyes 
bizottságokhoz lettek utasítva és ott tárgyaltattak; 
minthogy pedig ezeknek hatásköre a felelős kor
mány kinevezésével megszűnt, azóta — mint 
mindnyájan jól tudjuk tapasztalásból s egyébiránt 
a dolog természete is ugy hozza magával — a 
törvényjavaslatok előterjesztésével az illető minisz
terek vannak megbizva. Már most Bényey folya
modik az összes vidéki színészek nevében, hogy azok 
a tisztviselő- és képviselőválasztásoknál szavazati 
joggal ruháztassanak fel; nagyon természetes, hogy 
az iránt törvényjavaslatot kell előterjeszteni; a 
kérvényi bizottságnak tehát nem lehetett e kér
vényt máshova, mint épen a belügyminisztérium
hoz utasítani, a melynek szakába vág ezen tör
vényjavaslatnak előbb-utóbbi előterjesztése. {He
lyeslés.) 

Csanády Sándor : I ly körülmények között 
tehát óhajtanám, ha kimondaná a ház, hogy e 
tárgyra nézve az illető belügyminiszter terjeszszen 
elő törvényjavaslatot. Valamint itt szóba hozatott 
egy kérvény is. a mely, ha jól emlékezem, óhajtja, 
miszerint mondassák ki : hogy a ki képviselő, az 
egyszersmind államhivatalnok ne lehessen. A kér
vényi bizottság ezt is a belügyiminiszterhez véle
ményezte áttétetni; óhajtanám e kérvényt illetőleg 
is kimondatni, hogy a belügyminiszter e kérdést 
illetőleg is törvényjavaslatot terjeszszen a ház elé. 
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H o r v á t h D ö m e e l ő a d ó : Szintén kötelessé
gemnek tartom, mint a kérvényi bizottság előadója, 
felszólalni, hogy a második tárgyra nézve tévesen 
méltóztatik visszaemlékezni. Ezen kérvény utasít
tatott a házszabályokkal foglalkozó bizottsághoz. 

HaláSZ B o l d i z s á r : Nem oda való volt! 
HOrVáth D ö m e e lőadó (olvassa a kérvényi-

bizottság jelentését): A pesti egyenlőségi kör kér
vénye a polgári házasság intézményének mielőbbi 
behozatala tárgyában; 

a Jászkun kerület közönsége kérvénye, mely
ben a királyi táblának kerületenkinti beosztása 
esetére Debreczen városát egy olyannak szék
helyéül kéri kitüzetni; 

Nagy-Bánya sz, kir. város közönségének 
szintezen ügybeli kérelme ; 

Szatmár-Németi város közönségének szint
ezen ügybeli kérelme; 

Debreczen város közönségének szintén ez 
iránti kérelme; 

Soprony sz.kir. város közönségének kérelme, 
melyben a királyi táblának feloszlása folytán ala-
kitandó dunántúli kerületi másod bíróság szék
helyéül Sopronyt kéri kijelöltetni: 

mindezen kérvények a törvénykezési bizott
ság által a polgári perrendtartás tárgyában be
adott iratokhoz csatoltatni rendeltetnek. (Helyeslés.) 

Duna-Pataj mezőváros az iránti kérelme, 
hogy az őt illető, már fel is számított úrbéri kár
pótlásiösszeg, kamatjaival kifizettetni rendeltessék: 
miután a folyamodó községnek 1867-ik évben a 
képviselőházhoz beadott, innét 1867. évi június 
26-án hozott határozat folytán az igazságügymi-
niszteriumh, z áttett hasonló kérvényére a bel
ügyminisztériumnál az 1867-iki augusztus 29-én 
elutasító 2. sz. a. végzés hozatott, a jelen kérvény 
mellékleteivel együtt kellő intézkedés végett az 
összes minisztériumhoz áttétetni rendeltetik. (He
lyeslés.) 

Nógrádmegyei balasagyarmati iparosok kér
vénye, melyben a czéh- és iparrendszert törvény-
hozásilag szerveztetni kérik, használatul az i]3ar-
és kereskedelmi minisztériumnak átadatni rendel
tetik. (Helyeslés.) 

Pestmegyei Promontor község elöljáróinak, 
az 1856-ban létrejött szőlődézmaváltság terheitől 
törvény által leendő felmentetésök iránti kérelme, 
a kérvény érdemét illető intézkedések eszközlése 
végett,az igaszságügyminiszteriumhoz áttétetni ren
deltetik. (Helyeslés) 

Sátoralja-ujhelyi szőlőbirtokosak a hegyvám 
megszüntetése iránt intézkedést kérnek tétetni. A 
beadott kérvény a hegyvám megszüntetését tár-
gyazó törvényjavaslat készítésekor figyelembe vé
tel végett az igazságügyminiszteriumnak kiadatni 
rendeltetik. (Helyeslés.) 

KÉPV. n. NAPLÓ. 186%. vni. 

Jász-Berény város képviseleti közgyűlésének 
kérvénye a Jász-Kunság által 1745-ben fizetett 
515,000 frt váltsági összegnek igazságos és méltá
nyos megtérítése iránt, úgyszintén a Jász-Kun ke
rület közönségének kérelme ugyanez ügyben, in
tézkedés végett a belügyminisztériumhoz áttétetni 
véleményeztetik. 

Szász K á r o l y : T. ház! Óhajtottam volna, 
hogy ezen kérvény ne a belügyminisztériumhoz, 
hanem az igazságügyminiszteriumhoz utasitta ssék, 
mert meg vagyok győződve, hogy az 1848 : XX. 
t. ez. 9-dik szakasza, mely az 1848. átalános úrbéri 
felszabadítást kimondotta, előbb történt úrbéri vált
ságok iránt a törvényhozás további intézkedését fen-
tartotta, ezen esetre is, legalább némileg, alkalma
zandó, a mennyiben a Jász-Kunság is, a mig a német 
rendnek volt elzálogosítva, mintegy úrbéri minő
ségű szolgálmány viszonyában állott, s már az 
1715-iki, ugy hiszem, XXXIV-dik t. ez. kimondotta 
azt, hogy a Jász-Kunság az ország és a kincstár 
költségén megváltassék s az által a megváltás or
szágos tehernek elismertessék. Történt azonban, 
hogy a Jász-Kunság 1745-ben magát saját költsé
gén váltotta meg minden ily úrbéri szolgálmány 
alól. Miután a kérvényi bizottság, tekintettel — 
ugy gondolom —- arra, hogy ezen ügy már az 
1745. s azóta íöbb országgyűlésen fenforgott s a 
Jász-Kun kerületek részéről szorgalmaztatott; te
kintettel arra, hogy azon országgyűlésnek ez ügy
ben már részint végzései, részint fentartásai voltak, 
melyeknek tisztába hozása és egymással való egy
bevetése, és átalán a tényállás felderítése nélkül 
lehetlen ezen kérdést világosan és határozottan 
megoldani, a belügyminisztériumot bizta megázzál, 
hogy ezen előzményeket, praemissákat előszedje, 
mely aztán azt az igazságügyminiszteriumnak fog
ná áttenni akkor, mikor az igazságügy minisztérium 
egy törvényjavaslatot fog előterjeszteni az általam 
is emiitett 1848. XII . t. ez. 9-dik szakaszban fen-
tavtott ügyek végleges elintézése végett: megnyug
szom tehát én a kérvényi bizottság véleményében, 
t. i., hogy a belügyminisztériumhoz tétessék á t ; 
csak azon óhajtásomnak akartam szót adni, melyet, 
meg vagyok győződve, valamennyi jászkunsági 
képviselőtársam magáévá tesz, hogy a belügymi
nisztérium ezen ügynek a régi országgyűlési acták 
által való tisztába hozatalát ne hátráltassa, hanem 
azokat tisztába hozván, az igazságügyminiszterium-
mal egyetértőleg majd annak idejében az úrbéri vált
ságnak az 1848. fölszabadítások előtt történt ur-
béri váltsággal együtt tekintetbe vételével törvény
javaslatot terjeszszen a ház elé. Ha ez meg fog 
történni, teljesen megnyugszom; ha azonban ez 
mellőztetnék, azon esetben fentartom magamnak 
azt, hogy a Jász-Kun kerület érdekében előterjesz
tendő törvényjavaslatra indítványomat megtegyem. 

34 
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Horváth Döme előadó: Mint előadónak 
pár felvilágosító szót kell mondanom a bizottság 
véleménye indokolására. A kérvényi bizottság 
nem csak azon nézetekből indult ki, melyeket előt
tem szóló képviselő úr felhozott, hogy e kérvény 
a belügyminisztériumhoz mint tisztán belkérdés 
utasittassék, hanem magának a képviselőtársam 
által felhozott törvény szelleme is azt kivánja, hogy 
oda utasittassék. Ugyanis a IX-dik törvényczikk 
l.szakaszában,de bevezetésében jóformán elmondja, 
hogy az úrbéri szerződések alapján eddig gyakor
latban volt szolgálmányok miként szűnnek meg ; 
de egyúttal a Xll-dik törvényczikk, mely az ur-
bériségeket illeti, 9-dik szakaszban ezt mondja: „A 
már eddig kötött úrbéri örökváltsági szerződé
sekre nézve a jelen törvény alapján a körülmé
nyekhez képest a minisztérium fog igazság és mél
tányosság szerint intézkedni0. Miután az 1848-
diki események, de az azelőtti körülmények is, a 
Jász-kun kerületet nem érték az urbériségben 
ténylegesen; de miután nem érték az örökváltság 
szerződésében sem, mert az a múlt századok óta az 
országgyűlésnek és az országgyűlés határozatainak 
tárgya volt: a kérvényi bizottság ezen szakasz 
szellemében nem tekinthette a Jász-kun kerület és 
Jász-Berény városa kérvényét másnak, mint tisz
tán belügynek. Ezek a nézetek birták a kérvényi 
bizottságot arra, hogy ezt mint tisztán belügyet a 
belügyminisztériumhoz utasitsa. (Helyeslés.) 

Sípos Orbán: Néhány megjegyzést kivá-
nok tenni az előadó úr előadására. A mennyiben 
ezen kérdés a magokat szerződésileg megváltott 
községek ügyeinek elintézésekor szintén szőnyegre 
kerül, az esetben nem szándékom jelenleg e tárgyba 
bocsátkozni, annál kevésbbé, mert képviselőtársam 
Szász Károly úr is megnyugodott a bizottság vé
leményének előadásában ; különben is a kérvények 
ilyen alkalmakkor, midőn t. i. a minisztériumhoz 
küldetnek, tárgyalás alá nem vonatnak. Ennél
fogva főntartva az igen t. előadó úr véleményére 
annak idejében megjegyzéseimet megtenni, mert 
ugy tartom, hogy a Jász-kun kerület megváltási 
ügye teljesen azonos a magokat szerződésileg 
megváltott községek megváltási ügyével: most 
ezen kijelentés fentartása mellett csatlakozom 
Szász Károly képviselőtársam előadásához. 

Horváth Döme előadó (oh ássa a kérvényi 
bizottság jelentését): Rabé község Torontál megyé
ben a szőregi kir. kincstári földekből 20 évi bér
let mellett 1280 láncz földet kér magának áten
gedtetni, minthogy a családok szaporodása követ
keztében az eddig használt 474 láncz földből meg 
nem élhetnek; 

Mándics János huszti lakos az 184%-ben a 
szabadságharcz alatt kiszolgáltatott 610 frt 57 ]/s 
kr. megtérittetését kéri ; 

Kecskemét város közönsége kérvénye az 
iránt , hogy illetéktelen megadóztatása iránt be
adott kérelme valahára elintéztessék és sérelmei ör-
vosoltassanak; 

Lehoczky Mór volt honvéd huszárfőhadnagy 
az 184 %. évi szabadságharcz ideje alatt a ráczok 
által elpusztított és 20,000 frt értékű vagyonát 
megtéríttetni, vagy a kassai kerületben pénzügyőri 
biztosi állomásra magát kineveztetni kér i ; 

nemes Csik szék 1861. évbeli tisztikara kér
vénye 1861 évből hátramaradt fizetései kiszol
gáltatása végett; 

Borai Pál, Erdei István és Jer Sámuel örökö
sei nagy-károlyi lakosok és szijgyártó-mestereknek 
a magyar hadsereg részére 1849-ben átszol
gáltatott szijgyártómunkák kegyes kifizettetése 
iránti kérvénye; 

Weinmann Lipót ungvári lakos kérelme az 
1849-ben a magyar álladalom részére teljesített 
több rendű szállítmányokért az állampénztárból 
utalványozott, de ki nem fizetett 12.713 frt 49 
ezüst pénzbeli összeg kifizetése i ránt ; 

Nagy Sándor , hód-mezovásárhelyi lakos 
kérelme, az országos honvédség részére 1849-ben 
kiszolgált felszerelésekért járó 3613 frt 8 kr. pp . 
megtérittetése iránt; 

Zsigárd község folyamodása az iránt, hogy 
miután 1849-ben a határban vivott csata alkal
mával a teljesített becsű szerint 171.067 frtra menő 
kárt szenvedett, utóbb árviz s más elemi csa
pások által is több éven át sújtatott. 4 évi adó
elengedésben részesittessék; 

Bolla Bálint nyugalmazott állami bányatiszt 
fizetésrövidités által okozott 3200 frt megtérítés
nek elrendelését kér i : 

özvegy Halasy Ignáczné, sz. Tallián Mária 
az iránti kérelme, hogy az 1848-ban a haza szük
ségére készpénzben kölcsönzött és a magyar kor
mány által kincstárilag utalványozott 876 frt 45 
kr. követelése kifizettessék ; 

Filó Antal pestmegyei kerepesi lakos ké
relme, 1849-ben a magyar hadsereg részére ki
szolgáltatott marhahús árának 91 frt 36 krral 
leendő kifizetése iránt: 

mindezen kérvények elintézés végett a pénz
ügyminisztériumhoz áttétetni rendeltetnek. (He
lyeslés.) 

Nádudvar községe a maradványföldeknek 
és úrbéri természetű szőlőknek országos megvál
tását törvény által meghatároztatni kéri ; 

Kisbér község lakosai az úrbéri perökben ho
zott itélet végrehajtását a törvényhozás intézke
déséig felfüggesztetni kérik: 

Babics István és Eisenman János deméndi 
földbirtokosoknak nyilatkozata a Deménd hely-
ségbeliek által a képviselőházhoz benyújtott és 
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innen az igazságügyminiszteriumhoz áttett, a ta
gosítás alkalmával szenvedett állítólagos sérel
mek orvoslását tárgyazó kérvény ellen ; folyamo
dók az ebben felhozott panaszokat alaptalanok
nakkijelentvén, észrevételeiket figyelembe vétetni 
kérik; 

Miskolczi Rozália férjezett Kovács Antalné 
csik-szeredai lakos kérvénye az iránt , hogy 
Bocskor Ádám elleni, a hétszemélyes táblához fel
terjesztett perének sürgősen leendő ellátása és le-
küldése elrendeltessék; 

Porgány község (Torontál megyében) kér
vénye , melyben az úrbéri maradványföldeknek 
kárpótlását az országos földtehermentesitési alap
ból elrendeltetni kéri ; 

János István és érdektársai Pest megye 
Fájsz községbeli lakosok az iránti kérvénye, hogy 
curialis birtokok iránti perökben egy érdekeletlen 
biróság kinevezése elrendeltessék; 

a szikszói volt úrbéres, telkes és zsellér 
lakosok kérelme a tagosítás alkalmával rajtok el
követett sérelmeik orvoslása iránt: 

mindezen kérvények elintézés végett az 
igazságügyminiszterhez áttétetni rendeltetnek. (He
lyeslés.) 

Maszti pozsonymegyei volt úrbéres község 
kérelme a maradványföldek megváltására vonat
kozó rendeletek megváltoztatása i ránt ; 

Nagorszki Bódog meghonosult magyar pol
gár kéri magát Grácsországból a magyarországi 
telekadóhivatalhoz áttétetni; 

GrÖrnör megyében kebelezett Sajó-Keszi köz
ség több volt úrbéres lakosainak földesuraik által 
úrbéri természetű birtokaik törvénytelen elfoglaí-
tatását meggátoltatni kérő folyamodása ; 

Heves megyébe kebelezett Dorogháza köz
ségébenlakó Bakos család számos tagjainak a mái-
törvény utján régebben ellátott úrbéri ügyök új
ból elintézését megrendelni s addig a teljesítésbe 
vett határtagositást felfüggeszteni, vagy ha ez 
már teljesíthető nem lenne, igy az úgynevezett 
magyarországi földre telepitett, 184 8 előtt káborit-
tatlanul birt földeknek, az azok hasznát élvezők 
birtokában meghagyása s illetőleg visszahelye
zése iránt az érdekek kielégítésére szolgáló tör
vényt alkotni kérő folyamodványa; 

nyitramegj^ei Farkasd mezőváros közönségé
nek a maradványföldek váltsági kérdését mielőbb 
törvény által szabályoztatni kérő folyamodása ; 

Miké József és Juliána al-torjai lakosok ké
relme az iránt, hogy miután atyjok által az 1848 
előtt fenállott székely-huszár-lóvásárlási pénzalap
ból kölcsönzött 200 frt 1849 augusztus 4-én 
Kossuthpénzjegyekben beszolgáltatott, a m. k. 
kincstári ügyészség beperesitése folytán ellenök 
hozott elmarasztaló ítélet megsemmisíttessék ; 

Turánszky Nándor aranyos-maróti lakosnak 
az államjövedelemek kezeléséről beadott emlékira
tát figyelembe vétetni kérő folyamodása; 

Ónod város lakosai a tagositás alkalmával 
úrbéri és remanentialis földjeiktől lett elszakitá-
suk által szenvedett sérelmök orvosoltatását kérik ; 

Ürmös Felső-Fehér megyébe kebelezett község 
volt úrbéres lakosai kérelme volt földesuraik el
len a községi közös erdő és legelő használatában 
leendő megvédésök végett; 

özvegy Tömöri Miklósné nádudvari lakos 
kérelme, lakházának volt földesura által lett elár-
vereztetése megsemmisítése iránt; 

Leicht Bernát trencsénmegyei tepliczi lakos 
az iránti három rendbeli kérelme, hogy Ötlik 
András és neje elleni pere átvizsgáltassék és 
részére kedvezően elintéztessék : 

mindezen kérvények az ígazságügyminiszter-
riumhoz áttétetni rendeltetnek. (Helyeslés.) 

Zala megye közönsége kérelme, hogy a me
gye területén fekvő, s jelenleg az alsó-ausztriai got-
viczi apátsághoz kebelezett zalavári apátság ho
zandó törvény által az emiitett apátságtól elvá-
lasztassék és a jezsuita rendnek adományozott ka-
pornaki apátság a magyar kath. egyháznak visz-
szaadassék ; 

Nagybánya város közönsége kérelme, mely 
ben a részére, mint kegyuriságot gyakorló testű 
let részére járandó bordéz ma-kárpótlás megtérí
tése iránt az 1848-iki XI I I t. czikk 3. szakasza ér
telmében utólagosan teljesítendő intézkedések mi-
elébbi foganatosítását kéri : 

elintézés végett a vallás- és közoktatási mi: 
niszteriumhoz áttétetni rendeltetnek. (Helyeslés.) 

Czehovszky Leo lovag, 1849-ben nmgyar 
ezredes, galicziai prsemysli községi lakos, a 
honvédalapból segélyeztetése iránt múlt évben 
beadott kérvényét pártoltatni s az eredményről 
magát értesíttetni kéri. Nevezettnek kérvénye már 
a honvédelmi minisztériumhoz rég áttétetvén, és 
kérelme a hivatalos lapban közzé tett értesülés 
szerint el is levén intézve, kérelmezőnek hivatalos 
utón értesítése végett, ha még ez eljárás szüksé
geltetnék, e kérvény szintén a bonvédelmi minisz
tériumhoz áttétetni rendeltetik. (Helyeslés.) 

Bakabánya sz. kir. város közönsége kérelme 
a kegyelmi jogok és kötelezettségek eltörlése 
iránt; 

Neumann Vilmos kolozsvári lakos a kolozs
vári tanácsot hátralevő tanári fizetésének besze
désére köteleztetni kéri ; 

Jánosy Lajos erdélymegyei áldozár a tömösi 
veszteglő hivatal idegen katonai hivatalnokai 
által szenvedett zaklatásait s papi hivatalának el
vesztését panaszolván, kiállott 7 évi internálás után 
rehéz betegséggel és szükséggel súlyosított jelen-
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légi szánandó álíapotjatekintetéből ügyének meg
vizsgálásáért s addig is némi segedelemért folya
modik : 

mindezen kérvények a cultusminiszterium-
hoz áttétetni rendeltetnek. [Helyeslés.) 

Fecser József biharmegyei görbedi községi 
tanitó a népnevelés és néptanítói helyzet tárgyá
ban javaslatát a törvény alkotásánál figyelembe 
vétetni kéri. Jelen javaslat figyelembe vétel és 
használat végett a közoktatási minisztériumnak 
kiadatni rendeltetik. (Helyeslés.) 

Halmosy Endre előadó (olvassa a Mrvényi 
bizottság jelentését) : Nagy János volt honvéd
őrnagy és esztergomi lakos kérvénye, öreg nap
jaira kiérdernlett ellátása s 2100 frt kára megtérí
tése iránt, a honvédelmi és pénzügyi minisztéri
umokhoz áttétetni rendeltetik. {Helyeslés.) 

Baróti András kézdi-szentléleki lakos kérvé
nye, már 1849-ben részére meghatározott 20 kr. 
rokkanti tápdij utalványozása i ránt ; 

Nagy Menyhért tordamegyei alsó-járai szüle
tésű tanuló és besorozott, jelenleg szabadságos ka
tonának törvényellenes besoroztatása alóli felmen
tése iránti kérelme; 

báró Lo-Presty Henrika özvegy Aker-
mann bárónénak temesmegyei földbirtokosnak az 
irántikérelme, hogy az idősb néhai báró Lo-Presty 
Lajos utáni hagyaték a Ludovicum részére bizto-
sittassék ; 

Kubinyi Dezső m. kir. pénzügyminiszteri 
számtiszt az iránti kérvénye, hogy miután ő az 
1861-ben a Buttler-féle m. kir. katonai akadémiai 
alapítványból részesülésre megválasztatott, és 
mégis Kassán és St. Pöltenben a katonai inté
zetekben szülői fizetése folytán neveltetett, azon 
2000 frt., mely az akadémiában léte alatt nevelé
sére fordítandó lett volna, neki kifizettessék; 

Pest város közönsége a Ludoviceumnak ere
deti rendeltetésére leendő alkalmaztatása és 1849-ik 
évben lefoglalt vagyonának visszaadása iránt Vas 
megye által benyújtott felterjesztését pártolja : 

mindezen kérvények intézkedés végett a 
honvédelmi minisztériumhoz áttétetni rendeltet
nek. (Helyeslés.) 

Temesvár város közönségének a magyar 
hadsereg nemzeti lábra állítása és a honvédelmi 
rendszer mielőbbi életbe léptetése iránti kérelme; 

Trencsén megye közönségének kérelme szintez 
ügyben; 

Nyíregyháza városa közönségének szintezen 
tárgybeli kérelme ; 

Torna megye közönségének szintily nemű 
kérvénye; 

Bereg megye közönsége kérelme szintez 
ügyben: 

Duna-Földvár mezőváros közönségének szint
ezen tárgybeli kérelme ; 

Három és Miklósvár szék közönségének 
ugyancsak ily tartalmú kérelme; 

Fehér megye közönségének felterjesztése 
szintez ügyben ; 

Szabolcs megye közönségének kérelme szint
ezen tárgvban ; 

Győr megye közönségének szintily értelmű 
kérelme; 

Békés megye közönségének szintez ügybeli 
kérelme; 

Esztergom megye közönségének felterjesztése 
szintezen tárgyban; 

Arad megye közönségének kérelme ugyan
csak ezen tá rgyban; 

a Jászknn kerületek közönségének felirata 
szintez ügyben; 

Szabadka váios közönségének szintez en tárgy
beli kérelme: 

Magyar-Ovár mezőváros elöljáróinak szint
ezen tárgyú kérvénye; 

Nagy-Kanizsa város közönségének szintez 
ügyben tett felterjesztése; 

Kővár vidék közönsége szintezen tárgyban, 
valamint a Ludoviceumnak eredeti czéljára leendő 
alkalmaztatása iránti kérelme: 

mindezen kérvények a honvédelmi miniszté
riumhoz áttétetni rendeltetnek. (Helyeslés.) 

B. Szekendorff Oszkárné sz. Guzieh Fran
ciska tabi lakos kérvénye, melyben Zichy An
tal somogymegyei zalaközségi birtokos és tabi 
választó kerületi országos képviselő elleni ügyében 
az iránt folyamodik, hogy Somogy megye fenyítő 
törvényszékének 1867. november 29. 1334. sz. a. 
kelt végzésével elrendelt bünvizs^álatra a neve-
zett képviselőnek személyes előállítása engedélyez
tessék : miután a közvád alá eső bűnügyben a 
képviselői immunitás alóli felmentést csak a köz
vádló, jelen esetben tehát csak a megyei tiszti 
ügyész kérhetné; miután továbbá a folyamodó nő 
által felhozott tények, ha hitelesen be is bizonyit-
tattak volna, közvád alá eső bűnténynek tényálla-
dékát Zichy Antal képviselő ellen meg nem álla
pítanák, és Somogy megye törvényszékének folya
modó által hivatkozott 1867. november 29-én 
kelt végzésében, de az általa becsatolt főbírói idé
zésben is a vizsgálat csakis Hecs Károly ellen 
rendeltetett el, s igy azon állítása, hogy az a neve
zett képviselő ellen is elrendeltetek, valótlannak 
tűnik k i ; miután végre Somogy megye főügyészé
nek hivatalos bizonyítványa szerint nevezett kép
viselő ellen Somogy megye fenyítő törvényszéke 
előtt bünvizsgálat sem ezen, sem egyéb tárgyban 
folyamatban nincsen : a folyamodás teljesen alap
talannak bebizonyult: miért is az visszautasittatni 
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és a visszavételig a levéltárba eltétetni rendeltetik; 
a házszabályok átvizsgálásával megbízott bizott
ság pedig utasittatik, hogy hasonló megtámadások 
meggátlására nézve javaslatot terjeszszen a 
ház elé. 

E l n ö k : Nem tudom, magáévá teszi-e a t. ház 
a bizottság azon indítványát, hogy a házszabá
lyok átvizsgálására kiküldött bizottság javaslatot 
terjeszszen elő ez ügyben ? 

Csanády Sándor: Nézetem szerint az nem 
tartozik oda; ennélfogva nem fogadhatom el e 
véleményt. 

Halász Bo ld izsár : T. ház! Mindjárt első 
tekintetre szembe ötlik, hogy a házszabályok által 
nem lehet meggátolni azt, hogy valaki valamely 
országgyűlési képviselőt becsületében meg ne tá
madjon. A házszabályok utján nem lehet valaki
nek becsületét visszaszerezni; annak megvan a 
maga törvényes útja és módja. 

Elnök : Miután a házszabályok vizsgálására 
kiküldött bizottság amúgy is meg van bizva azzal, 
hogy az egészre nézve adjon be javaslatot, ennél
fogva fölösleges azt ez ügyben különösen felhívni. 
(Helyeslés.) 

Halmosy Endre előadó (ol vassá a kér
vényt bizottság jelentését) : Szab. kir. Zombor város 
közönsége aziránti kérvénye , hogy közrendé
szeti és törvénykezései költségei a városnak a 
múltra megtéríttessenek, jövőre pedig az állam 
pénztárból fedeztessenek : a mennyire a múltra 
vonatkozó megtérítést illeti, a pénzügyi miniszté
riumhoz, a mennyiben pedig a jövőre való rendel
kezést illeti, az állandó pénzügyi bizottságnak 
kiadatni rendeltetik. (Helyeslés.) 

Loschan József Sándor, segéd a kassai kata-
stralis felügyelőségnél kérelmezi, hogy az ezennel 
benyújtott, a katastralis felmérési reformokat tár-
gyazó tervei elfogadtassanak. Ezen fontos ügyben 
jelen beadott kérelem és tervezet figyelembe vé
tel és eshetőleg használat végett a pénzügyminisz
tériumnak kiadatni rendeltetik. (Helyeslés) 

Több pesti polgár által a pesti országos va
kok intézete alapjának bővítése és egy vakokat 
ápoló intézetnek felállítása ügyében beadott ké
relme, az ügy fontosságánál fogva figyelembe 
vétel végett az összes minisztériumhoz áttétetni 
rendeltetik. {Helyeslés.) 

A Hajdú kerület közönsége az iránti kérelme, 
hogy miután az 1863. évi adó elengedése végett 
beadott kérelme a pénzügyminisztériumtól eluta-
sittatott, igazságos kérelme teljesitése végett a 
képviselőház intézkedjék: miután ez ügyben a 
pénzügyminisztérium már rendelkezett, de ezen 
rendelkezéssel a folyamodó kerület meg nem elég- I 

szik: jelen kérelem intézkedés végett az összes 
minisztériumhoz áttétetni rendeltetik. [Helyeslés) 

Bélabánya város közönségének kérvénye, 
mely szerint Selmecztől különválasztásáért és tör
vényes autonómiájának helyreállításáért esede
zik : jelen kérvény tartalma szerint a kérelmező 
város közönségének hasonló folyamodása követ
keztében a m. kir. belügyminiszter által intézke
dés tétetvén, ugyanazért a jelen ujabb kérvény 
az összes m. kir. minisztériumhoz áttétetni rendel
tetik, megjegyeztetvén, hogy a hivatkozott okmá
nyok a kérvényhez nem csatoltattak. (Helyeslés) 

BorOS B á l i n t e lőadó (olvassa, a kérvényt bi
zottságjelentését) : Aranyos szék közönségének a só-
ügyben az erdélyi gazdasági egyesület által bea
dott javaslatát pártoltatni kérő folyamodása a 
ház leváltárába letétetni rendeltetik. (Helyeslés.) 

Pozsony sz. kir. város közönsége az iránti 
kérvénye, hogy lakói az uj építmények ideiglenes 
adómentességére nézve a budu-pestiekkel hasonló 
kedvezménvben részesittessenek, a bázadó iránt 
előterjesztett törvényjavaslathoz csatoltatni rendel
tetik. (Helyeslés) 

Szatmár megyébe kebelezett Nyír-Megyés 
község lakosainak az úrbéri rendezés keresztül
vitele körül elkövetett visszaélések és szabályta
lanságokból kifolyó sérelmeik orvosoltatása tár
gyában beadott azon kérvén y e , mely már az 
igazságügyi minisztérium által is vizsgáltatott és 
elutasító végezessél elláttatott , levéltárba tétetni 
rendeltetik. (Helyslés.) 

Szatmármegyei Sürgyefalu közönségének 
a faizás és szabad legeltetés tárgyában az 1848 
előtti állapot fentartása iránti kérvénye a belügy
minisztériumhoz teendő át. 

S t o l l K á r o l y : Ez a kérvény a pénzügymi
nisztériumhoz teendő, nem a belü«-vminiszterium-
hoz. Ez oda tartozik : mert ezen kérdések mindig 
a pénzügyminisztériumnál folytak. Különben ez 
itt, egy hosszú circulns vitiosus. Ugyanis ott egy 
jegyzőkönyv vétetett föl 1856-ban, melyben ki
mondatott, hogy a legeltetés a juhokra nézve az 
erdőkben nem tilos. P̂ z nagyon áll, mert a szálas 
fák közt csakugyan nem árt a juhok legeltetése; de 
tiltva volt azelőtt. Ez alól azonban fölszabadult és 
két éven át a legeltetés szabadon gyakoroltatott, 
tehát ugy szólván egy esztendőn túl törvényessé 
vált. Utólag azt megint betiltották. Jó volna ezt 
itt észrevétetni, különben e körülményt nem fog
ják tudni. Epén azért kérném e kérvényt a pénz
ügyminisztériumhoz áttétetni. 

Boros B á l i n t e lőadó : Mint a kérvényi 
bizottság előadója bátor vagyok a tisztelt ház 
figyelmét felkérni, hogy mi.iden legeltetési kér
désből eredhető ilyen ügy elintézése nem a pénz
ügyminisztériumot, hanem a belügyit illetvén : 



270 CCLIII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Július 2. 1868.) 

azért vett magának bátorságot a kérvényi bizottság 
ezt is, mint az ehhez hasonló ügyeket, a belügy
minisztériumhoz áttenni. {Helyeslés. Maradjon!) 

E l n ö k : Elfogadja a ház, hogy ezen kérvény 
a kérvényi bizottság véleményével egyezőleg a 
belügyminisztériumhoz tétessék át? {Elfogadjuk!) 
Ennélfogva ezen kérvény a belügyminisztérium
hoz tétetik át. 

B o r o s B á l i n t e lőadó (olvassa a kérvényi 
bizottság jelentését) : Tóth Mátyás, Varga Bálint és 
több pestmegyei ordas-községi lakosok kérvé
nye, melyben az 1849. évben a császári hadsereg 
által elégetett 3 teherszállító hajójok megtérítését 
kérik; 

Munkács város közönségének a m. kir. pénz-
ügyfelügyeló'ségi hivatalnak Munkácson leendő 
meghagyását kérő folyamodványa; 

Kiss Ferencz pestmegyei ráczkevi lakosnak,28 
lakos társa nevében is beadott kérvénye, melyben 
az orosz császári hadsereg részére 1849-ben teljesí
tett előfogatozási dijak megtérítését vagy az állam
adóba betudatását kéri ; 

Stoll Károly, Szatmár megye nagybányai vá
lasztó kerülete országgyűlési képviselőjének, Dob-
ravicza község kérvénye folytán, a nagybányai 
kincstári uradalomhoz tartozó több községek föld
becslési munkálatait hova hamarább fölülvizsgál
tatni és az adóalap tényleges állásához képest 
átidomittatni kérő folyamodványa; 

Raics Alajos bajai lakosnak a tőle 1849. évben 
elvett 318 frt 15 krt tevő magyar bankjegyeket 
megtéríttetni kérő folyamodványa; 

Bag község elöljárósága azért folyamodik, 
hogy az 1849. évben a pesti cs. kir. térparancs-
noksághoz beadott magyar bankó, mint -árva pénz, 
a folyamodó község árvapénztárának megtérít
tessék; 

Müller József pesti sorsjátékgyüjtőnek a ma
gyar hadjáratban a fegyvergyárra fordított mintegy 
3000 frt követelését megtéríttetni kérő folyamod
ványa ; 

özvegy Manvitt Andrásné szül. Oroszi Anna 
huszti lakos kérvénye a szabadságharcz bajnokai 
részére kiszolgáltatott élelmi czikkekért járó 5250 
frt követelése kifizetése iránt ; 

Szabó Gábor fülöpszállási lakos s több érdek
társainak, a magyar pénz beszedése által szenvedett 
káruk megtérítése iránt még múlt évben beadott 
kérelmöknek sikert eszközöltetni kérő folyamod
ványa : 

mindezen kérvények a pénzügyi minisztéri
umhoz áttétetni rendeltetnek. (Helyeslés.) 

Szontagh P á l e lőadó (gömöri, olvassa a kér
vényi bizottság jelentését) : Heves-Szolnok megyébe 
kebelezett Tisza-Nagy-Rév község lakosai kérelme 
a szőlődézsma országos közköltségen leendő meg

váltása iránt. Az idézett törvényczikk hordereje 
folyamodók szerződési viszonyáig ugyan ki nem 
terjedvén, mindazonáltal lehető használat végett 
e kérvény az igazságügyi minisztériumhoz áttétetni 
rendeltetik. (Helyeslés.) 

A Bukarestben lakó számos magyar alattva
lók, a Romániában lévő konzulságot politikai és 
kereskedelmi tekintetből a magyar érdekeknek 
megfelelőbben szerveztetni, és a hivatalnokok közé 
a dualismus és paritásból kifolyólag magyarokat 
is alkalmaztatni kérnek. E figyelemre méltó kérelem 
intézkedés végett a kereskedelmi minisztériumhoz 
áttétetni rendeltetik. (Helyeslés.) 

Beké Gábornak a pest-ujvidéki vasút és mel
lék ágai kiépítése iránt beadott kérvénye elintézé
sét szorgalmazó kérvénye ; 

Ér-Diószeg Bihar megyébe kebelezett mező
város község kérvénye a tisza-ér-körösi csatorna 
létrehozatala iránt; 

Gyoma mezőváros Békés megyébe kebelezett 
község kérelme sziutezen tárgyban; 

Csakaly községnek Bihar megyében szintez 
ügybeli kérvénye; 

Szarvas mezőváros kérelme szintezen tárgy
ban ; 

Endrőd Békés megyébe kebelezett község kér
vénye , a tiszalök-gyomai és a pest-csongrádi 
csatorna létesítése iránt; 

Kecskemét város közönségének kérvénye, 
hogy a tervezett pest-csongrádi hajózási csatorna 
a kérelmező város közvetlen közelében vitetni ren
deltessék ; 

Zala megye közönségének a győr-gratzi vasút
vonal helyett az országos érdeknek is inkább 
megfelelő buda-gratzi vasút kiépítését eszközöltet
ni kérő folyamodása; 

Jánosháza és vidékének, a győr-gratzi vasút
vonalnak pápa-molnári részét a Rába-völgy i ránya 
ellenében Nagy-Szőlős-Jánoskáza felé vezettetésé-
nek megállapítását kérő folyamodványa; 

Békés megyebeli Szeghalom község lakossága 
egy tisza-körösi hajózási és öntözési csatornát állam-
segélyzéssel községe közelében kér létesíttetni; 

Békés megyebeli Füzes-Gyarmat községé
nek ugyanazt kérő folyamodványa; 

Temesvár város közönségének Krassó megye 
feliratát egy Temesvárról Lúgosnak Orsovára ve
zetendő pályára vonatkozólag maga részéről is pár
tolván, a képviselőház figyelmébe ajánló kér
vénye ; 

Szászváros közönségének a gyulafehérvár-
nagy-szeben-verestoronyi vonalat a vasúthálózati 
tervbe felvétetni kérő folyamodványa : 

mindezen kérvények a vasúti bizottsághoz 
áttétetni rendeltetnek. (Helyeslés.) 

A miskolczi görög-keleti egyház község kér-
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ténye , a vallás- és közoktatásminiszter által elő
terjesztett törvényjavaslat ellen a pesti, kecskeméti 
és szentesi görög-keleti egyház községek részéről 
benyújtott felszólalás s illetőleg kérvény pártolása 
iránt; 

a gyöngyösi görög-keleti egyház község 
elöljáróinak szint ily tárgyú kérelme ; 

a karczagi és tokaji görög-keleti egyház 
községeknek kérvénye szintén a fenebbi tárgy
ban : 

miután ez ügyben a törvényczikk már az 
országgyűlés által megállapittatott, jelen kérvé
nyek már figyelembe nem vétethetvén, visszavéte
lig a levéltárban letétetni rendeltetnek. (He
lyeslés.) 

Segesvár városnak a Schmidt Konrád szász 
ispán nyugalmaztatása tárgyában hozott szász uni-
versitási kérvényhez csatlakozva, a comesválasztási 
jog visszaállítását kérelmező folyamodványa; 

segesvári több lakosnak,Schmidt Kanrád szász 
gróf iránti eljárását a kormánynak helyeselve, 
az ezen érdem a szász minoritás által beadott kér
vényt figyelem nélkül hagyatni kérő folyamodvá
nya : 

miután ezen ügy legközelebbi határozat által 
meghaladtatott, jelen két rendbeli kérvény tudo
másul vétetvén, levéltárba tétetni rendeltetik. (He
lyeslés.) 

HalmOSy Endre e l ő a d ó (olvassa a kér
vényt bizottság jelentését) : Lapu Sándor, Szenté 
Dániel, Oláh János, Rolko Tamás és Raiz Lajos 
öcsödi lakosok és szücsmesterek 1849 évben a ma
gyar honvédsereg részére szerződésileg készitett 
és később a cs. kir. csendőrök által elkobzott 
487 darab bornyutarisznyának árát 3664 frt 
67VS kr. értékben magoknak megtéríttetni ké
r ik ; 

Jeney István kolozsvári lakosnak az 1848-ik 
évben a magyar kir. kormánynak kölcsönzött 12 
ezer forintjából még megtéritetlen 4000 frtot 
6% kamataival együtt visszafizettetni kérő folya
modványa; 

Alsó-Fehér megye közönségének az erdélyi 

gazdasági egyesületnek sóügyben felterjesztett 
emlékiratát pártoltatni kérő felirata; 

a Jászkun kerület közönsége egy mellékelt 
kimutatásban kitüntetett 299,000 frtnyi törvény
hozási költségének, az 1861 — 1866-ig terjedő idő
szakra megtérítését kér i ; 

Oláh Grábor aradi ügyvéd néhai Grogor Emá
nuel hagyatékából őt illető jutalmazás kifizetése 
iránt érvényes intézkedést kér tétetni: 

mindezen kérvények a pénzügyminisztérium
hoz véleményeztetnek áttétetni. (Helyeslés.) 

Suhajda József és társai az iránti kérvénye, 
hogy Pest megyében kebelezett Irsa községben 
építendő részvénytársulati gőzmalomra a regale-
jogok tekintetbe vétele nélkül engedély adassék: 
miután ezen kérvény tárgyában az illető kereske
delmi minisztérium, az A és B. alatti mellékletek 
szerint, már rendelkezett, ezen kérvény ezúttal 
törvényhozási intézkedés tárgya nem lehetvén, az, 
mellékleteivel együtt, visszavételig a levéltárban 
letétetni rendeltetik. (Helyeslés.) 

Kecskemét város közönségének kérvénye, 
melyben azért esedezik, hogy a. földesúri váltságra 
fordított összegekért az 1848. XII . t. ez. 4 szakasz 
értelmében kártalanittassék : miután a kérelemben 
felhozott 1848. törvény a magokat már előbb meg
váltott községek kártalanítása iránti intézkedések 
megtételével a minisztériumot bízta meg, jelen 
kérelem a minisztériumnak kiadandó. (Helyeslés.) 

Hód-Mező-Vásárhely város községi bizottmá
nya kérvénye a hazai honvédelmi miniszter hatás
körének törvényhozás utján mielőbbi szervezése 
iránt , a védrendszer és honvédség tárgyában elő
terjesztett törvényjavaslatokhoz csatoltatni, és 
azok tárgyalása alkalmával figyelembe vétetni 
rendeltetik. (Helyeslés.) 

Pozsony megye a nemzetiségi kérdést az al-
választmány véleményétől eltérőleg kéri elintéz
tetni. A nemzetiségi kérdés tárgyában kiküldött 
választmányhoz áttétetni rendeltetik. (Helyeslés.) 

E lnÖK: Holnap nincs ülés. Szombaton a föld
es házbéradó iránt beadott törvényjavaslatok fog
nak tárgyaltatni. 

Az ülés végződik d. u. 12% órakor. 
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CCLIY. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. július 4-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 : Dózsa Dániel lemond. Simay Gergely szabadságot kap. Kérvények bemutatása. A szerb külügyminiszter vála
szol a képviselőház részvétnyilatkozatára. Simonyi Ernő a miniszteri ellenjegyzés nélkül kinevezett bírák iránt interpellálja a kor
mányt. A főrendek üzenik, hogy a dohány- és lottojövedék, szesz-, sör- és czukoradó, az arany és ezüst áruk fémjelzése, végre a bor-
és busfogyaeztási adó iránti törvényjavaslatokat elfogadták. A földadóról szóló törvényjavaslat tárgyalás alá vétetvén, átalánosságbam 
elfogadtatik. A magyar éjszak-keleti, úgyszintén a hatvan-miskolezi és zákány-zágrábi vasutvonalak iránti törvényczikkek szentesittet-
vén, kihirdettetnek. 

A kormány részéről eleinte senki sincs jelen; 
később megjelennek: í orove István, Lőnyay Meny
hért, Wenckheim Béla b. 

.Az ülés kezdődik cl. 10% órakor. 

Elnök : Az ülést megnyitom. A mai ülés jegy
zőkönyvét Mihályi Péter jegyző úr fogja vezetni; 
a szólani kívánók neveit pedig Csengery Imre 
jegyző úr jegyzi. _ 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
M i h á l y i P é t e r "jegyző (olvassa a július 2-án 

tartott ülés jegyzökönyvét.) 
Elnök: Van-e a t. háznak észrevétele a fel

olvasott jegyzőkönyvre? (Felkiáltások: Elfogad
juk .') A jegyzőkönyv hitelesíttetik. 

Dózsa Dániel maros-vásárhelyi képviselő, ki
rályi táblai ülnökké kineveztetvén, a ház által be
vett szokás szerint követi állásától visszalép. 

Simay Gergely képviselő sürgős családi 
teendői végett 8 napi szabadságot kér. Megadatik. 

Felsenburg Sámuel rimaszombati lakos pa
naszkodik, hogy gyárában a csapon eladás meg
tiltatott. 

Máramaros közönsége, tEr-Ádony, Otomány 
és Gálos-Pétri bihari, Endréd szatmári község a 
tisza-ér-körösi csatorna létesítéséért folyamodnak. 

Hó'nig Frigyes aradi lakos és harangöntő 
1849-ben a mag-var kincstár részére kiadott 7771 
forint költségeinek megtérittetéséértés illetőleg in
tézkedéstételért esedezik. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
tétetnek át. 

Méltóztatik a t. ház emlékezni, hogy a belgrádi 
szomorú események folytán részvétét kívánta nyil
vánítani a t. ház a szerb nemzet iránt és ennek tel
jesítésével a kormányt bizta meg. Ez ebbeli fel

adatában eljárván, most bemutatja a szerb ideigle
nes kormány válaszát, melyet fordításban lesz 
szerencsém felolvastatni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa). 
E l n ö k : Talán czélszerü lesz ezen iratot ki

nyomatni s a képviselők közt kiosztatni. (Helyes
lés. ') 

Bánffy A lber t b . : T. ház! Kraszna megye 
közönségének meghagyásából kénytelen vagyok 
a t. ház ügyeimét Kraszna megye azon sérelmére 
felhívni, hogy képviselőválasztási jogában meg
rövidíttetett. Az egész országban egyedüli példa, 
hogy valamely megye képviselőválasztási jogától 
megfosztatott, volna akkor , midőn az 1848-diki 
V. törvényezikk 1-ső szakasza tisztán kimondja 
azon elvet, hogy a polgári jogok élvezetétől sen
kit megfosztani nem akar, sőt inkább azt másokra 
is ki akarja terjeszteni. Kraszna megyének, mint
méltóztatnak tudni, mindig két képviselője volt ; 
az 1848-iki törvényhozás azonban egyesitvén 
Kraszna megyének egyik kerületét Zilah közönsé. 
gével, mely, mondhatni, Kraszna megyétől a har
madik hatóság, mert Közép-Szolnokon keresztüs 
kell oda menni választásra, igy 26 ezer lélekből 
közel két ezer választója van választás nélkül. 
Az 183ti-ik évi XXI . törvényezikk kimondja, mi
szerint Kraszna, Közép-Szolnok, Zaránd megye és 
Kővár vidéke ezentúl az országgyűlésre meg fognak 
hivatni és azonülési és szavazati visszaadott joguk
kal fognak élni. Itt is el van ismerve, hogy gyakor
lott jogukat újból élvezhetik. Kérem tehát a t. ház 
figyelmét, különösen nem csak azért, mert jogilag 
csalhatlanul igaza van Kraszna megyének, hanem 
gyakorlatilag is vannak előttünk példák, hogy a 
t. ház, meggyőződvén arról, hogy némely hatósá-

J) Lásd az Irományok 270-dik számát. 
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gok megrövidíttettek, határozatilag jogukat vissza
adta, í gy történt Szamos-Ujvár és Ebesfalva váro
sokkal; igy történt épen ezen országgyűlés folya
ma alatt Naszód vidékével. Ezeknél fogva Kraszna 
megye kérelmét bátor vagyok benyújtani. 

E l n ö k : A kérvényi bizottságnak fog ki
adatni. 

S i m o n y i E m ö : T. képviselőház ! A múlt 
napokban itt felmerült tárgyalásokból és a belügy-, 
illetőleg igazságügyminiszter urak válaszaiból és 
felvilágosításaiból az tűnt ki, hogy a királyi tábla 
előtt a kormány nevében magános emberek elle
nében hütlenségi kereset indíttatott. Az ily körül
mények között, t. képviselőház, azt hiszem, hogy 
mindnyájunknak egyforma kötelessége az, hogy 
felügyeljünk arra, vajon az ily esetekben a kor
mány nevében egyes emberek ellen ítélő bírák 
törvényes és rendes birák-e? Az 1848-iki III . tör-
vényczikk azt mondja, mikép az 1867-ik VII. tör-
vényczikk által módosítva van, hogy : „ő felsége 
a végrehajtó hatalmat a törvények értelmében füg
getlenül magyar minisztériuma által gyakorolja és 
bármely rendeletei, parancsolatai, határozatai, kí
nevezései csak ugy érvényesek, ha a Buda-Pesten 
székelő miniszterek egyike által is aláírattak." En
nélfogva azon interpellatiót kívánom intézni az 
igazságügyi miniszter úrhoz, mondja meg az igaz
ságügyi miniszter úr a háznak, vajon a királyi és 
hétszemélyes tábla birái a törvény s jelesen az 
1847 — 48. I I I . törvényczikk által megkívánt mi
niszteri ellenjegyzet: mellett lettek-e ezen bírói tisz
tökre s illetőleg méltóságukra kinevezve? 

E l n ö k : Ezen felszólítás az igazságügyi mi
niszter úrral fog közöltetni. 

A felső ház üzenete vár reánk. 
Nyáry Gyula b. főrendi jegyző (az elnöki 

szék elé áll): Mélt. elnök úr ! Tisztelt képviselőház ! 
Kiküldetésemhez képest van szerencsém jelenteni, 
hogy a ser-, czukor-, szesz-, hus- és boradóról, va
lamint a lottó- és dohányjövedékről, végül pedig 
a fémjelzésről szóló törvényjavaslatok a felső ház
ban érdemleg tárgyaltatván, a főrendek ezen al
kalommal a t. képviselőház határozataihoz kész
séggel hozzájárultak. Erre vonatkozólag van sze
rencsém az illető jegyzőkönyvi kivonatokat tiszte
letteljesen kézbesíteni. 

Elnök : Fel fognak olvastatni. 
Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a főrendi ház 

jegyzökönyvének kivonatát.) 
E l n ö k : A t. ház tudomásul veszi a felső ház

nak hozzájárulását e törvényjavaslatokhoz, és azo
kat a szokott módon a kormánynak át fogja adni, 
hogy a szentesítést annak módja szerint kiesz
közölje. 

Nem levén senki, ki szóljon, a napirendre ki
tűzött tárgy a központi bizottság jelentése az 

KBPV. H. KÁPLÓ. 188s/8. vin. 

egyenes adókról. Zichy Antal előadó úr fog jelen
tést tenni. Zichy Antal épen jelen nem lévén, mig 
megjő, addig talán felolvastathatnék a pénzügyi 
bizottság jelentése ? (Helyeslés.) 

Mihály i Péter j e g y z ő (olvassa a pénzügyi 
bizottság jelentését a földadóról, aztán a földadóról 
szóló törvényjavaslalot1). 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
a felolvasott törvényjavaslatot átalánosságban a 
tanácskozás alapjául elfogadja. 

E l n ö k : Miután a központi bizottság ezen 
törvényjavaslatot átalánosságban a tanácskozás 
alapjául elfogadta: méltóztassanak nyilatkozni, 
van-e rá valakinek átalánosságban észrevétele? 

BeniCZky G y u l a : T. képviselőház ! Átalá
nosságban az egyenes adók tárgyalásához akarok 
szólani. (Hallink!) 

Privát háztartásnál első kérdés: mennyi a 
jövedelem ? és csak ehhez mérve kell és lehet helye
sen a kiadásokat meghatározni. Az államháztartá
sokra nézve megfordítva áll ez: ezeknél első teen
dő az elkerülhetlenül szükséges költségek megál
lapítása, s csak ennek megtörténte után lehet he
lyesen a bevételeket, illetőleg az adókat, a szük
séglethez képest szabályozni és meghatározni. 
Ezen elvből indulva ki, én az egyenes adókra vo
natkozó törvényjavaslatokat a költségvetés meg-
állapítása előtt tárgyaihatóknak sem tartom. (He
lyeslés bal felöl.) Az én nézetem szerint már incor-
rect eljárás volt az is, hogy a költségvetés megál
lapítása előtt az indirect adók tárgyaltattak és el
fogadtattak ; azért én azokhoz szavazatommal nem 
is járultam: annyival inkább nem, mert az én 
meggyőződésem is az, hogy az nem volt egyéb, 
mint törvénybe igtatása mind azon, absolut hata
lommal életbeléptetett rendszabályoknak, melyek
ről húsz évig párt- és nézetkülönbség nélkül hit
tük és vallottuk mindnyájan, hogy azok nem csak 
az ország anyagi érdekeinek felvirágzását gátol
ják, de egyszersmind a nemzet közerkölcstelene-
dését is előmozditják. (Igaz! bal felöl.) Ha már az 
ország az indirect adóból befolyó jövedelmeket 
nem nélkülözheti, adtunk volna hosszabb, az év 
végéig terjedő indemnityt a kormánynak; utasí
tottuk volna oda, hogy jövőre a nemzet természe
tével és szokásaival kevésbbé ellenkező rendszabá
lyokat terjeszszen a törvényhozás elé. 

De már ezen tul vagyunk. Bocsánatot kérek 
e kis eltérésért. Az indirect adók tárgyalása alkal
mával lett volna módom és alkalmam ezeket el
mondani; de miután ugy az osztályülésekben, 
mint privát körökben is meggyőződtem arról,, 
hogy ezen meggyőződésem még elvtársaim átalá-

') Lásd az Irományok 251-dik számát aztán e szám I . 
mellékletit. 
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nos támogatására sem számithat: inkább hallgat- j 
t a m ; de most, midőn az egyenes adókról, sőt azok
nak nem kis mérvben fölemeléséről van szó: nem 
hallgathatok. 

T. képviselőház! Én azt merem állitani, hogy 
azon képviselő, ki a már most is túlságos adók 
felemelésére szavaz, mielőtt meg volna határozva, 
s igy tudná, hogy ezen adók hová fordittatnak ; 
hogy azon képviselő, ki oly adófölemeléseket fo
gad el, melyekről egyelőre fel sem lehet számítani, 
mily felemeléseket foglalnak magokban, mint pél
dául az uj házbéradó: az nem él, hanem vissza
él jogával ; (Helyeslés a búi oldalon, élénk ellenmon
dás jobbról és középen) nem tehet eleget azon köte
lességének, mi czélra és átalában miért szavazta 
meg a súlyosbított és fölemelt adókat. 

Azon várható, de már fatális phrasissá vált 
ellenvetéséről a túloldalnak, hogy ezen országgyű
lési ellenzék a kormányzás lehetőségét akarja 
megakadályozni, alig tartom szükségesnek megje
gyezni, hogy miután a közvetett adókra már tör
vény alkottatott, miután a kormány az egyenes 
adókat fel van hatalmazva szeptember 30-ig be
hajtani, miután megvagyok győződve arról ,hogy 
ha szükség lenne, ezen országgyűlés ellenzéke haj
landó volna ezen indemnityt még ezen év végéig 
is kiterjeszteni: ezen ellenvetésnek semmi értelme, 
semmi alapja nincs. (Ellenmondás jobbról, helyeslés 
balról.) 

Hogy a költségvetést a kormány miért nem 
akarja tárgyalni, én nem tudom. Azért-e, mert 
maga is érzi annak annyira hiányos voltát, hogy 
az tárgyalás alá is alig vehető? azért-e, nehogy 
most a közösügyes boldogság mézes heteiben or
szág és világ előtt kézzelfoghatólag be legyen bi
zonyítva, hogy mindaddig, mig az 186j-ki közös
ügyi törvények törvényhozás utján meg nem vál-
toztattatnak , a delegatio intézménye megszüntetve 
nem lesz, a magyar országgyűlés nem egyéb tar
tományi gyűlésnél, {Elénk ellenmondások. Helyeslés 
balfelöl) mely az ország roppant adójának alig egy 
harmada felett rendelkezhetik ? azért-e, hogy még 
egy kis ideig eltitkolva maradjon . . . 

P u l s z k y FerenCZ : Itt nem titkolnak el 
semmit! 

BeniCZky G y u l a : . . . hogy Magyarország
nak még akkor is deficitje lesz, ha ezen eddigelé 
elviselhetleneknek vallott adók tetemesen súlyos
bittatnak és emeltetnek ? 

Történhetik hivatkozás arra, hogy más alkot
mányos országokban is szokás néha egyes adóne
mek felett határozni, mielőtt a költségvetés meg 
volna állapitva. Erre nézve azt vagyok bátor meg
jegyezni, hogy azon országokban, melyekre hivat
kozás történhetik, eddig már évtizedek, néha év
századok óta rendesen megállapíttatik évenkint a 
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költségvetés, mig nálunk ez az első megállapí
tandó költségvetés. Azon országokban, melyekre 
hivatkozás történik, az ország adójának minden 
fillére az ország saját érdekében és szükségleteire 
használtatik föl, mig nálunk az adóknak igen nagy 
része oly czélokra fordittatik, melyekből másnak 
nagyobb haszna van és volt mindig, mint magá
nak Magyarországnak. 

Azonban tovább nem akarom a t. ház türel
mét fárasztani; csak még egyszer ajánlom, hogy az 
egyenes adókról szóló törvényjavaslat tárgyalá
sát méltóztassék elhalasztani azon időre, midőn 
már az országos költségvetés tárgyalva és megál
lapítva lesz. (Helyeslés bal felöl.) 

Trefort Ágos ton : Valódi calamitásnak tar
tanám, ha a kormány még tovább is az indemnitás 
alapján vezetné a financziát. Örömmel látom tehát, 
hogy végre adóügyeink rendezéséhez fogunk. 

Ami átalános politikánkat illeti, e térre nem 
fogom követni az előttem szólott képviselő ura t ; 
hanem azt bátran mondhatom, hogy mi lelkiis
meretünkkel tisztában vagyunk és átalános politi
kánkról minden perezben az ország előtt számolni 
készek vagyunk. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Áttérve most magára a napirenden levő 
tárgyra, engedje meg a t. ház, hogy becses idejét 
néhány perezre a földadó átalános tárgyalásával 
igénybe vehessem. (Halljuk!) 

Ha a földadót Magyarországon a föld
adóval más országokban összehasonlítjuk, saj
nosán meg kell vallanunk, hogy a földadó 
nálunk rendkívül terhes. Ez oly baj, mely
nek oka teljességei nem a pénzügyminiszter, sem 
a mostani törvényhozás: ez előbbi szomorú politikai 
viszonyainknak szükséges következménye. (Ügy 
van! a jobb oldalon) Azon állitásom ilJustrálására, 
hogy a földadó igen terhes, szabad legyen nekem 
egynehány adatot idéznem. (Halljuk!) 

Ha a térmértéket hectar-okra s a pénzt fran
kokra reducáljuk, Magyarországon egy hectarra 
esik 3 franc 31 centimé, Würtembergában 2 franc 
41 centimé, Bajorországban 2 franc, Porosz
országban 1 franc 52 centimé, Schweiczban 26 
centimé, Nagybritanniában 1 franc 30 centimé. 
Ha az egész földadó a népességre elosztjuk, 
ugy egy lakosra Magyarországon esik 6 franc 29 
centimé, Belgiumban 4 franc 3 centimé, Bajor
országban 2 franc 92 centimé, Poroszországban 
2 franc 10 centimé. 

I ly magas földadó természetesen nem csak 
gazdasági, hanem erkölcsi tekintetben is igen rósz 
hatást gyakorol, mert devalválja e földbirtok érté
két, hátráltatja a gazdasági előhaladást, sőt a jog
érzést nagyobb mérvben sérti, mint bár mely más 
igazságtalan adó, mert a gazdasági üzlet természe
ténél fogva, mely bizonytalan, költséges , fáradsá-
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gos — bár micsoda mesterséges katastereket és 
becsléseket csináljunk — a földadó nem minden
kor a földnek tiszta jövedelmét érinti, hanem 
gyakran vonatkozik a nyers jövedelemre, sőt ha 
bizonyos magasságot elért , megtámadja a jö
vedelem forrását, a tőkét vagy a földet, és pusztu
lásnak viszi a földbirtokost. 

Hogy ezen, a földadó természetében fekvő hi
ányokat orvosolni lehessen, arra nincs máscorrec-
tivum, {Halljuk!) mint a földadónak leszállitása. 
Kell tehát , hogy minden adó-reformjainknak ez 
legyen czélja. {Átalános helyeslés.) 

Jól tudom én, hogy a földadó leszállítása ál
tal hézag fogna támadni jövedelmeinkben; de e 
hézagot ki lehet pótolni az átalános jövedelmi adó 
megállapítása által, a mely minden tiszta jövede
lemre, tehát a föld tiszta jövedelmére is kiter
jesztetnék , s mely a földbirtokra s gazdasági elő-
haladásra nézve koránsem oly ártalmas, mint 
a tulcsigázott földadó. De miután ez átmenet 
a magas földadótól az ily átalános jöve
delmi adóhoz rögtön nem eszközölhető, az csak 
hosszabb időnek müve lehet: én a napirenden 
levő törvényjavaslatot, a mint van, átalánosságban, 
sőt minden részleteiben is elfogadom; de miután 
a földadó kérdése talán a jövő évi budget tárgya
lásánál előfordulhat, nem tartom fölöslegesnek né
mely megjegyzéseket magára a törvényjavaslatra 
megtenni, melyeket a pénzügyi bizottságban is 
volt szerencsém előhozni. 

És pedig először, valamint helyeslem, hogy a 
t. pénzügyminiszter úr a pótlékokat vagy legalább 
azoknak nagy részét a törzsadóval commassálta, 
ugy nem tarthatom indokoltnak, hogy a fél utón 
megállott és a földtehermentesitési pótlékokat nem 
commassálta a törzsadóval. I ly speciális adók és pót
lékok nagyon primitív pénzügyre mutatnak. A 
financziának feladata kellő forrásokból a jövedel
met előállitaui és a jövedelemből a folyó kiadáso
kat fedezni. A pótlékok rendszere előttem mindig 
nagyon veszélyes, mert hasonlít egy lejtőhöz, 
melyen a pénzügyminiszterek az adó emelésében 
akaratlanul mindig előre tolatnak. 

Második kifogásom a javaslat ellen az, hogy 
benne a földadó tört számban fejeztetik ki, a mi a 
kezelést és kivetést mindig nehezíti. Én ezt szeret
ném kikerülni, de nem az adóemelés által 30°/0-ra, 
hanem annak leszállitása által 29 % -ra, nem mintha 
ez nagy anyagi kedvezmény volna, hanem mert 
hiszem, hogy jó morális hatással lenne, mert 
mutatkoznék benne az irány a földadó leszál
lítására. 

Harmadszor, miután átalában el van ismerve 
és a pénzügyminiszter úr is elismeri, hogy 29 
vagy 30%-nyi adó az ország külön vidékem a 
valódi jövedelemhez igen különböző arányban áll, 

és hogy különösen a bánsági és alföldi megyék 
túl vannak terhelve: szükségesnek látnám, hogy 
e tekintetben a rectificatio, ha nem is rendszere
sen, de per excerpta, esetről esetre mielőbb meg
történjék. 

Mondám, hogy reformokat, főleg nagyobb-
szerü reformokat rögtön eszközölni nem lehet; 
szükséges az egyéni nézeteknek, kívánalmaknak a 
helyzet követelményeivel transigálni. Ismétlem te
hát, hogy a tárgyalás alatt levő törvényjavaslatot 
átalában és részleteiben is elfogadom. 

P a p S i m o n : T. ház! A tárgyalás alatt 
lévő törvényjavaslatnak taglalásába nem bocsát
kozom, nem azért, hogy örömöm telnék benne, de 
mert azt hiszem, hogy azzal a t. ház becses türel
mét siker nélkül fárasztanám, miután az már több 
fázison és bizottságok kritikáin á thatol t ; azonban 
nem hallgathatom el annak lényeges hiányafeletti 
aggodalmamat, mely szerint a hegyi, kopár, 
vadvizenyős, szóval a fogyasztó vidékekre semmi 
figyelem nem fordíttatott, noha elismeri t. pénz
ügyminiszter úr az ápril 16 kai igen jeles beszédé
ben , hogy vannak egyes vidékek, melyek tulter-
helvék és melyekről mielőbb gondoskodnunk kell ; 
és én tisztelettel meghajlok e becses bevallás előtt; 
csak hogy mikor fogna az majd foganatba vétetni, 
ha még ez alkalommal sem? és mindaddig viselje 
még is az a nép az elviselhetetlen terhet ? Sőt nem 
is olyan hegyes vidékek azok, t. ház, hanem Ma
gyarországnak egész éjszaki vonala Máramarostól 
kezdve: oly vidékek azok, hol semmi iparüzlet, sem
mi kereskedés nincs, mint afféle zugtájékokban; e 
felett fogyasztó vidékek, melyek jobbára marhate
nyésztésből tengődnek; tengődnek, mondom, mert a 
hol fél évig tart a tél, ott nem lehet sikeres marhate
nyésztés ; szóval oly vidékek azok. melyek felől elle
hetnek a vasúti hálózatok, csatornák, s több efféle 
üdvös intézkedések, mert ezekre adózni ugyan bu
sásan fognak, de mind ezeknek vagy épen semmi, 
vagy közvetve igen kevés hasznát vehetik. Az 
adók ellenben a mily arányi alánul és igazságta
lanul vettettek ki reájok az absolutismus által, 
szintoly kíméletlenül, sőt a jelen törvényj'avaslatok-
ként már kamatokkal is felsallangozva czéloztat-
nak beszedetni a constitutionalismus által annyira, 
t. ház, hogy midőn az alföldi nép, e Kánahán-föld 
népe már is azon aggódik, hogy a quota elválla
lásával netán birtoktó'kéje támadtatik meg , akkor 
eme vidékek népe felének, hogy ne mondjam, há
rom negyedének birtoktőkéje már rég; az izraelita 
uzsorások zsebében hever: mert az izraelitáknak van 
életphilosophiájok, mely, fájdalom! sőt szégyentel
jes fájdalom ! a mi keresztyén hitű népünknél tel
jesen hiányzik, mert az izraeliták katekismusa előbb 
élni tanít, aztán meghalni. 

Ha tehát e szerencsétlen helyezető népnek^ 
35* 
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kivált a már kimondott zsidóemancipatio után, 
u g y anyagi, mint szellemi, és pedig haladéktalan 
segedelmet nem nyújt ez országgyűlés, mint e hon 
népeinek atyja, ugy menthetlenül elvesztettük azt! 

Kipótolhatatlan kár volt tehát az adórectifi- ! 
catiót ennyire elhalasztani, mert annak folytán le- I 
Írathattak volna az absoiutismus által oly arány
talanul és igazságtalanul kivetett adók hátralékai, 
a melyek még nem bevehetetlenek ; és mégis mind 
ezekről mélyen hallgat a törvényjavaslat, holott 
elismeri igen t. pénzügyminiszter úr fendiesért 
jeles beszédében e szavakkal: „a teher, melyet el
viselnünk kell, bizonyára nagy, ha tekintjük a je
len adó képességet; de elviselhető jelenben is, csak 
oszszuk meg azt igazságosan, a szerint, mint azt 
mindenki elviselni képes." Ez oly felséges doctrina, 
t. ház, mely előtt meg kell hajolnia e hon minden 
jóravaló fiának; de sziníoly leverő az egyszers
mind azért, mert kifolyásának a törvényjavaslatban 
semmi nyomát nem találjuk. 

Szükség tehát e magasztos igének testet adni, 
mit csak ugy teljesihetünk, ha ezennel határoza-
tilag kimondatik az adóreetificatió nak rögtöni 
foganatba vétele és annak befejeztéig az adóhátra
lékok behajtásának felfüggesztése, tekintettel a fo
gyasztó vidékekre. 

Ez alatt azonban nem azon adóreformot értem, 
melyet t. pénzügyminiszter úr kilátásba helyezeti 
a következő nyilatkozatában: „egyébiránt a föld
adóreformnál sokkal igazságosabb kulcs leend a 
vidéken divatkozó becslési és eladási átlagokat 
alapul felvenni; ennélfogva gondoskodtam az utolsó 
10 évnek erre vonatkozó adatai egybegyűjtéséről." 

Kár volna reá fáradságot fordítani, mert az 
nem adóreform, hanem ugyanazonos systemája a 
koldusitásnak, meíylyel a Bach-kormány tönkre si
lány itotta a fogyasztó vidékeket. 

Tegyük ugyanis párhuzamba két szomszéd, 
de különböző termelő megyének piaczi árait : 
ilyen lehet például Szatmár és Máramaros: ez 
utóbbinak piaczi árai 3 , 4 , 5 frttal mindig 
felébb állanak a szatmárinál, következnék tehát, 
hogy földje is jobban megadóztassák. Kérdem 
azonban, honnét ez az árkülönbség ? Onnan, mert 
Szatm árból szállíttatván az élet Máramarosba, itt 
a szállítási bér és üzleti költség teszi a különbsé
get. De miért szükség az életet Szatmárból Má
ramarosba szállítani? Azért, mert Máramaros ket
tős szorgalma és trágyázás! költsége mellett sem 
képes azt a termést producálni, melyet a szatmári 
föld egyszerű, sőt minden trágyázás nélkül is meg
termel, és azért kénytelen a szükségletet Szatmár
ból vagy Erdélyből, Bukovinából vagy bárhonnan 
megszerezni. Vegyük itt például a tengerit, mint a 
hegyvidéki népnek, elég silány ugyan, de hát ki
zárólagos kenyerét, a kalászos szemű ugy sem te

rem a völgyekben, mert nines elengendő szele, a 
hegyek pedig kopárok. Ha a tengeri korán vet
tetik el, elsilányul, és alig felét adja meg a kellő 
termésnek, azt is a lehető aprajából, mert hideg
földbe vettetett, mely már csirájában egész nyári 
életére meggyengítette ; ha pedig beváratik, míg 
a föld átmelegült, szépen díszlik, zöldön nő, csak 
hogy elkésett vele, és az őszi derek lefagyasztják, 
mert éretlen kapták. 

Erre azonban azt szokták ellenvetni, hogy a 
fogyasztó vidékeket bőven kárpótolja a marhate
nyésztés ; ez állítás azonban, ha alapos, és a meny
nyire alapos, alkalmazható a kaszálókra, de nem 
a szántóföldekre; és most lássuk a kaszálókat és 
illetőleg a kegjd marhatenyésztést az alföldihez 
képest. 

Bocsánatot kérek, hogy részletességekbe bo
csátkozom, mert azt hiszem, t. ház, hogy nincs az 
életben egy-egy nehezebb feladat az adókivetésnél^ 
hogy azzal csak meg is közelitsük az igazságot. 

Kezdjük el hát a szénatermelésen: az alföldig 
lekaszált füvét ott hagyja, ha egyéb sürgősb te
endője van, s ha eső veri se nagy baj, mert van 
bőven olaja, s a közmondás szerint, jut is marad 
is, s a mikor rá ér, felvillázza, több vidékeken 
nem is gerebél, és i*endén van a szénája. A hegy
vidéki lekaszált füvét első nap megforgatja, más
nap rudasba gerebéli, azt összehordja, harmadnap 
ismét elszórja, forgatja, szárítja, s ha e közben eső 
veri — mi a hegyvidékeken csaknem naponkinti 
eset, éspedig észrevétlenül, mert mikor a felleg elő
bukkan, vele együtt az eső is — akkor ott hagy
hatja trágyának, mert kevés olaja levén, azt is le
mosta. Ez tehát a különbség a szénatermelésnél. 
Másik különbség az, hogy ugyanannyi földtéren 
a hegyvidékinek csak fél annyi szénája terem, 
mint az alföldinek. A harmadik különbség, mert 
a hegyvidéki marhára két annyi széna kell, mint 
az alföldinek, mert 6, sőt gyakran 7 hónapig 
tart a tél. A negyedik különbség, mert apró 
csöprü marhájának, minő a hegyvidéken tenyészik, 
alig fele árát kapja az alföldinek szálas marhájá
hoz képest. A mondottakat tehát egybefoglalva : 
a hegyvidéki marhatenyésztő, kétszeres költségen 
termelt, fele szénaterméséből, mégis kétszeres 
szénamennyiségen tenyésztett marhájának fele 
árát kapja az alföldihez képest , mi számtanilag 
véve, körülbelül % részét teszi az alföldi kaszáló 
értékének. 

Józan és lelkiismeretes következetességgel te
hát ezen arány szerint szükség a fogyasztó vidé
keket classificálni, mire a Bach-kormány távol sem 
gondolt, és azért lettek a fogyasztó vidékek fizetés
képtelenekké ; hát még mennyi adósságokkal ter
helve, mikkel eddigi adójokat fizették ! 

A mi végre a rengeteg erdőségeket illeti. 
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melyekből nagy jövedelmeket gyanítnak: erre 
nézve, azt gondolom, mindent elmondtam, ha azt 
állitom , hogy több erdőbirtokosok kérve kínálták 
erdeiket az államnak ingyen, csak is az adó vé
get t ; mások szabadkoztak saját erdőbirtokuktól, 
és a szomszédra rakták azt, csakhogy szabadulja
nak erdejökkel együtt azok irgalmatlan adójoktól. 
Vannak ugyan, tagadhatlan, némely erdőségek, 
kivált fenyvesek, melyek még jövedelmeznek; 
ugyanazért főleg arra szükség figyelemmel lenni 
az adó kivetésnél : melyek a jövedelmző, és 
mennyire jövedelmező, és melyek a semmit nem 
jövedelmező erdőségek? 

Ez tehát sorsa, t, ház, a fogyasztó vidékeknek ! 
Miből legyen szabad következtetnem azt, hogy 
a t. pénzügyminiszter úr elvezettetett azon javas
lata által, miszerint az eladási átlagok vétethetné
nek adó alapul: mert hogy ez alapon a terhet elvi
selni nem képesek a fogyasztó vidékek, azt a 
mondottak után jelen szomorú helyzetök is eléggé 
tanusitja. 

Igaz ugyan, hogy ezen adóreform nagy rész
ben csökkentené a már előre kiszámitott bevételt, 
és azon arányban növekednék a deficit, és az okoz
hatta annak elhalasztását is; e fenyegető vesxély-
ly el szemben tehát szükség rendkívüli eszközökhöz 
nyúlnunk, hogy e magunkra halmozott teher alatt 
össze ne roskadjunk. E rendkívüli eszközök a követ
kezők lennének : 

1. hogy a nyugdijak szigorúan átvizsgáltas-
sanak, nehogy olyanok is részesittessenek e ked
vezményben, a kik arra nem érdemesek: ilyenek 
például az absolutismusnak volt szolgái, kiket e 
kedvezményből kirekesztendőknek vélek; 

2. hogy a méltányosaknak tálaltatandó nyug
dijak, hazánknak ennyire kimerült, ennyire kizsa
rolt helyzetében, a 300 frt maximumot egyelőre 
meg ne haladják: mert a nyugdíjazási czélja nem 
a fényűzés, hanem a nélkülözhetlen élelmezés: 
például szolgálhat erre a papok nyugdíjazása, 
mely a 120 frt maximumot meg nem haladja; 

3. hogy a 2000 irtot meghaladó államhi
vatali fizetések felére leszállittassanak: például 
szolgáljon erre az országos képviselők napidijazása, 
kiknek még útiköltségeik sem fedeztetnek: mert mi 
sem ingathatja meg annyira a kormány iránti bi
zodalmat, mint takarékossági hiánya; 

4. hogy a kettős államhivatali fizetések nieg-
szüntettessenek ; 

5. hogy minden czimek, legyenek azok világi, 
egyházi, hivatalos vagy születési czimek, fokoza
tosan megadóztassanak, kivéve a megkoroná
zott magyar királyt és családtagjait, s kivéve a 
tisztelt, tisztelendő és tiszteletes ezimeket, melyek 
adómenteseknek nyilváníttassanak. A fényűzésről 
nem szólók, e részben Kurcz képviselő úrral egy vé

leményen nem lehetek,mert a fényűzés nélkülözhet
len rósz az iparüzlet érdekében. Sőt az úgynevezett 
cilinderkaíapokat és frakkokat sem rovom meg, 
melyek a honi viseletet elferditik, kigúnyolják ; 
de nem rovom meg azért, mert bizom még e hon 
nemtőjében, hogy a komoly-büszke oroszlán ma-
jomtánezra egy könnyen elcsábítható nem lesz. 

És végre, hogy igen t. pénzügyminiszter úr 
jeles doctrinájának is elég tétessék, miszerint a te
her igazságosan megosztassék, a szerint, mint az 
mindenki elviselni képes: mellőzhetíen szükségnek 
tartom a birtoknak fokozatos megadóztatását: mert 
ha méltányos eljárás volt az 1848. törvényhozás ré
széről az egyenjogúság kimondása, urbériség meg
szüntetése^ több efféle üdvös intézkedések: tőlünk az 
igazság menthetlenül követeli ez adózási nemnek be
hozatalát, nehogy elhalasztásával vagy pláne elejté
sével a nép azon keserű meggyőződésre jöjjön, hogy 
e házban nem annyira az ő, mint a birtok-aristokratia 
érdekei képviseltetnek, és bekövetkezzék majd egy 
választási bellum aliquid habentiumcontramultum 
habentes: mert igazságtalanság az, t. ház. hogy a sze
gény ember azon birtokától, melynek termése még 
saját és családja élelmére sem elegendő, aránylag 
ugyanazon adót fizesse, melyet a 10, 15 ezer hol
das birtokos. Sőt a népnevelést is hasztalan sür
getjük annak anyagi jólléte előmozdítása nélkül : 
mert a nyomorral küzdő népet nevelni annyit 
tesz, mint a terméketlen földet javítás nélkül ter
melővé tenni. 

Zichy Nándor gr . : T. ház ! Én nem pártolom 
előttem szólott Beniczky Gyula úr nézetét, misze
rint a földadótörvény megállapításába ne ereszked
hessünk a budget megállapítása előtt azért, mint
hogy nem tudom, hogyan csinálhatna a pénzügy
miniszter úr budgetet, ha nem tudná, micsoda adók 
vannak rendelkezésére, kivált nálunk, a hol min
den adónem függőben van. Épen a mi helyzetünk 
teszi azt szükségessé, hogy a ház előtt legyenek 
mind a budget, mind pedig az egyenes törvényja
vaslatok, a melyek az adókat megállapítják. 
Előbb ezeken menjünk végig, és aztán állapítsuk 
meg a budgetet. szem előtt tartva mindig a bud
get iránt a házzal már közlött szükségletek mérté
két , mely iránt privát véleményt már mindenki 
képezhetett magának. Igaz ugyan, hogy oly tö
kéletes eljárás, ezen complex helyzetben, nem kép
zelhető, mint valamely rendes budget tárgyalása 
alkalmával, részletes adóreformok forogván csak 
szőnyegen; azonban azt tartom, hogy ez az egye
düli jelenleg követhető és gyakorlati eljárás. 

A mi előttem szólott Trefort Ágoston kép
viselőtársunknak azon nézetét illeti, miszerint 
a földadó és pótlékoknak commassatiója kívá
natos és szükséges i s : erre nézve nehéz észre
vételt tenni ásson szempontból, hogy a külön pót-
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iékok behozatala magában kétségkívül a szükség
ből eredett hibás eljárás. Azonban, hogy ezen pót
lékok jelenleg mind és még nagyobb mértékben 
commassáltassanak, mint az a jelen törvényben 
ngy is már javaslatba hozatik, annál kevésbbé le
hetne megnyugtató, minthogy ezen pótlékok egyi
két úgyis csak múlékony természetűnek tekinthet
jük. Én még az adó kivetésében a commassatio 
elvét sem tartom jelenleg alkalmazandónak, épen 
azért, minthogy az egész földadó alapját sem tar
tom jelenleg biztosnak, már csak azért sem, mert 
catastralis alapja felette hiányos. Minden változ
tatást tehát azon időre vélek helyesen föntartan-
dónak, midőn majd a dolog teljesebb ismeretével 
fogunk birni. 

Osztozom azon nézetben, hogy a földadónak 
mindig mérsékeltnek kell lennie; és hogy azon 
irány, melyet Trefort képviselő' úr kijelöltetni ki
van, csakugyan szem előtt tartandó, kívánatos. 

A mi az előttem szóló Pap Simon képviselő
társunk nézeteit illeti, én őt az általa elfoglalt térre 
nem követhetem : mert abban magam még a rész
letezésnek sem vagyok barátja, mely ily átmeneti 
törvényben csaknem lehetetlen. Én azt tartom, 
hogy az előttem fekvő törvényjavaslat sokkal több 
részlettel foglalkozott, mint a mennyit meg bir 
világosan fejteni. Nem tartok attól, hogy a magyar 
nép kiválólag pártolja azon elvet, hogy minél 
több földbirtoka van valakinek, annál nagyobb 
adó vettessék ki rája. Nézetem szerint ezen elv a 
Baját elvével jő ellenkezésbe. De nem is fogja 
szeretni senki, hogy vagyoni gyarapodásának 
útja a törvényhozás által korlátol tassék. Földbir
tokát mindenki gyarapítani kívánja, mindenki sor
sát javitani igyekszik: ez a köz és magán gazda
ság éltető eleme, melyet lesilányitani aligha taná
csos. (Helyeslés) 

T. ház! É n magam azon elvet elfogadom, 
hogy a földadóra nézve törvényt kell hozni; azon
ban azon nézetből indulok ki, miszerint kívánatos 
lenne ezen törvényben csak a szükségesekre szo
rítkozni. Szükséges kimondani azt, hogy a jelen
legi kivetés mekkora legyen ; és azt is, hogy a 
földadóra nézve az eddigi gyakorlatot és állapotot 
fentartatjuk egyelőre. Nem pártolhatom azonban 
ezen törvényjavaslatnak arra kiterjesztendő elvét, 
miszerint magát az adó alapja körüli eljárást is 
meghatározza. Nem helyeselhetem ezen elvet azért, 
mert tartok attól, hogy általa csak a zavarokat ne
veljük és kétségessé teszszük a helyzetet, ahelyett, 
hogy azokat elenyésztetnó'k. Ha azt akarjuk, 
hogy ezen törvényben mind az foglaltassák, a mi 
életbe vágó, a mi tehát törvény, és nem csak gya
korlat és utasítások által intézendő: akkor ezen 
törvény nem foglalná mind azt magában, a mit 
magában kellene foglalnia. 

Szerintem az 1. szakasz 2. fejezete: „a föld
adónak kivetése, beszedése és kezelésének módja* 
ezen kifejezés maga nem világos. Kivetés alatt 
mit lehet érteni, ha nem azt, hogy a cataster alap
ján azt mondjuk, hogy ez évben például 29 és 
46 százalék fog minden egyes holdra kivettetni 
és részletesen kirovatni. Ha azonban csak ezt ért
jük a kivetés alatt, akkor igen sok, a mi a törvény
ben meg volna határozandó, nincs e törvényben 
meghatározva. Én igenis tudom, hogy kivetés 
alatt többet ért a gyakorlat, és többet értenek az 
erre vonatkozó í endszabályok ; azonban termino
lógiával kell élnünk. A jelen törvény rövid és hé
zagos volta mellett azt magában nem foglalhatja, 
azt nem birta megállapítani. A törvényben használt 
szavaknak világos és magából a törvényből meg
magyarázandó értelmezése nélkül azonban a tör
vény világos nem lehet. 

Nem kivánom a jelen törvény szövegéből to
vábbá is ezen állitásomat ez alkalommal igazolni. 
Meg fogja azt a részletes tárgyalás mutatni. 

Ezen nézetből fogom fel az előttem fekvő 
törvényjavaslatot, és abból fogom a részletes tár
gyalást kisérni. Elfogadom tehát magát azon el
vet, mely ezen törvénynek is alapelve, h o g y föld
adótörvényt hozzunk; nem helyeslem azonban az 
elv azon árnyalatát, miszerint ez alkalommal már 
per excerpta határozatokat hozzunk, másokat pe
dig, hasonló fontosságuakat, némileg indemnity 
utján bizzunk a kormány intézkedésére. (Tetszés 
jobb jelöl.) 

Szontagh P á l (nógrádi): T . ház! Midőn 
előttem szóló gyomai képviselőtásunkat és bará
tomat szólani hallottam a földadóról, azon véle
ményben valék, hogy azon nézetet, vagy lega
lább azon következtetést fogja ezen argumentatióbó 1 
kivonni, mely Nógrád egyik képviselőjének javas
latát elfogadhatónak ajánlja. 

Tudom jól, hogy a t. gyomai képviselő úr 
— és ezt pénzügyi bizottsági tapasztalataimból 
tudom — minő véleményben van a földadó iránt. 
Ha már most ezekhez hiven annak alábbszállitá-
sát kivánja javaslatba hozni, nagyon természetes, 
hogy szükséges volna nézetem szerint tudnia, kü
lönösen a jelen concret esetben, a Magyarországot 
érdeklő esetben, hogy miből áll tehát azon elke-
rülhetlen szükségkép kiadandó összeg, mely ja
vaslatba tétetik. 

Jól tudom én azt, t. ház, hogy ez őszinte né
zete a gyomai képviselő urnák a földadóra nézve ; 
és fölhozhatnám azt is, hogy ha már a békési ró
nán elviselhetlen a földadó, mellőzve azt, hogy 
elvileg is kárhozatos már a magas földadó: mit 
szóljanak akkor a hegyes vidék vagy más me
gyék fensikjainak lakói, hol az adózási viszonyok 
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ép olyanok, mint az áldott Békés adózási viszonyai, 
ha nem roszabbak ? azon Békésnek viszonyai, mely
nek boldog lakója mindig megcsodálja a bihari 
embert, hogy háromszor szánt, mégis csak egy
szer arat. (Derültség.) 

Azt bocsátom még előre, hogy a legközeleb
bi franczia budgetvita alkalmával Thiers ugyan 
azt mondotta: hogy az az ő bajuk, hogy mielőtt 
a jövedelmet meghatároznák, már előleg a ki
adások megvitatásába bocsátkoznak. 

P u l s z k y FerenCz : Nálunk épen ellenkező
leg! 

Szontagh P á l (nógrádi): Hogy ezt ellenem 
lehetne fordítani, elismerem, s csakis azért idéztem, 
hogy előre jelezzem, mikép tudom, hogy Thiers 
mondta azt; de egyszersmind alkalmul veszem ezt 
annak kijelentésére, hogy nem olyanok Franczia-
ország finanezialis műveletei, melyeket én részem
ről egy ujonan alakuló államban ajánlandónak 
tartanék. Ugyanis azon országban, mely most 
van alakulóban, mely a méltányosság tekinteté
ből is, tehát csak vi officii imperfecti vállal magára 
oly terheket; melyeknek most már hűséges és pon
tos fizetése szoros kötelességévé vált, mondom, 
ily államnak, ha tán másnak is, de ennek kivá-
lólag kötelessége azt kérdezni először: mennyit 
kell nekem mulhatlanul kiadnom, tehát mennyi 
jövedelemre van szükségem ? nem pedig megfordít
va, hogy : én teremtek ennyi és ennyi jövedelmet, 
hogy azután a meglevő pénzből bőven költhessék. 
Ez különösen reánk alkalmazható ; s azért óhajtot
tam volna én is Beniczky t. barátommal együtt 
előbb megvizsgálva és meghatározva látni a költ
ségvetést, mert tudnom kellene, hogy a szegény
nek nevezett, de, mint mindnyájan tudjuk, valóban 
szegény ország a maga kiadásai javaslataiban 
nem túlságosan fényűző, bőkezü-e egyrészt, p . az 
összes magas hivatalnoki branchok fizetésében ? 
nem túlságosan elnéző-e másrészt ott, hol a múlt 
kormány alatt megszerzett nyugdijakról van szó? 
Szóval, én azt vélem, hogy nem a gavallérkodás-
ból, nem a nagy állami állást nyegléid elvből kel
lene kiindulni, hanem igenis a szoros háztartás 
és takarékosság elvéből. (Helyeslés halról.) 

Én újra hosszasan nem akarva untatni a 
tisztelt házat, érdemes gyomai képviselőtársamhoz 
és barátomhoz fordulok és emlékeztetem' őt bécsi 
delegatiónális közös élményeinkre. Akkor, midőn 
meg volt mondva az extraordinarium vitája alkal
mával, hogy ime ezen pénz megvan, tehát elkölt-
hetjük : ezen elvet akkor is megtámadtam. Ha itt 
Magyarországon specialiter, mielőtt megfontolnék 
minden oldalról, mi az elkerülhetlenül szükséges 
költség, előbb cassa formálásához látunk, könnyen 
ismét azt mondhatnók: mert van ennyi jöve

delem, tehát bátrabban költhetünk. Valamint te
hát nem haboztam Bécsben kimondani, ugy itt is 
ismétlem, hogy ugy a privát, mint az álíamgaz-
dálkodásnál rósz gazdálkodás- és pazarlásnak tar
tom cassát csinálni előbb vagy meglévő pénzre 
hivatkozni annak igazolására, hogy költekeznünk 
lehet. 

Kinyilatkoztatom azonban, hogy miután nincá 
reményem, hogy ezen költségvetési javaslat előbb 
vizsgáltassák meg: bár épen gyomai képviselő ba
rátom argumentumainál fogva most in concreto 
csak ugy lehetett volna meghatározni, hogy ezen 
legsúlyosabb és legigazságtalanabbul elosztva a 
földadó leszállittassék, ha a költségvetés előlege
sen megvizsgáltatik : azonban a többség által 
kényszerítve, bele fogok menni a részletes vitába. 
(Helyeslés a bal oldalon.) 

Zsarnay I m r e : T . ház! Ha mint átalános 
elv felett kellene véleményt mondani az iránt, hogy 
az államgazdaság rendezésében az iránt kell-e ha
marabb tisztába jönni, hogy mire van szükség, vagy 
azt kell előbb megtudni, hogy mi pénze s ereje van 
az államnak: akkor én egész meggyőződésem sze
rint mondanám, hogy elvileg magamévá teszem 
Beniczky képviselőtársam indítványát, melyet kö
zelebb Szontagh Pál képviselő úr is magáévá tett ; 
de kérdem: olyanok-e a haza körülményei, hogy 
minden valóságos szükséget fedezni lehetne ? A 
mi másutt elkerülhetlen szükség, nálunk pénz arra 
sem telik. í g y mi nem elvek, hanem viszonyaink 
szerint intézkedhetünk. Ha talán más viszonyok 
közt volna ezen törvényhozó testület, maga a mi
niszter úr, ki ezen törvényt elénk terjesztette, 
bizonyosan elébb a költségvetést adta volna elénk, 
és azután mentünk volna csak át az adók iránti 
törvényjavaslatokra. De méltóztassanak vissza em
lékezni, különösen Beniczky képviselő úr s vele 
többen a más oldalon: vajon nem emeltek-e már 
többször panaszt a miatt, hogy még most is tör
vénytelen adók szedetnek? hányszor szemrehá
nyással kérdezték: mikor lesz már vége az örökös 
indemnitynek ? Eddig, mig az ország érdekében 
szintén sürgős törvények alkotásával foglalkozott 
a ház, a kormány által indítványozott törvény tár
gyalását gátolták mindig; az követeltetett, hogy a 
beszedendő adó mielőbb törvényesíttessék. 

Ily előzmények után most, midőn magának 
a háznak kívánsága szerint az adótörvény a ház 
elé terjesztetett, s már nagy részben tárgyalta
tott, ismét azt mondjuk: vessük ezt félre, tárgyal
juk előbb azt, hogy mik a szükséges kiadások s 
költségek? Méltóztassanak megengedni, ón ezen 
eljárást, legalább részemről, nem helyeselhetem: 
nem pártolhatom pedig annyival kevésbbé, mert 
azt mondta Beniczky képviselőtársam, hogy min-
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den képviselő felelős a hazának ezen eljárásért, 
hogy mi nem is ügyeltünk a szükségletre. Hogy 
és miképen járt el ez ügy körül más képviselő, 
azt nem tudom; de mivel én is felelős vagyok, 
tiszta lélekkel mondhatom, hogy mikor a pénz
ügyminiszter több hóval ezelőtt a költségvetést 
részleteivel bemutatta a háznak, e munkát figye
lemmel olvastam, tartalma felett gondolkoztam: 
ebben láttam a roppant hiányokat és roppant 
szükségletet, mert nem mondok egyebet, hanem 
csak azt, mit maga a cultusminiszter is fájdalom
mal vallott be, hogy a népnevelésre alig jut két 
millió. (Felkiáltások: 200,000 forint!) Annál ro-
szabb és szomorúbb helyzet. * 

Ugyanazon miniszteri munkából látom, hogy 
hazánkban az igazság kiszolgáltatása is mi szo
morú helyzetben van. Oly országban, hol a köz
ügyek jobban vannak rendezve, mint p. o. Angliá
ban, tudom, hogy azon honpolgárokat, kik az igaz
ság birái, százszorta jobban fizetik, mint nálunk, 
hol a bírák a miniszteri előterjesztés szerint is oly 
nyomorult fizetéssel vannak ellátva, hogy valóban 
szégyenli az ember magát, látván, hogy Magyar
ország az igazság oltárán szolgálókat mi silá
nyul jutalmazza. (Igaz!) 

E szerint, a mit ő" hibául ró fel, hogy t. i. 
csak oly könnyedén szavazzuk meg az adókat, 
nem áll, mert fájdalommal vetjük azokat ki, és 
tökéletesen meg vagyok győződve, hogy ha meg
vizsgáljuk a költségeket, akkor kénytelenek le
szünk nem esak annyit, hanem — mondhatnám — 
még egyszer annyit kivetni az országra, ha szük
ségleteinket fedezni akarjuk. 

Ennélfogva én nem látok semmi hibát mos
tani eljárásunkban, mert ezt a szükség, a jelenlegi 
viszonyok elkerülhetlenné teszik. 

A mi illeti a földadót, mely tulajdonképen 
napirenden áll: én magammal tisztában vagyok 
az iránt, bár tudom, hogy sokan ellenkező nézet
ben vannak,hogy miután mind azt ,ami az állam
ban van. a mivel az ipar, kereskedelem és mester
ség foglalkozik, maga a természet, a föld adja, és 
szerencsés az oly ország, mely az adó ezen eredeti 
és természetes alapját, t. i. a földadót ugy tudja 
rendezni, hogy ez minden költségeit fedezze az 
államnak, és igy mind azt, a mi az ipar, kereske
delem és tőkével kapcsolatban van , szabadon 
hagyja. 

Igen, t, ház, ez mint elv tisztán áll, erre min
den országban, igy nálunk is törekedni kell; de 
ezt eddig egy állam sem valósíthatta, ezt elérni 
mi sem fogjuk soha: e miatt a mi más országok
ban megtörtént, nekünk is szükség a földadón kí
vül az ipart, mesterséget, kereskedést és a tőkét 
szintén adó alá vonni, annál inkább, mert azon 
tőke, melyet egy országban az ipar, mesterség s 

kereskedés a szabadság védelme alatt előteremt, 
többszörösen meghaladja az anyaföld nyers termé
nyeinek értékét. 

Hanem ezt különösen oly országban, mint 
Magyarország, hol eddig csak a földbirtok tette a 
fővagyont, az ipar és mesterség kifejlesztve nem 
volt, ugy rendezni, hogy ez által a földmivelés ne 
szenvedjen, az ipar és gyárak fejlődése elősegittes-
sék, törvény által valósítani nem oly könnyű és 
kisszerű munka, mint ezt több képviselőtársam 
képzeli. 

Ugyanazért, midőn ugy látom, hogy a pénz
ügyminiszter úr lépcsőzetesen törekszik ezen esz
me valósítására, addig is, mig ezt elérhetnők, a 
törvényjavaslat tárgyalását kívánom, s az elhalasz
tás iránt tett inditványt nem pártolhatom. (Helyes
lés jobb felöl.) 

Nagy IgnáCZ: T. ház! Én is azon nézet
ben vagyok, hogy a költségvetés beható átvizs
gálása, megrostálása előtt más bárminemű adók
nak megszavazásába nem bocsátkozhatunk. Hogy 
a t. kormány és a t. pénzügyminiszter úr a költ
ségvetést nem örömest kívánja felvétetni, azt 
igen nagyon értem és megfoghatom, mert ezen 
költségvetés, uraim, szomorú, mondhatom, ijesztő 
képét tünteti föl a valónak: megdöbbenve kell 
látnunk belőle, hogy az eddigi adók, melyeket a 
17 évi alkotmány-, jog- és szabadságtipró kormá
nyok, a honpolgárok adóképességén rég tul csi
gáztak, és a melyeket maga az országgyűlés még 
1866-ban is továbbra már elviselhetlennek mon
dott, nem csak, hogy nem kevesbedtek, de sőt in
kább szaporodtak. Ennek folytán tartományi költ
ségvetésünknek már első éve is — melyet a t. pénz
ügyminiszter úr államköltségvetésünk első évének 
helytelenül nevezett, mert államköltségvetése csak 
is az osztrák birodalom összes tariományainak 
van együttesen, melyet a delegatiók szavaznak 
meg, mig Magyarország, valamint a birodalomnak 
bármely legkisebb tartománya is, csakis tarto
mányi költségvetés jogával bír, mert bevételeinek 
csakis a beíkezelésre szorított legfölebb !/s-dával 
rendelkezhetik: ez oly tény, melyet csak a legna
gyobb elfogultság tagadhat — ismétlem tehát, hogy 
tartományi költségvetésünknek már első éve is 
deficittel kezdődik. 

De ha az általunk fizetendő adó esry részét 
hasznos beruházásokra fordithatnók,vagy ha defici
tünk és a fölemelt adók oka beruházásokban rej
lenek , nem szólaltam volna fel; de midőn látom, 
hogy ama 55 milliót tevő roppant összeg miatt, 
melyek az államadósságok kamataira és az egysé
ges roppant állandó hadseregnek semmi hasznot, 
csak kárt okozó föntartására fizetünk, sem szellemi 
fejlődésünkre, sem földmivelésünk, iparunk, keres
kedelmünk fölvirágoztatására beruházások nem 
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történhetnek, mert a mi történik, az kölcsön és 
pedig drágán vásárolt kölcsön utján fedeztetik; 
midőn látom, hogy nemzeti intézeteink segélye
zésére és tudományos czélokra csakis nyomorult 
50,000 frtot, a népnevelésre pedig még nyomo
rultabb 200,000 frtot fordíthatunk, egyéb hasz
nos beruházások pedig nem hogy milliókra nem 
mennek, de százezerét sem tesznek: lehetetlen a 
haza jövője iránt kétségbe nem esnem. A népneve
lés ügye kezünkbe van adva; de nincs mivel ne
veljük a népet, mert a rá valót elviszi a quota és az 
államadósság; volnának szárnyaink, de azokat a 
közös ügyek megnyirbálták. 

De még akkor sem szólaltam volna fel, ha a 
jövőt azon színben láthatnám, melyben azt a kor
mánynak és pártja egy részének láttatni kedve 
telik; de ha meggondoljuk, hogy a jövőre épitett 
remények bár ha egykor netán teljesülhetnének 
is, mind ez csak későn, s már csak akkor történ
hetnék meg, mikor az ország már egészen tönkre 
ment: lehetetlen el nem csüggednünk: mert nem 
is említve azt, hogy hazánk ipara annyira elma
rad, hogy ínég magát Ausztriát is csak évtizedek 
múlva, a külföldet pedig valószínűleg soha utol 
nem érhetjük, arra, hogy iparunk, kereskedelmünk, 
földmívelésünk, szellemi fejlődésünk és a népne
velés felvirágozzék, 100 milliókra menő beruhá
zások szükségeltetnek, ezekkel pedig, uraim, nem 
csak jelenleg nem bírunk, de jövőre sem fogunk 
birni: mert miből volna képes évenkint milliókra 
terjedő beruházásokat tenni oly ország, a melynek 
telek-és ; házbéradój'a tiszta jövedelmének 30°/0-át 
teszi ? És ha csak eddig volna; de tessék még 
hozzászámítani a községi adókat vagyis a pótlé
kokat, melyek legkivált városokon a tiszta jöve
delemnek ismét 15 — 20°/„-át teszik; s akkor, uraim, 
még csak a fele utján vagyunk, mert ott van a 
fogyasztási adó, százalék, bélyeg, dohány, só és 
a népeken Isten átkaként fekvő katonatartás és 
elszállásolás, pap, mester, a közvetett adóknak 
ezen százféle nemei, melyek még többre mennek 
a 30% egyenes adónál; és ha számításunkkal ké
szen leszünk, ráfogunk jönni, hogy az adózók is 
tiszta jövedemöknek legalább két harmadával ké
szen vannak, s a kinek száz forint tiszta jövedelme 
van, az ebből legalább hatvan forintot &Á ország
nak fizet, vagyis igazabban mondva, az országnak 
csak mintegy 25 frtot, a közösügyes delegatiós 
birodalomnak pedig még ezen felül legalább 35 % -ot. 
A ki azonban azt hinné, hogy a 100 frt tiszta jöve
delemből körülbelül megmaradt 40 frt most már J 
az adózónak sajátja, az nagyon csalódnék: mert! 
tudnia hell, hogy a 17 éven át egymást felváltott 
átkos kormányok által reánk rótt terhek már csak 
is a vagyon tőkéjének megiámadása és megterhe- j 
lése által voltak fedezhetők. Hogy a pusztító el- ! 

KÉPV. H. NAPLÓ 1865/e. vm. 

lenség módjára eszközölt katonai esecutiótól a 
nyomorult adózó menekülhessen, kénytelen volt 
50—100—200 perczentnyi kölcsönt venni fel, és 
pedig többnyire oly istenfélő polgártársaktól, kik 
a közjóra áldozni soha sem szoktak, de a községe
ket és azok lakóit nadályok módjára szívják ki, s 
mindig kéznél vannak mindaddig, míg az általók 
kiszemelt áldozat utolsó vánkosa is dobra nem ke
rül. Méltóztassanak most ezen kölcsönök roppant 
kamatait a 60%-ra menő egyenes és görbe adók
hoz hozzászámítani, és könnyen ki fog tűnni, 
hogy a mi az adózók egy nevezetes részének 
tiszta jövedelműi megmarad, azt bátran oda ad
hatja a barátoknak. 

Egyébiránt vannak esetek, t. ház, midőn a 
hon polgárai a haza megmentése végett nem csak 
egész évi tiszta jövedelmüket, de még ennél sok
kal többet készek áldozni; de arra, hogy a honpol
gárok békés időben, rendes körülmények közt 
tiszta jövedelmüknek felét, sőt két harmad részét adó 
fejében az államnak fizetni kénytelenittessenek, 
Európának sem müveit, sem műveletlen országai
ban, de az egész világon példa nincs. 

I ly szomorú rendkívüli helyzetben van jelen
leg, uraim, Magyarország, s épen ez az oka, a miért 
jövője felett kétségbe nem esnünk majdnem le
hetetlen. 

Midőn a költségvetés szomorú siralmas alak
jára tekintek, nem okozom a kormányt, sem a 
pénzügyminiszter ura t , [mert ők az adott helyzet
ben a jelen viszonyok között megtették, a mit te
hettek; de miként gazdálkodjék egy kormány ott, 
hol az országnak egész évi egyenes adója nem 
elég azon összegre, melyet évenkint Bécsbe kell 
küldeni, a mi kevés pedig megmarad, azzal azt 
sem tudja, hogy a sok égető szükség közül me
lyiket fedezze? hanem igenis okozom a kormányt 
és pártját az előzményekért, (Zaj) a melyeknek 
egyéb következményei nem is lehettek, a miért 
nagylelkűségét tanúsítani akarva, oly terheket 
rótt a nemzet vállaira, a nélkül, hogy a birodalom 
másik felén segített volna, a melyek alatt össze 
kell roskadnia. Ha pedig a birodalom másik felén 
csakugyan segített volna, ezt, ha szabad egy kissé 
drastikus hasonlattal élnem , csak azAesopus mese-
jébeli kecskeként tehette, a mely a kútba eresz
kedett, hogy a beléesett rókát megmentse, A róka 
a kecske hátán és szarvain keresztül megmenekült, 
de a kecske a kútban maradt. Ott, hol egy nem
zet lételéről, életéről van szó, nagylelküsködni több 
a hibánál. Okozom továbbá, uraim, a kormányt 
és pártját azért, mert közös had-, pénz- és keres
kedelmi ügyet alkotott, a melyeket parlamentalis 
kormány keretébe beiileszteni, beerőszakolm akar
ni merő képtelenség: képtelenség azért, mert azon 
miniszterek nem az országgyűlésnek, hanem csak 

36 
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annak parányi kis részének felelősek, azon kis í 
résznek, mely közvetlenül a néptől megbízást nem 
is nyer t , azon parányi kis résznek és pedig csak 
akkor volnának felelősek, ha a birodalom másik 
része delegatiójának is épen ugy tetszenék, végre 
azon parányi kis részének, mely önmagában is 
sokszor rueghasonlván, még a 60-nál is sokkal 
kisebb számban akarja képviselni azt a nemzetet, 
a melytől megbízást s felhatalmazást nem is nyert, 
s hozzá még azon delegatió tetteiről senkinek s 
igy az országyülésnek sem felelős, a minthogy 
már szereplésének első évében is osztrákabb volt 
magánál az osztráknál, s a neki adományozott 
teljhatalom folytán az országgyűlésnek nem lé
vén jogában a kiadások legnevezetesebb tételeihez 
hozzászólhatni, igy szavazta meg ama delegatió 
azon 45 millióba kerülő erődítési költséget, a 
melynek hasznossága még egyelőre a legnagyobb 
mérvben bizonytalan. Igy akart a közös pénzügy
minisztériumra 4 — 5 millióval többet rátukmálni, 
mint a mennyit az önmaga kívánt; igy szavazta 
meg a 30 milliót a gyutüs fegyverekre ; igy szabta 
meg már előre a mundurokat 900,000 ember szá
mára , s most már az országgyűlés kötelessége 
leend ezek alá embereket teremteni. Dicső hivatása 
egy souverain országgyűlésnek, mely eme delega-
tiók játékának néma nézőjévé törpült. Okozom 
végre a kormányt és pártját aaért is, mert vám- és 
kereskedelmi szerződést a birodalom túlsó felének 
beleegyezése nélkül nem köthet, az eddig károsan 
kötötteket ott pedig egyelőre meg nem változtat
hatja. Sőt, a mi a legroszabb, a só és dohány árát 
amazok beleegyezése nélkül meg sem változtat
hatja , s ha akarná is, Iejebb nem szállíthatja. S 
mégis, uraim, mi sokan vannak, a kik tagadni akar
ják , hogy az általam most ecsetelt alakban létre
jött egyezkedés a nemzet kezét, lábát megkötöt
te. Népnevelés, földmivelés, ipar és kereskedés 
felvirágzásáról álmodoznak akkor, midőn arra 
egy fillér sincs és az országnak még néhány 
millió deficitje van; sőt, hogy a pénzügyminiszter 
a jövő évre a legszükségesebb mindennapi kia
dásokat fedezhesse, a múlt év áldásos termésére s 
a hat millióra menő adóhátralék befizetésére leend 
szüksége; pedig ha amaz egy negyed században 
alig egyszer bekövetkezni szokott áldásos év be 
nem következik, mely a kormányt és pártját elká
bította, és melynek folytán azt gondolva, hogy az 
mindig igy megy, az 55 milliót megszavazta, ha, 
mondom, ezen múlt év be nem következik, vagy 
az 55 millióra menő közös költség maradt volna 
el, vagy az ország belkezelésére alig maradt volna 
valami, mig a múlt kedvező év folytán, a kormány 
és pártja, mely még 1866-ban is velünk együtt 
állilotta, hogy a létező terhek továbbra elviselhet-
lenek, tavaly és az idén már erősítette, hogy a 

nemzet még többre is képes. Hogy jelenleg is ezt 
állitja-e ? nem tudom; de azt látom, hogy a már 
legelső évben is kilátásba helyezett néhány millió 
deficit folytán már még a „Pesti Napló" sem mo
solyog. (Derültség.) Egyetlen kedvező év képes 
volt, uraim, a kormánynyal és pártjával az eddig 
egymást követett és még jövőre is követhető sok 
rósz évek nyomorait elfeledtetni, s vele a nemzet 
vállaira elviselhetlen terheket akasztni. Azon egyet
len évet, uraim, melyet a gondviselés a magyar 
nemzetnek végső szükségében küldött, a kormány 
s pártja a nemzetre nézve végzetszerűvé változ
tatta , (Elénk nyugtalanság a jobb oldalon) mert, ha 
azon év be nem következik, a quótái*a, az állam
adósságokra 55 milliót sem a kormány, sem párt
ja, sem a delegatió megszavazni soha nem mert 
volna. (Zaj) Itt, uraim, nem sophismákról, hanem 
rideg valóról, csalhatatlan, el nem ferdíthető szá
mokról van szó. Sémimből csak Isten teremthet ! 
Hol van az erő, hol van az alap, melyből a kor
mány egy egész nemzet anyagi, szellemi erejét, 
földmivelését, iparát emelni akarja ? Azon kosár
tojásban van az, uraim, melyet a kormány az egy
szerű pórnőként a vásárra visz, hogy annak las
sankint föl szaporodó árán az egész nemzet szá
mára majdan, egykor , anyagi és erkölcsi jóllétet 
fog szerezni. De valamint a pórnő ábrándozásának 
egyetlen göröngy, melyen megbotlott, véget ve
tett , ugy a kormány hitt reményeinek halomra 
döntésére elég egyetlen évi kedvezőtlen termés, 
elég egy csendes háború, (Zaj. Derültség) de még 
ezeken kivül elég már maga az átalános elszegé
nyedés. 

Nehogy azonban itt is, mint a delegatió alko
tásánál, azon helytelen vád emeltessék, hogy az 
ellenzék csak gáncsolni tud, és csak eső után 
nyújtja a köpenyt, ismétlem, a mit már a gyermek 
is tud, mit százezerek és milliók ajkai kiáltanak, 
hogy Magyarországnak és a birodalom megmenté
sének csak két lehető, egymással karöltve járó 
módja van. (Elénk fölkiáltások jobbról: Halljukhát !) 

Egyik az egységes roppant állandó hadsereg
nek azonnali leszállítása, (Derültség a jobb oldalon) 
s helyében a honvédelmi rendszernek fölállítása. 

A másik az államadósságoknak is leszállítása. 
(Zaj.) 

Az utóbbit illetőleg azonban, uraim, a kor
mány kezéből az egyetlen fegyvert már kiadta 
akkor, midőn beleegyezett abba, hogy a 32 millió 
évi kamatfizetés állandósittassék. Soha nemzet ma
gát ugy rászedetni nem engedte, mint a birodalom 
másik fele által e kérdésben a magyar. A biroda
lom mindkét felének kormányai, s ezeknek hűsé
ges pártja a nemzeti érdek, a nemzeti becsület 
elleni merényletnek állitotta az államadósságok 
leszállítását vagy megadóztatását. De az osztrák 
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kormány abbeli jogát bölcs előrelátással magának 
mégis fentartotta, mig a magyar kormány ezen 
jogáról nagylelkűen lemondva, a lépre ment. Mert 
a kiegyezkedésen az aláirás tintája még jól meg 
sem száradt, midőn a birodalom másik felének 
országgyűlése a maga terheit az államadósságok 
kamatainak tetemes megadóztatása által már is 
5 — 600 millióval leszállítja. (Ellenmondás a jobb 
oldalon.) Igenis annyival, és a 32 milliós magyar 
nemzetnek szemébe nevet. Tehát, uraim, ezen tért 
mi már valószínűleg végkép elvesztettük, kezünk
ből kiadtuk. De, habár koldus tarisznyával hátun
kon, más életrevalóbb nemzetek által ki is nevette
tünk, de kenyér helyett megmarad azon vigasztalá-
sunk, hogy nagylelkű nemzetnek neveztetünk 
azok által, kik szemeinket kitörülték, midőn han
gunkat dicsértetni halljuk , föltárjuk szánkat s a 
belőle kihulló sajtdarabbal a rókák tova iramla
nak. Vagy tudta kormányunk, hogy az osztrák 
kormány az államadósságok leszállításán vagy 
megadóztatásán töri fejét - pedig tudhatta, mert 
nem volt titok — s akkor megbocsáthatatlan hibát 
követett el az által, hogy az osztrák kormánynyal 
egyetértve, karöltve azon módot fel nem használta, 
melylyel egyedül képes lett volna megmenteni a 
nemzetet, t. i. leszállítani az államadósságokat 
vagy azok kamatait megadóztatni; vagy pedig nem 
tudta, s akkor nem felelt meg azon várakozásnak, 
nem fejtette ki azon ügyességet, a melyet tőle a 
nemzetnek megvárnia joga volna. 

Hallottam azt is emlittetüi, hogy nem illik a 
nemzethez, vagyis inkább a nemzeti becsülethez 
az, hogy az államadósságok vagy kamataik íeszál-
littassanak. De egy az, hogy sajátságos dolog a 
nemzeti becsületről szólani ott, hol a nemzetnek oly 
hadügyminisztere van, kinek annyi katonája sincs, 
mennyi szükséges arra , hogy kapuja előtt őrt áll
jon, (Derültség a bal oldalon) nemzeti becsületről 
szólani ott, hol a nemzetnek saját tengeri lobogója, 
konzulai, külügyei, sőt Európa előtt neve sincs, 
nemzeti becsületet emlegetni ott, és akkor, midőn 
Budavár ormain még folyvást lemosolyog, nem az 
osztrák háznak, hanem az osztrák birodalomnak 
feketesárga lobogója. Más meg az, hogy szeretném 
tudni, mi köze a nemzeti becsületnek oly állam
adósságokhoz, melyeket a magyar nemzet nem 
csak soha nem tett, melyekre nem csak beleegye
zését soha nem adta, de melyek épen azon időben 
tétettek leginkább, midőn a nemzet rablánczokra 
volt verve? [Élénk felkiáltások a jobb oldalon: A do
logra ! A dologra!) A nemzet becsülete egy haj
szálnyira sincs érintve oly idegen adósságok le
szállítása által, melyeknek csak egy fillérét is 
elvállalni vagy fizetni köteles soha sem lett volna. 
(Fölkiáltások a jobb oldalon: A dologra f) 

Igenis leszállíthatok azok, daczára azon károgó 

varjuknak, kik az önkényes kormányoknak 30—40 
%-en adott kölcsönök folytán magoknak sok milliót 
nyertek,a nép véres verejtékén nyertek, pamlagokon 
heverve, minden gond, munka és fáradság nélkül. 
Legalább megtudják azon pénzkirályok, kiktől az 
önkényes kormányok a népek elnyomására száz
milliókat szedtek fel, hogy önkénykormányoknak 
pénzt adni mindig veszélyes dolog; az uzsorás le
gyen mindig készen pénzének vagy legalább pénze 
egy részének elvesztésére. Ha nem kaptak volna 
azon önkényes kormányok kölcsönt, a mint nem 
kaptak már későbben, nem lettek volna képesek a 
népeket 17 évig rabigában tartani és az állam
adósságok nem szaporodtak volna négy ezer mil
lióra. Ezen kormányokat a kölcsönök felvevésére 
az ösztön vezérli, melyet az önkény parancsol; mig 
ellenben a népeket a vég veszélyben az önfentartás 
szent joga és kötelessége készteti, sőt feljogosítja 
az uzsorák leszállítására. 

A hitelt is emlegetik némelyek. Alig múlt 50 
éve, hogy 100 forinból 8 lett, és mégis ezen rövid 
évek folyamában ugyanazon önkényes kormányok
nak négy ezer milliónyi kölcsönre ismét hitele volt. 
Azon hitelezők, kik most kölcsönük megadózta
tása miatt oly nagy lármát ütnek, habár egy kis rö
vid időre elrezzentethetnek is, de ismét csakhamar 
visszatérnek oda,hol biztos nyereségre van kilátásuk. 

Itt az ideje, uraim, hogy a mit a kormány és 
pártja ez ideig elhanyagolt — h a még nem késő — 
legalább némi részben helyrepótoltassék. Százak 
és milliók kiáltják, hogy az eddigi terhek elvisel-
hetlenek, hogy a roppant hadsereg leszállítása, a 
honvédelmi rendszer behozatala, az államadósságok 
hasonló leszállítása nélkül sem a nemzet, sem a 
birodalom a vég veszélytől meg nem menthető. A 
kormány és pártja tehát ezen vég veszély elhárítá
sára azonnal megtalálja az egyetlen módot : a de-
legatiók Bécsben megszavazzák a rendes hadsereg 
megkettőztetett létszámát, az államadósságokat 
pedig leszállítás helyett 30 millióval megtoldják. 

Mondja most valaki, hogy nincs haszna a 
delegatiónak ! Elmentek ők, hogy megtanítsák 
gazdálkodni a németet, és visszajöttek 30 milliónyi 
uj adóssággal, és szaporított hadsereggel, és azon 
elavult, most már úgyszólván majdnem nevetsé
gessé vált kifogással, hogy ez is oly átmeneti év, 
mint volt a tavalyi , és azon híu kecsegtetéssel, 
hogy az efféle fajtájú évek közt csakugyan talán 
minden esetre ez lesz az utolsó. Én azonban ugy 
hiszem, uraim, hogy ez csakugyan az adósságcsi
náló és állandó katonaságot tartó évek kost az 
utolsó, azon egyszerű okból, mert ezen év, uraim, 
szökő év ! 

Mindezekből az a tanulság, uraim, hogy ha az 
országgyűlés most határozott állást nem foglal el, 
egy részről ki nem mondja azt határozottan, hogy 

36* 
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mindaddig, mig az országos költségvetés ezen ház
ban megszavazva nem leend, semmi más adónemek 
megszavazásába nem bocsátkozik, másrészt, ha ki 
nem mondja azt, a mit már tavaly kell vala kimon- , 
dania, hogy addig egyetlen ujonczot, egy krajczár 
adót meg nem szavaz, mig az állandó hadsereg le 
nem szállitatik és a magyar honvédelmi rendszer 
életbe léptetve nem lesz: akkor, uraim, nem feleltünk 
meg azon várakozásnak és azon reményeknek, me
lyeket a nemzet bennünk helyezett, mert arra csak- j 
ugyan nem kaptunk felhatalmazást, hogy a helyett, 
hogy a népnek terhein könnyitsünk, uj terheket ró- I 
junk vállaira akkor, mikor a mostaniakat sem képes j 
viselni. Feleljenek ezekért a nemzet előtt azok, a 
kik elég bátrak ily veszélyes játékot űzni, és meg : 
nem gondolják, hogy a háborúnál is veszélyesebb , 
folytonos fegyveres béke, mely a népeket utolsó 
krajczárjaiktól, sőt legkedvesebb kincseiktől, gyér- , 
mekeitől egy negyed századra fosztja meg, már | 
annyira elkeserítette őket, hogy kétségbeesésüknek i 
nemcsak minden pillanatban, mint a szappanbubo
rékok szétoszolható kormányok , de ingadozó tró
nok is eshetnek áldozatul és romjaik alá népeket | 
temethetnek. 

A magyar hadseregnek és józan alapokra ! 
fektetett, nemzeti, önálló, honvédelmi rendszer- I 
nek azonnali életbe léptetése és az államadósságok 
leszállítása tehát az egyedüli mód és eszköz Ma
gyarország és a birodalom megmentésére. így él
het csak a nemzet; de akarnia kell! 

Miután azonban a kormány az utolsó életkér
dést, az államadósságok leszállítását illetőleg 
semmi beható czélszerü tervet az országgyűlés 
elé mai napig sem terjesztett: a még mind 
eddig tanácskozás alá nem vett költségvetésnek 
bármily legbehatóbb átvizsgálása, megrostálása, 
sőt habár százezrek meggazdálkodása — még 
ha lehető volna is — hasztalan és fölösleges 
intézkedés, és csak egy csepp viz a tengerben, 
de czélra nem vezet soha. Itt tehát, uraim, hasz
talan fáradozunk, izzadunk, mert bátran merem 
állítani, hogy az emiitettem életkérdés gyökeres or
voslása nélkül, az adósságok felhői fokozatosan fog
nak tornyosulni és a belőlök leomló deficitek árjába 
Magyarország belefut, a melyből semmiféle erő
hatalom többé nem leend képes megmenteni, mint 
csak egyedüLáz Isten csodája. Miután tehát, uraim, 
már második évét éljük alkotmányos életünknek, 
de az országgyűlés és a magyar nemzet még költ
ségvetést nem látott: szeretném tudni, mi akadá
lyozza azt, hogy az egész költségvetés előbb ter
jesztessék az országgyűlés elé, mint ezen adórend
szer? és miután én ennek semmi akadályát nem 
látom, részemről, megvallom, abban, hogy ezen 
adókérdések előbb tárgyaltassanak és szavaztas
sanak meg, mintsem az országos költségvetésen 

keresztülmennénk és azt megszavaznók: belenyu
godni nem fogok, és arra nem szavazok. 

P n l s z k y F e r e n e z : T. ház! Midőn az épen 
most szólott követtársam beszédét hallottam, egy-
átalában nem tudtam, mi fekszik a ház előtt. Én 
ugy gondoltam, hogy a földadóról kell tanácskoz
nunk ; hallottam pedig egy hosszú, igen szép sujtá
sos beszédet a delegatióról, hadseregről és állam
adósságokról , mi mind a földadóhoz ugyan nem 
tartozik, hanem, ugy hiszem, hogy legalább — ha 
nem is egy nagy pártnak - de követtársunknak 
programmja. Politikai programmja e szerint az, 
hogy mi. kik egy oldalról Oroszország, más oldalról 
Poroszország által vétetünk körül, mindjárt küldjük 
haza a hadsereget; az összes államadósságokra 
nézve pedig azt mondjuk: mibankrottok vagyunk, 
nem fizetünk , nem adunk egy krajczárt sem. 
Meg kell vallanom, hogy politikai progammja 
nagyon egyszerű; de én azt semmikép el nem 
fogadhatom. Meglehet, eszemmel föl nem fog
hatom azon nagy államférfiúi bölcseséget; de ki 
kell jelentenem , hogy az értelmemmel semmiké
pen meg nem egyez, és azt hiszem, hogy az or
szágnak sem biztosságát, sem becsületét e módon 
meg nem óvjuk. (Tetszés jobbról.) 

A kérdés most ugy van előttünk, hogy — ha jól 
emlékszem — Beniczky képviselőtársunk azt hozta 
indítványba: vegyük előbb elő a budgetkiadáso-
ka t , mielőtt hozzászólnánk a bevételekhez. Erre 
nézve nem akartam kezdetben szólni, mert eszembe 
jutottak a közösügyi idők azon mézes hetei, mi
dőn szerencsém volt vele együtt itt ezen az olda
lon ülni ; eszembe jutott, hogy ötször-hatszor sza
vazott rá ezen törvényjavaslatra különféle stádi
umaiban, és utoljára, midőn a végleges szavazásra 
került a sor, egyszerre felnyíltak szemei, átment a 
másik oldalra és ellenünk szavazott, [Nyugtalanság 
abaloldalon.)Tudva tehát, hogyt . képviselőtársam 
mily lelkiismeretesen szokta mindig meggyőződé
sét követni, látva, hogy capacitabilis, remélem, 
hogy szintoly hiven, mint megmaradt ezen az ol
dalon, meg fog maradni azon az oldalon is, és szint
úgy előbb-utóbb capacitalva lesz és vissza fog ke
rülni ide. (Élénk fdki Utasak bal felöl: Nem ide tarto
zik ! Rendre! Ez személyeskedés! Dologra!) 

Igen is ez a dologhoz tartozik: mert ezután 
felkelt Nógrád megye egy másik kerületének kö
vete és indokolta az indítványozónak ezen észre
vételeit. Indokolta pedig ugy, hogy azt mondta : 
ime! egy nagy államférfiú és financier — Thiers 
— azt mondja, hogy a jövedelmet kell előbb meg
vizsgálni, megszavazni és ahhoz kell azután a ki
adásokat alkalmazni. Ezen idézés logikáját ugyan 
fel nem fogtam, mert ezt épen én akartam fölhozni 
a tett indítvány ellenére; de azt mondta erre kö
vettársunk, hogy különböző ám Francziaország 
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és Magyarország helyzete. Ez tökéletesen igaz: 
különböző', a mennyiben az egyik gazdagabb , a 
másik szegényebb; hanem azon közgazdasági 
axiómát, mely szerint előbb kell a jövedelmeket 
megnézni és azokhoz szabni a kiadásokat, egyáta-
lában meg nem dönti sem a physikai, sem a finan-
czialis különböző helyzet. Sőt ha választanom kel
lene auetoritások között és nem indulnék a magam 
logikáján, mindamellett, hogy t. barátom fogja is
merni, mily szives indulattal viseltettem mindig 
i ránta , de ha arról volna szó, kit válaszszak a kettő 
közül financzialis kérdésekben vezéremül: engedje 
meg t. barátom, mégis csak inkább Thiers mellett 
szavaznék e részben és inkább az után indulnék, 
mint ő utána. Azt is tudom, hogy tisztelt barátom 
maga sem cselekszik ezen elv ellen. Hiszen ha gaz
daságát nézi, meg vagyok győződve, hogy nem 
azt nézi előbb, mennyi kiadása lesz a jövő évben, 
hogy azokhoz alkalmazza jövedelmét; azt hiszem, 
hogy ő, ki oly kitüuő gazda, bizonyosan csak azt 
nézi előbb: jövedelmem ennyi, tehát fogok költ-
hetni ennyit. És én azt hiszem, nekünk mint nem
zetnek szintén igy kell tennünk: előbb meg kell 
néznünk, mi lesz jövedelmünk, s ahhoz fogjuk 
szabni kiadásainkat. Ha jövedelmünk több lesz, 
több kiadást is tebetendünk, tehetendünk oly dol
gokra, melyek, nem mondom, hogy oly nélkülöz-
hetlenek, hogy nélkülök elveszne az ország, de 
melyek arra szükségesek, hogyjövőre az országot 
erősitsék. Ott van a népnevelés, melyre ráfér még 
sok millió. Sajnálom, hogy ezúttal többet nem 
szavazhatunk rá, mint a mennyi elő van irányozva; 
ha többet adhatnánk, szivesen megszavaznók. 

Hallottam Pap Simon képviselő úrtól egy 
más inditványt, hogy t. i. minél inkább gazdál
kodjunk és minél takarékosabban rendezzük el 
kiadásainkat. De kérem, mi nem praejudicálunk 
az által, hogy már most a földadót és a direct adó
kat megszavazzuk, ezen másik kérdésnek épen 
nem ; és azt hiszem, lesznek kérdések, melyekben 
együtt fogunk szavazni. Felemiitette például a kép
viselő úr a nyugdijakat. Erre nézve, meglehet, 
hogy az ő véleménye továbbmegy, mintáz enyim. 
De ehhez most tüzetesen nem szólok. Remény
lem, a zborói kerületnek rettenthetlen képviselője e 
részben sokkal jobb fölvilágositásokat adhat neki 
e kérdésben, mint én. (Zajos tetszés ajohb oldalon, 
s derültség.) Ez azonban, mint mondom, fenmarad 
a jövőre, s majd ha a nyugdijak kérdése felmerü-
lend, hozzá fogunk szólani. 

Mindazok után tehát, mik előttem felhozattak, 
egyátalában nem látom át, miért kellene a tanács
kozás rendét felforgatni. Hiszen a kiadások is há
rom hónap óta előttünk fekszenek, nem ugyan vég
legesen formulázva, de ugy, mint a minisztertanács 
azokat megállapította. Jól tudjuk, hogy ezeket 

tartják a miniszterek szükségeseknek; azt is jól 
tudjuk, hogy a pénzügyi bizottság itt-ott valamit 
megváltoztatni, megtakaríthatni gondolt; tudjuk, 
hogy a háznak még mindig tökéletesen szabadsá
gában álland azokon változtatásokat tenni; de azt 
is tudjuk, hogy e változtatások milliókra nem me
hetnek. Tehát erre is némi praeliminare, s pedig 
meglehetősen szoros praeliminare fekszik előttünk ; 
és igy nem mondhatjuk, hogy nem tudjuk, meny
nyit fogunk kiadni. Tudjuk mi azt is, csak egy fél 
vagy egy millióval több vagy kevesebb lehet 
mindössze a különbség, de az átalános összeg kö
rülbelül meg van állapítva. Tehát azt sem fogad
hatom el, hogy e részben egészen sötétben volnánk, 
és olyant szavaznánk meg, miről tudomásunk 
nincs; mert a pénzügyminiszter úr igen lelkiisme
retesen tette meg számadásait, kikalkulálta körül
belül, mennyivel érheti be ; és szükség nélkül bi
zonyára nem akarja a népet terhelni. Ugyanazért 
a földadót, mely előttünk fekszik, nem változtatja 
meg, nem szállítja ugyan le, de nem is emeli föl; 
más oldalról keres e részben uj forrásokat, melyek 
ki fogják pótolni az ország több szükségletei fede
zését; hanem ezen forrásból nem kíván többet. 

Ugyanazért a törvényjavaslatot én ugy, a 
mint előttünk fekszik, ugy mint azt a központi bi
zottság kezéből kaptuk, tökéletesen elégségesnek 
tartom arra. hogy azt az átalános discussio alapjául 
elfogadjuk. (Helyeslés a középen.) 

BeniCZky G y u l a : Személyes ügyben szót 
kérek ! (Fölkiáltások jobbról : Nincs itt személyes kér
dés ! Balról: Halljuk! Halljuk!) Pulszky Ferencz 
képviselő úr azon állítását, mintha én ezen tör
vényjavaslatra mint törvényjavaslatra hatszor 
rászavaztam volna, mint valótlan hazugságot visz-
szautasitom. (Nagy zaj. Fölkiáltások : Ez in-
parlamentalis kifejezés! Rendre kell utasitani! Ez 
kocsmába való kifejezés! Elnök csenget. Halljuk az 
elnököt!) 

E l n ö k (üléséről fölemelkedve) : A t. képviselő
ház által rám ruházott elnöki kötelességemnél 
fogva a t. képviselő urnák ezen kifejezését, mint 
nem parlamentalist, rendre utasítom. (Zajos he
lyeslés a jobb oldalon) 

BeniCZky Gyula : Engedje meg a t. ház, 
hogy kimagyarázzam magamat. (Elénk fölkiáltá-
sok jobb felöl : Nem akarjuk hallgatni! Nem hall
gatjuk! Nagy zaj.) 

Elnök (csenget) : Képviselő úr ki akarja 
magát magyarázni : méltóztassanak őt kihall
gatni. 

BeniCZky G y u l a : Nem történt volna félre
értés, ha elnök úr közbe nem szól. (Zaj. Halljuk!) 
Azt állítottam, hogy Pulszky képviselő úr azon 
állítása, mintha én ezen közösügyi munkálatra, 
már mint törvényjavaslatra, 5-ször-6-szor rászavazí-
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tam volna, valótlan; s azt állítom most is. Igaz, 
hogy mindaddig, mig ezen közösügyi operatum 
a 67-es bizottság elé terjesztetni rendeltetett, sőt 
még akkor is, midőn az határozati javaslat for
mában a ház elé terjesztetett, rá szavaztam. {Neve
tés.) Errare humánum est, elismerem; de ez még 
akkor nem volt törvényjavaslat. (Nevetés a jobb 
oldalon.) Még akkor benne volt azon két alapföl
tétel, mely engem megnyugtatott és melylyel meg 
tudtam nyugtatni választóimat. (Derültség) Nem 
akarok hosszas lenni; különben ezen eljárásomat 
épen a t. túlsó oldal pártconferentiáján is, midőn 
utolszor volt szerencsém ott jelen lenni, a meny
nyiben tőlem telt, kifejtettem. Csak azon két 
alapfeltételre emlékeztetem , melyek mindig 
hangsulyoztattak, melyekkel azokat, a kik ké
telyeket támasztottak a munkálat ellen, mindig 
capacitálni és megnyugtatni akartak. Az első 
feltétel, a 24. szakasz, igy hangzott : „Kijelent
jük azonban ünnepélyesen, hogy mind ez életbe 
nem léphet mindaddig, mig Magyarország teljes 
alkotmánya tettleg életbe nem lépett." A második 
feltétel pedig ez volt : „Kijelentjük, hogy életbe 
nem léphet, mig ő felsége többi tartományai al
kotmányos életet nem nyernek." (Felkiáltások jobb
ról : Ez mind megtörtént !) Midőn ezen határozati 
javaslat törvényjavaslat alakjában a ház asztalára 
tétetett és ezen két alapfeltétel mellőzve lőn, öröm
mel kaptam az alkalmon, hogy régen táplált meg
győződésemet követve, azon párttól elszakadjak. 
(Felkiáltások jobbról : Helyesen !) 

P u l s z k y Ferencz : (Nagy zaj. Jobbról : 
Halljuk! Halljuk! Felkiáltások balról: Nem szólhat! 
Mások: Halljuk! Halljuk!) T. ház! Miután Be-
niczky képviselőtársam azon kifejezést, melyet 
első fölhevülésében használt, visszavette. . . . 

Domahidy Ferencz : Nem vette vissza! 
(Elénk fölkiáltások : Igenis visszavette!) 

P u l s z k y Ferencz : . . . miután a maga el
járását ugy qualificálta, hogy azt meggyőződése 
szerint, miről soha sem kétkedtem, tökéletesen 
igazolta, a nélkül, hogy állításaimat erőtlenitette 
volna : azt gondolom, hogy ezen incidensnek vége 
van. (Helyeslés.) 

Berzenczey László : Soha sem állottam 
fel oly a propos, mint most. midőn Pulszky Fe
rencz után szólok, és csak arra kérem őt, számüze-
tési társamat, ne nézzünk arra, mit és minőket tet
tünk ? mert akkor meg nagy utat fogunk tenni, és 
sokról fogunk beszélni olyanról, mit a világ külön
böző részeiben épen Pulszky úr nyílt helyeken 
beszélt. 

Ura im! én tán fogok komolyan szólani a 
tárgyhoz. (Derültség.) A miniszter úr azt monda, 
hogy ezen a tárgyban nem lehet kedélyesen be
szélni ; én tehát a komolyságot megtartom a lehe

tőségig ; mert vannak tárgyak, melyeknél az em
ber meggyőződése ellen jó képet csinál : bonne 
mine au mauvais jeu. 

Tudom tisztelni a statusbölcseséget. A mi 
bölcseségünk régen az volt, hogy a mi atyáink 
védték a hazát becsületükkel, verőkkel; a mostani 
statusmaxima, mjt, látom, haza hoztak sokan a 
delegatióból, az alkotmányvásár pénzzel. Pulszky 
úr hozott haza egy elvet és e házban ki is monda, 
t. i. Cobden szerint. Ha nem lett volna államadós
ság és annak következtében meg nem rázkódott 
volna az osztrák birodalom, Pulszky Ferencz soha 
se jött volna haza. 

P u l s z k y Ferencz : Sem Berzenczey! 
Berzenczey Lász ló : Sem Magyarország 

vissza nem nyerte volna szabadságát. Soha sem 
hittem volna, hogy Pulszky vagyakárki Magyar
országban vagy akár Ausztriában áldja az állam
adósságokat, mint a szabadság megmentőjét. (De
rültség.) Mi hazánkat, alkotmányunkat, a melyet 
atyáink vérrel és karddal védelmeztek, most meg
vásároltuk : mert fizetjük az adósságot. (Igaz ! Ugy 
van! a bal oldalról.) Mondják, rég lejárt a Brennusok 
ideje, hogy kardot vessünk a serpenyőbe: hanem 
annyit én is hallottam legalább, habár nem is vol
tam kenyeres pajtása Cobdennek, hogy a hol 
nincs, ne kereas (Derültség), hogy ne terheld ma
gadat több adóssággal, mint a mid van, mert ha 
nem fizetsz, akkor ebül jársz. (Derültség.) Ezt ta
nultam. 

Továbbá láttam, hogy mig sok uraink, kik
nek külföldön nagy creditjök volt, ezt igénybe is 
vették és nagy szerepet játszottak, azalatt otthoni 
birtokuk elpusztult. (Derültség.) Hogy mi a kül
föld előtt hitelt nyerjünk, költségvetésünk szerint 
mondják, hogy nincs deficit; aztán mégis, mikor 
100 millióból marad 18 millió, ez már magában 
nagy deficit. (Közbeszól is a jobb oldalról : Az nem 
áll!) 

Azt mondják, mit beszél Thiers. Thiers be
szél bevételről és kiadásról, a mit Francziaország 
maga bevesz és kiad; holott mi eddig csak kiadá
sokról beszéltünk és beszélünk, melyeket mások 
számára ineassálunk, (Helyeslés bal felöl), és a me
lyeket hadügyre, államadósságra, földtehermente-
sitésre százból 82 millióig már meghatároztak. 

Mondhatják tehát sokan, mire való az egész 
bajlódás a költségvetéssel ? hiszen tudjuk, hogy 
ugy sem jutunk czélhoz. Ezen okoskodás ugyan 
állana; hanem én azt mondom, hogy jobb tisztán 
kitenni a dolgot. 

Megengedem, talán ezen az utón nagyon gaz
dagok leszünk; én legalább tapasztaltam, hogy 
mikor az emigratióból hazajöttem, a kapunál mind
járt elém tartották az adóczédulát. (Derültség.) 

Én ugy látom, hogy a pénzügyi bizottság 
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logikája szerint foly a mi financzialis eljárásunk 
is. í g y azt mondja : „Mindenek fölött azon ügye-
kezett, t. i. a bizottság, hogy a törvényjavaslatok
nak oly módosítását hozza, a szükséghez képest, 
javaslatba, melynek folytán az adók súlya, a meny
nyire csak lehet, már most igazságosabban osztas
sák szét"; tovább csakhamar azt mondja a földadó
ról szóló javaslatában, hogy : „Ep azért ez adót vál
tozatlan hagyta, hogy a többi adónemeknek ahhoz 
arányosításával, magassága tekintetében változat
lanul maradjon az egész rendszer is." (Derültség.) 
Kérem alásan, ily ellenkezéseket, ily axiómákat 
letenni a finaneziában, ily log iká t . . . Nem tudom, ki 
irta, talán a Tudós Társaság tagja ? (Elénk derültség.) 
Már, t. ház, a mikor ily gyűlöletes adónemeket 
kell megszavaznunk, mert fizetni kell, akkor tud
juk meg legalább, hogy mire fizetünk, és nézzük 
meg a költségvetést. (Ellenmondások jobbról.) Bo
csássanak meg önök, hanem valahányszor meg
szavazunk egy ily adónemet, mindannyiszor alá
írunk egy bizalmi voksot a régi kormány iránt, 
(Zajos ellenmondás jobbról) mert akárhogy gazem-
bereztük, hanem mégis mikor mi ülünk az ő he
lyűkben, mi is azt teszszük, mit ők. (Ellenmondás 
jobbról) Bizalmat szavazunk, mert hiszen : „Mi is 
ugy csinálunk, a mint tik csináltatok." (Zajos tet
szés bal felöl.) És, uraim, ha akármit tegyünk, még 
azt is megtartjuk, és nagy zavarban volnánk, ha 
nem volnának készen azon régi szabályok, melyek 
eddig csak szabályok voltak, de a melyeket mind 
már ma törvényekké emelünk: én az indem-
nity nagy szükségességét ugyan elismerem és 
meg is szavazom, hanem hogy én ma szóról szóra 
azon átkozott szabályokat törvénynyé emeljem, 
arra szavazatomat nem adhatom. De nem csak a 
normativumokat kívánják, hogy helybenhagyjuk, 
hanem szükség van azon emberekre is, a kik csi
nálták és kezelték, mert azok nélkül nem bírnák 
végrehajtani. (Derültség a bal oldalon.) 

Meghiszem, hogy ebbó'l lehet valami jó ; még 
azt is hiszem, hogy megérjük, hogy Erdélyben is 
vasút lesz; még sokat megérhetünk; hanem hogy 
18 millió maradékból hogyan fogja a 16 millió Ma
gyarország felvirágozását elővarázsolni, az bizony 
nagy titok előttem, ha csak a költségvetés nem fog 
ezzel überrascholni. (Elénk derültség balról.) Az én 
hitem az állambölcsekben nagyon megrendült, a 
minő Thiers úr is volt, ki midőn miniszter volt, 
mindig előbb adta be a budgetet és azután a fede
zetet. 0 csak bukása után fordította meg a tételt. 
{Ugy mint az oppositio! jobbról.) 

Bátor vagyok egyszerűen azt kérni , hogy 
nézzünk bele, tárgyaljuk a budgetet. Talán kelle
metlen lenne ez? talán nincs jól rendezve az a 
budget ? Azt hiszem, talán jó lesz. É n ugyan átol
vastam, de nem tudom felfedezni kitűnő oldalait. 

Azért is kérem, tárgyaljuk a költségvetést, mert az 
önök fölvilágositása nélkül én nem leszek képes 
belátni, hogy rendén van-e? (Azt elhiszszük! jobbról.) 
Végül azt akarnám, hogy ne kerülgessük ugy, mint 
az indítvány ellen eddig felszólalók, e kérdést 
mint a forró kását, s azt kérném, hogy a mit ala
pul fogadunk el, engedtessék meg, hogy tárgyal
juk : tárgyaljuk tehát azon híres nevezetes budge
tet, mely nekünk oly nagy kreditet szerzett a kül
földön és oly rongyossá tesz itt ben a hazában. 
(Helyeslés a bal oldalon.) 

LÓnyay Gábor : T. ház! E humorisztikus 
előadás után nehéz, kivált gyenge hanggal, komo
lyan szólam. (Halljuk!) 

Én mindenekelőtt kijelentem, hogy nem kí
vánom az előttem szólóknak nagyobb részét azon 
térre követni, a melyet elfoglaltak: mert érzem, 
hogy mindenek előtt haladnunk kell, és azért rövid
nek kell lennünk és lehetőleg a tárgyra kell szo
rítkoznunk. (Helyeslés.) 

Én azon észrevételt vagyok bátor tenni igen 
t. Beniczky Gyula inditványára, hogy annak azon 
részét, hogy az egész adóról szóló törvényjavaslat 
halasztassék el akkorra, mikor a költségvetés 
fog tárgyaltatni, sem alaposnak, sem indokolt
nak nem látom, mert akkor maga a költségvetés 
sem volna tárgyalható; hanem, ha ez indítvány 
szorítkozott volna a törvényjavaslat 2-ik szaka
szára, ha az adótételnek meghatározását kívánta 
volna elhalasztani a költségvetés tárgyalása alkal
mára : ezt már részemről is igen indokoltaak tar
tanám, mert magiim is azt tartom, hogy minden 
adótételt a képviselőháznak jogában van, sőt kö
telessége, tárgyalás alá venni és meghatározni, 
midőn a költségvetésről szó van, s azon 2-ik sza
kaszban volna az helyesen fentartva, mert ezen 
tétel csak 1868-ra van kimondva és megszava
zandó. 

Hogy a földadó Magyarországban igen sú
lyos, hogy az igen magas, azt már mások is elő
hozták, s igen könnyű volna ezt bebizonyítani, a 
külföld példájára hivatkozván : mert e szerint ki
tűnnék, hogy például Angliában a fald tiszta jöve
delmének o'/ t százaléka adóztatik meg, Franczia-
országban 4 x/4, Poroszországban 5 1/i ; akkor az
után ki tagadhatná, ha Magyarországban közel 30 
százalékát vetjük ki adóul, hogy az roppant ter
hes, hogy az igen n a g y ? De hogy a képviselő
ház ezen igen magas tételekben is megszavazza az 
adót, indokolni lehet, s kell is indokolni. Mert sem
miből nem fedezhetjük az állam szükségeit, s ha a 
földadót nem fogjuk fizethetni, ezt leszállítjuk, s 
más adóval kell fedezni, s ha akkor sem bírjuk, 
kölcsön utján kell pótolni, a mit szintén nem aka
runk. Ez által, ugy hiszem, indokolva lesz az or-

I szag s annak földmivelö népe előtt, a melyet mi 
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kiválólag képviselünk, hogy a földadót le nem í 
szállíthatjuk azért, mivel az országos költségvetés 
szerint erre mulhatlanul szükségünk van. 

Hanem ennek van még egy más baja is : nem 
csak az, hogy terhes, súlyos, hanem, hogy ezen 
földadónak alapja maga, a katastralis felvétel 
aránytalan, hibás, téves , nem emlitve azt, hogy mi
ként hozatott be. Ezt el nem hallgatathatja a kép
viselőház s mondania kell valamit: mert az arányta
lanságot mindnyájan tudjuk, érezzük, annyival 
inkább, mert a pénzügyi bizottság is mondott egy 
véleményt, hanem az én véleményem szerint, nem 
helyesen, s a törvényjavaslatban is az 1-ső szakasz
ban van valami mondva, hanem az én véleményem 
szerint ismét nem elegendő. Ugyanis a pénzügyi 
bizottság azt mondja, hogy a baj minden esetre 
orvoslásra vár : az orvoslás szükségét ki kell mon
dani a képviselőháznak is, nem csak a pénzügyi 
bizottságnak; de ez orvoslást csak uj, vagy leg
alább kijavitott kataster teszi lehetővé, a mi pedig 
hosszú időt kivan. A törvényjavaslatban pedig az 
van, hogy a minisztérium az adónak törvényhozás 
utján leendő állandó megállapítása iránt kimerítő 
törvényjavaslatot fog a ház elé terjeszteni, A különb
séget bátor vagyok kiemelni, hogy a jelenleg létező 
kaíasterrendszernek és alaknak kijavítása, egészen 
más mint egy uj katasternek behozatala és egy uj 
adórendszernek felállítása, annyival inkább, hogy 
itt hoszszu idő, határ nélküli hosszú idő van ki
tűzve; pedig azt véleményem szerint a képviselő
háznak ki kell mondania, hogy az ideiglenes ka
taster hiányainak orvoslását, annak hibáinak ki
igazítását szükségesnek és elkerülhetetlennek ta
lálja. Ezt vagy határozatban, vagy legalább jegy
zőkönyvben kívánom kimondatni, hogy ezen hi
bás katasterrendszer , a földadó rendszerének 
mostani ideiglenes alapja, addig is, mig uj kataster, 
s erre épített uj adórendszer hozatnék be az or
szágba, addig is mikép, mi utón és módon volná
nak orvosolhatók mindazon hibák és tévedések, a 
melyek ezen katasterrendszerben vannak főleg 
lefektetve, s a melyek épen az adó aránytalansá
gát okozzák. 

Én részemről ezt látom szükségesnek. 
HaláSZ B o l d i z s á r : T. képviselőház ! Miután 

ugy látom, hogy a pénzügyi bizottság itt egy el
vet állitott fel, és az egész adótörvényt arra fekteti 
(mint magát kifejezi) t. i., hogy az adók leszállítá
sát helyzetünk föltétlenül tiltja: én e szempontból 
indulva ki, teszem meg a tárgyalás alatti törvény
javaslatra vonatkozó észrevételeimet. 

T. képviselőház! Azt kérdem én azon el
vet felállitoktól, hogy hát ki okozta nekünk ezen 
helyzetet, mely állítólag tiltja azt, hogy még esak 
reményünk is lehessen ahhoz, hogy az amúgy is 
elviselhetetlen adók valaha alábbszállittathassanak? 

Én ugy gondolom, hogy mi magunk, t. i. az or
szággyűlés, mely azt a közösügyi törvények által 
előidézte, okoztuk azt. De szerencsére addig is, 
mig az említett törvények eltöröltetnének, ezen 
helyzeten rögtön is változtathatnak valamit: neve
zetesen, a mint Nagy Ignácz képviselőtársam érin
tette, és nekem is volt alkalmam már e házban 
felhozni, az által egy részről, ha a hadsereg nem 
épen (mint ő monda) feloszlattatik, hanem azzal, 
ha az legalább felényire alább szállíttatik. Igaz 
ugyan, hogy erre Pulszky Ferencz képviselő úr, 
saját modora szerint, gúnyosan megfelelt N a g y 
Ignácz urnák azzal az észrevétellel, hogy : az 
ugyan meglehet; de ha nyakunkra jön a muszka 
meg a porosz, ki segít rajtunk ? Erre én csak any-
nyit jegyzek meg, hogy a mint itt volt az a porosz, 
ismét eljöhet; de attól tartok, hogy a milyent ha
gyott akkor, ismét olyan emléket hagyhatna ma
ga u tán : olyant például, hogy az annyi erőfeszí
téssel kiállított és milliárdokba került hadsereg 
nem felelhetett meg rendeltetésének, azaz, hogy 
azon nagyhatalmi állást szervezeténél fogva csak
nem a zérusig volt kénytelen devalválni engedni, 
a helyet t , hogy azt biztosithatta volna. De még 
azt is kérdhetném tőle: hogy hát mutatná meg 
azon magyar hadsereget, mely a hazát megvédeni 
volna hivatva ? mert én nem találom. 

Midőn azon, a pénzügyi bizottság által felállí
tott elvről van szó, hogy az adót alább szállítani 
helyzetünk következtében nem lehet, én ezt elvben 
tagadva, elfogadom Nagy Ignácz urnák a hadse
reg leszállítására vonatkozó eszméjét; sőt kisegí
tőül azt a fokozatos (progressiv) adó behozatala 
által is kivánnám gyámolítani. Mert ezzel, ha az 
adó nagy mérvben alább nem szállíttathatnék is 
a nagy módúakat illetőleg, de a szegényebbeké 
alább szállván, elviselhetővé válnék. 

A mi a hadsereg leszállítását illeti, uraim, 
igaz, hogy már olvastam olyan hírlapi czikket is, 
mely a magyar polgár bátorságát, ha t. i. az a 

I hadsereg leszállítását óhajtaná, vonja kétségbe, a 
1 mennyiben az olyan katonáskodni állítólag bátor-
j ság hiányában nem akar. Méltóztassanak csak egy 
I valódi önálló magyar hadsereg kiállítását eszkö

zölni : meg vagyok győződve, hogy ha a hazát 
j bármely ellenség támadná is meg, azt a magyar 
| hadsereg saját ellenségének tekintvén, visszaverve, 
• meg fogná mutatni, hogy van bátorságunk. De 
j hogy azon öszbirodalrni hadseregben szolgálni, és 
I arra milliomokat költeni, melyről a védrendszerre 
1 vonatkozó törvényjavaslat 7-ik szakasza igy szól: 
j^,A hadsereg hivatása ő felsége összes birodalmá

nak, külelíenség elleni megvédése és a belrend 
és biztosság fentartása." a magyarnak nem nagy 
kedve van, és arra sem költeni, sem benne áldozat-
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készséggel küzdeni nem akar: épen nem csodálom, 
a mennyiben itt a haza védelme említve sincs. 

Én részemről azt tartom, uraim, egyedül üd
vözítő politikai hitnek, mely hazánkat és ő felsége 
örökös tartományait is a deficitektől és a megsem
misüléstől menti meg, t. i. ha a hadsereg teteme
sen alábbszállittatik. Méltóztassanak csak azon 
helyzet lehetőségét feltenni és horderejét megfon
tolni — a mit ugyan a magas regiókban alig kép
zelnek lehetőnek — hogy ha t. i. ő felsége olyan 
manifestumot bocsátana ki népeihez, Európához, 
sőt az egész világhoz, mely körülbelül igy hang
zanék : „íme elismerem, hogy kormányom tapin-
tatlansága és az események kényszerűsége foly
tán bele merültem magam s általam népeim a 
fízethetlen államadósságok örvényébe ; de belátom, 
hogy ezen az utón tovább nem mehetek — itt az 
utolsó pont — elhatározva tehát, hogy az államadós
ságok törlesztése, a deficitek meg-szünteté^e szem
pontjából felmondom a fegyveres békét, hadsere
gem nagy részét haza bocsátom, mert nem szándé
kozom senkinek hadat üzenni; ha azonban ennek 
ellenére bárhonnan haddal fenyegetnének, a vé
delmet illetőleg, népeimre fogok apellálni, melyek, 
meg vagyok győződve, hogy az e szerint nem 
annyira az én, hanem saját érdekeiket megtámadó 
ellenséget sikerrel fogják visszaverni:' ; azt hiszem, 
hogy e példán mások is kapva kapnának; de kez
dőnek lenni nincs elég politikai bátorságuk. Mi 
lenne ennek következése, uraim'? Tegyük fel pél
dául, hogy azon 110 millió furintnak fele, 50 — 60 
millió forint, mely évenkint a hadseregre költetik, 
meggazdálkodtatván, részben az államadósságok 
törlesztése és a deficitek megszüntetésére, részben 
hasznos beruházásokra fordíttatnék : már néhány 
év múlva alig lehetne mondani — mint hiszem 
— hogy helyzetünk reményleni sem engedi az 
adók alábbszállitásáí. 

Ez volna az egyik módja az adók leszállítá
sának ; de van még egy másik is : a fokozatos 
(progressiv) adó eszméje, mely Pap Simon képvi
selő úr által mai nap felhozatván, miután gr. Zichy 
Nándor által elvben megtámadtatott, én, mint az 
elvek embere, azt szó nélkül nem hagyhatom, 

A progressiv adó, uraim — nem szabadelvü-
ségből ugyan, hanem hogy annál több jöjjön — be 
már a provisorium alatt is divatozott. így például a 
személyes kereseti adó progressiv adó volt, mert 
például, a kinek jövedelmi adója száz forint volt, 
annak fokozatosan nagyobb volt személyes kere
seti adója is, mint a ki öt vagy tíz forint jövedelmi 
adót fizetett. De ezt maga a mostani magyar kor
mány is alkalmazza a ház- és jövedelmi adóra vo
natkozó törvényjavaslataiban. í gy például egy 
lakrész után 1 frt, öt lakrész után már 6 frt, har-
mincz lakrész után 100 frt adó terveztetik. Ugyan 

K.ÉPV. H. NAPLÓ. ] 8 6 5 / 8 . VJII. 

I ez áll a jövedelmi adóra nézve is : mert 100 forint 
jövedelemből 1 frt, háromszáztól nem háromszor, 
hanem ötször annyi van felvéve; ez pedig a foko
zatos adórendszernek alkalmazása. 

A mi illeti a földadót, erre nézve némelyek, 
mint gr. Zichy Nándor is, azt hiszik, hogy a pro
gressiv adót mindenütt lehet alkalmazni, csak a 
földadóra nem. Méltóztassanak az igy gondolko
zók megfontolni, hogy hiszen a földnél is a tiszta 
jövedelem jön számításba akkor, midőn az adó ki
vettetik. Méltóztassanak meggondolni, hogy ezen 
progressiv adónak magasabb államgazdasági czél-
jai is vannak, mint maga az adók emelése vagy 
elviselhetővé tétele, mert ennek nem épen csak az 
a czélja, hogy szegényebb polgártársainkon segit-
sünk az által, hogy adóiknak egy részét a fokoza
tos adó behozatala által gyenge vállaikról erőseb
bekre rakjuk át. 

Igaza van Pap Simon képviselőtársamnak 
abban, hogy oly szegény embernél, kinek csak 
p í r hold földje van, a k i ennélfogva annak jöve-

! delméböl meg nem élhet, hanem napszám által s 
más utón kell még annyit ahhoz megszerezni, hogy 
magát és családját táplálhassa , mi joggal vetnénk 

j épen annyi adót annak egy hold földjére, mint 
I arra, kinek tiz- vagy húszezer hold földje levén, 
! jövedelmének nagy része az élet fentartására nem 

szükségeltetvén, ez a fokozatos adó alapjául szol
gálhat? Ezt én sem vagyok képes átlátni, mert 
átalában ugy vagyok meggyőződve, mint azt Jám
bor Pál képviselőtársam a hirlapadóra annak tár-

I gyalásakor hozta fel, hogy t. i. Amerikában ott 
! kezdődik a hirlapadó, hol r már kétezret megha-
, lad az előfizetők száma. Es ez helyes igy, mert 

hiszen a hirlap azon alul csak teng, azon tul kez
dődik a megadóztatható tiszta jövedelem. 

így értem én, s igy kívánom átalában az adó-
j rendszert is felállítani, hogy a kinek csak annyi 
i jövedelme van , mennyi élelmére szükséges , azt 
I megadóztatni nem lehet; mi a földadót illetőlec is 
j alkalmazandó, De merem állítani, hogy a fokoza-
| tos adónak, az adó terhének elviselhetővé tételén 
[ kivül, még államgazdasági czélja és eredménye is 

van, mi azzal indokoltatik, mert tudja mindenki, 
hogy a föld sokkal jobban és jövedelmezőbben 
miveltetik, ha kisebb részletekre van osztva, mint
ha egy főúr kezében ezer holdakban össze van 
halmozva. Élő példát tudok felhozni. Ugyanis csa
ládi birtokom szomszédságában levén herczeo" Ko-
burgnak vacsi, 25 — 30 ezer holdat tevő pusztája, 
szomorúan látjuk és nézzük, hogy ott a gőzgépek 
és mozdonyok alkalmazása, tehát a legezélszerübb 
beruházások mellett is, némely években deficitje 
van az uradalomnak. Merem állítani azt is, hogy 
ha ezen puszta, apróbb részletekre osztva, nagyobb 
szorgalommal és takarékossággal miv éltetnék, 
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vagy apróbb részletekben bérbe adatnék, milliókra 
rúgna a jövedelem. Pedig az kétséget nem szen
vedhet, miszerint az államnak érdekében áll ugy 
intézkedni, hogy a föld ezélszerü mivelés által ér
tékesítve, minél több adót megbírhasson, mert 
ezzel maga az állam is vagyonosodik. Ezen állam
gazdasági magasabb czélt pedig a progressiv adó
rendszer azzal teszi lehetővé, miszerint kénytelenek 
lesznek nagy uraink vagy ugy és olyan szorga
lommal mivelni földjeiket, hogy a takarékosság is 
hozzájárulva, a fokozatos adót is képesek legye
nek megfizetni, vagy az angol bérleti (farmer) 
rendszert apróbb részletekben, mi csak jövedelmei
ket fokozandja, alkalmazni, vagy nagy birtokai
kat ugyan olyan részletekben drága áron eladni 
s tőkéiket más hasznos vállalatokba, mint az angol 
lordok, ruházni. Ez nem megtámadása a tulajdon
nak ; ez csak azon elvnek alkalmazása, a melyet a 
pénzügyi bizottság, kétségtelenül a kormánynyal 
egyetértőleg, mondott k i : hogy t. i. az adó igaz
ságosan és aránylagosan ugy osztassák fel, hogy 
azt a szegény is elviselhesse, a gazdag pedig szor
galom és takarékosságra legyen a rendszer által 
szoktatva, mit én ugyanazon elvből önként követ
kezőnek tartok. 

Azt mondják ugyan némelyek, hogy ha ezen 
elv alkalmaztatik, akkor a föld vagy legalább a 
nagyobb birtok szerzése akadályozva, illetőleg le-
hetetlenitve lenne. Hát az 1836-iki úrbéri törvény
ben nincs-e benne, hogy bizonyos helyeken &gy, 
két, három úrbéri telken tul nem szabad vásárolni ? 
és a provisorium alatti úrbéri pátensben az úrbéri 
teleknek eldarabolhatlansága nem volt-e tilalmaz
va? nem volt-e kimondva, hogy minél többet nem 
lehet venni az úrbéresnek ? és hogy minél kisebb 
részletre nem darabolhatja telkét el ? Tehát a mi
nimum és maximum meg volt szabva. Kérdem te
hát : hogy ha az úrbérest korlátolni lehetett a tel
kek összehalmozásában és eldaraboláaában, miért 
ne lehetne a már összehalmozott nagybirtok tulaj
donosát is indirect utón arra szorítani, hogy jól 
mivelje földjét, vagy azt bizza másokra ? különö
sen azokat a nagybirtokosokat, a kik jövedelmeik 
nagy részét a külföldön vagy itt a hazában paza
rolják el ? 

Most már példával fogom a fokozatos (pro
gressiv) adót érthetővé tenni. Ha például valakinek 
10,000 forintnyi tiszta jövedelme van, bizony ezen 
10,000 forintból becsületesen és uri módon meg
élhet: ettől tehát nézetem szerint csak mérsékelt, 
de mégis bizonyos összegtől kezdve fokozatos adót 
fizessen; de ha már 11.000 frt évi jövedelme van, 
a 11-dik ezer forinttól fokozatosan még többet 
fizessen, mint a tízezertől, mert már itt több lesz a 
nélkülözhető, Pedig bizony az állam érdekében 
nélkülözni is kötelesség, kivált ha a nélkülözés a 

fényűzésre vonatkozik. Ebből áll a progressiv adó 
elve; és a ki ettől irtózik, az nem lesz jogo
sítva azt mondani, hogy a terhek igazságosan éi 
aránylagosan osztatnak fel. Az idők megváltoztak. 
Sok nagy úr elfecsérelve vagyonát, fájdalom, épen 
e korszakban lett proletariussá; és a kinek ősei haj
dan az akkori törvények értelmében bandériumot 
állítottak a haza védelmére, most mit csinál ? Ott 
ül, a saját 1848-ki határozatok ellenére most is mél
tóságos főrendeknek nevezettek táblájánál, és ha 
neki ugy tetszik, korlátlan vétójánál fogva, mely 
még mindig fenáll, a valódi képviselet, t. i. az 
alsó-ház netaláni szabadelvű törvényjavaslatait 
annyiszor, mennyiszer visszautasíthatja; pedig 
most már nem hogy valakit, de még a birtokot 
sem képviseli. (Zaj.) 

T. képviselőház ! Azokra vonatkozólag, miket 
Pulszky Ferencz képviselő úr gunj^os modorban, 
különösen Beniczky képviselőtársamra nézve fel
hozott, részemről csakis legnagyobb átalánosság-
ban jegyzem meg azt, hogy ha fájdalmat okozott 
neki, hogy Beniczky Gyula képviselőtársunk meg
elégelve a megeléglendó'ket, ide hozzánk tért át, 
legyen elkészülve rá, hogy ha ez neki szomorúsá
got okozott, még több is fog következni. (Derült
ség a bal oldalon.) Ezt ugv gondolom, hogy ha 
megszámitjuk azokat 1848-tól kezdve, a kik más 
politikát követnek ma, mint akkor követtek, akkor 
a calculus Pulszky Ferencz képviselő úrra nézve 
alig ha lesz kedvező. 

Egyébiránt az is elvkérdés, hogy mielőtt a 
budget és az illető, múlt évekről szóló számadás 
bemutattatnék, addig ne tárgyaljuk az adótör
vényt ; s én részemről e tekintetben épen ellenkező 
nézetben vagyok, mint Pulszky képviselőtársam. 
Hiszen ha valaki csak útra készül is, vagy átalá-
ban számot akar vetni magával, hogy mennyit 
költhet bizonyos esetben: akkor nem arról lehet 
szó, hogy mennyire van szüksége, hanem hogy 
mennyire terjed a paplan, mert ha annál tovább 
nyújtózik, deficit és adósságcsinálás következik be. 
így van ez az államháztartásnál is. Én e tekintet
ben, uraim, azokhoz csatlakozom, kik előre óhaj
tanák megtudni, hogy mit költhetünk ? és csakis 
ezt tisztába hozva fognók megszavazni a múlha
tatlanul szükséges költségeket. Mert ujabb állam
adósságokat csinálni, hogy azokkal a kiadások fe
deztessenek, a deficitek pedig fenmaradjanak: ez, 
uraim, nem helyes politika. Azért óhajtanám tehát 
én is előbb tudni, mennyire terjed adóképességünk, 
mielőtt a kívánt adót megszavaznám. 

Lássuk, mi szokott történni, midőn csak egy 
falusi biró is a helyi szükséglet fedezésére megkí
vántató domesticát kéri megszavaztatni ? Mindenek 
előtt megvizsgálják a biró előbbeni évre vonatko
zó számadását oly végből, hogy kitűnjék, van-e 
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pénztári maradék ? mert ha van, annál kevesebbet 
kell kivetni. Mi, uraim, miután a múltról az orszá
gos számadások bemutatva nincsenek, azt sem 
tudjuk, hogy van-e pénzügyminiszterünknek - -
mit pedig óhajtanék, hogy legyen — pénztári ma
radéka. Ha ő például azt mondaná, hogy 15 mil
lió pénztári maradéka van, (Derültség) ezen 15 
millióval kevesebbet kellene az adózókra kivetni. 
De igy behunyt szemmel mind azt, mit pénzügy
miniszter úr, illetőleg ott Bécsben kivannak meg
szavazni, én hazám érdekével és képviselői állá
sunkkal megegyeztetni soha sem tudnám. 

Méltóztassanak Nagy Ignácz képviselő urnák 
a csendes háborúra vonatkozó szavait íigyelmökre 
méltatni. Én részemről azt hiszem, hogy az alatt a 
fegyveres békét értette, mely, miután deficiteket 
és államadósságokat eredményez, habár lassabban 
is, de biztosabban semmisít meg bennünket, mint 
a nyílt ellenségként felléphető muszka vagy po
rosz. Mert a mely nemzetnek rendezett financziája 
és hadserege nincs, és mely folytonosan csak defi
citeket mutat fel és adósságcsinálással mozoghat: 
annak sem hadseregi állása, sem hitele, sem 
semmije nem lehet olyan, hogy arra külföldön 
valamit adjanak. 

Én tehát ezen szempontokból magam is óhaj
tanám mindenek előtt látni, hogyan állanak pénz
ügyeink, illetőleg állampénztárunk : mert csak an
nak tudomásul vétele után érezném magamat fel
jogosítva a népre, mint tervben van, az előbbeni-
eknél még több terheket is róni, ha a kikerülhe
tetlen szükség egy részről, más részről a fizetési 
képesség igazolva lenne. Miután pedig Beniczky 
Gyula képviselő úr indítványa, mely az adók 
megszavazását, az államköltségvetés bemutatása, 
illetőleg a múltról való számadások megvizsgálása 
előtt idő előttinek tartva, azt felfüggesztetni kiván-
ja : szavazatommal ahhoz részemről én is hozzájá
rulok. 

Besze János : T. ház ! Oly argumentumokat 
hallottam több képviselőtársamtól, a melyeket el
hallgatni nem vagyok képes. 

Beniczky képviselő úr szóról szóra ezeket mon
dotta : „Azon képviselő, a ki megszavazza a ház-, 
jövedéki és más adókat, mielőtt a számadás elébe 
terjesztetett volna, az visszaél jogával." E g y kép
viselő biró más képviselő felett nem lehet; ki él 
vissza jogával, azt képviselőtársai megitélni nem 
tudják. Kiki számol lelkiismeretével, s tudja mit 
csinál. Az ily szavak nem csak nem parlamentá-
lisok, hanem czélzatosak is. Mi akar ez lenni, uraim? 
Semmi más, mint haza beszélő itteni ijesztgetés; 
(Ellenmonddsok halfelöl. Felkiáltások a jobb oldalon: 
Ugy van!) hanem gyenge, mert erosebb minden 
képviselő, ki meggyőződését követve a közjóról 
szól, működik és határoz , a mint Isten sugalta 

lelkébe, és okosabbat óhajt minden választó, mint
sem a lehetetlent lehetségessé kivánná, hogy te
gye a képviselő. Számot vetett a képviselő a lehe
tőséggel és hazája szent érdekében megteszi meg
győződése szerint, amit jónak, üdvösnek lát. Azért 
ne bíráskodjék a házban egyik képviselő a másik 
felett: mert, kimondom, a ki azt teszi, haza beszél, 
hogy agitálhasson az itteni többség ellen; semmi 
más. (Zaj balról, helyeslés jobbról.) 

Uraim! Nagy Ignácz képviselő úr olyano
kat állított fel, és oly nagyokat mondott, hogy a 
világnak egész nagy politikáját rubrumban elő
terjesztette ; (Derültség) hanem ugy kispékelte 
agitatióra, a minél pedig könnyebb nincs, mert soha 
könnyebb agitálni nem volt, mint a jelen átmeneti 
korszakban, soha nagyobb önmegtagadás nem 
kívántatott képviselőtől, mint épen most, midőn 
sem népszerűséggel, sem ilyen-olyan haza mon
dásokkal nem gondolva, kötelessége a haza-javát 
előmozdítani. Hiszen mind szép volna az, a mit 
Nagy Ignácz úr mondott, ha ő maga III-dik Na
póleonnál is nagyobb és hatalmasabb fejedelem, 
volna, ha szavára és intésére Európa minden feje
delmei európai congressusba jönnének össze, és 
határoznák el az átalános lefegyverkezést a népek 
boldogságára és adójok könnyebbitésére. Hanem 
bizony az ő szavára nehezen jőnek össze a fejedel
mek. (Derültség.) Ha pedig nem jőnek össze 
szavára a fejedelmek: mit izgat, hogy mit kellene 
tenni, ha átlátja, hogy tenni lehetetlen a nélkül, 
hogy rögtön el ne veszszünk ? Vagy azt akarja, 
hogy fegyvertelenül, közös védelem nélkül talál
jon bennünket az első kis zavar, mit ő békés há
borúnak nevez ? Az első kis háború örök békébe 
tenne bennünket, hogy ha közös védelemben egyet 
nem értve, alkalmat nem nyújtanánk megvéd
hetni nemzetünket. (Helyeslés.) 

Az ily beszédmód, mint mondom, semmi 
más, mint jól hangzó dictio otthon a jövő válasz
tásra ; de a képviselőnek hona iránti szent köteles
ségével meg nem egyezik. (Helyeslés a jobbon. Fel
kiáltás bal felöl; Dologra !)Dologra van ez, uraim! 

Berzenczey képviselőtársam a mostani hely
zetről valóban nagy humorral beszélt; de a mi 
mostani helyzetünk nem követel humoristikus illus-
tratiót, mert komoly és fontos az idő. 

Önmaga elismeri, a mint szóról szóra mondja, 
hogy kétségben van a múltra nézve, jóllehet a jövő
ben bízik, hanem a birodalmat nem tudja semmi
vel támogatni. Utoljára e sok gáncsoskodás 
után azt mondja, hogy elismeri, hogy okosabbat 
ő sem tehetett volna. 

Berzenczey László: Nem mondtam! 
Besze J á n o s : Hogy a mostani helyzetnél 

okosabbat ő sem tehetett volna, elismerem. 
Régi időkre recriminál, s ez azon mezcf, me-
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lyen a népszerűség, de csak az ál népszerűség 
momentán virágait lehet szedni, de semmi mást. 

Egyébiránt, hogy a hazát megvásároltuk 
pénzzel, melyet őseink vérrel szereztek, az rám 
nagyon szomoritó, {igaz! a szélső balm) mert a vi
lágosi napok után szegény nemzetem, nem tudom, 
hogy tudta volna magát ismét fegyverrel régi 
helyzetébe emelni. Maga az emigratio, valahány
szor alkalom nyilfc, soha sem jöhetett határunk felé 
armadiákkal, idegen fejedelmek segítségével. És 
e nemzet oly bölcs volt, hasztalanul vért nem on
tani, és szebb jövőt a békés kiegyezkedés utján 
várt. Egyébiránt ez nem pénzen volt megvásá
rolva, hanem pénzt adtunk azon lehetőség meg
szerzésére, hogy az első európai kis zavar alkalmá
val meg ne semmisüljünk. Í2gj pár oly nem sike
rülhetett forradalom vagy egy haszontalan zavar, ha 
még párszor eret vág rajtunk, felszivattyuz ben
nünket okvetlenül azon hatalom, melyet mumus 
gyanánt emlegetni szoktunk. A józan ész, józan 
belátás és honszeretet parancsolta a nemzet kép
viselőinek: „Mert fegyvered nincs , tehetséged 
nincs, s mert jelenben vérrel többé vissza nem 
szerezheted, mit őseink szereztek, alkudjál meg 
a környülállásokkal s alkalmazd magadat az euró
pai nagy gépezetbe, hogy mint egy kerekecske 
szolgálatot tehess a civilisatio érdekének, miután 
a constitutionalismus helyreállittatott." (Zajos he
lyeslés a középen.) 

Ezeknek előre bocsátása után, reményiem! 
hogy nekem is megengedtetik a dologhoz szólni-

A szőnyegen forgó törvényjavaslatot, mint
hogy ez csak az esztendő utolsó napjáig szól köte-
lezőleg, részemről, ha tőlem függött volna, nem vet
tem volna tárgyalás alá, s azt mondtam volna: 
ugy is csak 3, 4, 5, 6 hó van még hátra, az esz
tendőnek nagy részén tul vagyunk, az indirect 
adókat úgyis megszavaztuk; jelenleg megadtam 
volna az indemnityt; a jövő esztendőre pedig ala
pos okokkal támogatott, gondosan, elkészült uj 
operarumot kxvántam volna a minisztertől, s annak 
reményében most előra megszavaztam volna az 
indemnityt; (.4 hal oldalon: Mi is!) és pedig ezt 
valóban megtehettük volna a hel}rett, hogy az 
indemnityt csak szeptemberig szavaztuk meg: most 
annyi a teendőnk, hogy alig fogjuk a legszüksé
gesebbeket is bevégezhetni. De miután már sző
nyegre került, én elfogadom a tárgyalás alapjául 
átalánosságban ezen törvényjavaslatot; természe
tesen minden szakasznál előadandom észrevétele
imet: mert jóllehet ezen esztendőre idövesztett 
munkának fogom látni azt is, mert 5 — 6 hónap
ért tervezgetéssel előállni nem fogok, hanem an
nak idejére, különösen azon pontra nézve, mely a 
övedelmi adónak jövendőre való meghatározásá

ról szól, fentartom jogomat a tárgyhoz szólhatni. 
{Helyeslés a középen. Szavazzunk!) 

PéCSy TamáS : T. képviselőház! Mielőtt az 
átalános vita befejeztetnék, méltóztassanak megen
gedni, hogy egy pár szóval én is a tárgyhoz szól
hassak. {Halljuk!) 

Vélekedésem szerint itt egyetlen egy szem
pont lehet irányadó : ezen szempont az, hogy 
melyik utat követve lehetne az adózók terhén 
könnyíteni ? 

Beniczky képviselőtársam megtette az indít
ványt. ho°-v először tár^valtassék a budg-et és csak 
azután méltóztassanak az adótörvények tárgyalá
sába bocsátkozni. Vélekedésem szerint mind azon 
okok, melyek ezen indítvány ellen felhozattak, a 
mi körülményeinkre nem alkalmazhatók, mert 
mindnyájan meg vagyunk győződve arról, hogy 
az adó túlságosan nagy. Kifejtette ezt Békés me
gye egyik képviselője is előttem, bemutatván egy 
részről, hogy már Békés vármegyére nézve is túlsá
gos, bemutatván más részről, hogy minden más eu
rópai állam kevesebb adót fizet, mint mi. holott azok
hoz aránylag nekünk legcsekélyebb pénzforgal
munk van. 

Ezt bővebben magyarázni és fejtegetni nem 
szükséges ; és véleményem szerint azon szempontra 
kell átrérnünk: melyik utón lehet könnyebbitését 
eszközölni az adóknak ? 

Ha elfogadjuk tanácskozásunk alapjául az 
előterjesztett adótételeket, akkor megmarad a je
len rendszer ugy, a mint van, és törvény által szen-
tesittetik, és akkor a 2-dik pontban megjegyzett 
adókivetési alapot is el kell fogadnunk, mert az 
szoros összeköttetésben áll azon budgettel, melynek 
alapján azon adók ki vannak dolgozva; és igy 
miután ezt nem módosíthatjuk, kénytelenek va
gyunk azt is elfogadni, hogy a budgetben foglalt 
szükséglet fedeztethessék: mert csak ugy fedez
hetjük azt, ha elfogadjuk azon percentuatióf, mely 
a második szakaszban előterjesztetett. De ezen az 
utón átalában lehetetlen segíteni és könnyíteni a 
terheken ; szükség tehát áttérnünk a másik útra : 
arra. rnelyen segiteni még lehet: ez pedig az, hogy a 
budgetet előbb tárgyalva, ezen lehető törléseket te
gyünk ; és csak azután, ha ezen törléseket megtet
tük, vessünk ki csupán annyi adót, a mennyi az el
fogadott budget szerint szükséges. 

Nézetem szerint tehát ez az egyedüli proce
dúra, a melyen Beniczky képviselő indítványát kö
vetve, könnyíteni lehetne az adózókon. 

Nem is szólanék tovább; hanem méltóztassa
nak megengedni, hogy egy pár észrevételre, mely 
előttem tétetett, válaszoljak. 

Zichy Nándor képviselőtársam azon elvet 
állította fel, hogy a pénzügyminiszter nem tudna 
budgetet csinálni, ha nem tudná, minő, adók álla-
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nak rendelkezésére. Ez alapjában igaz tétel; de mi
után látjuk, hogy a pénzügyminiszter mégis tud 
budgetet csinálni, mert elfogadta azon adótétele
ket, melyeket elénk terjesztett, véleményem sze
rint megfordítandó a tétel, és az állítandó fel, 
a mi épen nem az ő általaczélzott előterjesztésnek 
szolgál gyámolitására: t. i. hogy előbb tárgyaltas-
sék a pénzügyminiszter által előterjesztett budget, 
és a mikor tudjuk, hogy mennyire Iván mulhatlanul 
szüksége, akkor számítsa ki, milyen adóval rója 
meg az adózókat. 

Zsarnay képviselőtársam felhozta, hogy a 
nemzet megunta már az indemnityt és törvényei 
adót kivan. Véleményem szerint a nemzet nem az 
indemnityt, hanem a túlságos sok adót unta meg. 
(Helyeslés a szélső baloldalon.) Azindemnity mellett 
mindig megmarad a remény, hogy egykor meg
menekülünk tőle : hanem ha most á'landósitjuk, 
kevesebb a remény, hogy tőle megmeneküljünk. 

Besze János -képviselőtársam azt monda, 
hogy egyik képviselő biró nem lehet a másik fe
lett, és nagyon roszalta Beniczky képviselőtársam
nál azt, hogy ő Ítéletet mondott a pénzügyminisz
ter úr előterjesztése fölött, még pedig roszaló 
ítéletet. {Jobbról zaj. Fölkiáltások: Nem mondta azt! 
Jogával visszaélt!) Azt hiszem, hogy annyit mon
dott — én legalább ugy értettem — {Nem azt 
mondta!) hogy egyik képviselő a másik fölött 
nem biráskodhatik. {Zaj jobbról. Fölkiáliások: 
Nem azt mond'a!) 

Egyébiránt akár mit mondott, miután roszul 
értettem, erre nézve nem szólok semmit; de teszem 
észrevételemet arra nézve, hogy ő Beniczky Gyula 
képviselőtársam szavaira azt nyilvánította, hogy 
azokból hazabeszélő agitatio látszik ki. T. ház ! 
Nem tudom, elő fogjuk-e mozditani egy részről a 
tanácskozások menetét, más részről a kölcsönös 
és a képviselők közt mulhatlanul szükséges egy- j 
más iránti bizalmat, ha efféle tételekkel fogunk 
egymás irányában harczolni. {Zaj jobbról.) Mert, t. 
ház, ha valaki követni akarná Besze képviselő 
urat e téren, igen könnyen azt mondhatná, hogy 
a népszerűség-vadászatnak ellentéte a hivatalvadá
szat : és nyereménye-e e kölcsönös bizalmatlanság 
a két pártra nézve ? Vélekedésem szerint bizonyo
san nem. Én őt e téren nem követem, és kérem, 
ha ő csakugyan követte, hogy a jövőben többé ne 
kövesse. 

A mi a dolog érdemére mondott szavait illeti: 
azt monda ő maga is, hogy óhajtotta volna, hogy 
erre az évre az indemnity adatnék meg, hogy az
után annak idejében a minisztériumnak elegendő 
ideje levén elkészülni a jövő évi költségvetéssel, 

tüzetes adórendszert nyújtott volna be. Én úgy 
hiszem, hogy Beniczky Gyula ezt javalta, és mi
után Besze János képviselőtársam ezt a tételt szin
tén igy állította fel, megvallom, azt vártam, hogy 
ha maga is azt óhajtotta volna: tehát Beniczky 
képviselőtársunk indítványára szavaz. De ő ebből 
nem azt hozta k i ; hanem azt monda, hogy miután 
be van terjesztve a törvényjavaslat, tehát egy pár 
hetet elveszíthetünk, menjünk bele tárgyalásába, 
és hogy ezen tárgyhoz annak rendje szerint fog 
hozzászólni. 

Ezek voltak megjegyzendő válaszaim; és 
most kijelentvén, mint először is kifejtem, hogy 
vélekedésem szerint egyes egyedül az a mód. hogy 
az adózók terhein segítsünk, ha először kitörlünk 
minden fölösleges és haszontalan kiadást, ha az
után fogjuk megszabni a szükséghez képest az 
adózók terheit : Beniczky Gyula képviselőtársam 
indítványát pártolom. (Helyeslésbalfelöl.) 

E l n ö k : Szólásra nem levén többé senki fel
írva, következik a szavazás; de mielőtt ez megtör
ténnék, Pap Simon indítványa fog fölolvastatn i. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő {olvassa Pap Simon 
indítványát.) 

E l n ö k : A kérdés, melyet feltenni szerencsém 
lesz. a következő: elfogadja-e a t. ház a pénzügyi 
bizottság által ajánlott, a központi bizottság által is 
helyeselt törvényjavaslatot a földadóról a részletes 
tárgyalás alapjául vagy nem ? A kik elfogadják, 
méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) A többség 
a törvényjavaslatot a részletes tárgyalás alapjául el
fogadta. 

A részletes tárgyalásba ma már nem bocsát
kozunk. 

A t. pénzügyminiszter lír törvényeket fog elő
terjeszteni, melyeknek kihirdetése szükséges lesz. 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : Van sze
rencsém a t. háznak az ő felsége által szente
sitett két törvényt, t. i. a Zákánytól Zágrábig és 
Hatvantól Miskolczig terjedő vasutvonalak, to
vábbá a magyar éjszak-keleti vasútra vonatkozót 
bemutatni. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (felolvassa a szentesi
tett két törvényczikket1). 

E l n ö k : Ezen törvényczikkek a mélt. főren
dekhez is át fognak küldetni hasonló kihirdetés 
végett. 

A mai ülésnek egyéb tárgya nincs. 
Holnapután, azaz hétfőn, kérem a t. képviselő 

urakat ad . e. 10 órakor tartandó ülésre megjelenni. 
Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 

x) Lásd az Irományok 271. és 272-dik számát. 
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CCLV.OSSZAGOS ÜLÉS 
1868. július 6-dikán 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Irányi Dániel megbizó levele bemutattatik. Barinyay József szabadságot kap. Kérvények bemutatása. A köz
ponti bizottság beadja jelentését a jövedelemadó, a személyes kereseti adó, a közadók kivetése, befizetése, biztosítása, behajtása és 
pénzügyi törvényszékek felállitása, végre az 1868-ban Horvát-Tótországban viselendő közterhek iránti törvényjavaslatokról. A 7-dík 
osztály beadja különvéleményét az utolsó előtti törvényjavaslat egyik szakaszára nézve. A földadóról szóló törvényjavaslat részletes 
lárgyalása megkezdődik. 

A kormány részéről jelen vannak: Horvát Bol
dizsár, Lónyay Menyhért, Wenckheim Béla b.; ké-
söbb Gorove István. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/2 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Mihályi Péter jegyző úr fogja ve
zetni, a szólani kivánók neveit Csengery Imre és 
Horváth Lajos urak jegyzik. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesít
tetni. 

Mihályi Péter jegyzö/ofoosso a július 4-én 
tartott ülés jegyzökönyvét.) 

Elnök : A pécsi választ') kerület részéről 
megválasztott képviselő Irányi Dániel megbizó 
levelét mutatom be. Az igazoló bizottságnak fog 
átadatni. 

Barinyay József képviselő egészségi tekintet
ből egy havi szabadságidőt kér. Megadatik.] 

Heves és Külső-Szolnok t. e. vármegye kö
zönsége a jelenleg Borsod megyébe kebelezett 
Felső-Tárkány községnek Borsod megyéből He
ves megyébe leendő bekeblezése iránti kérvé
nyét pártoltatni kéri. 

Heves és Külső-Szolnok t. e. vármegye pa
naszolja, hogy a katonai halóságok német nyelven 
küldenek hivatalos leveleket ; kinyilatkoztatja 
ugyan, hogy jelenleg elfogadja az e nyelven írott 
leveleket, azonban ez állapot megszüntetését 
kéri. 

E két kérvény a kérvényi bizottsághoz téte
tik át. 

Majláth György országbíró s a főrendi ház 
elnöke átteszi báró Mikos Ede és Kráta Dávid az 
iránti kérvényét, hogy a képviselőház a szesz
gyártás megadóztatására vonatkozó törvény alko

tása körül a kérelemben előadott sérelmi pontokat 
figyelembe vQgye. Már eldöntetett. 

Mór mezőváros ipartestülete a jelenlegi 
ipar zilált állapotát megszüntetni kéri. A kérvényi 
bizottsághoz tétetik át. 

Nagy Zsuzsána magánzó szerencsétlen és 
tébolyodott gyermekét a bent irt sérelmes 
elutasitás daczára valamely országos intézetnél 
fölvétetni kéri. A kérvényi bizottsághoz téte
tik át. 

Napirenden van a földadó részletes tárgya
lása; mielőtt, azonban ehhez hozzá fognánk, a köz
ponti bizottság részéről Kethelyi József képviselő 
úr a jövedelemadó, a személyes kereseti adó, a 
közadók kivetése, befizetése s pénzügyi törvény
székek felállitása, valamint a Horvát- és Tótorszá
gok részéről viselendő közterhek iránti törvény
javaslatokról szóló jelentést fogja felolvasni. 

Kethelyi József előadó (felolvassa.) 
E l n ö k : A közadók kivetése stb. iránti tör

vényjavaslat egyik szakaszára vonatkozólag Jend-
rassik képviselő úr a 7-ik osztály részről külön 
véleményt kíván előterjeszteni. (Halljuk!) 

Jendrassik Miksa előadó : T. ház! Mint 
a 7-ik osztálynak előadója, annak meghagyásából 
van szerencsém a t. háznak az adók kivetése s behaj
tása iránti törvényjavaslatra külön véleményt elő
terjeszteni és azt a ház asztalára letenni. A külön 
vélemény ebből áll. (Fölolvassa) 

E l n ö k : U g y a központi bizottság jelentése, 
valamint a Külön vélemény ki fog nyomatni '), 
szét fog osztatni és tárgyalási napja ki fog tű
zetni. 

Inkey József képviselő úr kérvényt kíván 
beadni. 

1) Lásd az Irományok 273 és 274-dik számát. 
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I n k e y Józse f : T. ház! Somogy várme
gyébe kebelezett Surd helység közönsége megbí
zott egy kérvény beadásával, a melyben a községre 
1856-tól 1864. évig igazságtalanul és méltatlanul 
rá rótt 3847 frt. 17 kr. o. é. adófizetés alól magát 
felmentetni kéri. Kérem a kérvényt a kérvényi bi
zottsághoz áttenni és ajánlom azt a t. ház figyel
mébe. 

E l n ö k í Áttétetik a kérvényi bizottság
hoz. 

Mielőtt a napirendre áttérnénk, engedje meg 
a t. ház, hogy egy kéréssel járuljak a t. ház elé. A 
teendőknek roppant halmaza van előttünk; a 
haza állásának erősítését, védelmi rendszerének 
megállapítását, szellemi és anyagi érdekeinek elő
mozdítását, ugy szintén más igen nagyfontontos-
ságu kérdések eldöntését várja mi tőlünk a haza, 
és pedig várja sietoleg. {Igaz!) Ezen jogosult ki-
vánságnak csak ugy felelhetünk meg, ha vitatko
zásainkban mellőzve minden kitérést, egyenesen 
csak a kitűzött tárgyra szorítkozunk, (Helyeslés) 
és ez által eszközöljük, a mennyire csak lehet, a 
tárgyak sietős befejezését, ez által eszközöljük 
egyszersmind azt, hogy minél többet tehessünk a 
haza érdekében. Kérésem ez, és ha ezen kérésem 
viszhangra talál a t. ház tagjai előtt, szerencsés
nek fogom magamat tartani. {Helyeslés.) 

Napirenden van a földadóról szóló törvény
javaslat részletes tárgyalása. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő {olvassa a földadóra 
vonatkozó törvéngj'avaslat ehö szakaszát 1J. 

Zichy Anta l e lőadó : Ezen szakaszt a köz
ponti bizottság a t. háznak hasonló tárgyban 
már hozott határozatához képest felhatalmazás 
alakjában véli szerkesztendőnek, miszerint az első 
bekezdés meghagyatván, a második bekezdés igy 
szólna : „A minisztérium felhatalmaztatik, hogy a 
földadó kivetésének, beszedésének és kezelésének 
módjára vonatkozó, eddig gyakorlatban levő sza
bályokat, a mennyiben ezen és a f, évi (ez után 
hozandó) t. czikk által meg nemváltoztatvák, jó'vő 
1870-dik évi deczember 31-ig ideiglen érvényben 
tarthassa." 

Tisza Lász ló : T. ház! Azt hiszem, mindnyá
jan köszönettel és elismeréssel fogadjuk ezen tör
vényjavaslat első szakasza első bekezdésének azon 
igéretét, miszerint a t. pénzügyminisztérium mi
nél előbb tervet fog a ház asztalára letenni, az 
összes adórendszer czélszerü átalakitása tárgyá
ban ; nem kell azonban túlságos szaktudomány ah
hoz, hogy átláthasuk, miszerint e kérdésben ama 
„mielőbb" már magánál a dolog természeténél fogva 
éveket jelent. Nem lehet czélom, nem lehet czé-
lunk az adózás körüli most sem czélszerü helyze-

') L4ed az Irományok 251-ik számának I. mellékletét. 

j tet, katasteri munkálattal egybefüggő minden 
| aprólékos kérdés megbolygatásával, talán még za
varosabbá, még bizonytalanabbá tenni. Vannak 

[ azonban a jelen adózási rendszerben oly elvileges 
tévedések , hiányok, melyeket helyrehozni, azt 
hiszem, kötelességünk az előtt is, mielőtt maga e 
rendszer tökéletesen alaposan helyrehozathat
nék. 

Nem akarok kiterjeszkedni arra, hogy igen 
sok vidéken helytelenül, aránytalanul vannak a ter
melési költségek felszámítva. Nem akarok kitér 
jeszkedni arra, hogy sok helyütt oly tárgyak van
nak terményekül felvéve, melyek vagy épen nem, 
vagy katastenleg legalább tekintetbe sem vehető 
csekély mértékben termesztetnek. Tiszta példaként 
rövidség kedviért csak az erdők megadóztatására 
hivatkozom, a mely annyira szembeszökő, hogy 
azt elhallgatni nem lehet. Ugyanis magában az 
erdőkkel tul nem terhelt Bihar megyében számta
lan az eset, hogy az erdőbirtokos nem 30, nem 
50, de 60 százalékot fizet adóképen, sőt Biharban 
van eset reá — a helyet meg is nevezhetném, s van
nak képviselő társaim, kik ezt bizonyosan igazol
nák — hogy az erdő nem bírja meg adóját sem, 
nem hogy még jövedelmet adna birtokosának , ki 
az adót a regalejövedelemből kénytelen fizetni. 

Ilyen zavaroknak és egyenetlenségeknek 
elintézését addig is kötelességünknek tartom, mig 
az adórendszert egészen átalakíthatnék. Ezen in
dokból kifolyólag, t. ház, bátor vagyok az 1-ső 
szakasz 1-ső és 2-ik bekezdése közé a következő 
szerkezetet ajánlani : ,,Miután pedig az mégis több 
időt igényelhetne, a jövő évi költségvetésnek elő
terjesztése alkalmával javaslatot teend (t. i. a mi
nisztérium) azon módok és elvek felől, melyek 
szerint a katasteri becsű legszembeszökó'bb hiá
nyait ki lehet javítani." Ezután következnék a 2-ik 
bekezdés, a mint az eredeti szövegben van. (Helyes
lés a bal oldalon.) 

Bezerédj L á s z l ó : T . ház! A pénzügyi és 
központi bizottság előadása után ezen 1-ső szakasz 
némileg kétes értelmén segítve van az által, hogy 
a pénzügyminiszternek felhatalmazás adatik ezen 
szabályoknak megtartására. Vélekedésem szerint 
azonban mégis némi összeütközésben van, hogyha 
a szabályok életben és hatályban maradására ha
táridő tűzetik ki, t. i. 1870-ik évi deczember 3l-e, ak
kor, midőn azt mondjuk, hogy a minisztérium mi
nél előbb egy törvényjavaslatot terjeszszen elő : 
mert ebből az jönne ki, hogy ezen szabályokon 
1870. deczember 31-ig változtatást nem lehetne 
tenni. Vélekedésem szerint ezt ugy lehetne meg
egyeztetni, hogy méltóztassanak azt kimondani, 
hogy addig is ezek megmaradnak hatályban. 
Mert mégis furcsa lenne, hogy mikor ezen szabályok 
megtartására határidő van kitűzve, mégis &minisz-
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terium oda van utasítva, hogy mielőbb terjeszszen 
, elő törvényjavaslatot. Ha már most a minisz

térium előbb terjesztene elő törvényjavaslatot, ebből 
összeütközés támadna, és ennek értelme nem is 
volna. Azért bátor vagyok ajánlani, méltóztassanak 
ezen határidőt kihagyni: mert annak csakugyan 
itt értelme nincs, minthogy ha megelőzőleg terjesz
tene elő a minisztérium törvényjavaslatot, ennek ér
telme egészen megszűnnék. 

Nyáry P á l : T. ház! A hazánkra mind poli
tikai, mind nemzetgazdasági tekintetben nyomasz
tólag ható absolut rendszernek valamint minden 
mivelete tökéletlen volt, ugy az általa az 50-nes 
években önkényileg s rögtönözve behozott föld
adórendszer is telve hibával. Mellőztetett ezen 
rendszer fölállításakor mindjárt a rendszer első 
conceptiójánál minden magasabb államtekintet, 
mellőztetett minden elismert közgazdasági elv; de 
különösen azon rendelkezés, mely az állampolgárok 
tulajdonából adóezim alatt többet levon, mint a 
mi épen az állam jól értelmezett szükségleteinek 
fedezésére és hasznos beruházásokra elkerülhetle-
nül szükséges, semmi egyéb, mint egyenes meg
sértése a tulajdon szentségének ; s ezt másból 
vonni le, mint egyenesen s kirekesztőleg a tiszta 
jövedelemből, annyit tesz, mint megtámadni a nem
zet tőkevagyonát. 

Tudjuk, hogy ezen rendszer felállításakor j 
nem a földbirtok adóképességének lelkiismeretes j 
kinyomozása és hiteles megállapítása után mére
tett ki azon összeg, mely adó fejében a földbirtokra 
rovatott, hanem megfordítva előleg meghatároztat-
ván a kivetendő összeg mennyisége, ezen mennyi
séghez idomíttatott át mesterségesen a kataster. 
{Ugy van!) Tudjuk, t.ház, hogy még az ily módon 
erőszakosan megállapított mennyiség sem maradt 
változatlanul, hanem időről időre fokoztatván, 13 
millióról 1850-től 1860-ig kétszer annyira, azaz 
26 millióra emelkedett fel az adókulcs, azon ma
gaslatra, mely ijesztő már azért is, mert hozzá ha
sonló egyetlen alkotmányos országban sem ta
lálható. 

Ezen magaslaton a földadó terhét viselni le
hetetlen; lehetetlen lenne még azon esetben is, ha 
az a valóságos tiszta jövedelem után volna kiróva; 
lehetetlen lenne még oly országokban is, melyek
nek kormánya, egyesülten a törvényhozással, a 
földipar érdekében a közlekedési eszközök szapo
rítása, azok tökélyesbitése, olcsó pénzhez jutás te
kintetéből bankok, hitelintézetek felállítása s külö
nösen a földiparnak ikertestvére és leghatályosabb 
elősegitó'je, a gyáripar fejlesztése által mindent 
megtett a földipar emelésére. 

Nálunk megfordítva áll az adóképességgel 
azokhoz mérve az adómennyiség, nálunk, hol 
mind azon segédeszközök, melyeket emiitettem, ' 

vagy egészben vagy legnagyobb részben hi
ányoznának. 

Ez tény, tehát ez előtt a törvényhozásnak 
szemet hunyni nem lehet. Nincs oly kataszter, 
nincs oly legpontosabban kiszámított tiszta jöve
delem, a melyre rovott 30 °/0 adó elviselhető 
legyen. 

Minthogy ez tény, bátorkodom a t. ház elé a 
szőnyegen lévő törvényjavaslatnak három első 
pontjára módositványt terjeszteni. {Halljuk!) 

Nem tartozom azok köxé, t. ház, a kik azt 
hinnék, hogy a baj, mihelyt elismertetik, azonnal 
mindig egészen elhárítható is. Jól tudom, tisztelt 
ház, azt is, hogy oly államban, mint a mienk, 
melynek minden napjára oly igen nagy teher van 
nehezedve, az állampénztárt bármi czimen megrö
vidíteni sem nem tanácsos, sem nem lehet egy
szerre; tudom azt is, hogy jelenleg mi, különösen 
pénzügyminiszterünk, körülbelül azon helyzetben 
vagyunk, mint a melyben lenne azon gépész, kinek 
elébe föladatul tűzetnék: kicserélni egy hibás ke
reket a nélkül, hogy a gép mozgásában megaka
dályoztassák. Ennélfogva én nem fogom javasolni 
azt, hogy az adó leszállítását azonnal határozzuk 
el a földadót illetőleg, hanem javaslatba hozom 
azt, hogy elismervén lehetetlenségét a földadó 
ily mértékű hosszabb ideig viselésének, már a jövő 
törvényhozás idejére utasítsuk miniszterünket 
oda, hogy az adókidcs leebb szállitása iránt tegyen 
javaslatot. (Helyeslés.) 

Javaslatom így szói: „Aminisztérium az adó
rendszernek átalában, különösen a földadórend
szernek a tényleg fenálló adókulcs leebb szál
lítása megkezdésével törvényhozás utján leendő 
megállapítása iránt már az 1870-ik évi deczember 
31-ike előtt kimerítő törvényjavaslatot terjesz-
tend elő.' ' 

Módositványom indokolására nem élek elmé
leti érvekkel; egyenesen a gyakorlati térre me
gyek át, és e gyakorlati téren tényeket hozok 
fel oly államból, mely a világon legelső ál
lamnak el van ismerve, oly államból, melyben 
majdnem egy évszázadon keresztül a politikai 
pártok folytán változtak a kormányok: a köztár
saságiakat felváltották az absolutisták, követték 
a monarchisták ; mindenben változott nézetök, de 
egyben nem, abban t. i., hogy a földet adóval 
szerfelett terhelni nem szabad. 

Tényeket hozok fel ezen államból, mely 
Francziaország. Tudjuk, hogy 17y0-ben a köztár
sasági kormány és törvényhozás 1200 millió frank
ban állapitván meg az állam földbirtoki tiszta jö
vedelmét, erre az évenkinti adót 240 millióban 
vetette ki. De csakhamar meggyőződvén, hogy ez 
szerfelett terhes, már 1797-ben 23, 1798-ban 11, 
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3799-ben 17,1801-től 1819-ig 15, és 1821-ben 13 
millióval szállította le a kivetett adót. 

A földadó leszállitása átalában, de már a fo
konkinti leszállítása is végtelen nagy következ
ményeket fog felmutatni. T. ház ! Az önkényesen 
kivetett adó alól felszabadult meddő tőke gyümöl
csöző tőkévé fog válni, emelendő a vagyonosságot, 
^s a vagyonosság által emelkedik az adóképes
ség is. 

Ennélfogva bátor vagyok indítványozni mó-
•dósitványomban, hogy ez már kezdessék meg az 
1870-diki törvényhozás által, és ajánlom a t. ház
nak elfogadás végett. (Helyeslés a hal oldalon.) 

Zichy Sándor gr. : T. ház! Mielőtt ezen 
törvényjavaslat 1-ső szakaszára vonatkozó módo-
sitványomat a t, háznak bemutatnám, bátor va
gyok a t. pénzügyminiszter úrhoz egy kérdést 
intézni, mely, reménylem, az egész tárgyalásnak 
felvilágosítására nézve üdvös hatású leend. [Hall
juk!) Ezen szakasznak első mondata után követ
kező 2-ik mondatban az foglaltatik, miszerint a 
földadó kivetésének, beszedésének és kezelésének 
módjára vonatkozó eddig gyakorlatban levő sza
bályok ideiglen fenmaradnak. Ezen meghatalma
zásnak messze kiható hordereje van az egész tör
vény többi szakaszai magyarázataira nézve; és 
«zért kívánnám, hogy tisztában legyünk e foga
lomra nézve, mielőtt tovább mennénk és átalában 
mielőtt e törvényjavaslat tárgyalásába kezdenénk. 
Azon kérdést bátorkodom tehát a pénzügyminisz
ter úrhoz intézni, vajon mit értünk sajátlag a ki
vetés alatt? Vajun az adókivetési alap folytán tisztán 
és szárazon csak azt értjük-e, hogy akataster és jö-
vedelemfelvétel alapján csak jelenleg megállapí
tandó százalékok hozzá vetése mellett fog-e kimon
datni, hogy t. i. ki mennyit fizet ? vagy pedig va
jon a kivetés magokra az adóalapnak azon változá
saira is kiterjed-e, melyek idő közben mindenkor elő 
szoktak fordulni ? Például egy erdő kiirtása után 
ugyanazon terület szántófölddé válik, és a katas-
ter más jövedelmi ághoz tétetik át. Csak ezen egy 
esetet említem fel; van még sok más, mely idevág. 
Vajon tehát ezen és ehhez, hasonló esetek ide ér
tetnek-e ? Minthogy ezen kifejezés jelenleg legelő
ször használtatik nálunk a törvényhozásban, an
nak világos, határozott értelmet kell tulajdonita
nunk, annál inkább, minthogy azon értelmet, 
melylyel az a szabályok szövegénél fogva bir, 
részint tökéletesen nem ismerjük; de ha ismernők 
is, egy szónak más értelmet nem adhatunk a tör
vényben, mint az saját természeténél és a nyelv 
geniusánál fogva bir, és nem vonhatunk alája oly 
fogalmat, melylyel előttünk és a törvény előtt eddig 
nem ismert, abban eddig helyt nem foglaló intéz
kedések vagy utasítások következtében bírhat. Én 
azt hiszem, hogy nem otiosus ezen kérdés : azért 
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bátor vagyok azt a pénzügyminiszter úr elé ter
jeszteni. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter : 
Nincs senki szólásra fölírva? 

Csengery Imre jegyző .- Símonyí Ernő 
következik. 

Zichy Nándor gr- : Ha pénzügyminiszter 
úr nem felel kérdésemre . . . . 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
T. ház! (Halljuk!) Én azt gondoltam legczélsze-
rübbnek, hogy a vitatkozás bezártával, midőn min
denki megtette észrevételét, mindazokra egyszerre 
válaszolok : (Helyeslés) mert ha minden kérdésre 
külön válaszolok, talán igen hosszas lesz a tanács
kozás. (Helyedés.) 

Zichy Nándor gr . : Pénzügyminiszter úr 
ezen kérdésemre később kívánván felelni, áttérek 
az első szakaszhoz beadott módositványra. Már be
mutattam azt a ház jegyzőjének : kérem felolvas
tatni. (Halljak!) 

Csengery I m r e jegyző (olvassa Zichy Nán
dor gr. módosít ványát): „Az elsó' szakasz első mon
data ekkép módosítandó : „A földadó kivetésének 
hibás alapja mielőbbi kiigazittatása iránt törvény 
fog alkottatni; miért is a minisztériumnak köteles
ségévé tétetik, hogy ez iránt törvényjavaslatot ter-
jesszszen a ház elé." 

Zichy Nándor gr : T. ház! Elismeri m én 
azt, hogy a földadó-katasterre nézve igen kívána
tosak a lényeges módosítások, és igen sok volna az, 
mi e részben a ház által megállapittathatnék ; én 
azonban azt tartom, hogy a jelen alkalommal csak 
arra kell terjeszkednünk, mi mulhatlanul szüksé
ges. Mulhatlanul szükségesnek pedig azt tartom, 
hogy jelenleg, midőn elismerjük, tudjuk és érez
zük mindnyájan, hogy a földadó-kataster alapja 
hibás, azon intézkedések megtételének sürgőssége, 
illetőleg a törvénybe igtatása, melyek ez állapot 
kiigazítására vezetnek, szolgálatid a nemzet meg 
nyugtatása- és az ügy eligazítására. 

A mi magát a kataster reformját illeti, ezt oly 
kérdésnek tartom, melynek eldöntését praecipi-
tálni jelenleg részemről üdvösnek nem tartom : 
nem tartom pedig üdvösnek először azért, mert 
épen az ideiglenes kiigazítás fog igen sok felvi
lágosítást szolgáltatni reményem szerint arra nézve, 
mikép kelljen jövőre nézve az adóalap megha
tározásában eljárni; és meglehet az, hogy oly 
ideiglenes alapot fogunk talán felmutathatni, mely 
a kataster eddig igen kényes, alapos változtatása 
kérdésének elnapolását engedheti meg. 

Azért voltam bátor módositványomban épen 
csak arra szorítkozni, hogy jelenleg kimondassák 
az, miszerint a földadó jelenlegi hibás alapja ki
igazítása érdekében törvény fog mielőbb hozatni. 

Nem tartanám azonban czélszerünek, ha en-
38 
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nél akármi irányban is tovább mennénk; kivált 
pedig nem tartanám czélszerünek azt, hogy ha a 
ház törvényben jelenleg is kimondaná, hogy a 
földadó alapját le akarja szállítani. Magyarország 
adóbeli jövedelmeinek csaknem két harmad részét 
azon adó teszi, mely a földadóra vettetik ki, s en
nek leszállítása az egész adórendszert megrázkód
tatná. Ide járul, hogy minálunk az iparnak és a 
hitelnek, valamint a tó'kebeli gazdagságnak elő
mozdításától kell várni magának a földmives ipar
nak is lendületét és felvirágzását. A földadót le
szállítani a nélkül, hog-y a többi adó fel ne emel-

' O »•' 

tetnék, nem volnánk képesek; szükségleteinket 
fedezni pedig szerintem a többi adó fölemelése által 
sokkal károsabb hatású lenne, mint a földadónak 
jelenleg ideiglenes meghagyása, mely habár egye
sekre nézve elviselhetetlen, átalán azonban tény
leg még is elviseltetett; és ha annak alapja ki fog 
javíttatni, reményem szerint annál inkább elvisel
hető lesz, minthogy minden törekvéseink és intéz
kedéseink oda vannak irányozva, hogy a közleke
dési eszközök, a hitel és műipar felvirágoztatása 
által a földnek magám k jövedelme is emelkedjék. 
Ide járul még azon tekintet, hogy minden más 
adónemnél vagy legalább a legtöbbnél az adó 
leszállítása neveli az ipart, és hanem is közvetlenül, 
de legalább a közel jövőben az adóból beszivárgó 
jövedelmet is növeli, és pedig azért, mert virágzó 
és fejlődött ipartól több adó szedhető be, bár ki
sebb scala mellett is, mint eddig vétetett be ; ez 
azonban a földadónál nem áll, és ennél az egyszer 
leszállított adó növekvését többé reméleni nem 
lehet. 

Ha tehát átalában helyeselhető az, hogy mi
nél kevésbbé kell megadóztatni és terhelni az 
ipart, ha ez különösen helyes a földmives iparra 
nézve is, és habár sajnos az oly helyzet, melyben 
a földadó bizonyos mértéken felül megy : ezen 
helyzetet mégis elfogadnunk és annak bátran 
szemébe nézni feladatunk, ha ezt a körülmények 
megkívánják. 

Ezekkel ajánlom az általam beadott nióda-
sitványt a t. ház figyelmébe. 

S í m o n y i Ernő : T. ház! A képviselőház
nak kiváló kötelességei közé tartozik az adó meg
határozása, az adó meghatározása oly módon, 
hogy egyrészt az állam költségeire szükséges összeg 
bejőjön, de hogy azontúl az adózó se ne terhel
tessék, se ne zaklattassék. 

Mindenki elismerte e házban, hogy az előt
tünk fekvő törvényjavaslat és a benne indítvány
ba hozott földadó olyan, mely rendkívül terhes 
minden körülmények közt és minden országban ; 
de terhesebbé válik hazánkban még az által is, 
hogy az adó kivetése nincsen igazságosan és mél
tányosan felosztva. Ezen nehézségen szükség tehát 

mindenek előtt segíteni, s ezen szükséget elismeri 
maga a miniszter úr is, mert a törvényjavaslat 
1-ső szakaszában azt mondja , hogy ez iránt mie
lőbb törvényjavaslatot fog előterjeszteni. 

Én részemről megvallom, hogy a „mielőbb* 
szónak egy kissé tág értelmét látom itt, különö
sen akkor, midőn a miniszter úr a szakasz követ
kező pontjában oda magyarázza ezen „mielőbbc<-et, 
hogy felszólítja a házat, hogy azonnal három 
évre szavazza meg neki a fenálló adóbehajtási 
rendszabályokat. 

Különben is kénytelen vagyok kijelenteni, 
hogy azon móddal, melylyel ezen törvényjavasla
tok a ház elé hozattak, részemről megelégedve nem 
lehetek. Én hiszem, és annak akarom tulajdonítani 
ezen hiányt, hogy a miniszter úr teendőinek soka
sága nem engedte, hogy bővebben foglalkozzék 
ezen fölötte nagyfontosságú kérdéssel. Mindig 
csak ott vagyunk még, a hol voltunk a legelső 
alkalommal is, hogy tudniillik ismeretlen szabá
lyoknak megszavazása kívántatik tőlünk. Ha a 
miniszter úr figyelembe vette volna azon, a ház 
által több oldalról kimondott kívánságot, már ami
óta ezen kérdés először fölmerült ezen házban, 
lett volna idő az illető szabályokat kinyomatni 
és a képviselőház tagjai köet kiosztatni. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter! 
Megvan! (Fülkiáltások a szélső bal oldalról : Nem 
kaptuk !) 

Simony i Ernő : A törvény e részben azt 
parancsolja , hogy minden évi üléskor a múlt évi 
számadás beadassék és a jövő évi költségvetés 
megállapittassék. Én sem a múlt évi számadásokat. 
sem az évi költségvetést előterjesztve nem látom. 
Nekünk a miniszter úr azt mondja : szavazzátok 
meg nekem ezen adókat, a mint megszavaztátok a 
jövedéki és fogyasztási adókat, majd gondosko
dom, hogyan fogom elkölteni : (Igaz! a szélső bal 
oldalon) mert nincs sem a múlt évi számadás előt
tünk, sem semmi oly okmány, melyből meg tudnók 
határozni, hogy a közel 30%-os földadó mennyi 
jövedelmet fog hozni az országnak, és hogy az 
államnak mennyi költségre van szüksége. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter : 
Régen megvan! 

S i m o n y i Ernő : Láttam a költségrészlete
zésben bizonyos összeget, talán 34 millió telekadót; 
de hogy mi alapra van az fektetve? annak támo
gatására semmi okmányt vagy adatot nem láttam : 
tehát azt positiv alapnak arra, hogy m földadó 
mennyit fog behozni, nem tekinthetem. 

Egyébiránt szükséges volna tudni még elő
ször azt, mennyire van az államnak szüksége ? és 
miután sem azt nem tudom, mennyire van szük
sége, sem azt, hogy a tervezett adók mennyit 
fognak behozni ? arra nézve, hogy a földadó leszállít-
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ható-e vagy nem?jelenleg véleményt adni képes 
nem vagyok; hanem azt kívánnám, hogy ezen 
kérdés oly módon intéztessék el, a mint az ügy 
fontossága és az ország szüksége kívánja. 

Mint mér volt szerencsém az imént mondani, 
azt hiszem, a miniszter urnák igen sok foglalatos
sága lévén, nem ért rá annyi időt fordítani e kér
désre, a mennyit kellett volna; de miután a jövő 
esztendőben sem lesz több 12 hónapnál, nem látom 
át, hogyan lesz azt képes a jövő esztendei 12 hó
napban elvégezni, a mit ez évben 16 hónap alatt 
nem tehetett; azért én azt óhajtanám, hogy ezen 
igen nagyfontosságú ügynek megállapítása egy, a 
ház által kiküldendő kis számú bizottság által tör
ténjék, természetesen a minisztérium hozzájárulá
sával, és ezen bizottság szakértő férfiakat idézvén 
maga elé, a megyékkel, városokkal magát érintke
zésbe tevén, dolgozzon ki és nyújtson be a jövő 
évi ülésszak alatt oly javaslatot, mely alapul 
szolgáljon a pénzügyminiszter által előterjesztendő 
törvényjavaslatoknak. 

A mi az 1-sö szakasz 2-ik kikezdését illeti, 
hol a szabályoknak megerősítése kívántatik az 
1870-ik év végéig, megvallom, csodálom, hogy 
iiyen kívánat terjesztetik a ház elé a kormány ré
széről, midőn épen a kormánypárt legjelesebb ve-
zérférfiai csak néhány nap előtt azt vitatták, hogy 
nincs egyik törvényhozásnak joga a másik tör
vényhozás kezeit megkötni. Én ugyan akkor sem 
fogadtam el ez állítást átalánosságban, mert azt 
tartottam és tartom most is, hogy minden tör
vény a jövőre alkottatik és nem a jelenre : 
hanem igen is elfogadom azt, mert a törvény 
egyenesen parancsolja , . hogy az adókérdésekben 
csak egy évre határozhasson a ház. Jelenleg a 
ház előtt van az 1868-ik évi adókivetés; tehát 
törvény szerint a jelen törvényjavaslatban a ház 
csak az 1868. év végéig határozhatja meg, hogy mi
lyen legyen a behajtandó adó és a beszedésére 
vonatkozó szabályok. [Balról helyeslés.) Ha még ez 
ülésszak alatt elő fog terjesztetni a jövő évi költ
ségvetés, a mint azt az 1848. IV-ik és 1867. X. t. 
czikkek kívánják, akkor, ha szükségesnek találja, 
majd a ház a jövő 1869. évre is kiterjesztheti; de 
hogy már jelenleg 1868 , 1869. és 1870-re is ki
terjesztessék, azt a törvény s a parlamentalis szo
kásokkal ellenkezőnek tartom. Azért ezen pontot 
oda kívánom módosítani, hogy ezen szavak: „a jövő 
1870-ik" helyett : „a folyó 1868 ik" szavak tétes
senek. I ly értelemben tett módositványomat van 
szerencsém a t. háznak benyújtani. 

Csengery Imre jegyző (olvassa Simonyi 
Ernő módositványát.) 

Ghyczy Káímán: T. ház! Azon egyik 
inditványra nézve, melyet előttem szóló t. bará
tom Simonyi Ernő tett, hogy t. i. ezen 1-ső sza

kasznak rendelete csak a folyó évre terjesztessék 
ki, szükséges megjegyeznem , hogy az adótörvé
nyekben két tárgy roegkülönböztetendő egymás
tól : az egyik vonatkozik a szabályokra, a me
lyek szerint az adók kivetése, beszedése történik ; 
a másik az adó tételének meghatározása, vagy is 
azon összeg meghatározása, mely adó fejében 
szedendő. 

Tökéletesen kezet fogok tisztelt barátommal 
abban, hogy az adótételek meghatározása, az adó 
összegének megállapítása alkotmányos fogalmak 
szerint csak egy évre, a folyó évre történhetik. 
(Átalános hdyeslés.) És e részben elég van téve t. 
barátom kivánatának, mert a törvényjavaslat 2-ik 
szakasza világosan mondja, hogy azon összegek, 
melyek földadó fejébe a szedendők, csak ez évre 
ajánltatnak meg. 

Az adó összegének meghatározásától egészen 
különböző azon szabályok megállapítása, metyek 
szerint bármely adó, különösen a földadó is sze
dendő. Ezeket, ha ingataggá nem akarjuk minden 
birtok értékét tenni, minduntalan változtatni nem 
lehet; ezeket minden évben újból változtatni a 
nemzetgazdasági fogalmakkal sem egyezik meg; 
de nem áll az sem, hogy aránytalan hosszas időkre 
kelljen kiterjeszteni a létező szabályok érvényét, 
hanem bizonyos időszakra a földadó rendszerének 
csakugyan állandónak kell lennie. [Átalános 
helyeslés) 

Én részemről, nem vonatkozva most a többi 
nyilatkozatokra, melyek itt előadattak, különö
sen csak arra óhajtok észrevételt tenni, a mit tiszt. 
Bezerédj képviselő úr előadott. 

Ha jól fogtam fel az ő előterjesztését, ő azt 
kívánja, hogy a központi bizottság által javaslott 
2-ik bekezdésében az 1-ső szakasznak a helyett : 
miszerint a minisztérium felhatalmaztatik, hogy 
a jelenleg gyakorlatban levő szabályokat az 1870. 
évi deczember 31-ig tarthassa érvényben, az mon
dassák : hogy a minisztérium ezen szabályokat ad
dig tarthassa érvényben, mig az első szakaszban 
említett kimeritő törvényjavaslatot előterjesztheti. 

Nézetem szerint ezen változtatás talán nem 
épen azon eredményt fogná szülni, melyet maga 
tisztelt barátom ezei indítványának előterjesztése 
által elérni czélozott: mert ő azt mondja először, 
hogy ha lehetséges lesz, hogy korábban is már 
kimeritő törvényjavaslat terjesztessék elő a föld
adórendszer i ránt , akkor ezen második bekez
désben kitűzött határidő miatt a törvényhozás 
nem fog ezen czélszerü javításokról korábban 
tanácskozhatni és rendelkezhetni. Ez szerintem 
nem áll: mert az utóbbi törvény mindig meg -
szünteti az előbbenit, és ha lehetséges koráb
ban már, mint ezen kitűzött határidő bekövetke
zik, javaslatot tenni a földadó czélszerü rendezése 

38* 
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iránt, a törvényhozás arról mindig szabadon ren
delkezhetik ; (Atalános helyeslés) de ha tovább azt 
mondjuk k i , hogy addig maradjanak ezen szabá
lyok érvényben, mig a minisztérium kimerítő tör
vényt fog a földadórendszer javítása iránt előter
jeszthetni, akkor bátor vagyok kérdeni t. baráto
mat: hátha még '870 . évig sem fogná a miniszté
rium előterjeszteni az óhajtott törvényjavaslatot, 
akkor a törvényhozás nem-e előre megállapította 
volna, hogy mindaddig, azon bizonytalan időig, 
azon talán sokkal hosszabb időig, mint a mely a 
törvényjavaslatban ki van tűzve, a, kérdéses sza
bályok érvényben tartassanak'? En azt hiszem, 
t. barátom, midőn korábban is óhajt rendelkezni 
a földadórendszer czélszerü megváltoztatása iránt, 
épen nem volt azon szándékban, hogy a miniszté
rium a mostani rendszernek még hosszabb ididg 
való fentartására felhatalmaztatik. (Ugy vni!) 

Tessék elhinni, t. ház, ha valamely tárgy ne
héz, a földadórendszer gyökeres megjavítása a 
legnagyobb nehézséggel jár, (Atalános helyeslés) 
mert azt nem egyedül atalános elvekből kiindulva 
kell megállapítani, hanem szükséges megismerni 
az ország különböző részeinek helybeli viszonyait. 
Ez iránt előmunkálatok és pedig nagyszerű elő
munkálatok szükségesek; (Átalá'ios helyeslés) ezt 
rövid idő alatt kimeritőleg teljesíteni nem lehet. 
És ha erre hosszabb idő fordittatik, ha azon idő 
fordittatik e czélra, melyet a törvényjavaslat fog
lal magában, nem fogom én ezen időt elvesztett
nek tekinteni, mert annál alaposabb, annál üdvö-
sebb lehet a reform, mely azon idő alatt, tervezte
tik és azután javasoltatni fog. (Atalános helyeslés.) 

Én részemről továbbá még azon véleményben 
is vagyok, hogy a törvényhozás azon jogát, mi
szerint az adókról időről időre teljes hatalommal 
rendelkezhessék, leginkább csak az által tarthatja 
fen minden alkotmányos országok példájára, hogy 
az adót, az adó behajtásának szabályait bizonyos 
időre állapítja meg; és azért igen kérem a t. há
zat, hogy akár rövidnek, akár hosszúnak méltózta
tik találni azon határidőt, melyet e tekintetben a 
pénzügyi bizottság javasolt és a központi bizottság 
elfogadott, inkább bizonyos határnapot méltóz
tassék elfogadni, mint semmi határnapot. (Atalá
nos helyeslés.) 

Ha a kérdéses szakasz szerkezetében ezen 
szakasznak két bekezdése között, a mint a köz
ponti bizottság által terveztettek, valami ellenkezés, 
valami stiláris ellenkezés tűnnék ki, akkor azon 
könnyen lehetne segíteni: jelesen azon esetre, ha 
Nyáry barátom indítványa el nem fogadtatnék, 
lehetne mondani azt, hogy az első szakaszba té
tessék be mindjárt a kérdéses határnapnak megál
lapítása. Mondassék pl, ez: „A1 minisztérium az 
adórendszernek törvényhozás utján leendő állandó 

megállapítása iránt kimerítő törvényjavaslatot fog* 
mielőbb, legfelebb 1870-ik évi deczember 31 -ikéig-
előterjeszteni." (Helyeslés.) 

Azután az én nézetem szerint következhetnék 
— azon esetre t. i., ha Nyáry Pál barátom indítvá
nya el nem fogadtatnék — azon módosítás, melyet 
Tisza László barátom terjesztett elő, s melyben ki-
mondatik, hogy még előbb is a legszembeszökőbb 
hiányok pótlása végett már a most előttünk álló leg
közelebbi megszavazásáig a jövő évi budgetnek 
némely részletes javítások a minisztérium által ter
jesztetnek elő. 

Azután következhetnék a központi bizottság 
által javaslóit második bekezdésnek körülbelül 
ekkénti fogalmazása: „Addig is a minisztérium 
felhatalmaztatik, hogy a földadó kivetésének, be
szedésének és kezelésének módjára vonatkozó, ed
dig gyakorlatban levő szabályokat, a mennyiben 
ezen és a folyó évi . . . törvényczikk által meg 
nem változtatvák, ideiglen érvényben tarthassa." 

Én részemről a földadórendszer reformjára 
vonatkozó határidőnek tekintetében hozzájárulok 
a szakasznak a szerinti megtartásához is, a mint 
eredetileg indítványozva volt. Egyébiránt ha azt 
a t. ház elfogadni nem méltóztatik,^ bátor lennék 
ezen módositványomat ajánlani. (Elénk helyeslés.) 

Lónyay Menyhért pénzügyér: T. aarátom 
Ghyczy Kárnán előadása után, ugy hiszem, fölös
leges lesz a két észrevételre és azzal kapcsolatban 
levő módositásra bővebben válaszolni. 

A Bezerédj László t. barátom által tett mó
dositásra nézve én is azon nézetben vagyok, hogy 
sokkal czélszerübb magát a határidőt a törvény
ben meghagyni, mint azt onnét kitörülni; ezen 
határidőnek fentartása azonban nem zárja ki azt, 
hogy a törvényhozás bármikor, ha czélszerünek 
véli, idő közben is intézkedéseket tehessen, s változ
tasson ott, a hol akár a törvényben, akár a sza
bályokban nevezetesb hiány mutatkozik. 

Azon javaslatra, melyet Simonyi Ernő kép
viselő lír tett, azt hiszem, nem szükséges többet 
válaszolnom, mint hivatkoznom azon fontos és ala
pos érvekre, a melyeket t. barátom Ghyczy Kál
mán hozott fel Simonyi úr ellenében. É tekintet
ben egészen egyetértek Komárom t. képviselőjé
vel, miután ugy hiszem, hogy a földadó és átalá-
han ezen adónál az adóalap megváltoztatása ne
vezetes és nagy következményeket vonna maga 
után, miután a földadó emelése vagy leszálitása 
magára a földbirtok tőke értékére van befolyással : 
szükséges ennélfogva a behozandó reformot kellő 
gonddal előkészíteni, hogy az tökéletesb és ál
landó lehessen. Meg van tehát adva a válasz Si
monyi képviselő urnák előadása lényegére. 

A mi pedig mellékes, rám czélzó észrevételeit, 
különösen az elfoglaltatásom miatt nézete szerint 
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mutatkozott mulasztásokat illet: erre megjegyzem; 
hogy habár senki sem fogja ugyan tagadhatni, 
hogy sok elfoglaltságom van, mindamellett an
nak, hogy földadóreformot nem hoztam javaslatba, 
nem ez az oka: mert vannak bizonyos kötelezett
ségek, melyek minden elfoglaltság fölött állanak 
és igy teljesitendők. Azonban miután a földadó 
minden adónemek közt a legfontosabb, a földbir
tokos és földmivelő osztály hazánkban a legneve-
zetesbb és legszámosabb, minden változás a föld 
értékére is hat : tehát a földadóreformot kellő óva
tossággal és a körülmények megfontolásával lehet 
csak és kell létesiteni. 

T. ház! Simonyi képviselő úr előadásában 
nem egyszer ismétli, mit mindent nem látott. Az 
megszokott dolog, és sokszor tapasztaljuk a poli
tikában is, hogy vannak körülmények, melyek 
bár nyiltan előttünk vannak, mégis némelyek 
nem látják, vagy nem akarják látni. Ilyen az eset 
a szabályok kérdésénél is. Többszőrei volt ugyan 
már mondva, képviselő úr is ismétlé, hogy a tör
vények végrehajtásával kapcsolatban lévő szabá
lyok nem ismeretesek, ő azokat nem látta: azért 
szükségesnek tartom megjegyezni, hogy minden 
egyes adókra vonatkozó létező szabályok annak 
idejében kőnyomatban a pénzügyi bizottsággal 
közöltettek, mi a pénzügyi bizottság jelentéséből 
is kitűnik, és minden egyes osztálynál az osztály
tanácskozások alkalmával bemutattattak. Hogy 
akkor a tisztelt képviselő úr nem látta, vagy nem 
akarta látni, arról nem tehetek, (ügy van!) 

Továbbá a t. képviselő úr azt is mondta, hogy 
az adótörvények megszavazásánál szeretné azok
nak eredményét is látni, snem tudja, mit jövedel
mezhetnek a megszavazandó adók; pedig ez az ál
talam bemutatott költségvetési előszámitásban 
részletesen van előszámolva. Hogy az államkölt
ségvetést nem látta képviselő úr, nagyon sajná
lom ; azonban már harmad fél, sőt majdnem há
rom hónapja, hogy a remélhető bevételeket és 
minden minisztériumra nézve az előszámitott kia
dásokat a lehető legnagyobb részletezéssel előter
jesztettem. Hogy a t. képviselő úr mindamellett ezt 
nem látta, arról sem tehetek. (Derültség.) 

A harmadik tárgyra nézve, melyet nem látott, 
de látni óhajtana képviselő úr, úgymint a múlt évi 
számadások előterjesztésére nézve, bátor vagyok fel
kérni őt, hogy az általa idézett, a számadások elő
terjesztéséről szóló törvényczikket méltóztassék 
megnézni: abban nyiltan és határozottan ki van 
fejezve, hogy az elmúlt évről a berekesztett szá
madások terjesztessenek elő. Magam is azon né
zetben vagyok, hogy alkotmányos felelős kormány
zati rendszerrel az egyezik meg, hogy a beterjesztett 
számadások az elmúlt évről mindig a maga ide
jében terjesztessenek a törvényhozás elé oly mó-

| don, hogy az évi költségvetés megállapitása alkal
mával azok eredményei tekintetbe vehetők legye
nek. Ezt igy értvén, főbb gondjaim közé tartozott 
az államszámvevőséget akkép rendezni s az 
államkönyvezést oly alapon és módon létesiteni, 
hogy rendesen az elmúlt évnek számadásai a követ
kező év első fe'ében mindig berekeszthetők legye
nek. S ámbár ezen évben a könyvezést megneheziti 
az, hogy a rendes budgetnek megszavazása nem a 
kellő időben történik s azon szabatos és rendes 
eljárás, mely jövőre minden esetre életbe fog lép-
tettetni, még a jelen évben nem létesittethetik: 
mindamellett jelenthetem a t. háznak, hogy a jelen 
évi kiadásokra nézve a számvitel akkép van ren
dezve, hogy a jövő évnek első felében azok telje
sen berekeszthetők és a jövő év második felében 
a törvényhozás elé kellő időben terjeszthetők le
gyenek. Az év lejárta után az államszámadáso
kat azonnal beterjeszteni azért nem lehet, mert 
a ki a pénzügyi kezeléssel csak némileg ismere
tes, az, s valószínűleg a t. képviselő úr is, tudni 
fogja, hogy vannak nevezetes tételek, melyek bi-

| zonyos czimek alatt ezen évre szavaztattak meg, 
de a melyeknek kiadása a másik évnek néhány 
első hónapjára átmegyen. De azt hiszem, ha 
élünk és nekem lenne szerencsém e tárcza terheit 
tovább is vinni, a t. képviselő úr meg fogja látni, 
hogy a törvénynek teljesen elég fog tétetni. 

Egyébiránt a mi a múlt évi számadásokat illeti, 
e tekintetben jelenthetem, hogy a minisztérium 
részéről minden intézkedés meg van téve ÍIZ iránt, 
hogy ezen számadások is mihelyt az adatok ren
delkezésemre lesznek, elő fognak a törvényhozás
nak terjesztetni. Ezekre nézve megjegyzem, hogy 
az összeállítás nagyobb nehézséggel jár, miután a 
múlt évnek első pár hónapjában, mielőtt az alkot
mányos kezelés bekövetkezett, a pénzügyek Bécs
ből intéztettek, sőt az egész múlt év folytán a 
számolás minden legkisebb részletére nézve tel
jesen el nem különittethetett; továbbá hivatko
zom a törvényre, mely szerint bizonyos viszonyos 
követelések még előbb leszámitandók a másik 
minisztériummal a kölcsönösen megállapítandó 
leszámolási elvek szerint: mind ez pedig bizonyos 
időt igényel. Egyedül ez az oka, hogy a múlt 
évi számadások még elő nem terjesztethettek. 
Egyébiránt remélem , a t. képviselő úr meg van 
arról győződve, hogy a minisztérium nem csak 
ezen tárgyban, hanem minden más tárgyban is 
mindig igyekezni fog a törvényeknek szorosan 
eleget tenni. (Helyeslés ajobh oldalon.) 

T. ház! Mielőtt némelyeket megjegyeznék 
azokra nézve, miket t. barátom Nyáry Pál kép
viselő úr felhozott, miután Zichy Nándor képviselő 
úr hozzám egyenesen kérdést intézett, engedje 
meg, hogy ezen kérdésre válaszolhassak. (Halljuk!) 
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Gr. Zichy tőlem felvilágosítást kér oly tárgyra 
nézve, melyre, miután feltételezem, hogy a létező 
adórendszert tanulmányozta, maga adhatna ma
gának felvilágosítást. Nem csak a tiszta jövede
lem alapján behozott, de minden más alapon beho
zott földadónál állandóan felállított elv az, hogy 
a tiszta jövedelem kiszámításánál felvett azon mi-
velési alap, mely az adókataster behozatala al
kalmával találtatott, mindaddig, mig uj kataster 
nem készül, változatlanul marad ; tehát a mivelés 
változtatása adóemelést nem eredményezhet. Ez 
átalános elv, melyet egyébiránt maga a törvény
javaslat is kifejez. Tehát a választ maga a törvény
javaslat megadja, midőn igy szól: „a fenálló föld
sorozati munkálatban kimutatott egész évi tiszta 
jövedelemnek" . . . stb. Tehát azon kulcs, mely 
a földadó sorozatának munkálata által meg volt 
állapítva, a jelen évi adókivetés alkalmával vál
tozás alá nem jöhet. 

Azon kérdésre : ha valaki a Kiirtott erdők terü
letét szántófölddé alakitja, megváltozik-e az adó
tétel ? meg van felelve az adott felvilágosítás által. 
Egyébiránt hivatkozom arra, hogy maga a tapasz
talás is tanusitotta, hogy ily esetekben emelés nem 
történt, mert a tiszta jövedelem nem bizonyos te
rületre, hanem összevéve a birtokos birtokát, az 
akkor fenálló mivelési ágak szerint vettetett k i , s 
ez másképen nem is lehet. 

T. ház! Bármikor alapitsunk meg állandó 
katasztert, a mig ezen kataszter törvény szerint 
fenáll, azon idő közben változtatni nem lehet, sőt 
veszélyes is lenne. Veszélyes azért, mert átalában 
fenálló elv minden, nem csak alkotmányos, de más 
rendes pénzügyi kezeléssel bíró országban is, rypgy 
nem czélszerü a mivelési ágakban a szorgalom 
által támadt változásokat idő közben újra meg
adóztatni, mert az által egyenesen a szorgalom és 
igyekezet sújtatnék. (Hehjeslés jobbról.) Ezen elv 
áll fen jelenleg nálunk is, és ezen elvet megvál
toztatni fontos nemzetgazdasági s pénzügyi érde
kéje tiltják. 

Egyébiránt, t. ház, nem árt. ha ez alkalom
mal az ideiglenes adó-rectificatiókat illetőleg egy 
pár példát idézek. 

Nem akarok arról szólani, vajon a behozott 
adórendszer, ugy a mint behozatott, czólszerü-e 
vagy nem? E tekintetben osztozom Nyáry Pál 
képviselőtársam azon nézetében, hogy annak sok 
hiánya van, sok egyenetlenségre ad alkalmat, s 
bizonyára a törvényhozás első feladatai közé tarto-
aik az, hogy azt a dolog természete és a viszo
nyok szerint megváltoztassuk ; azonban azt egyes 
birtokos reclamatiójára megváltoztatni idő közben 
csak rosa következésü 'lenne, s részben igazságta
lanságot foglalna magában. Miért ? Mert ha meg
engedjük, hogy magát az alapot, a jövedelmi ki

számítást, különösen magánosok kérelme alapján, 
megváltoztassuk, bizonyára akkor fogják ezen 
megváltoztatást az egyesek kérni, midőn kilátásuk 
leend, hivatkozva egyes szakaszokra , azok alkal
mazása által az adót leebb szállithatni. I ly eljárást 
sikerrel keresztül vinni lehet egyes vagyonosb 
adózóknak; de az adózók nagy többsége ily recla-
matiókat keresztülvibetni nem remélvén, nem fog 
reclamálhatni, s igy az egyeseknek netán adott 
kedvezmény az adóalapot fogná egyenetlenül le
szállítani. 

Elismerem, hogy vannak bizonyos mivelési 
ágak, i genek az erdők, melyek aránytalanul van
nak terhelve, és — ámbár nem tartom muhbMlanul 
szükségesnek azt, mit Tisza László képviselőtár
sam indítványozott, hogy t. i. már most imperati-
ve tegyük be azon kötelezettséget a törvénybe, 
hogy a jövő évi budget alkalmával már az ilyen 
kivételes szabályokat és kivételes javításokat a 
minisztérium megtegyen — miután a miniszternek 
ugy is kötelességében áll e fontos tárgyat tanul
mányoznia, s ott, a hol szükséges, idő közben is 
javításokat életbe léptetni s javaslatba hozni : a 
minisztérium a legkirívóbb hiányokra nézve idő 
közben is meg fogja tenni a javaslatot; de méltóz
tassanak felvenni, mi lett volna a következése — 
most is képes lennék példát mondani — annak, 
ha a minisztérium, minekelőtte a törvényhozás 
részletesen intézkedik, már egyesek reclamatióit 
tárgyaltatja s kivételes esetekben az adóalapot 
megváltoztatja , osztogatva kedvezéseket azoknak, 
kik azokat kérik, holott sokan, kik jobban terhelve 
vannak, mert nem kérték, még inkább terheltet
nének ? 

Ámbár Nyáry Pál t. barátom azt állitá, hogy 
a jelenleg létező adótételek ijesztők és elviselhe
tetlenek : engedje meg, hogy ámbár magam is sú
lyosaknak és terhesnek tartom, de nem tarthatom 
sem ijesztőknek, sem elviselhetetleneknek, mert a 
katastralis tiszta jövedelem után 30 százalékra van 
az adó kiszabva. (Közbeszólás: 2 9 r í / l o s '•) Igen, a 
jelenlegi adótétel 29 ?V l 0 o ; de a 30 száialékhos 
hiányzó tört szám oly csekély, hogy bátran említ
hetem a kerek számot. Az adótétel magában véve » 
hasonlítva más nemzetek földadótételeihes bizo
nyára igen súlyos és igen terhes; hanem tekin
tetbe vévén az egyes vidékekről sierzett adatokat, 
melyek leginkább az egyes vidékek bérleti téte
leire és a földbirtok eladási árára vonatkoznak, 
mely adatok legbiztosabban mutatják a jövedelem 
átlagát: azon tapasztalásra jutottam, hogy az adó
nak kivetési kulcsa, illetőleg a tiszta jövedelem 
kiszámitása tekintetében vannak egyes vidékek, 
hol a tiszta jövedelem csakugyan megközelíti a 
katastralis becsű szerint felvett jövedelmet; de az 
ország legnagyobb résgében a katastralis tiszta 
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jövedelem a valóságoshoz képest nevezetesen alan
tabb áll. 

De visszatérek arra a kivánságra, a melyet 
Zichy Nándor képviselő úr, ugy látszik, indítvá
nya által elérni kivan. O t. i. kivánja, hogy mind
addig, mig törvényhozás által a földadónak a ka-
tastert illetőleg annak kivetési kulcsa végleg és 
rendszeresen megállapittatik, addig is engedtessék 
meg egyes birtokosoknak és egyes községeknek 
reclamatiókat tenni a tiszta jövedelem kiszámitása 
ellen. U g y hiszem, indítványának ez fő iránya. 

Ha ez fő iránya, és ha a t. ház ezt el akarná 
fogadni, akkor azon észrevételem van, hogy ha 
megengedjük azt, hogy reelamatio történjék egye
sek részéről. akkor az osztó igazság azt kivánja, 
hogy adassék meg az államnak is hasonló jog, 
hogy t. i. ott, hol a tiszta jövedelem igen alant 
számíttatott ki, az állam is reclamálhasson. 

Második észrevételem az, hogy midőn ezen 
földadósorozati munkálat behozatott — nem szó
lok arról, jól vagy roszul jártak-e el — egy záros 
határidő volt kitűzve, mely alatt reclamatióit min
denki beadhatta, s bizonyos határidő alatt mind 
ezen reclamatiók véglegesen elintéztettek. 

Egyébiránt szabad legyen e tekintetben meg
jegyeznem, hogy a reclama'iók bevégezte után 
ujabb reclamatiók a tiszta jövedelem kiszámítá
sára nézve nem voltak megengedve ; de körülbelül 
6 — 7 év óta egyesek kérvényei tekintetbe vétet
tek, s különösen szakavatott, elébb az adó megál
lapításával foglalkozott hivatalnokok csináltak 
magoknak ebből keresetet, s egyes nagyobb bir
tokosnak eszközöltek is leszállításokat. Miután a 
pénzügyminisztériumot átvettem, azon meggyőző
désre jöttem, hogy az ily kivételes eljárások enge
délyezésének következése káros magára az adó
alapra ; ennélfogva kötelességemnek ismertem 
még a múlt évben egy rendeletet kiadni, miszerint 
ilyen egyesek kérvényére kivételesen engedélye
zendő leszállítások csupán csak azon esetekben 
engedhetők meg, melyek a most benyújtott tör
vényjavaslat szerint is lehetségesek. Tettem pedig 
ezt, mert saját tapasztalásból tudtam és mondha
tom most is, hogy ezen ujabb leszállítások nem 
annyira a valóságos tiszta jövedelmen, mint az 
adóprovisorium rendszabályainak kedvezőbb kité
telén alapulnak. így példáid a dunántúli kerület
ben Eisenbart nevezetű úr foglalkozik ezzel, s 
épen a Zichy család birtokadójából nevezetes le
szállításokat is eszközölt az előbbi időkben. Megle
het, hogy sok alapos oka van a provisorium sza
bályai szerint reelamálni; de kivételes megenge
dése ily reclamatióknak az adóalapot nevezetesen 
csökkenthetné. í gy tul a Dunán egy 11 községre 
terjedő uradalomban kívántatik a tiszta jövedelem
nek 160,000 forinttal való leszállítása, még pedig 

visszahatóíag 1853-ig; ennélfogva csak ersen egy 
esetben a kincstár 400,000 forintban károsulna, a 
birtokos pedig ugyanannyit nyerne. 

Mindezt átalában csak azért említem, hogy 
veszedelmes eljárás volna, ha tárt és széles kaput 
nyitnánk annak, hogy a tiszta jövedelem kivetése 
ellen — mi ugy is csak provisorius — mostidőköd-
leg reclamatiók tétethessenek. Mert mi lenne ennek 
következése? Az, a mi volt múltévekben: hogy 
egyes nagyobb birtokosok, kiké tekintetben ügye
sen tudnának eljárni, kivihetnék a reclamatiókat, 
az ország legnagyobb része pedig, a szegény nép 
ez által terheltetnék, mert ha az adóalap itt le
szállíthatnék, csakugyan azokra kellene róni. {Elénk 
helyeslés.) 

Ha még azzal hízeleghetnék magamnak, 
hogy a t. ház emlékezni méltóztatik azokra, mi
ket ezelőtt 2 72 hónappal az államköltségvetés be
nyújtása alkalmával bátor voltam mondani, ha 
azokra hivatkozhatom, ugy hiszem, nem szükséges 
bővebben indokolnom azon álláspontot, melyet én 
a íöldadóra nézve elfoglalok. Csak azt jegyzem 
meg, t, ház , hogy azon meggyőződésben vagyok, 
mint ezt akkor is kijelentem, hogy minden adó 
közül bizonyára a földadó az, mely a legterhe-
sebb; azon meggyőződésben vagyok, hogy mind 
azon adónemek között , melyeknél reformok 
behozatala mindenek előtt szükséges, első he
lyen áll a földadó; de más részről megjegyeztem 
azt is, és most sem lehetek más véleményen, hogy 
miután törvényhozásunknak pénzügyi tekintetben 
feladata az, hogy saját államháztartását ugy ren
dezze, hogy jövedelmeivel költségeit képes legyen 
fedezni, ennélfogva, bár mennyire kivánatos lenne, 
a mostani körülmények között a földadót leszállí
tani nem lehet; holott, ha — ismét hivatkozva 
az akkor mondottakra — ha egyszer — s ugy hi
szem, rövid idő múlva — megszavaztatnak mind
azon törvények, melyek az adók rendszeres be
hajtása iránt s a közterhek rendesebb felosztá
sára általam beterjesztettek, s kellő takarékosak 
leszünk a kiadásoknál, oly eredmények állhatnak 
elő, hogy tán be sem várva az 1870. évet, mint 
Ghyczy Kálmán barátom mondotta, már előbb is 
azon örvendetes helyzetben lehet a kormány, hogy 
e legnagyobb teherre, t. i. a földadóra nézve, ha
bár csekélyebb összegben, maga tehet a leszállí
tásra javaslatot. 

Teljesen osztozom Nyáry Pál képviselő úr 
azon nézetében, hogy azon terheket, melyeket a 
földbirtok visel, csak akkor fogjuk kellőleg meg
győzhetni, ha mind az, mi a földmivelés fölvirág
zására befolyással van, mint hitelintézmények ter
jedése, többek közt a földhitelintézeti hitelezések, 
továbbá mind az létcsittethetik, mi a gyár- és kéz
műipart virágzó állapotba helyezendi; azonban. 
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hogy ez állapot bekövetkezzék, hogy t. i. a föld
birtoknak hitele legyen — s már most is mint elő-
nyös haladást emiithetem, hogy a magyar földhitel
intézetnek 5 V2 százalékos zálogjegyei 93-an álla
nak — hogy tehát átalában az ipar és földmivelés 
gyors virágzásnak induljon, és hogy az b ;ztos 
alapra fektettessék, és anyagi jóllét felvirágozhas
sák, mind ennek elérésére biztosan csak egy esz
köz vezet: a rendes államháztartás, a deficit nél
küli kormányzás. Ezen czélnak elérésére pedig 
mindenekfelett megkívántatik , hogy az állam 
jövedelmei kiadásaival arányban legyenek: s 
ezt az adórendszer ezélszerü és lépcsőzetes kifej
tése által fogjuk elérni. Leszállíthatjuk a föld
adót az adók ezélszerü és rendes kezelése, a köz
terhek igazságosabb felosztása folytán. 

Miután tehát, t. ház, ugy látom, hogy mind
azon módositványok, melyek tétettek, lényegesen 
nem változtatják az 1. szakasz értelmét, s minden
ki óhajtja, hogy a földadónál is a ezélszerü refor
mok mielőbb behozassanak: kérem a házat, hogy 
a szerkezetet, a mint van, elfogadni méltóztassék. 
(Zajos helyeslés.) 

Szontagh P á l (nógrádi) : T. ház! Szem előtt 
akarom tartani igen t. elnök úr intését, hogy szo
rosan a tárgyinál maradjunk vitatkozásainkban. 
(Fölkiáltások: Hiszen már be van fejezve !) 

Azt hiszem, hogy a Simonyi Ernő képviselő
társam által felhozott kérdés a szabályok közlésére 
nézve igenis szorosan a tárgyhoz tartozik, és hogy 
valahára itt az ideje, hogy mindnyájunknak tiszta 
bor öntessék poharába: miben van ezen szabályok 
kérdése? különösen pedig azon tekintetből, mert 
többször hallottam már haugsulyoztatni, hogy 
ezen szabályok annak idején közöltettek. Közöl
tettek — kivel ? közöltettek e átalánosan minden 
egyes képviselővel, vagy közöltettek-e bizonyos 
képviselőkkel ? Mindenki, ki a pénzügyi bizottság 
tagja volt, emlékezni fog, hogy egy igen t. tagjá
nak gyakori és ismételt, és lehet mondani, a nyug
talansággal határos sürgetéseire, közöltettek elő
ször a fémjelzési törvényjavaslatra vonatkozó sza
bályok, és az azon napot megelőző napon, melyen 
a pénzügyi bizottság az indirect adókra vonatkozó 
törvényjavaslatokat beadta, közöltettek 2, megle
het 3, az indirect adókra vonatkozó efféle szabá
lyok. Közöltettek ezen szabályok kőnyomatban, 
bizonyos adónemekre nézve; a bélyegadóról szóló 
törvényjavaslatra vonatkozó szabályok pedig 
egyetlen egy példányban, a „Reichs-Gesetzblatt"-
ból kiszedve, egy vastag kötetben terjesztettek elő. 
Hogy ez közlés-e? méltóztassék a t .ház megítélni; 
közlés-e oly értelemben, hogy ezen szabályok át-
tanulmányoztathattak volna az egyes bizottságok 
tagjai, annál inkább pedig az országgyűlés összes 
tagjai által? méltóztassanak erről magoknak hatá

rozott fogalmat képzelni; én pusziáüa tények elő-
sorolására kívántam szorítkozni, épen csak annál-

| fogva, mert több izben hangsulyoztatott azon szó, 
i ü o g y annak idején közöltettek ezen szabályok. 

(Helyslés a bal oldalon. Szavazzunk !) 
j ' Zichy Sándor gr.: T. ház ! (Halljuk.') Kér-
| dést intéztem a pénzügyminiszter úrhoz. Feleleté-
i bői azt értettem meg, hogy az általam hozzá inté-
! zett kérdést nem értette. En azt kérdeztem: vajon 

szigorúan a mellett maradunk-e, hogy mikor ki-
mondatik: neked ennyi a tiszta jövedelmed a föld
adókataszter szerint; ennyi százalék az adó ; eny-
nyit fogsz portiót fizetni: vajon ez-e azon elv, 
melyet azon kifejezés alatt értünk: „a földadó ki
vetésének módja?" Ezen elvet világosabbá tenni 
kívánatos; hogy miért? azt majd a következő sza
kaszok vitatásában fogom felderíteni. 

A pénzügyminiszter úr nyilatkozatának egyik 
részéből azt értettem, hogy ő a jelenlegi tiszta jö
vedelmet sehol és semmiben nem akarja változ
tatni ; itt tehát azon esetekben lesz a változtatás
nak helye, hol az ezen törvény által megadatott. 
Én ennél többet nem kérdeztem. 

Pénzügyminiszter úr oda mutatott, mintha 
nekem ezen kérdésben egyéni érdekem volna. Az 
hiszem, nincs oly törvény, melyben valamely ho 
polgárnak egyéni érdeke nem volna; és ha egyé 
érdek létezése a képviselő száját becsukhatná, ug 
hiszem, bajos volna birmeiy kérdéshez is szólan 
(Helyeslés a szélső bal oldalon.) Én részemről azt hi 
szem, hogy az egoismus nem létét az által bizonyí
tom be leginkább, ha elfogulatlanul szólok a dolog
hoz akkor is, mikor érdekem van benne, tekintet 
nélkül arra, hogy ezen érdek jobbról vagy balról 
érintetik. (Zaj.) 

E l n ö k : A tárgyalás alatt levő törvényjavas
lat első szakaszát a központi bizottság erre vonat
kozó javaslatával elfogadja-e a t. ház vagy nem ? 
Méltóztassanak azok, kik elfogadják a törvényja
vaslat első szakaszát a központi bizottság erre vo
natkozó javaslatával, felállani. (Megtörténik.) A 
többség e törvényjavaslatnak első szakaszát a köz
ponti bizottság erre vonatkozó javaslatával elfo
gadván, e szerint a beadott módositások mel
lőztetnek. 

Következik a második szakasz tárgyalása. 
Mihályi Péter jegyző (olvassa a 2-dik 

szaka,sz>.) 
Z i c h y Antal e l ő a d ó : A központi bizottság

nak nincs észrevétele. 
StefanideSZ H e n r i k : Midőn ezen szakasz

nál felszólalok, azon czélból teszem, hogy egymó-
dositványt terjeszszek elő, melyben kérem, misze
rint az Erdélyben megállapított arány Árva me
gyére is kiterjesztessék. S midőn ezt teszem, nem 

' hiszem, hogy legyen a házban, ki azzal vádolna. 
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miszerint privilégiumban akarom Árva megyét 
részesittetni: mert ha csak a viz és levegő élvezetét 
és a permanens Ínséget privilégiumnak nem veszi 
a t. ház, más privilégiuma Árva magyének csak
ugyan nincs. Azon netaláni ellenvetés ellenében, 
miszerint ugy is igen csekély arányban vétetett a 
jövedelem, csak azon csekély észrevételem van, 
hogy nem az fizet sok adót, a ki sok jövedelem 
után fizeti azt, hanem az, ki bár semmi jövedelme 
sincs és meg sem élhet, mégis tartozik fizetni. Azon 
lehető ellenvetés ellenében pedig, hogy Erdélyben 
más érdekek vétettek figyelembe, nem akarok pár
huzamot húzni Erdély és Árva megye között; csak 
azt jegyzem meg, miszerint ha veszszük csak a 
marhatenyésztést, mely Erdélyben még is kiváló 
tárgyát képezi a vagyonnak, ez Árvában nem lé
tezik, mert ott a uépnek legelője nincsen, mert 
az a szükséges legelőt drága pénzen az uradalom
tól tartozik bérbe venni. Én, t. ház, az egyenlő 
teherviselés mellett vagyok, és jogosnak ismerem, 
miszerint a jövedelem szerint vettessék ki az adó ; 
de vettessék csakugyan a jövedelem szerint: mert, t. 
ház, ha figyelembe veszszük azon körülményt, mi
szerint Árvának igen sok községe oly nyomorult 
helyzetben van, miszerint egyedüli termény ét, a za
bot, igen sokszor hó lepi el, úgy hogy a hó alól 
kénytelenek aztán azt, mint a kendert kézzel ki
tépni : azt hiszem, nem fogják azt mondani, hogy 
ott a földből jövedelem van ; már pedig akkor, ha 
a jövedelem szerint vettetik ki az adó, nem lehet 
azon elvből kiindulni, mint a német comissáriusok 
td ték , miszerint kell, hogy mindenkinek jöve
delme legyen, mert nem hitték, hogy az ország
ban olyan vidék legyen, melynek jövedelme ne 
legyen, Csak egy körülményt hozok még fel. Pró
báltak a mi felső vidékünkön rozsot termelni; én au
gusztus 5-én jártam ott, és akkor a rozs még vi
rágzott: képzelhetni, hogy milyen jövedelemnek 
nézett gazdája elébe, és adóját fizetni tartozik még 
is. Kérem, t. ház, én tudom, hogy az adókatastert 
nem lehet most hamarjában megváltoztatni; azt is 
óhajtom, hogy a jövedelem szerint egyforma 
arányban fizessen kiki; de a valódi jövedelem után : 
s épen azért, miután az adókatastert mostmódosi-
tani, változtatni nem lehet, én nem is akarom ezt 
kivánni; de óhajtom, hogy azon méltányos eljárás
ban részesüljön Árva megye, hogy addig is, míg 
rajta egy igazságos adókataster behozatala által 
segítve lesz, olyan arányban vettessék ki reá az 
adó, mint az Erdélyben történik. Én tehát e tekin
tetben egy módositványt vagyok bátor tenni, és 
kérem a t. házat, hogy a dolgot komolyan vegye, 
és Árvának szomorú helyzetét tekintetbe véve. 
módositványomat elfogadni méltóztassék. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa Stefanidesz 
Henrik módositványút) : „A 2-ik szakasz 3-ik sorá-
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i ban ezen szóután: „Magyarországban," tétessék : 
„Árva megye kivételével;* az ötödik sorban 
„29.76" után tétessék: „Árva megyében állami adó 
fejében 13, foldtehermentesitési járulék fejében 9. 
összesen tehát 22 százalékában állapittatik meg," 

Zmeskál Mór : T. ház ! Ha csakugyan fe
dezni kell a szükségletet, ha ezt csakugyan köve
telik az állam szükségletei: véleményem szerint 
azon kedvezményt, mely a 2-ik szakaszban foglal -
tátik s mely Erdélyre vonatkozik, Árvára is kiter
jeszteni kegyeskedjék. Nem hiszem, t. ház, hogy 
Erdélynek, egész Erdélynek egy kerülete is volna, 
melyről a természet oly mostohán gondosko
dott volna, mint Árváról. Árva megyének földje 
átalán igen rosz; klimája igen hideg: annyira, 
hogy a gabona ritkán érik meg; ha megérik, 
októberben történik az, s igy a termés igen sokáig 
fekszik a mezőn. S midőn igy alá van vetve az ido-
viszontagságoknak, alá van vetve az elementáris 
károk veszedelmének : megbocsáthatlan az, hogy 
Árva megye a földadóra nézve egy kategóriában 
áll Pest megyével. Tegye kiki kezét szivére, s kény
telen lesz bevallani,hogy alegislatio legszebb fel
adata, hogy e bajon segítsen. Higye el a t. ház, 
hogy Árvának szegény lakosai pártolást érde
melnek, nem pedig nagy adókivetést, hogy az irtó
zatos kopár vidéket a czivilizatio érdekében bené
pesítették. (Helyeslés.) Én tehát bátor vagyok a t. 
házat fölkérni, az Isten szent igazsága nevében 
felkérni, hogy, ha többet nem érhetek el, legalább 
azon kedvezményt, mely a 2-ik szakaszban fog
laltatik, s mely Erdélyben a földadóra vonatkozik. 
Árvára is kiterjeszteni kegyeskedjék ; minthogy 
pedig azt hiszem, hogy Stefanidesz Henrik épen 
előbb felolvasott módositványi javaslatában nincs 
az. a mit én szintén feltettem, annál fogva bátor 
vagyok szintén részemről egy módositványt a t. 
bíznak benyújtani. 

Mihályi Pé ter j e g y z ő (olvassa Zmeskál Már 
módositványút) : „Miután átalánosan tudva ^vau. 
hogy Árva megye egész Magyarország legszegé
nyebb megyéje mostoha fekvésénél fogva ; de 
tudva van az is, hogy rósz, kopár földjenagy rész
ben haszonnal nem mivelhető; tekintettel továbbá 
arra, hogy kedvezőtlen éghajlata bármily növé
nyek kifejlésére igen nyomasztólag ha t : figyelem
mel mindezekre, a 2-ik szakaszban foglalt kedvez 
ménv, melv Erdélvre vonatkozik, ezennel Árva 
megyére is kiterjesztetik." 

Tisza Lász ló : T. ház! Midőn az előttem 
levő törvényjavaslat 2-ik szakaszához szólok, bá
tor vagyok előre kijelenteni, hogy intézkedéseit. 
ugy a mint azok jelenleg meg vannak állapítva. 
kénytelen vagyok helybenhagyni; kénytelen va
gyok — e5szóval élek — mert kénytelenség az, a mi 
felszólalásra késztet. Most először van adófeleme-
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lésről szó az egyenes adónál, s ez adófelemelés az | 
országnak épen ama Királyhágón túl levő kerüle
tét illeti, a melynek körülményei ezt talán legke-
vésbbé látszanak igazolni. Megnyugszom azonban 
a törvényjavaslat ezen intézkedésében, mert kény
telen vagyok átlátni a központi bizottság szavai 
szerint azt, miszerint ez csak a parancsoló szükség 
igénylése következtében történik. 

Midőn azonban megnyugszom abban, hogy 
az úrbéri kártalanítási pótlék a királyhágóntúli 
kerületben is 9 % legyen, kötelességemnek tartom 
figyelmeztetni a t. házat egy más parancsoló szük
ségre, a mely abból áll, hogy hazánknak ama ke
rülete — melynek a nehéz napokban szenvedéseire 
fátyolt akarok borítani, melynek anyagi elmara
dottságát nem emlitem fel, nem akarva bővebben 
kiterjeszkedni arra, miszerint épen ezen ország
részben lett volna ama nehéz napok elmúlása után 
legelső szükség, hogy a birtokosok a kellő befek
tetéseket j'ószágaikba megtehessék — (Igaz •) kapja 
meg végre úrbéri kártalanítását: mert ez hazánk
nak egyetlen része, melyben a birtokosok máig 
sem kapták kézhez földtehermentési kárpótlásu
kat, s mely most e szakasznál fogva nagyobb adó
val terheltetik. 

E tárgyban, t. ház, e törvényben intézkedni 
nézetem szerint nem lehet; nem is az tehát kéré
sem a t. házhoz, hogy Erdélynek vagy helyeseb
ben hazánk királyhágóntuli kerületének ama ne
vezetes fájdalma orvoslást ezen törvényczikk által 
nyerjen ; kérésem csak az, hogy indokából ezen 
törvényczikknek, melyben Erdélyre nézve az úr
béri kárpótlási százalék a magyarországival egyen
lősittettik, mondassék ki a t. ház által azon óhaj
tás, hogy Erdély viszonyai az úrbéri kárpótlás 
valóságos megkapása szempontjából is azonosit-
tassanak a haza többi részeiével. 

Ebből kifolyólag, bátor vagyok a következő 
határozati javaslatot a t. ház figyelmébe és mél
tánylásába ajánlani. (Halljuk ! Olvassa :) „Határo
zati javaslat a királyhágóntuli részek úrbéri kár
mentesítése pótlékának a földadóra vonatkozó tör
vényjavaslat 2-ik szakaszában elhatározott fel
emeltetése indokából. Felhívja ezennel a kép
viselőház a minisztériumot erélyes intézkedésre a 
végett, hogy az úrbéri kártalanitás munkája, az 
államkötvényeknek kiadása végre az országnak 
királyhágóntuli részeiben is vitessék keresztül 
minden fokozatain és minél előbb fejeztessék be." 
(Helyeslés.) 

Ezen határozatot, t. ház ! hosszasan indokol
nom, azt hiszem, nem szükséges. 

Igen sok ellenvetés tétethetnék ellene különö
sen azon szempontból, hogy az erdélyi urbarialis 
viszonyok nehezebbek, ott ezen körülmények fejlet
lenebbek, hogy Erdély a kártalanítási összegekkel 
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talán még most is hátrányban van. Mindezekkel 
szemben, t. ház! csak kettőt bátorkodom megje
gyezni : egyik az, hogy Erdély adóképtelen
ségének, ha e szóval akarunk élni, egyik fő oka 
épen az, hogy ama legtöbbet szenvedett országo-
rész mindenek közt legutoljára kapja meg a kár
talanítást, melynek alapján anyagilag felemelked
hetett volna; és másodszor azt vagyok bátor meg
jegyezni, hogy tudom , hogy a királyhágóntuli 
kerület úrbéri viszonyai súlyosabbak, rendezet
lenebbek, mint az ország egyéb részeiben levők, 
de egyszersmind ki kell mondanom azon meggyő
ződésemet is, hogy az úrbéri kárpótlás ki nem ada-
tásának oka a múlt kormány alatt nem az volt, 
hanem az, a mit egy épen most vizsgálat alatt álló, 
botrányosan nevezetes ügy bizonyosan be fog iga
zolni, hogj^ ez országrész kárára, hivatalnokok és 
nem hivatalnokok, egyesek akarták húzni halasz-
tatni e kártalanítási ügyet, azért, hogy ők ezen 
czim és ürügy alatt az országot minél inkább ki-
pióczázhassák. 

Miután remélni lehet, hogy ezen körülmény 
jövőre nem fog fenállani, bátor vagyok ezennel 
határozati javaslatomat a t. háznak benyújtani 
azon meggyőződéssel, hogy e javaslat elfogadásá
ban maga a magas kormány is semmi alienumot 
látni nem fog. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
A mi az erdélyi úrbéri kárpótlásokat illeti, erre 
nézve a minisztérium részéről meg van téve mind
azon intézkedés, mi azok gyorsítását, siettetését 
eszközölheti. Kétszerezve vannak úgyszólván azon 
hatóságok, melyek azzal foglalkoznak, és bizonyá
ra nem a magyar minisztérium hibája . . . 

Tisza László: Ezt nem is állítottam ! 
Lónyay Menyhért pénzügyminiszter:... 

és mulasztása, hogy ez még eddig be nem fejezte
tett. Az intézkedések meg vannak téve, és ugy hi
szem, egy év múlva teljesen be lesz ez fejezve ; éá 
e részben akár méltóztatnak határozatot hozni, 
akár nem, a minisztérium mindenesetre teljesíteni 
fogja kötelességet. (Atalános tetszés.) 

V á l l y i János : Midőn a t. képviselőház a 
jelen költségvetés tárgyalása alkalmával azon kö
vetendő utat méltóztatott választani, hogy előbb a 
jövedelem kiszámítása, illetőleg megállapítása 
terére lépjen, veszem magamnak azon szabadsá
got, hogy ezen 2-ik szakaszra nézve módositványt 
terjeszthessek elő; tehessem pedig ezt azért, mert 
kétségtelen az, hogy ezen második szakaszban 
megállapított földteher oly magas, melyhez ha
sonló más államokban nem található, többszörösen 
elismervén e házban ugy a jobb, mint a bal ol
dalról több képvistdőtársam, hogy ez már oly ma
gas, mely valóban elviselhetlen és magát a tőkét 
támadja meg. Allamgazdaságilag nem helyesel-
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hető, midőn oly adó állapittatik meg, mely által 
már az egyes állampolgárnak nem is jövedelméből, 
hanem tőkéjéből kívántatik az államszükségek 
fedezésére rész. Helyeselhető csak azon adóztatási 
rendszer, mely mellett egyedül és kizárólag a jö
vedelemből vétetik, legyen az bár több vagy ke
vesebb, az állam szükségei fedezésére, rész. Itt 
azonban megforditva áll a dolog, a mint már édes 
mindnyájan tudjuk, s azt fölösleges is volna talán 
hosszasan indokolni, hogy itt már a terhek túlha
ladják a jövedelmet. Itt nagy részben a tőke tá-
madtatik meg. 

Én nem akarok részletes kivételeket, mint 
némely oldalról módositások által czéloztatik, ha
nem átalánosságban az egész hazára nézve kivá-
nom módositványomat beadni. 

Ha már elébb a t. ház által a kiadások meg 
lettek volna állapítva, akkor talán inkább lettem 
volna visszatartásra utalva, mertmegállapittatván 
már a mulhatlanul fedezendő szükséglet , némi 
korlátozásul szolgálhatott volna netalán a jöve
delem megállapításánál czélba vett szűkebb kezű-
ségemnek. Azonban ez nem történvén, nekem azon 
hitem van, hogy a kiadási szükségletek oly mérv
ben s oly tételekben vannak összeállítva, melyek
ből tetemesebb őszieteket is le lehet vonni; s mi
ntán ezen reményem van. ha már most a czélzott 
törvényben megállapított százalékolás megállapít
tatik, akkor többé az adót viselők terhein könnyí
teni módunkban nem állhatván, most kivánom 
módositványomat előadni, mely által a teher alább 
szállíttatnék. Ha azonban ezen módositványom, 
melyet fölolvastatni kérek, el nem fogadtatnék a t. 
ház által, azon kérésemet intézem a t. házhoz, méltóz
tassék a földadó meghatározásánál fentartani a 
végleges elhatározást azon esetre, midőn már a 
szükségek, illetőleg a kiadások felett határozott. 

Csengery Imre jegyző (olvassa Váttyi János 
médositványát) : „A földadóról szóló törvényjavas
lat 2. szakaszának 4. sorában 20 76/IOO helyett té
tessék 16; az 5. sorban 9 helyett 8, é s29 7 6 / [ 0 0 
helyett 24 ; a 7. sorban „az eddigi pótlékok helyett 
3 " hagyassák k i ; az utoisó előtti sorban 9 helyett 
8, 22 helyett 18 tétessék." 

P a p M á t é : T. képviselőház! (Szólót alig ér
teni.) A szőnyegen levő törvényjavaslat 2. szaka
szára bátor vagyok én is nézeteimet elmondani 
és módositványomat megtenni. 

Az igen t. miniszter úr előterjesztésében ki
mondotta azon elvet, miszerint az eddigi különböző 
rubrikák alatt előforduló földadó fejében fizetett 
és fizetendő összegek commassáltassanak. Ezen 
elv a t. képviselőház által a pénzügyi bizottság 
véleménye folytán el is fogadtatott. Magyarország
ban eddig állami törzsadó 16 frt, pótlék nevezet 
alatt 476/ l0o rész, mintföldtehermentesitési járulék 

pedig 9 frt volt az egész évi tiszta jövedelemnek 
százalékában kivetve és behajtva. Ezen összegek 
Magyarországra nézve akkép összesittettek, il
letőleg commassáltattak, hogy az állami adó fejében 
2076/ioo százalék, a földtehermentesitési járulék 
fejében 9 forint , összesen tehát 29 százalék
ban állapíttatott meg. Erdélyben eddig az állami 
törzsadó volt 10 frt, pótlékadó 2 frt 50 kr., a föld
tehermentesitési járulék pedig 7 frt 70 kr. A jelen
legi törvényjavaslat szerint a törzsadó 10 forint
ban meghagyatott; de a pótlék 3 forintra, a föld
tehermentesitési járulék pedig 9 írtra emeltetett. 

Bárha a pénzügyi bizottság azon indokolását, 
hogy ezen adóemelés a házadónál tett javaslata 
által kiegyenlittetett, én el nem fogadhatom, 
mert miután a házadó Erdélyre nézve nagyobb 
kiterjedést ért jelenleg, mint a minőben volt 
ezelőtt, a kiegyenlités semmire reducáltatik: 
mindemellett az adóemelés ellen jelenleg szólni 
nem kívánok : mert a t. képviselőház minden tagja 
előtt tudva van, mennyire sújtotta eddig is az adó 
az adózókat; és a tapasztalás maga nem sokára meg 
fogja mutatni, hogy az adóemelés az adőképessé-
get tönkre fogja tenni, De igenis szólnom kell 
ezen törvényjavaslatnak második szakasza szöve
gelésének azon ágára nézve, mely által Erdélyre 
nézve az adó és pótlék commassáltatása, daczára 
az elfogadott összesítési elvnek, elmellőztetett, mi
dőn ezen szakaszban az mondatik: „Erdélyben ál
lami törzsadó fejében 10 frt. eddigi pótlék helyett 
3 frt, földtehermentesitési járulék fejében pedig 9 
frt, összesen tehát 22 frt százalékában állapittatik 
meg.'"' Szólanom kell azon okból, mert ezen szerke
zetben én a honpolgári jog gyakorlatának korlá
tozását látom. Ugyanis Erdélyben azon polgárok
nak választási joga, kiknek 1848 előtt ez nem 
volt meg. a 8 frtban megállapított censustól téte-
leztetett fel. Az 1848-iki törvény szerint ezen cen-
susba egyedül csak a fejadó nem számítható be. 
Ezen törvény szelleme szerint a föld után fizetett 
minden r.dónak ezen censusba be kell számíttat
nia. Igen, de Erdélyben azon, sem az igazsággal, 
sem valami politikai józan gondolkozással meg
egyező eljárásnak van helye, hogy a föld után 
fizetett bárminemű pótlék a censusba be nem 
számitfatott. Ez által, t. ház. azon polgárok, kik
nek 8 frt censusából egy vagy két krajczár hiány
zott, a választási jog gyakorlatától elüttettek. 

Miután tehát az összesítés elve kimondatott, 
az a t. ház által elfogadtatott, s a commassáltatás 
Magyarországra nézve teljesíttetett is : nem látom 
át, miért mellőztetik az Erdélyre nézve? a mibő! 
én egyebet nem következtethetek, mint a zt, hogy 
Erdélyben a törvényt kijátszó eljárás és sérelmes 
állapot tovább is fentartassék. 

Kötelességemből kifolyólag és azon elvből 
39* 
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indulva ki, hogy a hon polgárai kell, hogy polgári 
jogaiknak gyakorlatában azon mérvben részesül
jenek, melyben részesülnek a haza terhének vise
lésében ; hogy pedig a törvényhozásnál a tiszta 
igazság tűzessék ki vezérelvül, az a törvényhozó 
testületnek feladata levén: bátor vagyok a t. ház 
elé módositványt bemutatni azon kéréssel, méltóz
tassék azt figyelembe venni. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa Pap Máté 
módositványít): „A 2-ik szakasz ezen szavai he
lyett: „Erdélyben állami törzsadó fejében 10 
frt, és az eddigi pótlékok helyett 3 frfc* követ
kezők teendők: „Erdélyben állami adó fejében 13 
forint." 

B e t h l e n Farkas gr . : T. ház ! Én nem fo
gadhatom el az előttem szóló módositványát, mert 
igy mellékesen a választási jogról szóló törvényt 
megváltoztatni nem kívánom. Méltóztassék a t. ház 
figyelemmel lenni arra, hogy miután Erdélyben a 
eensus 8 frtra van téve, az alatt csupán tisztán a 
földadó van értve, a fejadón kivül. Ha jelenben 
igy mellékesen azt határoznók, hogy a tiszta jö
vedelem ezentúl nem 10, hanem 1 3 % lesz, akkor 
egyszersmind kimondanók azt, hogy oly egyének, 
kik eddig nem szavazhattak, ezentúl szavazni fog
nak, azaz a szavazók számát mellékesen 30 száza
lékkal fognók szaporitni. Vajon kivánatos-e ez 
vagy nem ? arról jelenleg nem szólok. Elismerem, 
hogy a censust módositani kell; de azt kívánom, 
hogy ez külön törvény utján történjék, ne pedig 
most mellékesen. (Helyeslés.) 

Dobrzánszky Adolf: Nem fogok a földadó 
kívánatos átalános leszállítása mellett szót emel
n i : mert azok után, mik e tekintetben Vállyi kép
viselő úr által előhozattak, erre szükség nincs; 
azok után pedig, mik más részről ez ellen előadat
tak, nincs is kilátásom, hogy megtörténhessék. 
Nem fogok a földadó részletes leszállítása mellett 
sem szólani, habár ez, meggyőződésem szerint, rá 
illenék nem csak Árva megye, hanem egész Felső-
Magyarországra is : és pedig azért nem, mert erre 
még kevesebb kilátásom lehet. Szorítkozom tehát 
ez alkalommal csak azon eltérésre, melyet az előt
tünk fekvő törvényjavaslat 2-ik szakasza az eddig 
íenálló rendszabályokhoz képest tartalmaz. Abban 
tér el kiválólag ezen 2-ik szakasz az eddigi e rész-
beli rendszabályoktól, hogy megszünteti, vagyis 
igazabban beleolvasztja a törzsadóba, vagyis 
törzsadóvá változtatja először a rendkívüli adópót
lékot, másodszor pedig az eddigi országos járulé
kot. Ezt a maga idejében a pénzügyminiszter ár 
az áttekintés és kezelés könnyilésével, kivált pedig 
a megváltozott körülményekkel indokolta. En, 
megvallom, ezen indokolást alaposnak nem tartom, 
a mennyiben a megváltozott körülmények a kér-
léses eltérést épen nem igénylik; a törzsadónak 

felemeltetése által pedig az áttekintés sem könnyit-
tetik, még kevésbbé a kezelés, mely utóbbi csak 
nehezíttetik a tervezett változtatás által. Szerintem 
ilynemű változtatások, kivált a jelenlegi átmeneti 
korszakban, mely a pénzügyminiszter úr nyilat
kozata szerint is legfölebb csak 1 '/2 évig tarthat, 
épen az igazgatás és kezelés tekintetéből szorgo
san kerülendők. 

Annyi világos, hogy ha elfogadjuk a rendkí
vüli adópótléknak rendes adóvá átváltoztatását, 
akkor ellentétbe jövünk a közvetett adókra, jele
sül a bélyegilletékekre és díjakra vonatkozó, a t. 
házban már megszavazott törvényjavaslattal, 
minthogy jelesül a bélyegilletéki törvényben nem 
csak meghagyattak ezen25°/0-nyi rendkívüli adó
pótlékok, hanem annak 22-ik szakasza értelmében 
még el is engedtük ugyan e 25°/0-nyi pótlékot 
bizonyos nemű örökösök javára. Világos előttem 
az is, t. ház, hogy a mennyiben a kérdés alatti 
25 Vo-nyi adópótléknak rendes vagyis törzsadóvá 
átváltoztatása által az czéloztatik eléretni, hogy az 
adópótíék rendkívülisége, tehát ideiglenessége vég
legesen elenyésztetvén, ugyan e pótlék megörökít
tessék, illetőleg állandósittassék: e czél igenis el 
fog éretni; mit azonban én az adózók érdekében 
kivánatosnak egyátalában nem látok. Ha bírnék 
oly szerencsés felfogással, minővel Pulszky képvi
selőtársam bír, ki az adót tisztán jövedelemnek, 
tehát a nagy adót nagy jövedelemnek, és következő
leg az elviselhetetlen adót bőségnek, vagyis valódi 
nagy áldásnak tartja, akkor kevésbbé irtóznám ta
lán ezen 25%-nyi adópótléknak törzsadóra leendő 
átváltoztatásától; azonban én, ki az adót tehernek, 
a nagy adót nagy tehernek, a túlságos adót túlsá
gos tehernek tekintem, kivánatosnak nem tartha
tom e rendkívüli adópótlék megörökösitésé^, állan
dósítását. (Helyeslés a szélső balon.) 

De még kevésbbé tartom kivánatosnak az or
szágos járulék megszüntetését, minthogy ez által 
megtámadva látom az ország municipalis ós orszá
gos önkormányzati jogát még oly ügyekbea is, 
melyekre 1848 előtt e hazában szintén nem gya
koroltak a dicasteriumok, tehát a kormányhatósá
gok befolyást, hanem gyakorolt egyedül a nádor, 
mint az országgyűlés megválasztott elnöke, és pe
dig az országgyűlés megbízásából, mely ügyekre 
nézve egyébiránt jelenleg is ő felsége többi orszá
gainak legcsekélyebbike sem enged befolyást 
kormányának. A.z országos járulék kivetésére, be
szedésére és hovaforditására nézve még a múlt 
provisorium idejében nem. engedtetett befolyás a 
pénzügyminiszternek, hanem kezeltetett ez, a nem 
létező municipiumok és országgyűlések nevében, 
az ország politikai főhatósága által az udvari kan
celláriák felügyelete mellett. Hogy már most miért 
hagyassák fen ezen az országos járulékkal karöltve 
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járó jelentékeny — mert, hogy többet ne említsek, 
nem csak a községek fölötti felügyeletre, nem 
csak az országos utakra, hanem az ország minden 
pénzalapjaira és közalapitványaira, só't a földteher-
mentesitésre is kiterjedő — hatáskör épen csak Hor
vát- és Tótországok számára ? és miért ruháztassák 
az a kormányra épen csak Magyar- és Erdélyor
szágokban? ezt, megvallom, nem értem, (Helyeslés 
a szélső balon) és pedig annál kevésbbé, minthogy 
a kormány igazolása az ilynemű, természetszerűleg 
hatáskörén kivül eső ügyek tárgyalása által csak 
zsibbasztatik. s minthogy az országos járulék el
törlése folytán még azon sajátságos helyzetbe is 
juthatnánk, hogy Horvát- és Tótország képviselői, 
miután országgyűlésükön és a kormány befolyása 
nélkül önállólag határoztak az országos járulék 
kivetése, kezelése és hovaforditása iránt, hogy, 
mondom, ugyanazon horvát-tótországi képviselők 
itt a rendes adóba beolvasztva, magyar- és erdély
honi országos járulékok körüli tárgyalásokban 
részt vegyenek. 

Én tehát mindezeknél figva, s miután, mint 
mondom, át nem láthatom okát, miért siessünk 
épen ezen átmeneti korszakban az adópótlékok
nak rendes adóvá változtatásával: ezen 2-ik sza
kaszt nem pártolhatom, hanem az ellenmondások
nak kikerülése és az ország önkormányzati jogá
nak ép fentartása tekintetéből is indítványozom, 
hogy az eddigi pótlékok és járulékok egyelőre, 
inig t. i. a rendes adóreform létrejön, hagyassanak 
meg. 

Csengery Imre jegyző (olvassa Dobrzán-
szky Adolf módositványát) : ,, A negyedik sorban 
ezen számok helyett: „207% 00 % " tétessék : „16 £ í ; 
rendkívüli adópótlék fejében 7 %i országos járulék 
fejében 7 % „ 0 % . " A hetedik sorban azon szavak he
lyett : „az eddigi pótlék helyett 3 t t tétessék: „rend
kívüli adópótlék fejében 2 /10, országos járulék 
fejében 7io-" 

HodOSiU Józ se f : T. ház !f Magam is módo-
sitványt akartam tenni a szőnyegen levő törvény
javaslat 2-ik szakaszára nézve ; még pedig azon mó-
dósitványt akartam tenni, hogy azon szakasznak 
Erdélyt illető része egészen hagyassék ki : mert 
ha Horvát- és Tótországra nézve külön törvény
javaslat készíttetett, melyben az mondatik: „Hor
vát- és Tótországban a jelenleg fenálló összes 
egyenes adók rendszere további törvényes intéz
kedésig érvényben marad, u annál inkább kellett 
volna ezt Erdélyre nézve mondani. 

Vannak oly tárgyak, melyek elintézése szük
séges, mielőtt az adót a törvényhozó testület meg
szavazhatná. Ilyen az unió kérdése; ilyen a nem
zetiségi kérdés. Különösen az unió kérdését nem 
lehet csak ugy mellékesen elintézni, a mint azt 
Bethlen Farkas képviselőtársunk monda: hogy az I 

adót Erdélyre nézve törvény által akarja rend
szeresíteni, nem pedig mellékesen. 

Tehát ebből következtetve itt csak melléke
sen rendelkeznénk, én pedig Erdélyre nézve mel
lékesen rendelkezni nem akarok; nem akarok pe
dig rendelkezni mindaddig, mig Erdély uniója 
Magyarországgal mindkét ország törvényhozó 
testülete által elintézve nincs. (Főikiáltások .- El 
van már törvényesen intézve !) Ha mindig melléke
sen intézkedünk, akkor bizonyosan a kormány is 
mellékesen fog intézkedni. Láttuk eddig is, mily 
mellékesen intézkedett, mert az Erdélyre nézve 
felállított törvényhatóságokat és törvényszékeket 
kedve kénye szerint Pestre hozta, mi által az or
szágban csak elszegényedésnek nézünk elébe : 
mert a gabona ott oly olcsó, hogy árából az adót 
sem fizethetik meg. Miért olcsó? Mert nincs pénz. 
Miért nincs pénz ? Mert minden pénz Pestre van 
konezentrálva. (Derültség.) 

Ennélfogva modósitványomat nem adom be, 
hanem pártolom Dobrzánszky Adolf képviselőtár
sam módositványát, mely által ugy Magyarország-, 
mint Erdélyre nézve az országos járulék biztositva 
van. (Szavazzunk! Zaj.) 

Deáky L a j o s : T. ház! (Szavazzunk! Nagj 
zaj.) Ha ezen felkiáltások : „Szavazzunk !* arra vo
natkoznak, hogy egyik vagy másik képviselőt ne 
hallgassuk ki és a capacitatiónak semmi tért ne en
gedjünk, akkor én azt nem értem; de azt hiszem, a 
földadó megállapítása sokkal fontosabb tárgy, hogy 
sem egy pár perczet tőle sajnálhatnánk. (Helyeslés. 
Halljuk!) 

Tudjuk, hogy a kényuralom, hogy állami 
jövedelmét szaporítsa , minél szélesebb tért kere
sett és szabott ki az adó alapjául, s miután ez a 
földterületből nem telt ki, küldöttek oly idegen, 
soha nem látott mérnököket, kik a földet geometrice 
asztalon fölmérték ugyan , de olyformán mérték 
fel, hogy ha arra szoríttattak volna, hogy azokat, 
mint a tagosításnál szokott történni, parczelákban 
kiadják, kiadni sem tudták volna, mert a láncz-
mérés folytán talált területmennyiségnél sokkal 
több területet mértek, s az a kisebb területű földre 
felosztva adóalapul kirovatott. 

Ugyanily helytelen eljárás történt a földjö
vedelem becslése körül is annyira, hogy midőn a 
kormány átlátta, hogy Erdélyben mind a mérés, 
mind a becslés helytelenül s igazságtalanul történt, 
a földadót 10%-re szállította le. Akkor még a pár
táim Erdélyhez tartozván, az előbbi erdélyi mód 
szerint adóztatott meg ; minthogy azonban a Ma
gyarországhoz átkapcsoló biztosok az adó tekinteté
ben semmit sem tettek; de tettek azon adó harácso
lok, kik a nélkül, hogy megvizsgálták volna, 
mennyire igazságos itt az adókirovás, a partium 
adóját fölebb emelték : a partium a visszacsatlás 
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folytán annálfogva, mert a Magyarországhoz kap
csolás által a partiumban 16 perczentre emeltetetett 
a földadó, nyomasztóbb helyzetbe jött. 

E szerint sújtva voltak adótekintetben a 
partiumban lakók addig, míg Erdélyhez tartoztak, 
és még inkább sújtva lettek azzal, hogy Magyar 
országhoz kapcsoltatván, az erdélyi súlyos adó
alapra a magyarországi, még súlyosabb 16% 
földadó halmoztatott. 

En tehát, ha valaki Vállyi indítványát a föld
adó leszállitása iránt pártolja, kénytelen vagyok 
azt pártolni, annál inkább, mert a földadó külön
bözik minden más adótól: így a közvetett adóknál 
például dohány, hus, bor stb.-nél, ha az illető adó
zók fizetnek is valamely összeget, azt legalább 
megkapják, a mit az alkalommal vásároltak; ellen
ben a föld elemi csapásoknak van kitéve, és mint 
tapasztaltuk, ezen elemi csapások sohasem vétettek 
kellő tekintetbe, hanem szintúgy kellett megfi
zetni a földadót, mintha elemi csapások közbe sem 
jöttek volna. 

De pártolom Vállyi képviselőtársam indítvá
nyát azért is, mert nem akarok osztrákabb lenni az 
osztráknál. Az osztrák t. i. Erdélyre nézve 10 per
czentre szabta meg a föladót, Magyarországra nézve 
pedig 16 perczentre. Mikor tehát azok a nép jövedel
mét szivattyúzni tudó osztrákok nem szabtak többet, 
akkor, megvallom, midőn azt vártam a pénzügy
miniszter úrtól és a pénzügyi bizottságtól, hogy 
talán ezen adórendszabályok súlyát könnyíteni 
fogják, bámulattal látom, hogy még fölebb emel
ték. Ennek ellenére tehát pártolom Vállyi indítvá
nyát, és a szerint, mint az indítvány mondja: az 
adót Erdélyre s a partiumra nézve leszállittatni 
kérem. 

Csengery Imre jegyző: Mielőtt a t. ház a 
szavazásra áttérne, csupán egyetlen szóra van 
styláris észrevételem. U g y hiszem, a törvény
hozás, midőn a törvényben intézkedik, sóba sem 
szólhat a múlt időben, hanem csak a jelen vagy 
jövő időben. Én tehát ezen egyetlen szót: „álla
píttatott meg", azzal kivánom felcseréltetni: „álla-
pittattik meg". (Helyeslés.) 

E l n ö k : Nem levén senki feljegyezve, az a 
kérdés: elfogadja-e a t. ház a 2-dik szakaszt vagy 
nem azon styláris módosítással, melyet Csengery 
képviselő úr tett? A kik elfogadják, méltóztassa
nak felkelni. (Megtörténik.) A többség a 2-dik 
szakaszt Csengery képviselő által javaslóit styláris 
módosítással elfogadván, a többi módosítás mellőz
tetik. 

BoniS S á m u e l : T. ház ! Miután az adó meg
ajánlásához a t. ház a jelen törvényben kijelölt 
alapon főkép azon okból járult, mivel ez adó alap
jául szolgáló kataszter kiigazításához a nélkül, 
hogy az állam szükségletei háttérbe ne szoríttassa- I 

nak, jelenleg nem foghatott a ház, pedig egy igaz
ságos kataszternek készitése mulhatlan szükség 
lenne: én a ház akarata előtt meghajlok; hanem, 
t. ház, senkit sem hallottam a házban, ki el ne 
ismerte volna, hogy csak rendkívüli körülmények 
teszik azt mulhatlan szükségessé, hogy a földre a 
jelen alapon ily terhes adó rovassék. Valóban 
igen terhes azon adó. mely a földre rovatik, és ha 
a t. ház figyelme egy körülményre ki nem terjed, 
ezen teher még kétszerte súlyosabbá válik. Nem 
látom ugyanis ezen törvényjavaslatban, hogy gon
doskodva lenne arról, miszerint azon terhek, me
lyek a földbirtokon feküsznek, az adónál beszámít
tatnának. Igaz, t. ház, hogy ha én azt'ajánla
nám, hogy e földbirtokon fekvő minden adósság 
— legyen az bár bekebelezett vagy váltóadósság 
— mind számittassék le a földbirtok értékéből, 
akkor, bár ez az igazsággal nem ütközik össze, 
de bevallom magam is , hogy sok kijátszásra 
adna alkalmat. Indítványom tehát annyira nem 
megy; hanem más részről az is igaz, hogy az ál
lamnak gondoskodnia kell arról, hogy senki érté
kén kivül meg ne adóztassék. Ha a ház gondos
kodik róla. hogy kijátszások ne történhessenek, 
gondoskodnia kell arról is, hogy senki értékén 
kivül kétszeresen meg ne adóztassék. Már pedig, 
t. ház, mind azon terhek, melyek a földbirtokon 
feküsznek, valósággal jogilag leszámitandók azon 
földbirtok értékéből, habár inditványom ez idő 
szerint addig nem is terjed. Inditványom csak oda 
terjed, hogy a földbirtokra bekeblezett tőkének 
adóilletéke a földbirtokból vonassék le és a tő
kére írassék föl. Ez által a státus nem vészit, és 
kijátszásokra alkalom nem szolgáltatik. 

Indítványomat azért tettem i g y ; különben 
simpliciter ki lehetett volna az adósságokat a föld
birtok értékéből vonni; de a mennyiben a föld
birtoknak nagyobb az adója, mint a tőkének, az
ért tettem igy indítványomat, hogy az állam jöve
delmei általa ne csorbittassanak. Ez indítvány sze
rint el lesz érve, hogy a föld értékéig megadóz
tassák ; el lesz az is érve, hogy kijátszás nem tör
ténik, mert a tőke az őt illető terhet viselni fogja. 
Ennélfogva ezen indítványomat ajánlom a t. ház 
figyelmébe, s kérem a jegyző urat annuk felolva
sására. 

Csengery Imre jegyző (olvassa Bónis Sá
muel indítványát) : „A második szakasz után igtat-
tassék be ugy uj következő szakasz: „A földbir
tokra telekkönyvileg bejegyzett, illetőleg betáb
lázott tőke adóilletéke a földbirtok adóilletékéből 
levonandó és az azt terhelő tőkére^ rovandó föl." 

P u l s z k y PerenCZ: T. ház! Én ugy hiszem, 
a felhozott indítvány magában nagyon igazságos, 
de ki nem vihető. Ez is ugyanabban a nehézség
ben szenved, hogy a kijátszásnak tág tért nyit. 
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Ha itt elfogadjuk, el kell fogadni a házadónál is : 
ez nagyon természetes. De mi történik, ha ezt 
most elfogadjuk? Meglehet, hogy az első' fél év
ben megfizetné ez adót a tőkepénzes, hanem tüs
tént felmondaná a tökét, ha csak a birtokos nem 
fizeti meg azt az adót is, a mit különben a tőke
pénzesnek kell fizetni. Ez sok kellemetlenségre 
adna alkalmat, s még iá utoljára is a földbirtokos
nak kellene megfizetni az adót, csak ugy, a mint 
most fizeti. Nem tartván ez inditványt kivihető
nek, nem pártolhatom. 

Bezerédj LáSZló : T. ház! Én is azt gon
dolom, hogy in thesi ugyan igazságos volna azon 
indítvány, melyet Bónis képviselőtársunk elő
terjesztett. Hanem azt látom , hogy ő ezzel 
könnyebbséget akarna szerezni az illető adóssággal 
terhelt földbirtokosoknak ; ezen könnyebbség pe
dig illusorius. Hivatkozom példákra. Tudjuk, 
hogy a szomszéd lajtántúli örökös tartományok
ban ez divatos. Igen is, ott a bekeblezett adóssá
gokból a kamatoknak illetőségét lehúzzák. De mi 
történik ? Előre kikötik magoknak a tőkepénzesek, 
hogy magoknak nem engedik lehuzatni, s ha a 
földbirtokosok ezt nem teszik, tüstént felmondják 
a pénzt. Vannak esetek, hogy a blanquetteket ugy 
szolgáltatják k i , hogy a lemondások ebben ben 
foglaltatnak , s igy csak a státus viseli azon kárt, 
a birtokosoknak pedig semmi hasznuk sem volna 
belőle, mert kötelesek mégis a tőkepénzes helyett 
megfizetni. S ez drágítaná is a kölesönöket. 
Nyilvános intézeteknél mi fogna ennek folytán 
történni ? Az, hogy pl. a magyar földhitelintézet tüs
tént fölmondaná a kölcsönöket. {Igaz!) Ennek 
folytán Bónis képvisdő úr indítványát nem pár
tolhatom. 

TiSZa LáSZlÓ : T. ház! Bocsánatot kérek, 
hogy mint egyátalában nem pénzügyi talen
tum ezen kérdéshez hozzászólani bátor vagyok. 
Hozzá szólok azért, mert ugy látom, nem értel-
meztetett Bónis képviselőtársam indítványa a túlsó 
oldalon ug-y, a mint az téve volt. 

Ugyanis itt mind a két részről azt az ellenve-
vetést hallottam — most először ezt az egyet em
lítve meg előleg -— hogy nem egyezne bele a hi
telező, hogy a kamat neki levonassék. Bónis t. ba
rátom inditványában én az én gyenge pénzügyi 
felfogásom szerint ebből legkevesebbet sem láttam. 
Ugyanis is ezen indítvány nem tartalmaz egye
bet, mint azt, hogy miután a hitelező tőkéjétől 
már bizonyos jövedelmi adót fizet, ugyanattól 
a tőkeértéktől még egyszer adót ne fizessen a 
földbirtokos is, a kinél azon érték, a melyre a köl
csönzött tőke be van táblázva, csak fictiv vagyon. 
Felfogásom szerint Bónis indítványa csak is erre. 
semmi egyébre nem vonatkozik. 

De áttérek a számokra. A hitelező fizet a ki

kölcsönözött 100 forinttól — csak tetszés szerinti 
számokat veszek fel — 3 forintot, a földbirtokos 
fizetni tartozik azon földtől, melyre ezen 100 fo
rint biztositva van, 7 forint adót. Bónis Sámuel 
képviselőtársam azt mondotta, hogy miután 
ezen tőke értékéért már 3 frtot fizet a hitelező, 
a kölcsönt vevő és betábláztató birtokos ne fizes
sen csakis 4 frtot. Miután 3 meg 4 tisztán 7: én az 
államra abból semmi kárt háramlani nem látok. 
{Helyeslés a bal oldalon, ellenmondás jobb felől.) Ha 
méltóztatnak kihallgatni, igazolom állításomat. 
{Halljuk!) Igaz, hogy 7 meg 3 az minden esetre 10, 
és igy az államnak látszólag 3 forint kára lenne ; 
hanem, engedelmet kérek, nem hiszem, hogy akár 
miféle tőke értékét is a világ-on helyes legyen 
vagy csak joga is legyen az államnak két oldalról 
megadóztatni, míg más vagyon csak egy oldalról 
terheltetik. Bátor vagyok tehát ismételni azon ál
lításomat, hogy az államra ebből nem fog kár há-
ramolni. (Ellenmondás jobbról/) 

Másik oldala a dolognak az, mit hasonlókép 
mondottak : hogy visszaélésre adna az indítvány 
elfogadása okot. En nagyon tekintetbe veendőnek 
tartanám ezen ellenvetést azon esetben, ha egyéb
ről és nem betáblázott, tehát telekkönyvileg, vagy 
a hol még, fájdalom, telekkönyvek nincsenek, me
gyei törvényszékileg hitelesen kimutatható ter
hekről lenne szó; mondom, elismerném az ellen
vetés alaposságát, hanem ilyen, de másnemű való
ságokról volna szó, nem betáblázottakról, melyek 
egyenesen a fekvő vagyonra s nem a személyes 
hitelre vonatkoznak. Igy azonban az ellenvetésnek 
erőt tulajdonítani képes nem vagyok. 

Ennél fogva teljes mértékben pártolom Bó
nis képviselő társunk indítványát azon értelemben, 
a mint én felfogtam, s a mint, úgy hiszem, ő is ér
tette. 

BóniS S á m u e l : Engedje meg a t. ház, hogy 
azon ellenvetésekre, melveket tisztelt barátom Be-
/eredj indítványom ellenében tett, egy pár szóval 
feleljek. (Halljuk!) 

Megvallom, az ő észrevételeiből nekem ugy 
tetszik, mintha őa tőkét nem akarná megadóztatni: 
különben ellenvetése az én indítványom ellenében 
teljességgel semmi nyomatékkal nem bir. Merfc ha 
a tőkét és szintén annak tiszta jövedelmét ő is 
meg akarja adóztatni, amin t kell is, hogy akarja, 
akkor szeretném látni, micsoda különbséget tesz a 
tőkepénzesre nézve az indítvány V Mert hiszen a 
tőkétől tartozik megfizetni a hitelező a törvény
ben megszabott százalékot, és akkor nem áll azon 
ellenvetés, hogy ha ezen indítvány keresztül megy, 
akkor a tőkepénzes felmondja a kölcsönt, mert az 
reá nézve semmi ujabb terhet nem fog maga után 
vonni. {Helyeslés balfelöl.) 

Indítványomnak, t. ház, azon jogi alapja 
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van, hogy semmit sem szabad az államnak jobban 
terhelni, mint a törvény megengedi. Már , kérem 
alásan, azon földbirtokos, a kinek birtokán betáb
lázott adósság van, jobban van terhelve, ha attól 
az adósságtól is köteles megfizetni mind azon adót, 
melyet az állam reá megszabott: jobban van meg
terhelve, mert a mellett, hogy azon összeget, a 
mely a jószágon fekszik, azon összegig az ő jószá
gát övének mondani nem lehet. Végül azon hát
ránya is megvan, hogy hitele azon betáblázás által 
csökkent, Kérem tehát, ezt tessék figyelembe venni 
a t. háznak. 

A mint átalánosan elismerte minden szónoka 
házban, a ki még ma a földadóhoz szólt, hogy a föld
adó különben is igen súlyos, és nem igazoltatott 
ezen súlyos adó mással, mint a hazának rendkívüli 
szükségével, miután mondom, ezt mindenki elis
merte, ne fokozzuk a terhet jobban, mint az állam 
érdeke megkívánja, ne fokozzuk annyira, a hol 
már az igazsággal sem férhet meg. (Helyeslés, bal 
felöl.) 

Zichy Nándor gr . : T. ház! Én az előttünk 
fekvő módositványt érdemére nézve olyannak tar
tom, hogy ha a földadó alapos reformjába mennénk 
be, az mindenesetre a legnagyobb figyelemre 
méltó volna; eredményére nézve azonban olyan
nak tartom, t miszerint attól nagyon sokat nem 
várhatunk. Én azon nézetet táplálom, hogy épen 
ezen törvény által nem lehet gyökeresen átalakí
tani a földadó viszonyait: azért csak arra vélném 
szoritandónak, hogy a földadó kivettessék és a 
rendszabályok fentartassanak ; és e szempontból 
nem pártolhatom a tett i rdi tványt; azonban egy
úttal a többi módosítást is hasonló sorsban kíván
nám részesittetni. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
A Bónis Sámuel képviselő úr által tett indítvány 
az adó behajtására nézve bizonyára könnyebbitést 
foglal magában; e tekintetben tehát mint pénzügy
miniszternek észrevételt tennem szükségtelen vol-
na ; azonban méltóztassanak megengedni, hogy 
egy pár szóval röviden megemlítsem azon követ
kezéseket i s , a melyeket ily eljárás jelenben a 
íöldbirtoki kite!re nézve maga után vonna. {Hall

juk!) r 
En azt hiszem, a földadó magára a birtokra 

van kivetve ép ugy, mint a házadó, s ennek az a 
természetes következése, hogy ha már bizonyos 
adó bizonyos birtokot hosszabb ideig és változat
lanul terhel, az ezen adótehernek megfelelő tőke
értékkel a birtok értéke, illetőleg eladási s vételi 
ára laszállittatik; tehát a ki valamely birtokot 
megvásárol, az bizonyára tekintetbe fogja venni, 
mennyi annak adótétele, és az adótételnek meg
felelő összeget az érték kiszámításánál levonás 
alá fogja venni. Ez oly elv, mely minden ily ál

landóan kiszabott adónál természetesen követ
kezik. 

Egyébiránt a kezelésre nézve a birodalom
másik felében is az inditvány szerinti eljárás ki 
van mondva; ott is ki van mondva azon rendsza
bály, hogy a jövedelemadó illető tételét, mely a 
tőkepénzesre esik, jogositva van az illető birtokos 
a kamatfizetésnél levonni. 

Az indítványnak czélja az, hogy ha valaki
nek birtoka van, a mely 100,000 frtot ér és:azon 
van 10,000 frtos követelés bekebelezve és ennek 
kamatja hatszáz frt volna, ezen [hatszáz frtra eső 
jövedelmi adót az illető birtokos hitelezőjének be
számíthassa. Ezen eljárás ellen elvileg véve észre
vételt tenni nem lehet.miután azméltányosnakmond-
ható; azonban más kérdés, vajon nem vonna-e 
ezen intézkedés maga után oly következményeket, 
melyek épen a birtokos osztálynak, melynek az in
dítvány kedvezni kíván, lennének kárára ? Elismert 
dolog, hogy minden vagyon nemei közt egy sem 
forgatható oly könnyen, mint a töke. Fekvő birto
kát senki magával nem viheti, a reá szabott teher 
alól fel nem mentheti; ellenben a tőke mindig oly 
elhelyezést fog keresni, mely mentül kevésbbé 
terheli. Minden olyan államban , hol sokkal 
több azoknak száma, kik tőkét kivannak felvenni, 
mint a kik tőkét kiadni készek, tehát hol a felté
teleket a tőkepénzes szabhatja meg: igen természe
tes, hogy a tőkepénzes azon terhet, melyet az in
ditvány szerint neki kellene viselni, a földbirto
kosra, azaz adósára rovandja, s ha az ezen feltéte
leket el nem fogadja, a tőkét ^egyszerűen felmond
ja s más módon helyezi el. Óvakodjunk tehát oly 
intézkedéstől, mely midőn a birtokos osztály ja
vára látszik szolgálni, valójában kárára lenne. 

Még egy körülményre vagyok bátor a t. há
zat figyelmeztetni. Mindenki tudja, hogy a magyar 
földhitelintézet minden nyerészkedési üzlet nélkül 
a kezelési költségek betudásával kivánja a kama
tot az adóstól, a mennyiben a záloglevelek kamat
ja ugyanaz, mint a mit az illető birtokos fizet; 
miután pedig a földhitelintézetnek záloglevelei 
azon kiváltsággal bírnak, hogy a jövedelmi adót 
a szelvények után az intézet nem húzza le : ennél
fogva az illető záloglevél birtokosa minden levo
nás nélkül kapja ugyanazon 5 ' / , % kamatot, me
lyet az adós az intézetnél fizet. Ha az inditvány 
elfogadtatnék, minő helyzetbe jőne a magyar föld
hitelintézet? A hitelezők levonván a jövedelmi 
adót, az intézet pedig a teljes 5 % % kamat kifize
tésére lévén kötelezve: az intézetet oly nevezetes 
veszteség érné, melynélfogva alig maradna reá 
nézve más mód. mint hogy felmondaná mind azon 
adósoknak a kölcsönözött tőkét, kik ily levonást az 

j inditvány szerint tennének, aránylag kevesitené a 
j záloglevélforgalmat, mi a földhitelre csak káros 
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hatással lenne, megsemmisitené a földhitel eddigi 
sikeres fejlődését, sőt az indítvány szigorú keresz
tülvitele mellett kénytelen volna az üzletet egyene
sen megszüntetni. De hasonló helyzetben lennének 
más intézetek is. A bécsi bank földhitelosztálya 
40 millió körül kölcsönzött a magyar földbirtokra, 
más intézetek ie adtak nálunk több millióra menő 
kölcsönöket záloglevelekben, melyek hasonló ki
váltságot élveznek; s ha ezek mind egyszerre kény
telenek lennének a tőkéket a nyugalmas kölcsönök 
után felmmdani: ez bizonyára nagyon káros kö
vetkezéssel lenne a birtokos osztályra. I ly nevezetes 
ügyet nem lehet egyszerű módosítás által eldönteni. 

Minthogy tehát ezen módositvány következmé
nyeiben ellenkező irányban hatna,mintáz indítvá
nyozó kívánja: ennélfogva óhajtanám, hogy marad
jon meg a szerkezet ugy, a mint van. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Szólásra senki sem levén följegyezve, 
a kérdés az: Bónis Sámuel képviselő úr indítvá
nyát elfogadja-e a ház vagy nem? (Felkiáltások: 
Nem az a kéruésf) A kik Bónis Sámuel képviselő 
úr indítványát elfogadják, méltóztassanak felállni. 
(Megtörténik.) A többség Bónis Sámuel képviselő 
úr indítványát nem fogadja el. 

Van még egy tárgy, melyre nézve méltóztas
sék a t. ház intézkedni. Tisza László képviselő úr 
törvénybe ugyan nem kívánta indítványát vétetni, 
hanem indítványt tett egy végzésre nézve : t. i. 
hogy minél hamarább intézkedjék a kormány arra 
nézve, „hogy Erdélyben az úrbéri kárpótlások 
fizettessenek ki." Mint határozatot, vagy ha ugy 
tetszik, mint végzést, óhajtja-e a t. ház ezt kimon
datni? A k i k elfogadják, méltóztassanak felállni. 
(Felkiáltások: Nem szükséges !) 

SomSSiCh P á l : Engedje meg a t.-ház, hogy 
a kérdéshez szólhassak. 

Véleményem szerint nincs itt helye a szava
zásnak : mert mindnyájan osztozunk azon nézet
ben, melyet Tisza László képviselő úr előadott. 
Miniszter úr felelt erre, s ebben, ugy látszik, meg 
lehet nyugodni: mert Tisza László képviselő úr 
is belenyugodott. 

Tisza L á s z l ó : Miután mint indítványozó 
még jogom van a kérdéshez szólni, rövideden csak 
annyit akarok megjegyezni, hogy ha a ház jegy
zőkönyvébe a pénzügyminiszter nyilatkozata és 
azután az én nyilatkozatom bele jön, t. i. hogy én 
bele nyugodtam, nézetem szerint fölösleges a dol
got szavazásra bocsátani. 

E l n ö k : Ennélfogva a jegyzőkönyvbe az erre 
vonatkozó nyilatkozat bejövén, abban a ház meg
nyugszik. 

A többi módositvány, mely beadatott, termé
szetesen elesik. 

Következik a 3-ik szakasz. 
Csengery Imre jegyző (olvassa a 3-dik 

KÉPV. II. NAPLÓ 1 8 6 5 / 8 . VIII. 

szakaszt; azután Paczolay János módositványát, 
mely szerint a 3-dik sorban a „községi11 szó után ,,és 
határbeli dülö-utak" teendő.) 

G h y c z y IgnáCZ : Ezen szakasz e pontjá
ban az ál l : „országos vagy községi kezelés alatt 
álló, tudományos közhasznú és jótékony intézetek 
czéljáira szolgáló". Ezen szövegezés, csekély néze
tem szerint, nem eléggé világos és nem eléggé sza
batos. Közhatósági név alatt közönségesen világi, 
politikai testületeket szoktunk érteni.Ha ezen sza
kasznak szövegezése ugy marad, a mint van, mind 
azon kertek, a melyek egyházi hatóságoknak ke
zelése alatt álló intézetek mellett léteznek, mind 
azon kertek a mentesség jótékonyságától el fognak 
esni. Ugy hiszem, ez, tekintve a törvénynek szelle
mét, szándékban nem volt és nincs : annálfogva 
bátor vagyok erre vonatkozólag csekély módosit-
ványt tenni s azt a t. ház figyelmébe ajánlani. A 
módositvány ez : „Azepontban ezen szó u t án : „or
szágos" igtattassanak ezen szavak: „és egyházi 
vagy világi közhatóságok." 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : Azt hi
szem, t. ház, hogy a szakasznak azon pontja, me
lyet Ghyczy Ignácz képviselőtársam módositani 
kíván, elég szabatosan van a szerkezetben megha
tározva : mert, ha közhasznú, tudományos és jó
tékony intézet közhatóság alatt áll, a mennyiben 
ily czélra fordittatik, legyen azon hatóság egyházi 
vagy világi: a szerkezet szerint az adómentesség 
előnyében részesül; holott a Ghyczy Ignácz úr 
szerkezete szerint szélesebb értelem is adathatnék 

| annak, s mentesek lennének a gazdag egyházi ha-
| tóságok, püspökségek és káptalanak kertjei. Néze
tem szerint elég világos a szerkezet. 

A mi azon indítványt illeti, hogy minden 
dülő-ut különbség nélkül adó alól kivétessék, azt 
el nem fogadhatom. Minden közhasználatra szánt 
ut, országút, községi ut, sőt a községnek azon dülő-
utai, melyek a község minden lakosának szabad 
használatára állanak, ugy is ki vannak véve. Az 
indítvány szerint minden kisebb és nagyobb birto
kosnak a tagján levő útja, mely saját gazdasági 
használatára szolgál, kiszámíttatnék : ez helyes 
nem lenne s nagy munkát igényelne minden je
lentékenyebb haszon nélkül. Azt hiszem, hogy a ki 
saját birtokán magán utat hagy, ennek abból bi
zonyos haszna van, s méltányos, hogy érte adózzék ; 
de az ily utak változók is, nehezen számithatók ki. 
Tehát ne méltóztassék oly határozatot elfogadni, 
melynél fogva egy nagyszerű munkálatot kellene 
tenni az adózóra nézve minden nevezetesb köny-
nyités nélkül. 

Ghyczy Ignácz: Mid őn a káptalanok, püs
pökségek kertéit bele kívántam foglalni, azt gon
doltam, hogy miután felolvastam a szöveget, egye
dül csak a kezelés alatt álló tudományos, közhasz-

40 
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nu és jótékony intézetekhez tartozó kertekről szól
tam, és nem hiszem, hogy ezekben a káptalanko-
nak és többeknek magán használatra szolgáló kert
jei benne foglaltatnának. Ennélfogva bátor vagyok 
indítványomat továbbra is ajánlani. 

Paczolay János: T. ház! A pézügyminisz-
ter ür előadásában egyátalában meg nem nyug-
hatom:megnem nyughatom azért, mert mindnyá
jan tudjuk, hogy midőn a kataszter életbe lépett, a 
dülő-utak a kataszteri munkálat alkalmával kiha
gyat tak; de a közbejött tagosítás alkalmával ezen 
dülő-utak a közös birtok szabályozásához képest 
változást szenvedtek; ha tehát e szakasz ugy fog 
állani, mint ez jelenleg szerkesztve van, kérdéstnem 
szenved, hogy a tagositás után újra alakítva vál
tozást szenvednek a katastralis munkálatban mind
azon dülő-utak, melyek az előbbi katastralis mun
kálatból ki voltak ugyan hagyva, de most megint 
mint haszonvehetők be fognak vétetni. Egészen 
más az, ha a jószágon kényelem vagy gazdaság te
kintetéből utat hagyok; más a határbeli dűlő- és 
községi utak: mert vannak olyan községi utak. 
melyek tagositás alkalmával ki nem hagyattak és 
az egyes falutól a másik faluba vezetnek. Ez kü
lönbség, és ha a tagositás alkalmával a birtok vál
tozást szenved és igy a határbeli dűlő utak is vál
tozást szenvednek: igy tehát a határbeli dülő-utak 
és a határbeli főutak mint használhatatlanok fön-
tartandók és a katasterból kihagyandók; miért is 
azokat az adó alól fölmentendőknek mulhatlanul 
szükségesnek tartom. 

E l n ö k : A 3-dik szakaszt a központi bizottság 
módosítása szerint elfogadja-e a t. ház? A kik el
fogadják, méltóztassanak felkelni. (Megtörténik.) 
A többség elfogadja. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 4-dik 
szakaszt.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
csupán egy sajtóhibát javít meg : t. i. az első sor
ban a hivatkozás nem a második, hanem a harma
dik szakaszra igazítandó. Egyéb észrevétele nincs. 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház a 4-dik szakaszt 
a központi bizottság módosítása szerint ? (Elfogad
juk!) A 4-dik szakasz el van fogadva. 

Csengery Imre jegyző (olvassa az 5-dik 
szakaszt.) 

Zichy Anta l e l őadó : A központi bizottság
nak nincs észrevétele. 

SomOSSy IgnáCZ : Azt hiszem, ezen szakasz
nak két első sorában foglalt földrészletekre nézve 
olyanokat értett a t. pénzüg-yminiszter úr, melyek 
nem ideiglenes és az időjárás szülte változások foly
tán állnak elő, és meglehet néhány évig tartanak, 
hanem melyek állandó használat alá esnek e vál
tozás által és teljes átalakulást szülnek. Ha igen, 
ily értelemben véve, nem eléggé kimeritő a sza

kasz kifejezése, s ez esetben kérném a t. házat, 
hogy a 3-dik sorban foglalt azon szóhoz: „kiszá
radása* ezen szavakat igtassa: „kiszáradása által 
állandóan használhatókká lesznek". (Helyeslés.) 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Az eszmét 
magát helyesnek találom; csak hogy ki fogja meg
határozni, mikor mondható a használat állandónak ? 
és különösen mi a nóta chracteristicája az állan
dóságnak ? Én inkább azt tenném, hogy a „rendes 
használat" kifejezés az eszmét jobban fejezi ki. Az 
indítvány szerint megtörténhetik, hogy az illető 
fél öt-hat évi használatot, de 10 és több évit sem 
fog állandónak tekinteni; mondhatja, ezután is 
következhetik be oly körülmény, mely a haszná
latot megszakasztja. Inkább a „rendes használat" 
kifejezés lenne tehát alkalmazható, mi a dolog 
természetének megfelelő. 

Zichy Nándor gr . ; E szakasznak csak ugy le
het alkalmazása, ha azon terület előbb nem használ
ható : természetesen ily magyarázat alatt a volt múló 
viszonyok változása szintén bele vétetik az adókimé
résnél. Ebbe belenyugszom. 

H o r v á t h Káro ly : A IX. osztály hosszabb 
tanácskozás miatt a központi osztály tanácsko
zásainak első részében, nevezetesen a föld- és ház
adóról folyt tanácskozásaiban részt nem vehetvén, 
bátor vagyok ezen osztálynak épen a kéz alatt 
levő pontra vonatkozó kívánságát, illetőién- észre
vételét előterjeszteni. Az adózás alatt nem állt, 
de az előbb visszatérítendőknek rendelt földrész
letek tekintetében hozott szakasz intézkedéseit az 
osztály egészben elfogadja; csak abban kíván ki
vételt tenni, hogy a volt temetkezési helyek tekin
tetében nem egy időre, hanem pl. 15 vagy 20 
évre szabassák meg a mentesség. Óhajtja pedig ezt 
mind kegyelet tekintetéből, mind policzialis, köz
egészségi szempontból, a mennyiben egy tegnap 
elhagyott temetőhelyét holnap szántás, kapálás 
alá venni nem lehet. Ennélfogva e szakasz 
végén következő módosítást ajánl a IX-dik osz
tá ly: „vagy melyeknél a 3-dik szakasz d) és 
e) pontjaiban emiitett adómentességi feltétel meg
szűnt, azon évtől kezdve, mely a változásra követ
kezik, kivéve a volt temetkezési helyeket, 20 évig 
adó alá esnek". Igy lenne a szerkezet. 

Elnök: Elfogadja a t. ház ezen szakaszt 
azon hozzáadással, melyet Somossy képviselő úr 
ajánlott? (Elfogadjuk!) E szakasz tehát elfogad-

! tátik, azon hozzáadással, hogy ezen szó után : 
„folytán" tétessék: „rendes4 '. 

C s e n g e r y I m r e j e g y z ő (olvassa a törvény
javaslat 6-dik szakaszát.) 

Zichy A n t a l e l ő a d ó : A központi bizottság
nak nincs észrevétele. (Mararíjon!) 

Zichy Nándor g r . : T. ház! Azon kitételt 
„mivelés" nem tartom correctnek: mert, teszem azt, 
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legelők nem műveltetnek, de azért adó tárgyát 
képezik. Azért helyesebb volna ezen kitétel: 
„gazdasági hasznosítás". (Maradjon!) 

Elnök: Megtartja a t. ház a 6-dik szakasz 
szerkezetét? (Meg!) Ennélfogva a 6-dik szakasz 
szerkezete változatlanul marad. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa a törvény
javaslat 7-dik szakaszát.) 

ZiChy Antal e l ő a d ó : A központi bizott
ságnak nincs észrevétele. 

Tisza L á s z l ó : T. ház! A 7-dik szakasz 
intézkedése, a mennyiben ezen elősorolt helyi
ségeknek adómentességét foglalja magában, véle
kedésem szerint tökéletesen helyes és méltányos ; 
s azért ezen szöveg lényegéhez csak annyi meg
jegyzésem van, hogy óhajtanám ide betétetni azt, 
miszerint a tulajdonosok által költséges munkála
tok, vizszabályozások, csatornázás stb. segélyé
vel mentesített terekre vonatkozzék ez; de egy 
toldalékot óhajtanék, t. ház, ezen ponthoz, mely 
rendelkezzék azon helyek adómentesítéséről, me
lyek a jelenlegi adóniunkálatba még mint inpro-
ductivok vannak beírva, bár más gazdasági hasz
nálat alatt állnak. Ily terület birtokosai, ha e te
kintetben nem rendelkezünk, körülbelül nem fog
ják tudni, hogy mit csináljanak? s ez utón köny-
nyen alá eshetnek e szakasz azon rendeletének, 
hogy elenyészik adómentességi igényök. Hogy 
ez ne történhessek, hogy minden ily terület birto 
kosa tudja, mi teendője: azért óhajtom, hogy fel
olvasandó s a jegyző urnák már beadott indit-
ványom a t. ház által törvénynyé emeltessék. 

Csengery Imre j e g y z ő (olvassa Tisza László 
módosítványátj: „A 7-dik szakasz következőleg 
szerkeztessék : „Oly területek, a melyek terméket-
lenségöknél fogva eddig megadóztatva nem vol
tak, ba tulajdonosaik által költséges vízszabályo
zási, csatornázási, vagy más munkával haszonve
hetőkké tétettek, azon évtől kezdve, melyben ha-
szonvehetőségök beállott és bejelentetett, 15 évig 
adómentesek ; a változás azonban még azon évben, 
melyben bekövetkezett, az adóhivatalnál bejelen
tendő, különben az adómentesség igénj^e ele
nyészik. 

„A mely, már előbb mentesített telkekre nézve 
a bejelentés eddig nem teljesíttetett, annak ezen 
törvény szentesítésétől számitva egy év alatt kell 
eszközöltetnie, mely esetben a 15 évi adómentes
ség a mentesítés óta már eltelt éveknek betudásá
val ezekre is ki fog terjesztetni." 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Az első 
módositvány csak világosabbá kivánja tenni az 
értelmet: mert csak átalában van a törvényjavas
latban mondva, hogy „költséges munka" ; a 
képviselő úr pedig a munkák részletezésével is 
akarja bővíteni, t. i. vízszabályozási és csatorná-
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zási munkák felemíitésével. Ez ellen annál ke-
vésbbé van észrevételem, minthogy utána van téve 
az is, hogy „más munkák által / ' 

A mi indítványának 2-ik részét illeti, miután 
csakugyan elismerem, hogy ezen törvényjavaslat
ban azokra nézve, kik régebben mentesítettek va
lami területet és ezt be nem jelentették, nincs in
tézkedés téve az adómentességről, pedig méltányos, 
hogy ezek is részesittessenek az adómentességben.. 
az indítvány által a törvény világosabb lesz: en
nélfogva Tisza László képviselő úr indítványához 
hozzájárulok. 

Tisza L á s z l ó : Csak egy momentumra va
gyok bátor a t. házat figyelmeztetni: hogy mi 
okozta a „tulajdonos" által mentesített teleknek 
megnevezését. Ugyanis ezen kitétel bevonásánál, 
hogy „a tulajdonosok által" czélom volt különb
séget tenni a közerővel mentesitett helyek és az 
illető tulajdonosok által mentesítettek között. 

NiCOliCS S á n d o r : Ezen szakaszban csak oly 
területekről van szó, melyek eddig nem voltak 
megadóztatva. Azt hiszem, ezen szakasz elfogadása 
következtében és annak értelmében azon telkekre 
is fen kell tartani a jelenlegi adót, melyek csekélv 
adóval vannak terhelve; de mivel vizszabálvozá-
sok, csatornázások és más költséges munkák által 
értékök növekedett, és miután pénzügyminiszter 
tir már az 1-ső szakasz tárgyalásánál Zichy Nán
dor grófnak kielégítő választ adott: csak constatál -
ni kívántam azon várakozást, hogy ezeknél az adó 
nem fog fölemeltetni. 

Cebrián László gr.: Átalában csak arra 
| van észrevételem, hogy ezen kifejezés : „melyben 
haszonvehetőségök beállott és bejelentetett," külön
féleképen magyarázható és ig-en sok fiskális seea-
turára fog alkalmat szolgáltatni; azért ezen előt
tem homályos és érthetetlen kifejezést határozot
tabbá! szeretném felcserélni, mert abból nem ve
hető ki, hogy mikor kezdődik a telek megadózta
tása. (Felkiáltás: Hát hogyan legyen ?) Megvallom ., 
ezen kérdés által meg vagyok lépetve, s minden 
esetre hosszabb eljárást kellene tenni, nehogy 
ha hasznavehetővé teszek egy helyet s azt 
bejelentem, utólag kérdés támadhasson köztem 
és az adóhivatal közt az iránt, hogy haszonvehe
tővé tétetett a telek, de még használatba nem vé
tetett. Tehát akkor, midőn a bejelentés történik, 
mindjárt lehetne egy méltányos határidőt kitűzni, 
melytől kezdve az illető telek megadóztatandó. 
(Maradjon!) 

Zsedényi Ede : T. ház! Én igen természe
tesnek találtam, hogy a t, pénzügyminiszter úr 
oly nagy készséggel fogadta el Tisza László kép
viselőnk indítványát, mert igaz, hogy az na
gyon is megszorítja azon adómentességet, melyet 
az én hitem szerint a pénzügyi bizottság azon felső 

40* 
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megyékre, azon megyékre kívánt kiterjeszteni, hol 
a kó'sziklás földet irtások által, trágyahordások 
által haszonvehetővé teszik, hol szőlőket ültetnek 
oda, hol azelőtt kősziklák voltak. Ez által mindez 
kizáratnék; véleményem szerint tehát igazságosabb, 
ha a t. ház az eredeti szerkezet mellett marad. 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház a 7-dik szakaszt 
a szerint, mint azt Tisza László képviselő úr mó
dosította ? (Felkiáltások: Előbb az eredeti szerkezetre 
kell szavazni !) 

Zichy Nándor g r . : A módositvány két rész
ből áll. A törvénynek visszaható erejét, hogy t. i. 
a haszonvehetőkké vált földek kizárassanak, nem 
pártolom ; de a másik részben pártolom a szerke
zetet. 

MadoCSányi P á l : T ház ! Alázatos vélemé
nyem szerint kettő forog fen. Az első az, hogy a 
7-dik szakasznak szerkezete némileg módosittas-
sék, azaz megneveztessenek a csatornák, vízi deri-
vatiók azon költséges vállalatok közt, melyek ál
tal valamely haszonvehetlen föld haszonvehetővé 
tétetik. De ez ellen Zsedényi t . képviselő úr felhoz
ta, hogy más módok is lehetnek, melyek által ha
szonvehetlen földek gyümölcsözőkké tétetnek. A 
másik rész pedig kétségbe vonta azon pótlást, a 
melyet Tisza képviselő úr felhozott, mely oda vo
natkozik, hogy a kik eddig ilyen költséges válla

latokba bocsátkoztak, szintén részesittessenek az 
adómentességben. Én azt hiszem, ha az eredeti 
szerkezet elfogadtatik is, ez által nincsen kizárva, 
hogy a Tisza László képviselő úr által indítványo
zott pótlás is elfogadtassák. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter : 
Nincs ok semmi aggodalomra, minthogy Tisza 
László képviselő úr indítványa azt mondja, hogy : 
„vizszabályozások, csatornázások vagy más mun
kálatok, u tehát. kifejezi azt is, mit képviselő úr 
kivan. 

Mihályi Péter jegyző (oh ássa a 7-dik szar 
kasz eredeti szerkezetét.) 

E l n ö k : Azon képviselők, a kik a 7 -dik sza
kaszt ugy kívánják megtartani, a mint szerkesztve 
van, méltóztassanakfelálíani. (Megtörténik) A 7-dik 
szakaszt a ház e szerkezetben el nem fogadja. 

Most méltóztassanak felálíani azok, kik a 7-dik 
szakaszt a szerint szerkesztve, a mint Tisza László 
úr hozta javaslatba, fogadják el. (Megtörténik.) A 
7-dik szakasz szerkezete akként fogadtatik el, a 
mint Tisza László képviselő úr hozta javaslatba. 

Következik a 8-dik szakasz. Erre nézve a 
III-dik osztálynak van külön véleménye. Ez, ha 
a t. ház beleegyezik, holnap fog tárgyaltatni. (He
lyeslés.) 

Az ülés végződik d. u. 2 V4 órakor. 

v v J j f 1« \J MA) K3 ÉÁ JM. \K \J & U A J JEJ Ö 

1868. július 7-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 : Átiratok PJ kérvények bemutatása. A földadóról szóló törvényjavaslat részletes tárgyalása tovább foly s be
végződik. A házadóról szóló törvényjavaslat tárgyalás alá vétetvén, átalánosságban elfogadtatik. 

.4 kormány részéről jelen vannak: Lónyay 
Menyhért; késöbb Andráasy Gyida gr., Gorove István, 
Mikó Imre gr., Wenckhein; Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. ÍO1/^ órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Mihályi Péter jegyző úr fogja ve
zetni, a szólani kívánók neveit Csengery Imre 
jegyző úr jegyzi. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 

Mihály i Pé ter j egyző (olvassa a július 6-án 
tartott ülés jegyzökönyvét. 

E l n ö k : Nincs észrevétel a jegyzőkönyv el
len ? (Elfogadjuk!) Tehát a jegyzőkönyv hitele-
sitve van. 

Figyelmet kérek némely fontos tárgyakra 
nézve, melyeket szerencsém lesz előterjeszteni. 

Bemutatom először is a főrendi ház elnökének 
levelét, melylyel a szentesitett és kihirdetett tör
vények, jelesen a) az alföld-fiumei vasút nagyvá-
rad-eszéki része kiépítése , b) a görög-keleti val-
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lásuak ügye, c) a folyó évi jul. 1-től szept. 30-ig 
viselendő közterhek, és d) a sójövedék iránt szen
tesitett és kellőleg kihirdetett törvényczikkeknek, 
megőrzés végett átvételéről az országos főlevéltár-
nok által kiadott elismervényt átküldi két példány
ban. Az irattárba tétetik. 

Máramaros megye közönsége a magyar 6-
hitüek népgyűlési végzésének alapján egy ó-hitü 
magyar püspökség felállítását és a magyar nyelv
nek szertartási nyelvvé emeltetését kérő Hajdu-
Dorog városának fölterjesztését pártoltatni kéri. A 
kérvényi bizottsághoz tétetik át. 

Ugyanazon megye közönsége a képviselők
nek az ülésekből gyakori kimaradását meggátol
tatni és a minisztei'ek és államtitkárok kivételével 
minden államhivatalnokot a képviselővé választ
hatástól eltiltatni kér. A kérvény első része a ház
szabályok iránt kiküldött bizottsághoz, a második 
a kérvényi bizottsághoz tétetik át. 

Hunyad megye bizottsága, Vajda-Hunyad és 
Hátszeg városai országgyűlési képviselőit, állásaik 
elfoglalására hathatósan köteleztetni vagy pedig 
uj képviselőválasztás megengedését eszközöltetni 
kéri. Nem tudom, ezt a fontos kérdést is méltó z-
tatik-e egyszerűen a kérvényi bizottsághoz vagy 
talán az igazoló bizottsághoz utasítani ? (Felkiál
tások: Kik azok? A nevöket!) Az egyik képviselő 
kijelentette, hogy nem jön el s igazoló levelét be 
sem küldte; a másik beküldte, de nem jelent meg. 

Bernáth Zs igmond: T. ház! Alázatos véle
kedésem szerint arra az egyéniségre vonatkozólag, a 
ki már bejelentette, hogy a képviselőséget el sem 
fogadja, ide sem jön, be sem mutatta a választási 
jegyzőkönyvet, az ügyet a kérvényi bizottsághoz 
utasítani nem szükséges, hanem egyenesen le kell 
küldeni az illető hatósághoz, hogy uj választást 
rendeljen. 

Elnök í Annyiban tán jó lenne ezt a kér
vényi bizottsághoz áttenni, hogy eonstatáltassék a 
dolog állása. (Helyeslés.) 

A napirenden levő tárgy a földadóról szóló 
törvényjavaslat részleteinek folytatólagos tárgya
lása. Mihályi Péter jegyző úr fel fogja olvasni a 
következő 8-dik szakaszt. 

Mihály i Pé ter j egyző (olvassa a 8-dik sza
kaszt.) 

Zichy Anta l e l ő a d ó : A központi bizottság
nak e szakaszra semmi észrevétele. 

Zichy Nándor gr . : T. ház ! A Ill-ik osztály
nak erre nézve külön véleménye van, melyet mint 
annak előadója bátor vagyok a t. ház figyelmébe 
ajánlani. Ezen külön vélemény igy szól: „Az uj 
telepítéseknél a „vétessék" szó után teendő: „a leg
közelebb létesítendő telepitvényi törvény feltételei 
teljesítése esetében." 

Ezen közbevetésnek czélja az , hogy azon 
feltételek, melyek egy község létesítésekor az 
állam részéről megkívántatnak, ezen jótékonyság
hoz és kedvezményhez köttessenek, és pedig azért, 
mivel ha már előbb a törvényhozás azon kedvez
ményt, mely által a telepitvényeket előmozdítani 
akarja, föltétlenül megadja, sokkal nehezebb lesz 
a majdan alakitandó telepitvényi törvényben oly 
kikötéseket tenni, melyek a telepitvényesekre sú
lyosak. I ly kikötések szoktak lenni a dolog termé
szete szerint a gyermekek nevelése, az iskola, a 
községi ügyek intézése, a községházi kert, a piacz, 
a kutak, a policialis intézkedések és alapítványok. 

A Hl-ik osztály ugy fogta fel, hogy az adóked
vezményeknek mindenkor kényes természetök van 
azért, mivel azok a szokott rendből kiveszik az 
ügyek menetét és az adózók terheltetésével egye
seknek adnak kedvezményt, s ezen kedvezmény 
által bizonyos eljárást oly modorban mozdítanak 
elő, melyben az talán különben nem történnék. 

Hogy tehát ezen kedvezmény és az adózó 
közönségnek ezen terheltetése indokolva legyen, kí
vánatos határozottan kijelenteni a czélt és módot, a 
mely elérendő,és mikép érendő el az: mert nem mind
egy, hogy milyenek a telepitvények, hogy azok épen 
minden birtokból szállnak-e le, vagy pedig, hogy 
birtokkal vannak-e ellátva, stb. í g y tehát előre 
láthatólag telepitvényi törvényt kell idővel úgyis 
alkotnunk. Hogy m ;ly szempontból fog az alkot
tatni, azt a törvényhozás bölcsesége fogja elhatá
rozni. Az osztály azonban csak azt óhajtaná, hogy 
miután jelenleg ezen telepitvénynek kedvezmény 
adatik, az a majdan e részben hozandó törvényes 
megállapításokhoz köttetnék. 

E l n ö k : Nem kivan a t. ház többé hozzászó
lani? Ha senki sem kivan szólani, méltóztatnak-e 
a szerkezetet elfogadni? (Elfogadjak!) Ennélfogva 
a bizottság által ajánlott szerkezetet a t. ház el
fogadja. 

Csanády Sándor : Én azt hiszem, mihelyt 
módositvány vagy elleninditvány tétetett valamely 
tárgyban, szavazásnak kell történni. 

Elnök : Méltóztassanak tehát felállani, a kik 
a központi bizottság által ajánlott szerkezetet 
elfogadják. (Megtörténik.) A ház többsége elfo-

! gadta. 
Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 9-dik sza-

\ kaszt.) 
Zichy Antal előadó: A központi bizottság-

i nak e szakaszra nézve csak styláris észrevétele 
I van. A 9-dik szakasz 5-dik és 6-dik sorában az 
I „uj birtokkihasitástól" helyett ajánlja ezen kité-
| telt : „birtokba vételétől." (Helyeslés.) 

Kalauz P á l : T . képviselőház ! Ezen szakasz-
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ban oly rendkívüli, oly nagy teher szándékoltatik 
a szegény adózó népre ismét rovatni, mely annak-
előtte nem volt ismeretes: t. i. az , ha a határban 
változás történik ugy , hogy a mivelési ágak más
kép volnának megadózandók, akkor köteles maga 
a község uj adómunkálatot készíteni, mely szerint 
azután az uj adó kivettetnék. Ez igen nagy teher. 
Mert tudjuk, hogy a községek, melyek p. o. az ösz-
szesitést várták , az azt megelőző évben nem mivel-
ték ugy földeiket, a miként kellett volna, s ezen
fölül sok költekezésök is volt; s épen ugy járná
nak, mint a bal oldal egyik képviselője mondta, 
hogy midőn hosszú zarándoklásból haza jött, mind
járt adóczédulával jöttek elébe : ugy járna azon 
birtokos is, ki uj földjének birtokába csak ugy 
jöhet, ha a költséget lefizeti, hogy uj teher rovat
hassák reá. 

De tovább megyek. Egészen fölösleges is 
ezen teher: mert az mondatik e szakaszban, hogy 
az adózó község fogadjon magának embert, ak i az 
adómunkálatot elkésziti. Már kit fogadjon a köz
ség? Vagy olyan volt bezirker vagy valami föld
kóstoló veszik át a munkát , a kik ugy össze szok
ták zavarni — praxisból beszélek — hogy nem me
het el rajta a pénzügyi közeg s kénytelen maga 
köréből ahhoz értő egyént kiküldeni. Nagy költsé
gébe kerül tehát a községnek, és többnyire bajt 
okoz az adóhivalaloknak is. 

Ennélfogva arra hivom fel a t. házat, méltóz
tassék az adózókat ezen nagy teher alól — ide értem 
nem csak a volt jobbágyokat, hanem átalában a bir
tokosokat — fölmenteni, annál inkább, mert csak
ugyan különös elv, különös eljárás volna itt kife
jezve. Az mondatik ugyanis, hogy ha hat hónap 
alatt nem történik meg az uj adómunkálat, akkor 
a pénzügyi közegek fogják azt, az illető községek 
költségén, véghezvinni. 

Ez a mostani állapot egy alkotmányos provi-
sorium, s ennek óvakodni kell, nehogy az önké
nyes absolut előbbi provisoriumnak kezet nyújtson. 
Itt az mondatnék ki, miszerint az állam-tisztvise
lők mellékes utón pénzt szerezhetnek; én pedig 
nem akarnám törvényben azt kimondatni, hogy 
az állam által fizetett hivatalnokok fel vannak jo
gosítva törvény értelmében a községekre a rendes 
adón kivül valami terhet róni. 

Mindezen három oknál fogva, így kérném e 
szakaszt fogalmaztatni : „Hol birtokrendezés, ta
gosítás, legelő-elkülönítés, erdőkihasitás , vagy uj 
telepítés folytán a birtokváltozásokkal az eddigi 
mivelési ágak is egészben vagy részben változtak, 
oly községekre az uj birtok kihasitásától számí
tandó hat hónap alatt az illetékes pénzügyi köze
gek által készitett uj adómunkálat nyomán fog 
az adó kivettetni.'' (Helyeslés.) 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa Kalauz Pál 
módositványát). 

Lónyay Menyhért pénzügyér : T. ház! 
(Halljuk!) Azt tartom, épen az adózók érdekében 
van azon intézkedés, hogy, a mint eddig is történt, 
ugy ezután is, valahányszor tagositás által az 
összes községben a birtok a földrészletekre nézve 
változik, ezen munkálatokat magok az érdekeltek 
készitsék el. 

A t. képviselő úr által beadott módositvány-
nak mi lenne következése? Az, hogy ezen mun
kálatnak összes véghezvitele a pénzügyi közegekre 
bízatnék, kik a hely viszonyokkal nem ismeretesek, 
és az adóra nézve is egészen más szempontból in
dulnak ki, mint az érdekeltek. Midőn az adó ideig-
len behozatott, a községek akkor is magok esz
közölték az adóalap kidolgozását; és ez méltányos 
is : mert ekkép az illető községi érdekeltek magok 
által választott ügyvezető és megbízott férfiak ál
tal érvényesíthetik saját érdekeiket, és mindazon 
előnyöket, a melyeket a szabályok nyújtanak, sa
ját érdekűkben érvényesíthetik ; az indítvány szerint 
pedig, ha egyedül a pénzügyi közegek bízatnának 
meg ezen mivelet véghezvitelével, ezek inkább az 
adóösszeget fognák figyelembe venni, mely eljárás 
nem az adózók méltányos igényeinek fogna meg
felelni. 

De különben is kinek érdekében történik a ta
gositás ? A birtokosság érdekében. Tehát a birtok
változás keresztülvitele folytán szükséges adóki-
igazitást is annak kell viselni, ki a tagosítást esz-
közlé. Az adótételek újra kiszámítását czélszerübb 
magokra az adózókra bízni; és méltóztassanak 
tekintetbe venni, hogy a hol a munkálat oly nagy 
költséggel j á r , mint a tagositás, az illető érdekel
teknek kevés költségökbe kerül ezt saját meg
bízottjaik által és a tagositási munkálatok alapján 
az uj adómunkálatot elkészittetni. 

Ezen intézkedésnek nem az a czélja, hogy uj 
adóalap dolgoztassák k i ; de, mint a következő pon
tok tanúsítják, az, hogy a már felállitott tiszta 
jövedelmi tételek és az osztályozások alkalmaztas
sanak a változott birtokterületekre; ezt pedig mi-
elébb eszközölni és czéJszerüen eszközölni az érdek
lettek feladata lehet. Ezen eljárás eddig is gyakor
latban volt, és nézetem szerint ez a legczélszerübb. 

Bátor vagyok a szerkezet megtartását aján
lani. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Két módositvány van előttünk. Az 
egyik a központi bizottság által előterjesztett, 
mely egy szó betételét kívánja: de a mely, véle
ményem szerint, lényeges módositás, mert a bir
tokba vétel és a kihasitás két különböző fogalom 
és ezek sokszor igen messze esnek egymástól. 
Ez az egyik módositvány. A másik módosit
vány Kalauz képviselő uré. U g y gondolom, ha 
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előadó urnák nincs szándéka indokolni a maga 
raódositványát, akkor szavazhatunk a szerkezetre 
és aztán a módositványokra. [Helyeslés.) 

L ó n y a y Menyhért pénzügyér : Azt tar
tom, a központi bizottság módositványa helyes és 
indokolt, mert ezen munkálat akkor kezdődik, 
midőn a birtokba vétel történik. Ez oly módosítás, 
mely a dolog természetéből következik. 

E l n ö k : Méltóztassanak tehát azok, kik a 
szerkezettt a központi bizottság módositványával 
elfogadják, felállani. {Megtörténik.) Elfogad tátik. 
E szerint a másik módositvány önmagától elesik. 

Mihályi Péter jegyző (oh 'ássa a 10. 11. 
és 12-dik szakaszt, melyek észrevétel nélkül elfogad
tatnak. Olvassa a 13-dikat.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
e szakaszból alulról a 3-dik sorban e két szót: „el
titkolásnak tekintetvén" kitöröltetni óhajtja; a sza 
kasz végére pedig uj bekezdést kivan közbetétetni: 
„Az adóhivatalok a birtokosok értesítését 4 hét 
alatt teljesiteni kötelesek." 

V á l l y i J á n o s : T. ház! A felolvasott 13-dik 
szakasznak, a központi bizottság módositása aján
latával együtt is, ugy látszik, nem lehet egyéb 
ezélja, mint az, hogy a birtokváltozásokból felme
rült netalán létezhető zavarok kikerülése szem
pontjából az adó nyilván tartása biztosittassék. 
Ezen szakaszt én mint feleslegest szükségesnek nem 
tartom annyiban, a menyiben e tekintetben eddig
elé is kellő intézkedés létezett azon rendszabályok 
szerint, melyek már e törvény 1-ső szakasza sze
rint törvényerőre emeltettek. Ha azonban ai adó 
nyilvántartása körül a fenálló rendszabályok 
mellett is történtek zavarok, ennek okai egyedül 
a hivatalos kötelességeket teljesiteni mulasztók: 
mert kétségtelenül tudva van az illető hivatalok 
előtt minden birtokváltozás, midőn ugyanis nem 
történhetik sem adás-vevés. sem cserélés, sem semmi
féle szerződés, a mely, valamint eddig, ugy jövőre 
is, a már megszavazott törvény szerint is, 8 nap 
alatt bejelentendő ne lenne, a bejelentés pedig 
nem csak szóval, hanem az illető kötvények máso
latának benyújtása által szokott az eredeti kötvény 
felmutatása mellett megtörténni. S ez valamint 
eddig mellőzhetlen volt, jövőre is kétségtelenül 
meg kell, hogy történjék: mert már magának a 
százalékos büntetés kikerülésének szempontjából I 
is mulhatlanul meg kell az illető birtokváltozást ! 
szenvedőnek tenni a jelentést az illető adóhivatal- ; 

nál ; de különben is a birtoknak az illető nevére 
való átkebleztetésénél, mely nélkül birtokváltozás | 
jogilag nem létezhetik, a kötvény. vagy bármi 
birtokváltozást előidéző okmánynak eló'mutatása 
kikerülhetlen. Es ha az illető' az adóhivatal mellő
zésével ide adná elébb okiratát, akkor ezen telek
könyvi hivatal vagy törvényszék hivatalból szokta a 

j birtok változási okmánynak másolatát azon illetékek 
megszabása végett az illető adóhivataloknak meg
küldeni. Midőn tehát nincs, de nem is lehet reá eset, 
hogy az illető adóhivatalok magok az illető köt
vényekről a másolatok bemutatása folytán érte
sítve ne lennének : szükségtelen, mint mondám, 
ezen szakasz. 

De helytelen, sőt alapos ok nélkül károsító is : 
mert itt az illető egyes állampolgároknak akkor, 
midőn ők már különben is megtették abbeli köte-
lességökefc, még azonkívül egy különzetes jelentés 
szabatik kötelességül, melynek esetleges mulasz
tása esetében, teljesen ártatlanul, a nélkül, hogy 

i az államot károsítani kívánták volna, birságiális 
1 büntetés alá vettetnek. Hogy ha pedig a kötvénye-
i ket 8 nap alatt fel nem mutatnák, ezen esetben el-
I sőben ezen mulasztásáért, másod izben pedig az 
i ezen szakban követelt jelentés mellőzéseért, tehát 
'. kétszeresen sújtatnának. 
1 Ezen szakasz még ezeken kivül határozatlan 
| is , függőben hagyja a bírság meghatározását, és 
j azt sem mondja k i , hogy ezen jelentés vajon szó-
| belileg vagy irásbelileg !örténjék-e? és ha irásbe-
j lileg, vajon bélyegmentesen-e, vagy nem? 

Mindezeknélfogva annyival is inkább nem 
| helyeselhetem e szakaszt, mert ez csak az egyes, 

mondhatni a törvényeket annyira nem értő nép 
érdekében lesz káros hatású, midőn az illetőnek 
annyi és oly sokféle kötelességek tűzetnek ki tel
jesítésül, hogy valóban nem csoda, ha tévedésbe 
jő. Nem helyeselhetem tehát, hogy azonkívül még 
több terhet és kötelességeket szabjunk. 

Ugyanazért véleményem abban öszpontoaul, 
hogy ezen szakasz, mint egészen fölösleges, hagyas
sák ki : s a fenálló szabályok szerint szigorúbb 
őrködés gyakoroltassák , hogy az illető pénzügyi 
hatóság részéről mulasztás ne történjék; és szorít
tassanak rá az illető egyes adóközségek arra, hogy 
kötelességeik pontos teljesítése mellett az illető 
nyilvántartásokat oly kellő rendben vezessék, hogy 
abból az adózásra vonatkozó zavarok ne történ
hessenek. 

H o r v á t h K á r o l y : A IX. osztálynak is az a 
véleménye ezen szakasz tekintetében, hogy az 
egyátalában a szerkezetből hagyassák ki. 

Indokai az osztálynak a következők. 
Először a szakaszt már magát helytelennek 

és határozatlannak találja, mert az első tételben 
így szól: „ha a birtokos változik", mert hiszen a 
birtokváltozás sok nemű, pl. változik a haszon
bérbe adott birtok akkor, mikor a haszonbérlő azt 
átveszi. {Ellenmondás.) Midőn a tulajdonos által 
nem a birtok, hanem a valóságos tulajdonjog ada
tik át, akkor is különböző momentumok foglalnak 
helyet, különböző viszonyok és szerződések sze
rint. Néha megtörténik, hogy a mint az adás-ve-
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vés megtörténik, azonnal átadatik a birtok; más
kor azonban az adás-vevés megtörténik, de csak 
részletfizetés történvén, az eló'bbeni tulajdonos 
nem bocsátja ki a birtokot kezéből mindaddig, 
mig a vevő a határidők lejártával lefizeti a hátra
levő részt, s ekkor fogja aztán a tulajdonjogot 
telekkönyvileg átruházni. E g y szóval a birtok és 
a tulajdoni jognak átruházása törvényeink szerint 
jelenleg a telekkönyvi átíratástól feltételeztetik. 
Ennyiben tehát határozatlannak látszik vagy mu
tatkozik a kifejezés. 

A másik indok az, hogy ha kihagyatik ezen 
szakasz, az állampénztár hátrányára nem fog szol
gálni : mert hiszen a földadó nem a birtokos sze
mélyére, hanem magára a földre van fektetve, és 
bármikép változik is a birtokos, az adóközegek 
bizonyosan nem fogják keresni, hogy hol van 
azon egy esztendővel ezelőtti birtokos, hanem hogy 
hol van azon föld? és bárki birtokában van is, at
tól fogják az adót behajtani. 

Az illető adózót ezen szakasz méltatlanul ter
heli : mert az államnak sem adhat a törvényhozás 
az adó behajtása tekintetében több jogot, mint a 
mennyit, teszem, magán hitelezőnek ad, ki a tör
vény minden lehető biztosítékaival ellátta magát, 
például bekebleztette követelését az illető ingat
lanra. Már pedig, kérdem, ha a tulajdonos birtokát 
eladja, nem áll-e be azon kötelezettsége, hogy ő 
valamennyi bekeblezett hitelezőit az eladásról ér
tesítse ? 

De méltánytalan azért is, mert az ilyen beje
lentésnek az volna természetes és törvényes corol-
lariuma, hogy az ilyen bejelentés folytán ő többé 
ne legyen felelős azon adóért, mely hátramaradt, 
lianem háruljon át a felelősség arra, ki az eló'bbeni 
birtokos volt. I lyen felelősségtől való mentességet 
pedig az állam adó tekintetében nem akar adni, 
de nem is adhat. 

Mindezen szempontokból szükségtelennek 
tartja a IX. osztály ezen szakaszt, és e szakasz in
tézkedésének ezélját a telekkönyvi hivataloknak 
adandó olynemü utasítás által, hogy minden bir
toknak telekkönyvileg átruházását, tehát a tulaj
donjognak az előbbi tulajdonosról másra való 
átruházását az adóhivataloknak bejelenteni köte
lesek legyenek, teljesen eléretni hiszi. Ennélfogva 
ezen szakasznak kitöröltetését kívánja. 

BÓniS S á m u e l : T. ház! Én azt hiszem, a 
törvényeknek, a mennyire csak lehetséges. tisz- | 
iáknak, könnyen értelmezhetőknek kell lenniök; 
ennélfogva ki kell kerülni mindent, a mi bonyo
dalomra adna alkalmat. Hogy a telekkönyvek 
czélszerüen rendeztessenek, miután minden egyes 
polgárnak, ki valamely birtoknak birtokába jut, 
már önérdekéből eszközöltetni kell azt , hogy a 
telekkönyvben nevére írassék át a birtok: erre ] 

nézve az eljárás igen czélszerü. Ha a törvény azt 
mondja, hogy a telekkönyvi hivatal minden bir
tokváltozást hivatalosan tegyen át az adóhivatal
hoz, akkor az egyesek nem lesznek zaklatva és a 
czélnak elég lesz téve; hanem természetes, hogy 
a törvényhozás feladata lesz, hogy a telekkönyvek 
és a telekkönyvi hivatalok ugy rendeztessenek, 
hogy a telekkönyvek pontos vezetése eszközöltes
sék ; de ezt, gondolom, a törvényhozásnak külön
ben ig meg kell tenni, különben soha sem lesz a 
hitel Magyarországban tökéletes. Én azt gondo
lom, hogy ezen szakasz vagy hagyassék ki, vagy 
mondassék egyszerűen, hogy : birtokváltozás ese
tében a telekkönyvi hivatal köteles erről az adó
hivatalt hivatalosan értesíteni. 

Szap lonczay József: Magam is azon véle
ményben vagyok és oda szavazok, hogy ezen 
szakasz hagyassék ki. Megvallom, nem szeretem 
bármi tekintetben az adózóknak vagyis az adózó 
polgároknak terheit súlyosabbakká, nehezebbekké 
tenni, a mint volt ennekelőtte; már pedig ezen 
szakaszban ismét behozatik egy bírság, mely ed
dig nem létezett. A nyilvántartásnak eddig is meg 
kellett történni, és véghez vitetett az illető község 
elöljárója által; legalább minálunk azon szokás 
volt, hogy a községek elöljárói havonkint kérdést 
tettek a községben, hogy kik azok, kik birtokot 
vásároltak vagy adtak? a beérkezett jelentéseket 
az eddigi rendszabályok szerint ugy az eladó, 
mint a vevő a községi elöljárók a jegyzőknek be
adták, a jegyzők pedig az illető minta szezint fel
vették ezen változásokat és beadták az adóhiva
talnak. E szerint igen helyesen volt felemlítve, 
hogy az ilyen adás-vevés titokban csak saját ká
rával történhetik az illetőknek, mert ezen vásárlás 
nincs biztosítva, ha a telekkönyvbe nincs felvéve. 
A mint a telekkönyvbe felvétetett és az illeték at
tól megfizettetett, már nem titkos az eladás, mert 
ez által az illetékes helyen be van jelentve, és in
nét hivatalból e bejelentésnek az illető helyre 
való átadása, melynek kötelessége azután a nyil
vántartást eszközölni, igen könnyű. Tehát, nehogy 
ujabb zaklatások, ujabb terhek behozassanak, mik 
eddig nem léteztek, magam is ezen szakasz kiha
gyására szavazok. 

Mihály i P é t e r : Megvallom, nem lehetek 
egy értelemben azon indokolásokkal, melyek e 
szakasz kihagyására nézve e házban előhozattak : 
mert ha rendezett és minden kritériumot kiálló te
lekkönyvi intézvényünk és rendszerünk volna, 
melyben ez iránt intézkedés tétetnék, akkor két
ségkívül fölöslegesnek látszhatnék ezen szakasz ; 
de jelenleg a helyzet az, hogy mégis van bi
zonyos időszak, mely alatt, ha a vevő attól nem 
tarthat, hogy harmadik kézbe jut birtoka, nem 
jelenti azt be rögtön, nem eszközli annak telek-
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könyvi "átruházását, mint ezen intézkedés megren
deli. A gyakorlati tapasztalás épen ez állításomat 
igazolja; legalább nálunk tudunk az alsóbb 
osztályokban eseteket, hogy 6—7 év előtt történt 
a vétel és mindig a szegény eladóra van az adó 
kivetve. Kérdem: igazságos volna-e a szegény el
adót terhelni azzal, hogy ő legyen kénytelen éve
ken át utána járni az adóhivatalnál az illetéktele
nül még őt terhelő adónak kitörlése végett ? Mivel 
tehát e szakasz kihagyása esetében az eladónak 
kellene az eddigi gyakorlat szerint az adóhivatal
nál a bejelentést tenni, most azonban egyszerűen 
csak a községi elöljárónak kell azt bejelenteni, s 
még az sincs kimondva, hogy Írásban, tehát szó
val is elégséges: ezt, megvallom, nagyon czélsze-
rünek, és azok érdekében, kik az eladást teszik, 
kik tehát inkább igényelhetik az állam általi se
gélynyújtást, szükségesnek tartom. Ezt terhesnek 
egyátalában nem tartom, és az előadott indokokból 
azon módositás mellett, melyet a központi bizott
ság indítványba hozott, e 6zakaszt magam is elfo
gadom. 

L ó n y a y M e n y h é r t p é n z t i g y é r : Azt tar
tom, t. ház, annak, hogy e szakasz a törvényjavas
latba bevétetni inditványoztatott, oka leginkább 
az, hogy az eddigi tapasztalás azt mutatta, misze
rint a jelenleg fenálló eljárás szerint, midőn az 
adózási lajstromban az adózó nevének bejegyzése 
rendesen a telekkönyvi átirás után szokott eszkö
zöltetni, miután a telekkönyvi eljárás gyakran 
hosszadalmas, sőt gyakran jogi kérdések folytán 
évekig is elhalad, igen sok panaszra adott alkal
mat az, hogy voltak esetek, midőn a birtokváltozás 
már 2—3 esztendő előtt megtörtént, s mégis az át
íratás meg nem történvén, az előbbi birtokoson 
követeltetett s hajtatott be az adó. Szükséges tehát 
már a rend tekintetében is oly intézkedéseket be
hozni, melyeknél fogva mindig evidentiában le
gyen tartva az, ki a birtok valóságos birtoklója, s 
ennélfogva ki köteles az adót fizetni. 

Igaz átalában, mit Bónis képviselő úr mon
dott : hogy utoljára is ott van a birtok, s a kinél 
találtatik, azt lehet exequalni; de méltóztassanak 
tekintetbe venni, hogy ez csak elvileg áll, de 
tényleg nem: mert ha az illető adóközeg nem jár
hat utána, mikor és ki részére történik a birtokát
adás ? bizonyosan attól fogja kérni az adót, kinek 
a neve az adólajstromban előfordul; az ily kuta
tás gyakran sok kellemetlenséggel jár, mi a beje
lentés által el van kerülve. 

Egyébiránt azt hiszem, a telekkönyvi és az 
adóhivatalok nincsenek egymással azon szoros 
kapcsolatban, hogy napról napra az év különböző 
szakaiban mindig evidentiában tartsák egymás 
kői t az átíratásokat; és különben sokan elmu-
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lasztják vagy soká halogatják a telekkönyvi átíra
tást: ugy hiszem, az illető adózók és adók rendes 
befolyásának előnyére szolgál, ha e szakasz meg
marad, annyival inkább, mivel ez nem terhes, de 
egyszerű eljárás, miután csak az illető községelől-
járóságnál tartozik bejelenteni, ez pedig egyszerűen 
teljesíthető. 

Helyesnek tartom és elfogadom a központi 
bizottság módositását, hogy köteles az illető adó
hivatal az illető nevére átírni a birtokot, nem bir
tok, hanem adózási szempontból. Ezen szakasznak 
tehát, mint a mely a rendesebb eljárást elősegíti, 
a központi bizottság módositásával -elfogadását 
ajánlom. {Helyeslés. Elfogadjuk !) 

PaCZOlay J á n o s : Én e szakasznak törvény
be igtatását fölöslegesnek találom, és pedig azon 
tekintetből, mert már a bélyegadónál meg van 
mondva, hogy mindenki köteles minden kötött 
adás-vevési szerződést 8 nap alatt az adószedőhi
vatalnál bejelenteni, és pedig büntetés terhe alatt; 
ezenfelül —• nem méltóztatott hallani - - még a rend
szabályok között van, hogy minden történt eladás 
és adás-vevésről az adótelekkönyvi parcella felje
gyezve legyen, és egyszersmind ki legyen jelölve 
az is, hogy az eladott holdterülettől mennyi adó 
fizettetik. Ennek feljegyzése azért szükséges, hogy 
ha netán az adóhivatal kevésnek találná a szerző
dési vételárt, minden további kutatás nélkül az 
adót 100-osan és már most 70-esen véve, a birtok 
eladási árának tekinthesse és akként róhassa. í g y 
tehát ezen szabályoknak eddigi föntartása mellett 
az adóhivatal tökéletesen tudomására jut annak, 
hogy először a birtok-adás-vevés megtörtént; tu
domására jut másodszor annak, hogy melyik adó
köteles részlet adatott el. Ha tehát ezek folytán az 
adószedőhivatal nem tudja átvezetni a birtokvál
toztatást, ez egyébnek nem tulajdonítható, mint 
az adóhivatal rendetlenségének vagy a hivatalno
kok lomhaságának. Ezen tekintetből indulva, fö
löslegesnek tartom, hosrv a községi bírót külön-
ben oly dologban teendő hivatalos jelentésre kö
telezzük, mely úgyis minden adószedőhivatalnak, 
ugy a mint kell, a birtok átvezetésére bejelentet
hetik. Azonkívül nem ia látom igazságosnak, hogy 
egy emberre két büntetés vettessék : t. i. h a b é nem 
jelentem 8 nap alatt a birtokváltozást, azért három
szorosan fizetem meg az illetéket; másodszor pe
dig itt megint büntetést szabnak reá azért, mert a 
bejelentés a községi biró előtt elmulasztatott. 

Ezen eljárást én indokolva nem látom, ennél
fogva ezen pont kihagyását indítványozom. {Ma
radjon ! Szavazzunk!) 

Zichy Antal e lőadó : Csak azt vagyok bá
tor megjeg}^ezni a központi bizottság intentiójára 
nézve, hogy ő ezen szakaszt ugy fogta föl, mint 
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az illető adózókat kiraélő iutézkedést. A kincstár 
érdeke nem annyira van veszélyeztetve, ha e sza
kaszt kihagyni méltóztatnak, mint inkább az egyes 
adófizetőké. Azért, még ha más törvény által van 
ia erről gondoskodva, habár nem okvetlenül szük
séges is, de nem fölösleges. (Maradjon! Szavaz
zunk !) 

E l n ö k : Több rendbeli észrevétel tétetett a 
szerkezet ellen . . . 

KurCZ G y ö r g y : T, ház! Méltóztassék meg
engedni, hogy én is megtegyem észrevételemet. 
(Eláll! Szavazzunk ! Halljuk !) 

Kissé kétes értelmű ezen szakasz utolsó tétele, 
mely igy szól: „E jelentés elmulasztása eltitko
lásnak tekintetvén, birsággal rovandó meg." [Hi
szen ez kimarad !) Méltóztassanak kihallgatni. {Hall
juk!) Ez vonatkozhatik azon birtokosra is, ki a vé
telt bejelenteni elmulasztotta, {Ellenmondás) és vo
natkozik az elöljáróságra is, mely a birtokos által 
bejelentett változást az illető adóhivatalnak beje
lenteni elmulasztotta. Szeretném tudni, minő értel
met tulajdonítson az ember? Mert ha ezen szakasz 
arra vonatkozik, hogy a birtokos büntetendő, ki 
a változást bejelenteni elmulasztotta, akkor ki-
hagyandónak vélném; ha pedig az elöljáróságra 
vonatkozik csak, akkor megtartatni kívánnám. 
{Szavazzunk!) 

Zichy A n t a l e l ő a d ó : Minő bírság, és kire 
legyen kiszabandó ? az későbbi törvény tárgya 
lesz. {Szavazzunk!) 

E l n ö k ; Több részről kívántatik ezen szakasz 
végképenikihagyása; más részről pedig ajánlta-
tik megtartása, a központi bizottság azon javítá
sával, hogy e két szó: „eltitkolásnak tekintetvén" 
kibagyassék. Kérdésül tűzöm k i : méltóztatik-e a 
t. ház elfogadni ezen szakaszt a központi bizottság 
javítása szerint? A kik elfogadják, méltóztassanak 
felállani. {Megtörténik) Kérem az ellenpróbát: mél
tóztassanak felállani azok, kik nem fogadják el, 
{Megtörténik.) Méltóztassanak állva maradni, mig a 
jegyzők összeszámítják. (Az összeszámítás meg
történik.) Most méltóztassanak felállani azok, kik a 
szerkezetet elfogadják. {Megtörténik.) A t. ház 96 
szám ellenében 120-szal elfogadja a 13-ik szakaszt. 

Következik a 14-ik szakasz. 
Csengery Imre jegyző {olvassa a 14-ik 

szakaszt.) 
Zichy Antal e l ő a d ó : A központi bizottság

nak a 14-ik szakaszra nézve nincs észrevétele. 
Z i chy Nándor gr . : A harmadik osztálynak 

e szakaszra nézve külön véleménye van, mely azt 
mondja: „Az adókivetés alapjának kiigazítása ér
dekében már beadott folyamodványok, akár a tér
mérték, akár a becslés és osztályozás helytelensé
gével legyenek indokolva, érdemök szerint elinté-
zendők; a bennök kért adómegtériíésnek azonban 

I a múltra nézve helye nincs, hanem az csak a kér
vény beadása idejétől számítandó. A pénzügyi 
közegek sem kereshetnek a becslés alacsonyabb 
volta czimén a múltra nézve adóelengedést." 

T. ház ! Mi ezen szakasznak az értelme ? Az, 
hogy az adó beszedése, kivetése, kezelésére vonat
kozó rendszabályok 29. és 30. szakasza, ugy a 
31-ik is, az uj törvény által érvényen kívül lévén 
helyezve, ezen intézkedés a múltra nézve is kiter
jesztetik. Azon szakaszok tartalma az, miszerint 
megállapittatváu a földadó katastere és lefolyván 
az ellene való felszólalások, szabf dságukban áll 
még azoknak, kik akár a térmértéknek, akár a 
jövedelem hibás felvétele által tulterheltetve érzik 
magokat, bizonyos megszorító feltételek mellett 
ezen hibák kiigazitását folyamodvány utján szor
galmazni; továbbá, hogy ezen folyamodásoknak 
csak beadásától számítandó a kiigazítás vagy elen
gedés. 

Kétnemű tehát a kérvény tárgya. Az egyik 
a térmértéknek hibás volta, másik a tiszta jövede
lem hibás felvétele. 

A térmérték nem rendszeres kataster alapján 
vétetett fel hazánkban, hanem azon adatok szerint, 
melyek rendelkezésre állottak, és igy e részben 
is igen tetemes hibák fordulhattak elő. 

Csekély véleményem szerint akkor, midőn a 
t. ház elismeri azt, hogy a kataster hibás, hogy 
némelyekre nézve túlságos a terhelés ; midőn maga 
ezen rends zabály elismeri, hogy azon eset előfor
dulhat, hogy oly terület is megadóztatik , mely 
tényleg nem létezik, mivel nagyobb terület véte
tett fel, mint a melynek létezése utóbbi felmérések 
utján kiderült: akkor én nem látom be, hogyan 
lehet a ház eme felfogásával megegyeztetni azt, 
hogy azon egyedüli ut, mely az e részbeli sújtó 
állapot enyhítésére a létezett rendszabályok sze
rint eddig is nyitva állt, elzárassék. 

Az osztály azonban ennyire menni nem akart, 
s épen csak azon kérvényekre kívánta az eddigi 
eljárás folytathatását és bevégezhetését kiterjesz
tetni, melyek már tényleg elfogadtattak és fo
lyamatban vannak. Vezérelte ebben azon elv, 
hogy a törvénynek visszaható erőt tulajdonítani 
fölötte nehéz; kétszeresen nehéz, akkor, midőn oly 
keresetek forognak szóban, melyek felszerelése az 
egyes folyamodókra költséggel járt. 

Ezen folyamodások elkészítése, a felmérések
nek rectificatiója, stb., ezek mind oly műtéteket 
tesznek fel, melyek ingyen nem eszközölhetők. 

T. ház! Mit határoz a t. ház akkor, midőn 
azt mondja , hogy a folyamatban levő kérvények 
érdemök szerint elintéztessenek az eddigi fenáiló 
rendszabályok értelmében ? Azt, hogy a pénzügyi 
hatóságok kezébe adja annak megítélését, vajon a 

! folyamodványok alaposak, indokoltak-e vagy sem. 
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Ha indokoltak, ahkor nem látom át, miért zárná 
a törvény előttünk el az eligazolás útját; ha nem 
indokoltak, magoktól is elesnek. Az aerarium gaz
dagítása egyesek jogvesztésével, nézetem szerint, 
czélszerüleg nem eszközölhető. Más részről, ha 
csakugyan ezen kérvények az adóalapnak tetemes 
alteratióját vonják magok után; ha csakugyan el
igazításuk az adókatasterre nézve káros és nem 
igazságos az egyesekre nézve: ez talán inkább az 
eljárásban, mint az elvben volna keresendő; ettől 
azonban jelenleg alkotmányos felelős kormányunk 
alatt tartanunk nem lehet, mert azok saját közegei, 
a pénzügyi közegek által fognak elintéztetni. In
kább a már eligazitott kérvényekről tehetnők fel, 
hogy a folyamodók magán nyeresége az állam
kincstár igaztalan károsításával volt összekötve. 
En azonban egyenlő helytelennek és alaptalannak 
tartom eme feltevést, mint amazt. 

Ezek azon indokok, melyek az osztályt az 
előttünk fekvő szakasz ilyforma módosítására bír
ták. Ezen módosítás elfogadását ajánlom a t. ház 
figyelmébe. 

NlCOliCS S á n d o r : T. ház! A 14. szakaszra 
nézve volt szerencsém egy módositványt benyúj
tani. Minthogy valószínűleg számos, a becslés 
helytelenségét panaszló kérvények fekszenek a 
pénzügyi minisztériumnál, és minthogy a törvény
nek visszaható ereje nem lehet: azt hiszem, hogy 
igazságos és méltányos, hogy ezen kérvények el
intéztessenek. Azért szükségesnek tartom ezen , 
czikkbe bele tenni azt, hogy minden ily kérvé
nyek, melyek a törvény szentesitéséig beadatnak, 
és átalában minden függő ügyek a maga rendje 
szerint intéztessenek el. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olaassa Nicolics Sán
dor módositványát) : „A 14-dik szakasz utolsó sza
vai után ezen szavak tétessenek: „amár föggőben 
lévő ily kérdések azonban elintézendők." 

Makray Lász ló : T. képviselőház ! A fon
tolgatás tárgyát képező, csak imént felolvasott 
14- dik szakasz ellen van nekem is észrevételem : 
az t. i., hogy azon esetben, ha a miniszteri törvény
javaslat, ugy amint előterjesztetett, elfogadtatnék, : 
azon esetben alkotmányos elvek sértetnének meg: 
mert alkotmányos elv az, hogy a kinek sérelme 
van, annak ntja is legyen sérelmét orvosolhatni. 
A földadó iránti törvényjavaslatnak 14-dik sza^ 
kasza a fentebb érintett alkotmányos elv számba 
vételének kihagyásával ugy rendelkezik, hogy a 
becslés helytelenségével indokolt íulterheltetés 
czime folytán a múltra nézve kért adómegtéritésriek 
helye nincs, tehát elutasitólag intézkedik. En ugy 
vélekedem, t. ház, hogy a törvény azért van alkotva, 
hogy igazságot szolgáltasson; és a miniszteri tör
vényjavaslat azt kívánja a törvényhozó testülettől, 
hogy az igazságtalanságot vegye ótalma alá. Ezt 
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kivánja, még pedig oly módon, hogy hatalmi köre 
szélesbittessék ; oly módon kivánja, mondom, mely 
a polgári jogokat, melyek alkotmányos elvekre 
vannak fektetve, csorbítja. Már pedig szerintem az 
is alkotmányos elv, hogy a hatalom több joggal ne 
birjon, mint a mennyivel tiszteletben tartathatja az 
alkotmányos elvekre fektetett polgári jogokat. 
Idején lenne már valahára, hogy azon tisztviselők, 
kik az alkotmány uj mintája szerint szolgálnak, 
ne kövessék azon utakat, melyeket az absolutis-
mus rendszerében a tisztviselők követtek az alkot, 
mány felforgatására. Ennélfogva én ragaszkod
tam azoknak indítványához, a kik ezen szakasz
nak megváltoztatását kívánják. Azon esetben pe
dig, ha a t. ház e módositványt elfogadni nem 
akarná, fen tartom magamnak, hogy ezen szakaszra 
vonatkozólag módositványt nyújthassak be. 

H o r v á t h D ö m e : T. ház! Én a 14-dik sza
kaszt, ugy a mint van, a közre nézve bár minő elő
nyösnek mutatkozzék is, bárminő haszonhajtó le
gyen is a kincstárra nézve, minthogy az, a szó 
legkirívóbb értelmében, igazságtalan : el nem f o • 
gadhatom. Ugyanis, ha a 14-dik szakasz elfogad
tatnék, ez által mindazon polgárok, a kik az irá
nyukban tényleg véghezvitt osztályozásnál és adó
kivetésnél túlságosan terheltettek, már előre, mint
hogy ezen kérvény ökre nézve még elintézést nem 
nyertek, törvényhozásilag kérvényök eredménye 
reményétől is el lennének ejtve. Ez, szerintem, a 
méltányossággal és igazsággal nem egyeztethető 
össze. Méltóztassanak, t. ház, emlékezni, hogy mi
dőn az osztrák kormány által e hazában az előtt 
nem ismert adózási rendszer behozatott, az abso-
lut kormánynak közeg-ei által nem mindig1 az ér-
dekelt vidékeknek e részbeli érdeke tartatott szem 
előtt, de igen sokszor, tapasztalásból is tudhatjuk, 
és a múlt adatai is bizonyítják, csak is az őket 
utasító kormány igényei, hogy egy vidék népe 
minő adóosztály! yal terheltetett. Méltóztatnak 
emlékezni, hogy a mint a katastralis munkálatok 
befejeztettek, a reelamatióra oly kevés idő szaba
tott ki és oly kevés záridő engedtetett, hogy a re-
clamálók irányában azoknak két harmadat alig 
lehetett becsülettel bevégezni, és a mint a kormány 
által csakhamar ki lett mondva, hogy többé tes
tületi hatósági felszólalásoknak nincs helye és az 
csak mint egyéni kérvény fogadtatik el, épen 
akkor következett be, a mint természetesen ily in
tézkedés folytán be is kellett következnie, azon 
körülmény, melyet a t. pézügyminiszter úr teg
nap gr. Zichy képviselő úrhoz intézett felszólalá
sára maga is elismert : hogy az egyéni felszólalá
soknál csak az ügyesebbek, csak a hatalmasabbak 
nyertek elégtételt, a szegény nép ritkán vagy ta
lán épen nem. 

T. ház! Nekem az a meggyőződésem, hogy 
4 1 * 
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azért, mert az absolut időben a folyamodók elég
tételt nem kaptak, hibásnak tartanám, ha az 
országgyűlés, részéről, az igazságtalanságot tör 
vényesitené. Valamint szintén meggyőződésem 
az, hogy az alkotmányos kormánynak egészen 
más a feladata, mint az absolut és provisorialis 
kormánynak. Szerintem feladata az alkotmányos 
kormánynak az, hogy a legszegényebb osztályú 
népnek is igazságos felszólalása folytán, tér t , időt 
és alkalmat adva, segédkezet nyújtson az orvos
lásra. Minthogy ezeket nem találom a szakaszban, 
ezt nem fogadhatom el. 

De igen is elfogadom a 14-dik szakasz he
lyett ajánlott szöveget. Ugyanis a 3. osztálynak 
szövegezése azt javasolja, hogy a múltra nézve 
kártérítés a kérvényezőknek ne adassék. Lehet-e 
méltánjrosabb s igazságosabb tekintet s nyilatko
zat az állampénztár irányában, mint ez? De egy
szersmind a szövegezés azt is ajánlja, hogy az 
egyes kérvényezőknek ügye érdemileg intéztessék 
el, és ha igaz a beadvány, enyhítésben részesittes-
sék a kérvényező. Már most kérdem, t. ház, az 
igazság és méltányosság teljes ignorálása nélkül 
megtagadhatjuk-e ezt? Szerintem nem. 

Én tehát a 14-dik szakaszt igy a mint van, 
méltányosnak, igazságosnak nem találván, csak is 
a 3-dik osztály által ajánlott szöveget fogadhatom 
el, s kérem a t. házat is ennek elfogadására. 

Mihály i P é t e r : T. ház ! Nem levén abban 
az állapotban, hogy a törvényjavaslat 14. szaka
szához hozzájárulhassak, bátor leszek előadni 
okaimat. 

Nem járulhatok különösen azon indokoknál 
fugva, mert nézetem az, és még inkább azok után, 
a mik a földadóról szóló törvényjavaslat tárgya
lása óta itt mindkét részről elmondattak, tökéle
tesen meg vagyok győződve, hogy a földadót s 
illetőleg azon terhet, a mely a földet nyomja, s 
nyomja jelenleg is, súlyosbítani a törvényhozás 
egyik tagjának sem lehet szándékában. Már most 
ha a 14. szakasznak azon intézkedését, hogy adó
elengedés a múltra nézve folyamodásokra is egyá-
talában nyújtatni nem fog*, a t. ház elfogadná, ter
mészetesen az fogna következni, hogy mindazon 34 
millió adóhátralék, a melyet az igen t. pénzügy
miniszter úr a maga april 16-ikai beszédében fel
említeni méltóztatott, az illetőkön meg fog vétetni. 
Már pedig kétségtelen, hogy hátralék ott van, a 
hol az illetők be nerxTfizették tartozásaikat; én te
hát, ha nem is egész bizonyossággal, de nagy való
színűséggel bátor vagyok kimondani, miszerint a 
hátralékok legnagyobb mérvben ott keresendők, 
a hol azok fizetésének valógi tehetetlensége vagy 
képtelensége állott elő. Más részről azt is bátor va
gyok megjegyezni, hogy bár azon adóhátraléknak 
egy része fizetési képtelenségből származik, hanem 

származik egy jelentékeny része azon körülmény
ből is, hogy bizonyos vidékek lakói, különösen a 
hegyi vidékekben lakóknak erdészeti mivelés 
alatti birtokai annyira voltak adóval terhelve, 
hogy magok az absolut rendszer közegei sem vél
ték lelkiismeretökkel összeegyeztethetőnek, azon 
adóterheket szigorúan behajtani: mert kétséget 
nem szenved, hogy ha azon adóhátralékok mind 
behajtatnak, akkor nem maga a tiszta jövedelem, 
hanem az adótárgyban rejlő tökeérték fog megadóz
tatni, megtámadtatni. Miután a t. pénzügyminisz
ter úr még akkori előadásában kinyilatkoztatta, 
hogy bár ezen adóhátralék egy része leírásba fog 
jőni és ez iránt annak idejében törvényt fog a ház 
elé terjeszteni: bátor vagyok azon kérdést támasz
tani: hogy ha ezen intézkedése a 14. szakasznak 
meg fog állapittatni, miképen lesz helye a törvény
hozás azon bekövetkezendő intézkedésének ? Mert 
itt világosan ki lenne mondva, hogy adóhátralék 
elengedésének helye nem lehet. 

Ez okból kérem a t. házat, méltóztassék ne a 
Nicolics képviselő úr által beadott modósitványt, 
mely nézetem szerint annyiban szűkkeblű, hogy 
csak azon egyesekre vonatkozik, a kik már bead
ták folyamodványaikat; hanem méltóztassék elfo
gadni oly modósitványt, a mely átalánosan fel
állítja és mondja k i . hogy ha oly folyamodvány 
fog beadatni, a mely kellő alapot nyújt a tekintetbe 
vételre, akkor törvényes intézkedés ne gátolja, hogy 
az ily folyamodó az elengedést meg is nyerje. Pár
tolom a 3. osztály külön véleményét. 

Édes Alber t : Én Horváth Döme képviselő
társamnak a 14. szakaszra kifejtett nézeteiben 
teljesjn osztozom. A mi magyar népünk igen 
egészséges gondolkozású, és ha elolvassa ezen sza
kaszt, azt fogja reá mondani, hogy igazságtalansá
got foglal magában. E szakasz ugyanis csak arra 
látszik irányozva lenni, hogy az állam kárt ne 
szenvedjen, az egyének érdekei pedig egészen 
mellőztetnek ; pedig az állam érdeke az egyesek 
hátrányával védetik. Bárha az állam java mind
nyájunknak is szivén fekszik, bárha azt hazafi lé
lekkel mindnyájan igyekszünk előmozdítani, de 
mindenkor joggal és igazsággal. Én a természeti 
törvénynyel összeférhetőbbnek gondolom, hogy ha 
a túlterheltek kiderítették a mag-ok tuíterhelteté-
sét, adójok visszahatólag is megtéríttetik v a i y a 
jövőre való betudással vagy visszafizetéssel. Vala
mint épen annak megfelelőleg nagyon méltányos
nak s igazságosnak s a természet törvényeivel 
megegyezőnek tartom azt, hogy ha valaki keve
sebb adóval terheltetett vagy rovatott meg, mint 
illetékes, az utólagosan a múltra nézve is kipótol-
tassék az állam számára : (Ellenmondás) mert ha 
ez nem történik, akkor az egyik saját okozása 
nélkül tulherheltetvén adóval, mintegy méliatla-
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nul büntettetik, mig ellenben a másik szintén saját 
okozása nélkül kevesebb adót fizetvén, mintegy 
nyereségben részesül. Én tökéletesen pártolom 
Horváth Döme képviselőtársam nézetét és a 14. 
szakaszt kérem csak igen kevés változtatással oly 
értelemben módositani, hogy a múltra nézve ne 
csak az adózók kérhessenek megtérítést, hanem az 
állam is követelhessen utólag, ha az adózó nem 
volt kellőleg megróva. (Zaj. Ellenmondás. Szavaz
zunk !) 

Szaplonczay József: T. ház! Ezen H-ik 
szakaszban nem csak méltánytalanságot, hanem, 
megvallom, igazságtalanságot is látok, ennélfogva 
el nem fogadom. 

Igazságtalanság azért, mert azon túlterhelést, 
mely igazságtalanul történt, és még most is fenáll, 
az állam magának fentartatni kivánja és követeli, 
hogy az többé vissza ne követeltessék, sőt még, 
hogy e tekintetben felszólítás se történhessék 
és azon igaztalanul kivetett tulterheltetés ez
után is megmaradjon. 

Vannak vidékek, és már itten számtalanszor 
el volt mondva, különösen a felső vidékek, hol az 
erdők annyira tul vannak terhelve, hogy te
mérdek adóhátralékot viselnek. Ha ezen szakasz, 
ugy mint van, elfogadtatnék, természetes követke
zése lenne az adóhátralékoknak bekövetelése. 
Ezeknek megfizetésére az illető erdőtulajdonosok 
teljesen képtelenek; képtelenek azért, mert a becs
lési eljárás körül oly hibák követtettek el, melye
ket magok a becslő biztosok is jól láttak, észrevet
tek, de a min a Bécsből akkor vett utasítások nyo
mán nem segíthettek. Tudjuk, hogy az erdőbecs
léseknél nem csak az erdő, hanem a mellékhaszon
vételek is mindenütt figyelembe vétetni rendeltet
tek. Már pedig azon rengeteg erdőségeknél, hol 
maga az erdő haszonvehetetlen, ha még mellette 
a mellékhaszonvételeket fizetni kell, melyek nem 
léteznek, azon vidékeken, hol a makk is csak min
den tiz évben érik meg egyezer, ott minden évben 
fizessenek a mellékes haszonvételektől adót, és a le
gelőktől, a hová a marhával férni nem lehet, fizetni 
kell, mert az utasításban ben van: ez igaztalan. 

Micsoda igazság volna abban, midőn a pénz
ügyminiszter átvesz annyi millió adóhátralékot, 
melyet a múlt kormány bevenni nem tudott, mert 
behajtani teljes lehetetlen volt, ha ő azon adóhátralé
kokat is, melyek már akkor elviselhetlenek voltak, 
követelné? Ez által az adófizető azon vidéke
ken, hol kiváltképen az erdő van tulherhelve, ha
bár a tőkéhez fog folyamodni, de fizetni teljesen 
képtelen. 

Annálfogva én ezen szakasznak egészen ki
hagyását ajánlom, és felhivandónak vélem a t. 
pénzügyiminisztert, hogy e tekintetben terjeszszen 
elő törvényjavaslatot és hozzon indítványba olyat, 

mely által létesíthető' lenne az, hogy minden 
ilyes hibák és szembeszökő tulterheltetések ki
javíttassanak és ilyenek a múltra nézve is, leg
alább annyiban, a mennyiben igazságosak, 
kárpótoltassanak. 

Deáky L a j o s : T. ház! Ha visszatekintünk 
az 1861. országgyűlésre, s olvassuk a kormány 
és az azt pártoló többségnek ezen már többnyire 
törvényesített adónemeknek törvénytelensége ellen 
tartott beszédeit, és összehasonlítjuk a mostani 
törvényjavaslattal, mely akkoron törvénytelennek 
ítéltetett el, s látjuk, hogy az igazságtalan adózta
tást a kormány és pártja most még nem hogy orvo
solni ajánlaná, hanem a túlterhelést jövőre nézve 
törvény által akarja biztosítani: megvallom, cso
dálkozom az embereken, mikép férhet meg valaki
ben két oly különböző elem. A törvény, különösen 
a Verbőczy prológusa megmondja, milyennek 
kell lenni a törvénynek, s többek közt azt is 
mondja, hogy annak rationabilisnak kell lenni, 
(lex est recta ratio ab aequitate tracta); én pedig 
abban rationabilitást nem látok, hogy ha valaki 
tul van terhelve, annak sérelme ne orvosoltathat-
sék, sőt sérelme orvoslásától eltiltatván, az egyenlő 
közteherviselés igazságszolgáltatása helyett , an
nak ellenkezője, a panasz visszautasítása, az igaz
ságtalan nyomás, mit még az osztrák se követelt, 
decretáltassék. 

Ha magát a partiumot veszem föl: adózás 
tekintetében a partium, minthogy ilyen amphibi-
ális életei; élt, hogy most Erdélyhez, majd Ma
gyarországhoz tartozott, az erdélyi adózások sze
rint terheltetett, hol egyszer a földmérés ugy haj
tatott végre, hogy terület tekintetében minden 
községi föld többreméretett, mint a mennyi az igaz
sággal megegyezett volna. Annakutána a föld jö
vedelme többre becsültetett, mint a mennyi jöve
delmet valósággal beadott. Ezen rósz mérés s ezen 
rósz becsű következtében. (Nagy Zaj. Elnök csen
get) tehát, mondom, ezen rósz becslés és osztályo
zás következtében a partium az erdélyi adózás 
szerint már tul volt terhelve, 10%-nyi földadót 
fizetvén. Midőn Magyarországhoz csatoltatott, a 
javadalmakban nem részesittetett ugyan, de a mi 
a terhet illeti, 10% helyett 16%-nyi földadóval 
rovatott meg. 1866-ban, midőn az absolut kormány 
még fenállott, a korlátnok elismerte, hogy e 
tekintetben a partium méltatlanul van terhelve, és 
reményünk lehetett az orvoslás iránt. Most szomo
rúbb helyzetbe esünk ezen törvényjavaslat elfoga
dása által, mert még azon reményünk sem lehet, 
hogy legalább egyszer valamikor sérelmeink or
vosoltatni fognak. A mi magát a tulterheltetést 
illeti adó tekintetében, a partium egy szinvonalon 
áll Debreczennel; ellenben a mi a jótéteményeket 
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illeti, e tekintetben semmiben sem részisittetvén, 
nagyon hátra áll. 

Én óhajtottam volna, hogy ha midőn mint 
képviselő visszatérek számolni, legalább mond
hassam a népnek, hogy ha az alkotmányt előbbre 
nem vihettem i s , de hátrább sem taszitottam. 
Óhajtottam volna , hogy legalább biztathassam 
azzal, a mivel a Majláth-kormány alatt biztathat
tam, hogy ez a törvénytelen tulterheltetés, ez az 
erdélyi és magyarországi vegyes adó nem csak 
meg fog szűnni, hanem a múltra nézve is orvosol
tatni fog. 

Ha a miniszteri törvényjavaslatnak ezen 
pontja törvény erejére emeltetik, azon esetben kü
lönösen a partium a maga sérelmeinek orvosolá
sától teljesen és tökéletesen el fog ejtetni. Ezért s 
a közigazság érdekéért én ezen 14. szakasz kiha
gyását kérem. 

BabeS VinCZe : T. ház! Én megvallom, 
hogy a mi a 14. szakasz szerkezetét illeti, nekem 
valami különös ez az egész értelmezés, mert az 
mondatik abban, hogy a becslés helytelenségével 
indokolt tulterheltetés czimén a múltra nézve kért 
adómegtéritésnek helye nincsen. Mikor az ember 
ezt olvassa , azt következtethetné , hogy a jövőre 
igen is helye van; pedig azt tartom, vagy legalább 
ugy látom átalában felfogni a törvényt, mintha a 
jövőre nézve sem lehetne helye. Ha az áll, hogy 
csak a múltra nézve nincs helye , akkor nekem 
ezen tartalom azért tetszik szörnyűnek, mert tör
vényt alkotunk a múltra nézve, pedig az ritka és 
ugy szólván anomál eset, hogy a múltra nézve 
törvényt alkossunk, annál inkább, miután a múltra 
nézve létezett egy indemnity által helybenha
gyott rendelet, melyből jogok származtak , me
lyeket most utólag uj törvény által meg aka
runk szüntetni. Tehát ebbe legalább én csekély 
véleményem szerint nem tudnék beleegyezni, hogy 
a múltra nézve mondjuk ezt ki, mert először igaz
ságtalanság és másodszor anomália. Ha pedig ezt 
a jövőre nézve kimondjuk, akkor megint különös
nek tetszik a törvény, mert első eset volna, hogy 
valamely tiszti hatósági intézkedés ellen orvoslás
nak helye ne lehetne. Ha a törvény azt mondja , 
hogy bizonyos tiszti eljárás vagy tevékenység 
ellen orvoslásnak vagy felebbvitelnek helye nincs, 
akkor csak azt lehet föltételezni, hogy azon eljá
rás hibás nem lehet, vagy hogy azon eljárás által 
elkövetett hibát orvosolni nem szabad. En részem
ről azt tartom , hogy alig van itt köztünk egy is, 
ki azt merné állítani, hogy tiszti eljárásban hiba j 
nem lehet, s ennek következtében szintén azt sem 
merné állítani senki, hogy az elkövetett hibát or
vosoltatni nem szabad. Ugyanazért én megvallom, 
nem tudnék semmikép ebbe beleegyezni, mert nem 
látok abban sem logikát, sem méltányosságot, sem 

igazságot; s ennélfogva azokkal szavazok, kik azt 
mellőztetni indítványozzák. 

Borlea Zsigmond : T. ház! Ha átolvassuk 
ezen 14-dik szakaszt, mely így szól : „A becslés 
helytelenségével indokolt tulterheltetés czimén a 
múltra nézve kért adómegtéritésnek helye nin
csen," kétségtelennek tűnik k i , hogy maga a t. 
pénzügyminiszter úr i s , midőn ezt beadta, meg 
volt győződve, hogy ily becslés helytelensége 
által tulterheltetések léteznek , s így sokakon 
igazságtalanság történt. Már, kérem, ha meg va
gyunk valamiről győződve, hogy igazságtalanság 
létezik, és törvény által mondjuk ki, hogy mi az 
igazságtalanságot orvosolni nem akarjuk , én ezt 
szintén igazságtalanságnak tartom ; és hogy való
ban vannak sok ily esetek , azt bizonyára maga a 
pénzügyminiszter is jól tudja : mert erre vonatko
zólag sok folyamodás létezik kezei között, melyekre 
máig sem adatott válasz. Tudnék esetet mondani, 
hol egész községek oly kopár s csupa kőszikla 
földje, melyen nem csak fű, de még fácska sem 
terem , második, sőt első osztályba van felvéve, s 
e tekintetben évek előtt adatták be folyamodások, 
melyek mind ez ideig siker nélkül maradtak; s 
azon községek a mai napig is tömeges adó
val tartoznak, a mely adót akármiféle executióval 
sem fogja behajtani senki is, mert nincs honnan, 
miből, mert a túlbecsült haszontalan földön kivül 
más vagyonuk nincsen, ezt pedig senki, még ingyen 
sem, annál inkább pénzért senki sem veszi meg. 
És ha azt mondja a törvény, hogy nem lehet ily 
igazságtalan adóztatás ellen orvoslást szerezni, 
ezen adóhátralékokat utóvégre mégis el kell en
gedni: mert azon földet, ha oda viszik is a dobot, 
ha el akarják is adni, mint mondom, nem veszi 
meg senki, mert maga a község, maga a tulajdo
nos szintén kész lenne azt ingyen is odaadni, csak 
szabadulhasson tőle s általa a túlterhelő adótól. Már 
ha azon szegény község vagy szegény ember nem 
oka annak, hogy az illető pénzügyi hivatalnok. 
vagy minek nevezik, ki felbecsülte, azt vagy nem 
értette vagy túlbuzgóságból tette azon okból, hogy 
magának az illetőknél szerezzen tekintélyt és sze
rezzen jobb állást és érdemet, azt túlbecsülte más
részt azért, mert ezen hivatalnokok nagyon ko
moly emberek, hogy azért maga a birtokos bűnhőd
jék : ezt én igazságtalan s méltatlan eljárásnak 
tartom. Igazság s méltányosság szempontjából tehát 
én részemről pártolom Szaplonczay képviselőtár
sam indítványát. 

Nicolics Sándor: Pár szóm volna csak még' 
az előttem mondottakra nézve. A III-dik osztály 
módositáványa szintén csak a már beadott folya
modványokra vonatkozik, és csak azt kívánja, 
hogy a kért adómegtéritésnek a múltra nézve 
helye ne legyen, hanem az csak a folyamodások 
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beadása napjától számítandó. Én ugy hiszem, ha 
a folyamodások igazságosak, az igazság azt kí
vánja , hogy a túlterheltetés a múltra nézve is 
tekintetbe vétessék, s azért azt hiszem, hogy nem 
lehet mondani, hogy az én módosiványom — mint 
azt Mihályi tisztelt barátom monda — szűkkeblű, 
hanem akkor inkább a másik rnódositvány az : mert 
az én módositványom azt mondja, hogy átalában 
mind azon ügyek, melyek függőben vannak elin-
tézendök ; tehát ha igazságos a kérelem, ez az igaz
ság szerint intézendő el. üjolag ajánlom rnódosit
vány ómat. (Szavaz-ihnk !) 

Lónyay Menyhért pénz ügyér : Ámbár 
már tegnap e tárgyról részletesen szóltam, midőn 
a 2-dik szakasz tárgyalása alkalmával szerencsém 
volt elmondani nézeteimet az iránt, hogy mindaddig, 
mig uj adóalap nem állapittatik meg, a tiszta jöve
delmi kiszámításnak változatlannak kell lenni ; s 
ámbár a 14-ik szakasz ezen elv alkalmazását fog
lalja magában, s most ezen szakasz tárgyalásánál 
többnyire ugyanazok mondattak el, mik a 2-ik 
szakasznál már felhozattak, és tehát az indokokat 
ismételnem kell : kötelességemnek ismerem mégis 
lehetőleg röviden elmondani nézeteimet az iránt, 
miért szükséges ezen 14-ik szakasznak megtartása. 

A törvényjavaslat első szakasza kifejezi azt, 
hogy ezen, jelenben a földadó kivetésének alap
jául szolgáló munkálatot a ház sem tartja tökéle
tesnek; sőt maga a minisztérium i s , midőn ezen 
javaslatot beterjesztette, kimondá annak szükségét, 
hogy kimerítő törvényjavaslat mielőbb terjesztes
sék elő az összes földadó reformjára nézve. To
vábbá azon alkalommal, midőn Tisza László t. 
barátom előhozta , hogy addig is , mig egy részle
tes törvényjavaslat az adó alapjára nézve előter
jesztetik, a kiáltó hibák kiigazítására nézve szüksé
ges mielőbb intézkedni, és ez iránt indítványt is 
tet t , ez alkalommal bátor voltam, megemlíteni, 
hogy én is helyeslem nézeteit, hogy vannak külö
nösen az erdőkre nézve oly körülmények, melyek 
megkívánják azt, hogy addig is, mig a törvényho
zás az összes földadó alapjára nézve végleg intéz
kedik, szükséges lesz bizonyos könnyítéseket lehe
tővé tevő eljárást életbe léptetni azon esetekben, 
hol a túlterhelés igen súlyos. 

Nem levén tehát senki a t. ház tagjai közt, ki 
ne óhajtana mentül előbb uj rendszeres és az 
igazsággal inkább megegyeztethető földadóalapot 
felállítani: a most fenálló adóalap elleni reclama-
tióknak oly széles tért engedni, mint azt több kép
viselő úr kívánta, ugy hiszem, helyes nem lenne. 

Azon nézetet, melyeta Ill-ik osztály előterjesz
tett, megvallom, részemről annál kevésbbé helye
selhetem, mert ha megengedjük a reclamatiót, nem 
lehet azt megszorítani egyedül az eddig már be
adott folyamodásokra, hanem ki kellene terjesz

teni á ta lában, és meg kellene engedni, hogy mind 
az, ki túlterhelve érzi magát, a szabályok értelme 
szerint a kiigazítást kívánhassa; de ekkor viszont 
meg kellene engedni azt i s , hogy oly esetekben, 
midőn az adózók aránylag kevésbbé vannak ter
helve, az állam is megtehesse reclamatióit és igaz
ságosabb megterheltetést kérhessen. Mi lenne en
nek következése? Nem más, mint hogy oly adó
rendszerre nézve, melyet magunk is mielőbb mec 
akarunk változtatni, egy hosszadalmas, költséges 
és sok munkával járó ujabb reclamatiót hoznánk 
be, mi, miután a törvényhozás az adóalapot nem 
sokára úgyis meg fogja változtattatni, bizonyára 
szükséges és helyes intézkedésnek nem lenne 
mondható. 

Egyik t. képviselő úr által előhozatott, hogy 
ezen szakasz csak a múltra nézve beadott kérvé
nyekről szól. Igenis : mert a jövőre nézve annyival 
kevésbbé szükséges intézkedni, miután a 2-ik sza
kaszban a t. ház kimondotta azon elvet, hogy a 
jelen adó a fönálló adósorozati munkálatban ki
mutatott egész évi tiszta jövedelemre vetendő; 
tehát a jelen évi adó kivetésére nézve az alapot a 
ház már megállapította, a melyet reclamatio utján 
megváltoztatni nem lehet. 

Méltóztassanak tekintetbe venni , mit kivan a 
III-dik osztály ? Azt kívánja, hogy az adókivetés 
alapjainak kiigazítása érdekében a már beadott 
folyamodványok, akár a térmérték, akár a becslés 
és osztályozás helytelenségeivel legyenek indo
kolva, érdemök szerint intéztessenek el. 

Megjegyzem itt, hogy a térmérték kiigazítá
sát előhozni szükségtelen volt, miután a törvény
javaslat azt ki nem zárta: mert az ily recla
matiót mindig lehet beadni, és h.% az alapos, és 
valaki igazolni képes, hogy térmértéke kevesebb, 
kiigazításnak mindig van helye. A reclamatio 
folytán a kiigazításnak a szerkezet szerint egye
dül a becslés helytelenségével indokolt kérvé
nyekre nézve nincs helye; de a térmértékre nézve 
tett reclamatiók, mint mondám , minden körülmé
nyek közt megtehetők és minden reclamatio tekin
tetbe veendő. 

Egyébiránt méltóztassanak tekintetbe venni 
azt, hogy az utólagos reclamatiót a kisebb birto
kosok nemigen kívánták; többnyire nagy uradal
mak reclamálnak s többnyire igen nagy összegek 
miatt, a mint erről igen számos esetben magam is 
meggyőződtem: és mit mutatnak ki ? azt-e, hogy az 
illető haszonbér vagy a birtokárak szerin tul vannak 
terhelve? Nem, hanem mindig hivatkoznak az adó 
behozatalakor kiadott rendeletek egyes szakaszaira, 
s ennek alapján kívánnak adóelengedést, és pedig 
többnyire nagy összegekre nézve. 

Tehát az adóalapon, melyet törvényhozási 
utón magunk is ugy akarunk változtatni, nem tar-
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tanám czélszerünek a reeíamatióknak oly széles 
értelmet adni : mert ha csupán csak azokra ter
jesztjük ki, melyekre nézve a III. osztály kívánja, 
t . i . a kik már beadták folyamodásukat, ennek kö
vetkezése az lenne, hogy leginkább csak azoknak 
nyittatnék tér a reelamatióra, kik nagyobb költ
séget is képesek elviselni, t. i. nagy uradalmak 
nagy összegeket kívánnának megtéríttetni. Ez ál
tal az adóalap is kisebbittetvén, ennek következése 
az lenne, hogy az adótételt kellene emelni: emelni 
még ott is, hol az adó leginkább aránytalan, mint 
p. o. az alföldön, honnét csekélyebb mérvben ada
tott be reclamatio. 

Miután tehát meg akarjuk változtatni az 
adóalapot s czélszerübben akarjuk rendezni; miu
tán továbbá a reclamatiók beadására záros határ
idő Tolt kitűzve, mely a határidő régen lejárt; 
végre, miután a 2-ik szakasznak elfogadása által 
már a jelen alapot elfogadni méltóztatott: arra ké
rem a t. házat, méltóztassék a szerkezetet megtar
tani. (Elfogadjuk!) 

E l n ö k : A szerkezetet a bizottság minden 
észrevétel nélkül elfogadja j azonban a házban 
több részről ostromoltatott és több rendbeli módo-
sitvány adatott be. Első kérdés: vajon a szerkeze
tet, ugy a mint van, elfogadja-e a t. ház? A kik 
elfogadják, méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) 
Most ellenpróbát kérek: méltóztassanak felállni, a 
kik nem fogadják el. (Megtörténik) Az összeolva
sást bajos megtenni, a többség igen csekély, s a jegy
ző urak nem vállalják magokra a felelősséget az 
összeszámítás pontosságáért. (Zaj. Név szerinti sza
vazás !) 

Bónis Sámuel: 1848-ban az vo't a szokás. 
hogy az elnökség a jegyző urak által szakaszon-
kint számíttatta össze a házat. (Zaj) 

Elnök (csenget): A jegyző urak le fognak 
menni és szakaszonkint fogják a szavazatokat 
összeszámítani. Méltóztassanak felállani azok, kik 
a szerkezetet elfogadják. (Megtörténik.) Most mél
tóztassanak azok felállani, kik a szerkezetet nem 
pártolják. (Megtörténik) Méltóztassanak leülni. 

Csengery Imre jegyző: 129 szavazott az 
elfogadás. 117 az el nem fogadás mellett. 

E l n ö k : A t. ház ennélfogva 129 szavazattal 
117 ellen elfogadta a szerkezetet. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 15-ik sza
kaszt) 

Zichy Anta l előadó*: A központi bizottság
nak nincs észrevétele. 

Elnök: A törvényjavaslat részletes tárgyalása 
be levén fejezve, annak végleges megszavazása a 
szabályok értelmében a holnaputáni napra tűze
tik ki. 

Következik a törvényjavaslat a házadóról. 

Mindenekelőtt a pénzügyi bizottság jelentését kell 
felolvasni. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a pénzügyi 
bizottság jelentésének első részét). 

ElnÖk: Méltóztatnak kívánni, hogy a tör
vényjavaslat újból felölvastassék ? (Nem!) Ennél
fogva felolvasottnak vétetik. 

E tárgyban külön vélemény adatott be, mely 
fel fog olvastatni. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa Ghyczy Kál
mán, nógrádi Szontagh Pál és Várady Gábor külön 
véleményét"*). 

Zichy A n t a l e l ő a d ó : Az osztály többsége 
az előterjesztett törvényjavaslatot s alapelveit, a 
külön vélemény ellenében is helyeselvén, a pénzügyi 
bizottság szövegezését a tanácskozás alapjául el
fogadta. 

G h y c z y K á l m á n : T. ház ! Én részemről nem 
osztozom azon véleményben, hogy a tényleg bér
be adva lévő házak az országban mindenütt falun 
és városou is házbéradó alá vétethessenek. 

Kis összegben kifejezhető csekélv adókat kivé
ve, alig van egy adónem is, mely hosszabb időfolya-
mon át elviselhető lenne, ha az adófizető által részben 
legalább másra nem hárittathatnék. így a földbrrto-
kos, midőn termése rósz, az árak alacsonyak, nem 
egyszer tőkéjéből is fizeti adóját; de ezen állapot 
nem lenne elviselhető, ha viszont nem lennének 
évek, a melyekben jó termés, kielégítő árak mel
lett a folyó s múlt évi adóját is terményeinek árá
ban a vevőktől visszanyerheti. Az iparüző, a keres
kedő adóját üzleti költségeihez számítja, azokat 
reá veti eladandó portékáinak árára, s normális 
viszonyok között abban a vevőtől adóját vissza
veszi : 

Még inkább áll ez a házbéradónál, melynél 
akkor, midőn a tulajdonos saját házát nem lakja, 
a ház bérlői által kell fedeztetnie a házban fekvő 
tőke kamatainak s adójának is, mert különben 
az adó nem terhelné a jövedelmet, az adóknak egye
dül lehetséges tárgyát, hanem magát a tőkét tá
madná meg, s utóvégre fel is emésztené. 

Innét kettő következik: először az, hogy a 
házbéradót valóság szerint nem annyira a házbir
tokos, mint nagy részben legalább a bérlő fizeti; 
másodszor az, hogy miután a lakás oly nélkülöz-
hetlen kelléke az élet fentartásának, mint például 
az élelmi .szerek és ruházat, a házbéradó, gyakor
lati eredményét tekintve, a valóság szerint egy 
neme a fogyasztási adónak, melyet a bérlő ép ugy 
fizet a lakáshasználatért, mint például az élelmi 
szerekért fizeti, melyeket felhasznál. 

Ezen szempontból tekintve, egészen máskép 

' ) Lásd az Irományok 251 . számát. 
-) Lásd az Irományok 251. számának VII. mellékletét. 
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mutatkozik a házbéradónak hatása oly városok
ban és községekben, melyekben az ipar és keres
kedés virágzik, vagy a melyek nagy számú hiva
talos személyzetből álló testületeknek székhelyei: 
és egészen más hatása van oly városokban és köz
ségekben, melyekben a lakosok leginkább mezei 
munkával foglalkozván, nagyobb mérvben ipart 
és kereskedést nem folytatnak. 

Az első helyen emiitett községekben számos 
vagyonos család létezik, melynek saját háza nincs, 
de nagyobb szállásra szüksége van. Ott a szállások 
keresettek ; keresettek nagyobb szállások is, ennél
fogva aránylag drágábbak a kisebbeknél. Ily 
helyeken a házbirtokos adóját nagy részben bér
lőire áthárítja, és viszont a házbéradóban fekvő 
fogyasztási adót azok fizetik, kik annak megfizeté
sére anyagi tehetségöknél fogva képesek ; ellenke
zőleg oly helyeken, melyekben a szállások nem 
keresettek, a kereskedés és ipar nagyobb mérvben 
nem honos, minden, némileg vagyonosabb család
nak saját háza van. Ott a lakosok földmiveléssel 
foglalkoznak, s a mennyiben iparosok is, csak ki
sebb ipart, közönséges kereskedést és mestersége
ket űznek. I ly helyeken a nagyobb szállások nem 
keresettek, és igy aránylag olcsóbbak ; a kisebbek
nél bérben csak oly lakosok laknak, a kik elég 
tehetséggel nem birnak arra, hogy saját számukra 
házat vegyenek; ily helyeken tehát a kisebb la
kások számosabbak, keresettebbek és igy arány
lag drágábbak is a nagyobbaknál; ily helyeken 
a házbéradóban rejlő fogyasztási adót leginkább a 
szegényebb néposztály viseli. Ha ily helyeken be-
hozatik a házbéradó, a helyes adózási rendszerrel 
ellenkező azon következése lesz, hogy a kisebb 
házak, és ennek következtében a szegényebb sorsú 
polgárok fognak inkább adóval terheltetni, mint 
a nagyobb lakások bérlői, a vagyonosabb polgá
rok, és még inkább, mint azok, a kik saját házaik
ban laknak. 

Tanúsítják ezt, t. ház, azon adókulcsok is, 
melyeket a pénzügyi bizottság részint jelentésében, 
részint a törvényjavaslatban bemutatott. Ezen adó
kulcsoknak összehasonlításából kitetszik, hogy 
például a legkisebb ház, mely egy szobából áll, 
ha azt a tulajdonos maga lakja, fizetni fog ezen 
adókulcs szerint 60 krajczárt adó fejében. Ha pe
dig ezen szobát egy évre 20 írtjával bérbe adja, 
csaknem 4-szer annyit fizet, t. i. 2 frt 24 krt. Két 
szobás háztól, ha a tulajdonos lakja, fizetni fog 1 
frt 60 krt. Ha szobánkint 20 forintjával bérbe 
adja, 3-szor annyit fizet érte, t. i. 4 frt 48 krt. Es 
igy tovább lehet az adótáblázaton menni, és min
denütt ily különbség fog kitűnni; kevésbbé azon
ban már a nagyobb házaknál; de még egy 35 
szobából álló kastély is, ha a tulajdonos maga la
kik benne, a pénzügyi bizottság által előterjesztett 

KÉPV. H. NAPLÓ 186%. vni. 

törvényjavaslat szerint 100 forintos adót fog fizet
ni ; de ha azon 35 szoba egyeseknek 50 forintjával 
lenne bérbe adva, azoktól 4 forint hijával 200 frt 
fogna adóképen fizettetni. 

Ezen tekintetekből azon nézetben vag} ok? 
hogy a házbéradó csak ott hozatik be helyesen, 
hol a lakásoknak legalább legnagyobb része bérbe 
van adva: mert épen ezen körülmény bizonyítéka 
annak, hogy az ily helyeken az iparnak s keres
kedésnek bizonyos nagyobb élénksége van, na
gyobb a kereset, a szállások keresettebbek, és igy 
a háztulajdonos házbéradójának egy részét áthá
rítja bérlőire, és igy tőkéjének megcsonkítását el
kerülheti. 

Más részről viszont a házbéradóban rejlő fo
gyasztási adót a honpolgároknak vagyonosabb ré
sze fogja viselni. Minden egyéb helyeken, ha a ház
béradó átalában behozatott, ha csak nem oly cse
kély, hogy az államnak nem jövedelmez, az abban 
rejlő fogyasztási adót azok a honpolgárok fogják 
viselni, kiknek sorsán könnyíteni kellene, a szegé
nyebb néposztály. Elismerte ezt, t. ház, az adóz
tatásnak nagy mestere, az osztrák burocratia i s : 
mert mindamellett, hogy kész volt az adókat fel
szedni mindenütt, a hol lehetett, a házbéradót 
mégis csak oly községekre terjesztette ki, melyek
ben fele legalább a lakásoknak bérbe volt adva; 
s ugyané szabály követtetik most is ő felsége többi 
országaiban számos évek óta panasz nélkül. 

A pénzügyi bizottság maga is elismeri, hogy 
a házbéradó, Buda-Pestet talán kivéve, túlterhe
léssel jár . Helyes-e tehát az, hogy mégis ezen túl
terhelést az egész országra kívánja kiterjesztetni? 
Az igaz, a pénzügyi bizottság a házbéradó túlter
helésére némi mérséklést hoz javaslatba az által, 
hogy a házak tiszta jövedelméből Buda-Pesten 24 
%, azon helyeken, hol a házbéradó már eddig is 
be volt hozva, 2 0 % , a többihelyeken pedig 16To
kot véleményez adóképen fizettetni. 

De nézzük most már ezen intézkedésnek gya
korlati eredményét, ha az most, az évközepén fog 
életbe lépni, midőn már a házbérszerződések meg 
vannak kötve és meg nem változtathatók. Az adó-
leszállitás ez esetben azon helyeken, hol a házbér
adó már jelenleg is be van hozva, valóságos aján
dék lesz a háztulajdonosok részére, kik adójokat 
bérlőikre rég áthárították, és ez adóleszállitás jó
tékonyságát nem azok fogják élvezni, kik az adót 
viselik: a bérlők. Azon házaknál, melyekre nézve 
a házbéradó most hozatik be, az igaz, ezen adót ez 
évben a tulajdonos fogja, talán tőkéje rendes ka
matainak csorbításával, viselni; de jövőre ezen 
ujonan behozandó házbéradó vagy nagyobb lesz 
annál, melylyel az illető házat osztályadó által is 
meg lehet róni, vagy nem lesz nagyobb : ha na
gyobb lesz az általam előbb elmondottak szerint 
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e tulterheltetés, ismét a szegényebb sorsú polgáro
kat érendi; ha nem lesz nagyobb, akkor minek 
hozunk be nagy fáradsággal, idővesztegetéssel és 
ujabb zaklatással egy uj adónemet, mikor ugyan
azon czél a jelenleg már meglevő osztályadó fel
emelése által egyszerűbben is elérethetik? 

Az szokott mindezekre mondatni, hogy nem 
helyes, miszerint némely kisebb községek az or
szágban hazbéradóval terheltetnek, midőn más 
nagyobbak az alá vetve, mint például Szeged, 
Szabadka, nincsenek. Nézetem szerint ezen ellen
vetés a viszonyoknak félreismerésén alapszik. 
Mert arra nézve, vajon valamely község a kö
rülötte fekvő nagj'obb vagy kisebb vidék ipa
rának, kereskedésének gyülpontja legyen ? arra 
nézve, vajon valamely községben a szállások 
keresettek-e vagy nem'? nem a községnek nagy
sága, hanem egészen más körülmények határozók. 
Alföldi városaink, melyek leginkább mezőgazda
sággal foglalkoznak, és másutt is , oly városok, 
melyek különféle körülmények miatt elszegényed
ve, az ipart és kereskedést kellőleg nem fejthetik 
ki, jobbára csak név szerint városok; lakosaik, 
mint mondám, mezőgazdasággal foglalkoznak, 
ugy mint falun, csak közönséges mesterségeket és 
kisebb kereskedést űznek; és e tekintetben nem 
hasonlíthatók más községekhez, melyek kedvezőbb 
viszonyoknak örvendenek. í gy például csak egy 
esetet akarok felemliteni. Szliácson csak három, i 
Füreden csak 1 i ház van házbéradó alatt, és fel- j 
teszem, hogy fürdőhelyeinken, melyek liázbéradó 
alatt vannak, talán egyikben sincs annyi ház. 
mint például Szeged vagy Szabadka egy utczáján : 
s mégis ki mondhatná, hogy ha liázbéradó létezik, 
azon helyek házbéradó által, mindamellett, hogy 
oly csekély számú házakból állanak, méltán meg-
nem rovathatnak? 

Ei.ek körülbelül indokaim arra, hogy a ház-
béradót átalában minden tényleg bérben levő há
zakra nézve kiterjesztetni nem óhajtom. Ezek in
dokai annak, miszerint én a jelen évre, ezen átme
neti korszakban, a házadó reformjának behozata
láig, a házbéradót azon helyeken, melyeken az je
lenleg is létezik, meghagyatni kívánnám: mert 
ezen helyeken 16 évi gyakorlat után a helybeli 
lakosok közt a viszonyok már kiegyenlittettek s 
az adó áthárítása ott már régen megtörtént, és e 
létező viszonyt, ideiglenes intézkedéssel, megza
varni nem óhajtom. 

A házbéradó, átalában a házadó gyökeres re 
fornrja egyik fő kellékének pedig azt tartom, hogy 
a liázbéradó helyett, kihagyván átalánosan a kisebb 
szállásokat az adó alól, lakbéradó hozassék be, mely 
egyenesen azoktól szedessék, kik a lakásokat birják, 
akár tulajdonosok, akár bérlők legyenek azok : mert 
ez által el lenne kerülve, hogy a háztulajdonosok 
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egyszersmind adószedői legyenek az államnak, s el 
lenne kerülve az, hogy ezen állásukkal visszaélve, 
azon tul, mit állami adó fejéb n bérlőiktől méltán 
szedhetnek, azoktól még saját magok számára is 
sarczot szedhessenek. 

Még két intézkedés van a törvényjavaslatban, 
melyre nézve némely észrevételeket kell tennem. 

Azt rendeli t. i. a törvényjavaslat, hogy oly 
községekben, melyekben a lakásoknak harmad 
része bérbe van adva, az általa megállapított ház-
osztályadókulcs 50%-kai vagyis felével íelebb 
emeltessék. Erre nézve azon észrevételem van, 
hogy elismertetik, miszerint az ily községekben 
a házaknak csak egy harmad része adható bérbe, 
két harmad része, bérlőnemlevén, bérbe nem adható. 
Hely es-e tehát, hogy ezen kétharmad rész oly javada
lom miatt sújtassák adóval, melyet ex supposito nem 
élvezhet ? 

Az mondatik a pénzügyi bizottság által, hogy 
ily községekben a házak nagyobb becsüek, mint 
például egy félreeső faluban, hogy egy 8—9 
vagy 10 szobás ház más értékű ily városban, mint 
falun. Igen elismerem, hogy ily házaknak értéke 
nagyobb a városokban, mint falun, sok városban 
könnyebben kibérelhetők, mint hasonló házak a 
falukon, melyeknek birtok nélkül csekély hasznuk 
és jövedelmök van ; de összekötve ily nagyobb há
zak falun is becses értéket képviselnek, és azon 
család, mely lakásául 8 —10 szobát igényel, minden 
esetre ugy falun, mint városban azok közé tartozik, 
melyeket módosabbaknak szoktunk nevezni. Elis
meri a pénzügyi bizottság, hogy ily városokban 
az általa ajánlott intézkedés leginkább a szegény 
néposztályt fogja sújtani: de azt is mondja, hogy 
ily városokban a szegény sorsú polgároknak na
gyobb keresetök is van, és azért 2 — 3 annyi kereseti 
adót és fizetnek, mint a falusi lakosok. Ez igaz; de 
nagyobb kereset mellett nagyobb kereseti adót 
is fizetnek; és igazságos-e az, hogy valaki 
azért, mert nagyobb kereseti adót fizet, nagyobb 
házbéradót fizessen ? 

Azt mondja továbbá a pénzügyi bizottság-
hogy törvény által rendeltessék el, hogy oly há
zaknál, melyekben nyitott helyiségek vannak, az 
adó 100%-kai emeltessék, vagyis kétszereztessék. 
I ly nyitott helyek között nagy Különbség van. 
Én elismerem, hogy például a városok piaczain és 
népesebb utczáiban a házak jövedelmezésére egy 
vagy több ily nyitott helyiség nagy befolyással 
van; de ez nem áll a városoknak valamely félreeső 
helyiségeire nézve: és mégis egyaránt megkettőz
tetik a ház adója, akár egy, akár több bolt van 
abban, akár a város piaczán, akár szélén fekszik. 
Ha nem tagadhatom is, hogy némely városban 
némely szerencsésebb fekvésű házak házosztály
adó által talán ugy nem rovathatnak meg, mint a 
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házbéradó által, ha, mondom, ezt elismerem is : de 
kérdem, vajon i gazságos-e, hogy azért, hogy ily 
kivételes helyzetű házak adóval súlyosabban 
megrovassanak, minden hasonló sorsú polgárok is 
az egész városban nagyobb adóval terheltessenek 
o i y jövedelemért, a melyet, miután azt csak ki
vételes helyzetű házak élvezhetik, ők magok nem 
használhatnak ? 

Ezek után végezetül csak azt óhajtom indo
kolni, minélfogva egyezem meg abban, hogy a 
házosztályadó fölemeltessék? Legegyszerűbb lenne 
azt mondani: adjunk indemnityt a minisztériumnak, 
szedje az adókat átalában és igy a házadót is ez 
évben szintúgy, mint a múlt évben behajtotta. De 
ezt azon egy ok miatt nem lehet tenni, mert ha az 
adók ugy szedetnek be, mint az eddigi szabályok 
szerint, beszedendó'k, akkor azon jövedelem, mely 
az adókból befolyand, nem lesz elégséges az állam 
jelen szükségleteinek fedezésére ; több adónemek
nél tehát mind a minisztérium, mind a pénzügyi 
bizottság adófelemelést indítványoz. Az mondatik 
ugyan, iiogy ez csak igazságosabb felosztása az 
adónak; de én szeretem a gyermeket saját nevén 
nevezni. Az adó igazságos felosztásának kelléke 
az, hogy megmaradván a kivetett adó összege, 
azok, kik kevesebbet fizettek aránylag, inkább meg
rovassanak, a kik pedig többet fizettek, könyebb-
ségben részesittessenek ; ily könyebbségnek azon
ban a házadónál átalában, különösen a házosztály
adónál semmi nyomát nem látom: mert a házak 
mindegyik osztályának adója tetemesen felébb 
emeltetett. Az mondatik ugyan, hogy leszállittatik 
azon községeknek adója, melyek eddig is házbér
adó alatt voltak mintegy 3 2/4 °/0-kal, és az innét 
eredő hiányt a minisztérium 240,000 frtra be-
csüli, azon hiányt t. i., mely ez által az állam- j 
költségvetésben támadni fog. Úgyde azon összeg, 
melylyel a házosztályadónál a minisztérium többet 
előirányoz annál, mi abból eddig bevétetett, sokkal 
több, mert 672,000 frtra megy; és miután az állam
nak még a mellett is . hogy némely adók felemel
tetnek , mintegy 2,00,000 frtra íerjedő hiánya 
van: én részemről meg kívánom adni az államnak 
azt, mi az államköltségeink fedezésére szükséges ; 
és azért kérdeztem magamtól, hogy honnan fedez
tessék e szükséglet? A házbéradót felemelni nem 
lehet: de a házosztályadó, valljuk meg. a többi, je
lenleg létező adókhoz képest aránylag legcse
kélyebb és némi felemelést minden esetre meg-
bir —mely kulcs szerint? a többség vagy kisebb
ség által javaslott kulcs szerint.vagy más módon? 
azt a t. ház bölcseséga határozandja el. 

Én részemről a bázadó fölemelésénél két el
vet tartok figyelembe veendőnek. 

Először azt, hogy a legkisebb házak épen ne 
részesittessenek ez adófelemelésben, a kisebb házak 

kevésbbé, a közép nagyságúak inkább, a legna
gyobbak pedig leginkább rovassanak meg, mert 
azt hiszem, hogy az adó kivetése csak akkor 
igazságos, ha az illető adófizető anyagi tehetségé
hez aránylag történik. Meglehet, hogy ez által 
némely egyes nagy házak tán súlyosabban is súj
tatnak ; de ezen házak alatt az osztályzat szerint 
olyanok értetnek, melyek 15 — 20 — 30 szobából 
állanak: ha ezek városban vannak kibérelhetek s 
ez által szaporodik jövedelmök: ha pedig falun 
vannak, mint ilyenek ott is nagy értéket képvisel
nek ; de bizonyos tekintetben fényűzési czikknek is 
vehetők, és mint ilyenek is megadóztathatok. 

A második szempont, melyet figyelembe 
venni kivánok, az, hogy adassék meg az államnak, 
mi költségeinek fedezésére szükséges; de többet 
ennél megadni részemről nem óhajtok, és épen ez 
oka annak is, hogy a többség által javasolt tör
vényjavaslathoz részemről nem járulok: ruert elő
ször azon törvényjavaslat szerint a házbéradónak 
átalános behozatala és az adókulcsnak megálla
pítása által, ugy mint t. i. a törvényjavaslatban 
meg van állapítva, leginkább a szegényebb sorsú 
polgárok, a közép nagyságú házak birtokosai súj
tatnak ; és más részről azért nem járulok a tör
vényjavaslathoz, mert nézetem szerint a pénzügyi 
bizottság miniszteribb volt a minisztériumnál, 
sokkal többet ajánlott meg a minisztériumnak, 
mint a mennyit az maga a házosztályadó fejében 
követel. A mint említem, mintegy 672 ezer frtra 
megy azon összeg, melylyel a minisztérium az idén 
a ház osztályadó fejében jövedelemképen többet 
előirányzott, mint ezen adónem eddig behozott; 
ezen 672 ezer frtot már azon adókulcs, mely a 
törvényjavaslatban a házosztályadóra nézve meg
állapíttatik, bőven behozza ; sőt többet hoz be, mint 
azon adókulcs, melyet a kisebbség tervez : mert a 
törvényjavaslatban megállapított kulcsban a közép 
nagyságú házakra nézve van az adófelemelés na
gyobb mérvben behozva ; ezen középnagyságú há-
zok pedig sokkal számosabbak, mint a nagyob
bak, melyeket a kisebbség javaslata inkább ter
hel, és ennélfogva vagy 20 ezer írttal többet 
fog behozni azon adókulcs, melyet a törvényja
vaslat állapit meg, mint az, melyet a kisebbség 
indítványoz. 

Ámbár tehát a házosztályadónak a törvény
javaslatban ajánlott adókulcs szerinti felemeléséből 
azon összeg egészen bejön, melylyel a minisztérium 
többet vár a házosztály adóból ez évben, mint 
mennyi abból eddig bejött: ezen felül a törvény
javaslat még kiterjeszti a házbéradót az egész 
országban minden tényleg bérben levő házra, e 
felett felével felemeli az általa megállapított táblá
zatban foglalt osztályzat szerinti házadót mind 
azon községekre nézve, melyekben egy harmad 

42* 
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része a lakásoknak bérbe van adva ; e felett meg
kettőzteti a házosztályadót mind azon házakra 
nézve, melyekben nyitott helyiségek vannak. Ezen 
intézkedésekből mennyi fog bejönni , kiszámítani 
nem lehet; de előre lehet látni, hogy számos, 
100,000-rekre menő összeget jöhetnek be. 

Ennélfogva ismétlem, hogy miután kész va
gyok megadni az államnak mind azon költségeket, 
melyek szükségletei fedezésére megkívántatnak; 
de ennél többet ezen adóval túlherhelt országban 
részemről megszavazni nem óhajtanék : e tekintet
ből a pénzügyi bizottság törvényjavaslatát a tár
gyalás alapjául el nem fogadhatom. (Helyeslés a 
bal oldalon.) 

Trefort Ágoston ; T. ház ! Azon feladatok 
közt, melyekkel a pénzügyi bizottság a t. ház bi
zalmából elhalmoztatott, a legnehezebbek egyike 
volt a házadóról szóló törvényjavaslat megálla
pítása. 

A törvényjavaslat, mebyet a bizottság a t. 
pénzügyminiszter úr hozzájárulásával a ház elé 
terjesztett, és mely miután az osztályokban tár
gyaltatott, most napirendre van kitűzve, sok időbe 
és munkába került: mindamellett én, és azt hiszem, 
a bizottság többi tagja is, nem hiszszük, hogy az 
valami tökéletes munkálat, mert hiszen tökéletes 
adótörvényeket alkotni mostanáig még senkinek 
sem sikerült. Kekünk ezen szerencse nem jutott; 
talán másoknak annak idején fog jutni. Mi meg
elégszünk azon öntudattal, hogy kötelességünket 
teljesítettük, midőn a pénzügyi helyzet szükségét 
az igazság és méltányosság tekintetével öszhang-
zásba hozni törekedtünk; és ezen öntudatban nem 
hagyjuk magunkat zavartatni semmiféle ellenveté
sek vagy megtámadások által. 

Egyébiránt bár mi legyen ezen törvényjavas
lat értéke, akár jó az, akár rósz: a t. ház belátásá
tól és akaratától fog függni, a mostani házadó
rendszert megtartani, vagy a külön véleményben 
kifejtett elvekhez csatlakozni, vagy végre a beter
jesztett és napirenden levő törvényjavaslatot el
fogadni. 

A mi a mostani házadót illeti: az csak addig 
volt tartható, inig nem ismertük s mig nem disser-
táltatott: mert nincs oly absurditás a világon, me
lyet nem lehetne fentartani, ha nem dissertáltatik ; 
de mihelyt ily dolog, tehát a mostani házadórend
szer is, discussio alá kerül, tarthatlanná válik, mert 
az igazságot, melyre minden adózási rendszernek 
fektetve kell lennie, egyenesen arczul csapja. A 
helyett hogy a rendszer alapjául felvenné a concret 
tényt, a jövedelmet, alapul veszi az absolut fogal
mat, s azzal kapcsolatban az abstract számot, s nem 
az értéket s jövedelemképességet, mely a szám
nak megfelel. Ezen állítást bővebben kell magya
ráznom, 

Vannak városok, hol házbéradó fizettetik, más 
helyeken a házosztályadó divatozik. Házbéradót 
fizetnek oly helyek, hol a házak fele bérbe van 
adva; itt tehát döntő a fogalom a házak fele. 
Ezen katagoriába tartozik 21 község: Pest és 
Buda, Pozsony s egy pár középnagyságú város, 
azon felül oly helyek, mint Galánta, Szerdahely, 
Gombás, Oszada, Hradek, Sárvár, Alsó-Lendva, me-
lyektudtomra nem valami nagy s gazdag városok. 
A többi városok és községek, bármi nagyok s gaz
dagok legyenek, mint Debreczen, Eger, Újvidék, a 
házosztályadónak vannak alávetve. Mily absurd 
rendszer ez, mutatja a következő példa. Ha egy 
helyen 100 ház létezik, s azok fele, azaz 50 ház 
bérbe van adva, e hely bármi jelentéktelen legyen, 
házbéradót fizet; ha ellenben 2000 ház van egy 
városban s abból 900 bérbe van adva, e város, 
bármi legyen kereskedése és forgalma, csak cse
kély házosztályadót fizet. 

Ennek következtében hihetlen anomáliák fej
lődnek, s ha nem fognám a t. házat untatni, szol
gálhatnék egy pár felvilágosító adattal. {Halljuk! 
Halljuk!) 

Esztergomban, hol a házbéradó van behozva, 
az 507 számú ház, mely 8 szobából áll és 1000 
frt évi jövedelmet hajt, levonván a fentartási költ
ségeket, fizet házbéradót 163 forint 24 kr t ; ellen
ben Váczon, hol a házosztályadó divik, a 3 szám 
alatti 8 szobáju ház, melynek évi jövedelme 300 
forint, fizet 7 frt 43 krt. Az adóarány tehát az emii
tett esztergomi és váczi házak közt ugy áll, mint 
23 5 2 / I 0 o a 24V [00-hoz. íme más példa: egy másik 
esztergomi ház, melynek jövedelme 215 frt, fizet 
35 frt házbéradót, ellenben hasonló ház Váczon 
4 frt 40 krt fizet. Az adóarány tehát még roszab-
bul áll , mint az előbbi esetben. Hozhatnék fel 
még több hasonló esetet, de felesleges, nem unta
tom a házat; két esetet mindamellett is fel kell még 
hoznom. E g y a Tisza mellékén fekvő városban 
egy két emeletes ház, mely 6 egész 7000 forint 
házbért hajt, házosztályadót 500 frtot fizet; s ha 
ez a ház Esztergomban volna — magát a helyet 
nem akarom megnevezni, (Egy szó: Szolnok!) de 
annyit mondok, hogy sokkal élénkebb kereske
delmi Esztergomnál — 1355 frtot fizetne; ha pedig 
az illető jövedelmét a földadóból húzná, fizetne 
1770 frt adót. Az ország éjszak-keleti vidékén van 
egy mezőváros, ebben van egy család, melynek 
két háza van, maga is az egyik házban lakik, egy 
évi jövedelme 600 frt: és mit fizet házbéradót? 4 
frt 73 krt. Ha ezen ház Esztergomban volna, sa
ját lakásától többet fizetne, mint 90 forint adót. 

E példából látjuk, hogy hazánkban egy pri-
vilegialis osztály létezik, mely a házak utáni jöve
delemtől jóformán nem adózik, mig más háztulaj-
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donosok, valamint átalán véve a földbirtokosok, 
igen magas adóval vannak terhelve. 

Ép oly igazságtalan a mostani házadórend
szer a házosztályadóra nézve, hol tisztán a szám 
határoz, mert nincs semmi tekintettel a helyiségre, 
tehát a ház értékére, haszonvehetőségére s jöve
delemképességére. A házosztályadónál a lakré
szek száma határoz, mintha egy 5 szobás ház 
Debreczenben s Egerben csak annyit érne, mint 
a zempléni vagy ungi Krajnyában vagy a szepesi 
Magurában. 

A most divatozó házadó rendszere tehát min
den tekintetben igazságtalan, (ügy van!) Ezek 
után megvallom, bámulom, hogy a házadóra nézve 
oly külön- vélemény adatott be, mely a mostani 
házadó rendszerének egyszerű mása, azon kivétel
lel, hogy a házosztályokat magasabban akarja 
megadóztatni, de magát a házuri privilégiumot, a 
hol most divatozik, egész épségében meghagyja. 
A fölemelt osztályadónál pedig szintén csak a lak
részek számát veszi tekintetbe, és a helyiséget, te
hát a házak értékét s jövedelem képességet egé
szen ignorálja: mert a külön vélemény szerint az 
5 szobás ház Debreczenben vagy Szegeden csak 
annyit fizetne, mint a legszegényebb felföldi falu
ban. Mind ez azzal indokoltatik fó'leg, hogy nincs 
már ez idén idő a bérbe adott házak összeírá
sára ; de ez igen egyszerű műtét, s én ezen állítás 
ellenében azt bátorkodom állítani, hogy nincs ide
jén bizonyos osztályoknak quasi adómentességét 
fentartani. 

A mi a napirenden levő törvényjavaslatot 
illeti: ajánlja azt az igazság, minden adókulcsnak 
első kelléke, ajánlja a tekintet a szegényebb osztá
lyokra, melyeknek csak ugy lehet kedvezni, ha a va
gyonosabbakat nem protegáljuk. E javaslat szerint 
a házbéradó, a bérbe adott házakra nézve a tiszta 
jövedelemre van fektetve : az egyetlen egy igazságos 
alapra az adókivetésnél: mert a hol a ház vagy 
annak egyes lakrésze bérbe van adva, tudatik a 
jövedelem, tehát igazságos annak a megadóztatása. 
Nem tudok látni semmi különbségeié tekintetben, 
vajon valahol 200 vagy csak 20 ház van bérbe 
adva; a szám itt nem viciálhatja az elvet, hogy 
minden tiszta jövedelem adóztassák meg. Nem áll 
e törvényjavaslatra nézve azon ellenvetés, hogy 
nincs tekintettel a jövedelem biztosságára s az adó át
hárítására nézve, mert midőn Pesten a fentartási 
15°/o költségek levonása után a házbérjövedelmet 
2 4 % terheli meg, más városokban felemelvén a 
fentartási költségeket 30%-ra, csak 20% adót ró a 
házbérjövedelemre; ott pedig, hol a házaknak csak 
egy harmada van bérbe adva s annál kevesebb. 
csak 16 %-t hoz javaslatba. 

De ezen javaslat ép oly igazságos a házosz
tályadóra nézve is, mert tekintettel van a helyiségre. 

tehát a ház értékére és haszonvehetőségére: mert 
kétséget sem szenved, hogy oly helyeken, hol 
élénk a forgalom, hol kereskedés van, hol a szegé
nyebb osztálynak is jó keresete van, ott a ház 
50 % több adót elbír, mint elhagyatott falvak
ban; ha pedig ilyen házakban bolt, kocsma vagy 
mészárszék van, elbírhat azon felül még 50%-ot, 
mi egyébiránt sokra nem megy. Hiszen ha vala
mely faluban egy 3 szobás ház 3 forintot fizet 
osztályadó fejében, vagyonos városban ily ház 
könnyen elbir 4 frt 50 krt, ha pedig boltja vagy 
kocsmája vagy mészárszéke van, fizethet még 
azon felül 1 frt 50 krt, tehát összesen 6 frtot. Ez 
valóban elviselhető teher. 

E törvényjavaslat igazságáról s czélszerüsé-
géről meg levén győződve, elfogadom azt a rész
letes tárgyalás alapjául, (Helyeslés.) 

Dobrzánszky Ado l f : T. ház! Ha azon ál
talam is helyesnek elismert elveket látnám letéve 
az előttünk fekvő törvényjavaslatban melyeket 
az előttem szóló t. képviselő úr épen fejtegetett, a 
törvényjavaslathoz járulnék magam is ; de én an
nak ellenkezőjét találom benne, s ugy vagyok meg
győződve, hogy a kérdéses, habár a házadóra vo
natkozó törvényjavaslat is leginkább a földbirto
kot sújtja. A pénzügyi bizottság, mely maga is 
beismeri a földadónak fölötte nagy voltát, mégis 
e beismerése daczára, a házadónál is valóban csak 
a földmivelőt sújtja. Én a pénzügyi bizottság je
lentésében nem találok ezen sajátságos eljárásra 
nézve más indokokat, mint azokat, melyek átalá-
ban a házak, de magától eshetőleg a nagyobb vá
rosokban fekvő házak mellett a földbirtok ellené
ben felhozattak, s melyek abban állanak, hogy a 
nagyvárosi vagyis bérbe adatni szokott házaknak 
nem csak jövedelme, hanem állaga is ki van téve 
oly esélyeknek, melyek a földbirtokot nem veszé
lyeztetik ; hogy a nagyvárosi házaknál mindig 
csak a tiszta jövedelem rovatik meg az adó által, 
azon tiszta jövedelem, mely másképen mint a föld
birtoknál fel nem emelhető bármily szorgalom ál
tal a nélkül, hogy egyszersmind az adó is fel ne 

í emeltessék; végre, hogy a nagyvárosi házra a 
j katonatartás kötelezettségéből folyó külön teher 
I is nehezül. De a pénzügyi bizottság figyelme, ugy 
| látszik, kikerülte azon tényt, miszerint kisebb vá-
j rosokban, vagy épen falusi községekben, hol nem 

léteznek nagyszerű, nem ritkán az állam költsé
gén állított s fen is tartott katonai laktanyák, s hol 
a szegény földmivelő családja sokszor egyetlen 
szobáját kénytelen megosztani a mindenféle szol
gálatot követelő katonákkal, sokkal súlyosabb a 
katonatartás terhe, mint a házbér terhét viselő, s 
amúgy is, kivált a kielégithetlen lovaskatonaság
tól lehetőleg megkíméltetni szokott községekben. 
Kikerülte a pénzügyi bizottság figyelmét azon 
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körülmény, miszerint a katonatartá?on kivül a 
szegény földmivelő az előfogatozással, kivált pedig 
az országos közmunkával is sokkal inkább van 
terhelve, mint a nagyvárosi háztulajdonos, ki sok
szor évenkint 20—30,000 frt, sőt többet behozó 
házától csak ugy köteles az országnak 6 napot 
ingyen szolgáim, mint a legszegényebb földmivelő, 
kinek kunyhója alig ér 50 forintot. Figyelmen ki
vül hagyta a pénzügyi bizottság, hogy a földbir
tok jövedelme, és— nem csak magát a földet, hanem 
az erdőségeket, az állattenyésztést s a gazdasági 
épületeket, szóval a földbirtokot értékesítő összes 
felszerelést veszem tekintetbe — valóban állaga 
is sokkal inkább van esélyek által veszélyez
tetve, mint a nagyvárosi házé, miután az csak a 
legrendkivülibb körülmények közt veszélyeztethe
tik, habár akkor is fenmarad a nagy becsű házte
lek, fenmaradnak az építési anyagok. Figyelmen 
kivül hagyta a pénzügyi bizottság, mint látom, a 
nagyvárosi háziúr igen kényelmes szerepét, mely 
semmikép sem akadályozza a háztulajdonost, hogy 
a városban amúgy is minden lépten kínálkozó 
bármely jövedelmes fogl dkozást felkaroljon, mi
után a házbér beszedése s a ház fentartása körüli 
csekély teendőket egy rendesen mibe sem kerülő 
házmesterre lehet bizni; holott a földbirtokos kény
telen vagy éjjel-nappal járni a gazdaság körül, 
vagy pedig drága és vajmi nehezen ellenőrizhető 
gazdasági tisztekre bizni jövedelmét, sőt összes 
vagyonát. Azon körülmény, miszerint csak a tiszta 
jövedelemre rovatik mindig a házbéradó, nem 
épen hátrány a nagyvárosi háztulajdonosokra 
nézve, sőt annyiban előny, a mennyiben soha adó
val tul nem terhelhetők; holott el van ismerve e 
tisztelt házban . hogy katasterünk mellett igenis 
túlterhelő a földbirtokos. De létezik még egy más 
különbség is a föld- és a házbirtokos között, a 
mennyiben ez utóbbi mindig kiadhatja házát, a 
földbirtokos jövedelme pedig nálunk igen változó, 
sőt nagyrészt a külföld viszonyaitól függő. 

Figyelmen kivül hagyta, ugy látszik a pénz
ügyi bizottság, hogy azon összegben, melyet a 
földbirtokos a földadó fejében fizet, benfoglaltatik 
már azon jövedelmi adó is, melyet a földbirtokos, 
habár közvetítve, mindannyiszor fizet, valahány
szor haszonbérbe adja birtokát; hogy tehát az ál
lam ily nem ritka esetekben kétszer veszi meg az 
adót a földbirtok után : mert először megveszi a 
földbirtokoson a földadót, másodszor pedig a ha
szonbérlőn a közvetítve szintén a földbirtokost ter
helő jövedelmi adót. 

De figyelmen kivül hagyta a pénzügyi bizott
ság az eddigi igen csekély házosztályadó valódi 
okát is, mely abban rejlik, hogy tulajdonképen 
ház nélkül földet mivelni nem lehet; hogy kisebb 
városokban vagy falvakban a házak a földbirtok 

felszerelésének kellékei; hogy a földmivelők házai 
nem csak lakok gyanánt szolgálnak, hanem inkább 
szolgálnak mint gazdasági épületek; hogy az úgy
nevezett lakrészek, jelesül a kamarák, a boltok, a 
szerkamarák és magtárak helyét pótolják, a lakhá
zak feletti padlások csűrök és fészerek gyanánt 
szolgálnak, sőt magok a lakszobák is részben ál
lattenyésztésre használtatnak, miután az istálók 
kicsinyek, kényelmetlenek; hogy tehát, e házakat 
s lakrészeiket megadóztatni vagy épen nem lehet, 

j vagy csak igen kis részben. 
Ha mindezeket tekintetbe veszi a pénzügyi 

i bizottság, s ha tekintetbe veszi a béres, cselédi és 
| gazdatiszti lakoknak a többi gazdasági épületek-
! kel azonos voltát s czélját: ugy hiszem, méltáuyo-
I sabban jár el a földmivelők irányában, s nem sújtja 
I azokat annyira ugyanakkor, midőn másrészt még 
| tetemes leszállításokat is hoz indítványba némely 
! nagyobb községek javára, melyek eddigelé ház-
| béradót fizettek. Kevésbbé lenne a községek egy 
i harmadik, illetőleg negyedik osztálya, vagy az 
' ellen kifogásom, hogy. a házbér után rovassanak 
! meg a házak mindenütt, hol házbér szedetik :hogy 
, azonban ott is. a hol nem a haszonbér után lehet 
; megítélni a jövedelmet, a szegény földmivelő sujtas-

sék, és annyira emeltessék fel az eddigi házosztály
adó, mint terveztetik: azt ugyan méltányosnak 

, annál kevésbbé tarthatom, minthogy egyúttal az 
I eddig házbéradó alatt állott községek javára adó-
: leszállítások terveztetnek. 

Epén azért, miután a földbirtokot a házadó 
utján újra nagyban megadóztatni nem kívánom : 

; bátorkodom indítványozni, hogy hagyassék meg 
a jelenlegi sokkal kedvezőbb állapot, t. i. hatal-

: maztassék fel a pénzügyminiszter úr, hogy tovább 
: is szedethesse az eddigi gyakorlat szerint a ház-
| adót; ha pedig ezt el nem érhetném, azon esetre 

pártolom a külön véleményt. 
Kerkapoly Ká ro ly ' : Nem szándékom hosz-

I szasan igénybe venni a t. ház figyelmét; de azok 
| után, mik a kisebbség véleménye mellett felhozat-
; tak, mint a pénzügyi bizottság többségének tagja, 
í röviden indokolni óhajtom azon megállapodásokat, 
! melyeket a többségi vélemény tolmácsol, figyel-
| met forditva e közben azokra is, miket a túlsó ol

dalról, egy részről Komárom városa érdemes kép-
| viselője, másfelől az épen előttem szólott Dobr-
| zánszky képviselő úr mondottak. 
j A fő elv, melyből a bizottság többsége kiin

dult, az, hogy, mint minden adónál, ugy a házadó-
! nál is. mint Trefort barátom már ezt megjegyezte, 
| az adó alapja, az adó tárgya nem lehet más, mint 
! a tiszta jövedelem. Ez eddig könnyű; de kitudni, 
| hogy mekkora legyen az a tiszta jövedelem, az 
j nehéz. Tettleg bérbe adott háznál, feküdjék az bár

mily városban, kicsiben vagy nagyban, szabató-
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saa kimutatja e tiszta jövedelmet a bérszerződés; 
ugyanazért az ily házaknál, a rajtok levő szobák 
számának, vagy más külső jeleknek alapján talál
gatni akarni, annyit tenne, mint rósz surrogatum-
hoz folyamodni ott, hol semmiféle surro^atumra 
sincs épen semmi szükség. 

Ezt nem támadta meg a túloldalról felszólalt 
sem az egyik, sem a másik szónok; de Ghyczy 
képviselőtársam azt jegyzé meg ennek ellenében, 
hogy a házbéradó, az áthárítás lehetősége nélkül, 
el nem viselhető, és azért ellenzi ezen biztosan k -
tudott, és azért egyedid igazolható alapra fektetett 
adóztatás átalánosifását. Ha ezt elfogadnám, ha 
elfogadnám, hogy a házbéradó a bérlőkre át nem 
hánthatás esetén magassága miatt el nem hordoz
ható: ugy ebből azon consequentiát húznám, hogy 
azt le kell szállítani annyira, hogy elviselhetővé 
legyen, vagy pedig azt, hogy az szabályozandó 
és a különböző mérvben lehetséges áthárításra 
való figyelemmel rovandó k i ; nem pedig azt, hogy 
helyettesítendő egy semmikép sem igazolható sur-
rogatum által. 

A pénzügyi bizottság valósággal ezen conse
quentiát húzta, azt mondván , hogy oly magasnak 
találta a javaslatba hozott házbéradót, hogy az 
nem viselhető el áthárítás nélkül, s azért le kell 
szállítani; továbbá meg az mondja, hogy mivel ezen 
áthárítás lehetősége a városokkülönbözetéhez képest 
különböző, tehát különbözőképen kell tenni a ki
rovást. Ennélfogva az adót Buda-Pesten 24, másutt, 
hol a lakrészeknek legalább fele bérben áll. 20, s 
még másutt 16°/0-ban hozá javaslatba, mindamel
lett, hogy Pesten még a föntartás költségei is ke
vesebbre vannak meghatározva, mint egyebütt, 30 
helyett 15%-ra. í gy ha áll az, a mit Ghyczy ké}> 
viselőtársam állit, és a mit részemről nem veszek 
kétségbe, hogy a házbéradó oly magas, hogy át
hárítás nélkül el nem viselhető: ezt számításba 
vette a pénzügyi bizottság, midőn azt magasabbra 
szabta a fővárosban, s ott, hol az áthárítás leginkább 
lehetséges, kisebbre, azon városokban, hol a lak
részek fele bérbe van kiadva, a melyekben az át
hárítás lehetőségét tagadni szintén nem lehet, bár 
minden esetre kisebb az ezen városokban, mint a 
fővárosban, a mivel motiválható épen, hogy azok
ban az adót nem 24, hanem 20%-ban hozta javas
latba, egyebütt meg épen 16%-ban állapítván 
meg azt. 

Én Ghyczy Kálmán képviselőtársam argu-
mentatióját utolsó pontjáig helyeslem, ha egyenlő
en magas házbéradó hozatnék be minden község
be, mint az tervezve volt. Mert ha nem igaz, hog}r az 
áthárítás lehetősége nem egyforma: egyenlően 
magas adótételekkel tíílterhelnők a házakat ott, a 
hol az kisebb, mig azokat épen nem terhelnők túl 
ott, a hol az nagyobb. Ámde a bizottság által ja

vasolt béradó nem egyforma, s azért el van hárít
va azon baj, melyet ő létezőnek tüntetett fel. 

Előttem szólott Dobrzánszky képviselő úr, ki 
azon esetre, ha nem maradhat meg az eddigi status-
quo, pártolja a külön véleményt, mindezek ellenében 
azt mondja, hogy azon a«aptétel, melyet a pénzügyi 
bizottság kifejt, és melyre nézve közte és Ghyczy 
képviselő úr közt semmi különbség nincs, egyátalán 
nem áll, s tagadja, hogy áthárítás nélkül elhordoz
ható ne volna a házbéradó, hosszasan deducálván. 
hogy a mint elviselhető a földnél az adó,ami pedigot-
tan 30% , épen ugy elviselhető az itt is, hol csak 25. 

Ha állana Dobránszky képviselő úr argumen-
tatiója, akkor abból az következnék, hogy a ház 
is megbírja a30%-ota bér után, tehát rá is kell azt 
róni. Természetes e következtetés, ha nem állanak 
azon tekintetek, melyeknél fogva a pénzügyi bi
zottság azt mondta, hogy áthárítás nélkül a 24%-os 
béradót, sem bírja meg a ház. Mondom, ha okosko
dása állana, ugy ez következnék; de az semmi 
esetre sem, hogy meg kell hagyni az eddigi álla
potot, melyet Trefort képviselőtársam eléggé jel
lemzett arra, hogy róla ne szóljak. En egyébiránt 
argumentatiója czáfolatába nem ereszkedem, mi
után oly suppositumra helyezé azt, a mely eg katalán 
hamis, ugy állítván elő a dolgot, mint ha a pénz
ügyi bizottság a nagyvárosi házak adóképességé
ről szólott volna, holott jelentésében e megkülön
böztetésnek ez irányoan semmi nyoma sincs. 

Az egyik alapeszme tehát, a melyből a bízott-
ság kiindult, az, hogy a hol tisztán áll a haszon, aí 
megrovandó ; és pedig megrovandó az erő arányá
ban, a mi ismét párhuzamban van az áthárítás le
hetőségével. A másik az : mi történjék ott, a hol 
nincs bér? Ha nem lehet bizton megtudni, mek
kora a haszon? ki kell azt találni. 

Itt már a szobaszámhoz lehet és kell folya
modni. De elegendő basis-e maga a szobaszám ? 
Oly kérdés, mire tagadólag kell felelni. Mit szól
nánk ahhoz, ha oly városokban, a melyekben pa-
rifíeatiónak van helye, azt mondanák: minden ház. 
melyen például 7 szoba van, egyenlő mennyiségű 
adót fizet, akár legyen az a forgalmi élet gyu-
pontján a piacz közepén, akár a város végén vala
mely félreeső zugban ? mit szólanánk ahhoz, ha 
nem csak egy és ugyan azon városban nem ten
nének különbséget két ilyen ház között, hanem 
még a község és község közti küíönböztetést is 
elejtenék, azt mondván : ha megfizethet Pesten péld. 
egy 20 szobás ház bizonyos ös-zeget, meg kell azt 
fizetnie, fölteszem Szerdahelyen is egy háznak , a 
melyben esetleg talán ép annyi szoba van ? Ott, a 
hol a parificatio szüksége forog fön, ettől elbor
zadnánk mind annyian: és a kisebbségi vélemény 
mé.r is ezt hozza javaslatba azon helyekre nézve, 

l a melyekben nincsen parificatio, azt javasolván, 
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hogy ne tegyünk különbséget ház és ház és viszont 
község és község közt, mondván : 10 szoba 10 szoba, 
akár legyen az oly házon, mely a forgalmi világ
tól félreeső községben fekszik, akár ellenkezőleg 
olyanon, mely a vidék forgalmának gyupontjául 
szolgáló községben áll, és mondván, hogy azzal 
se gondoljunk, vajon ezen községben oly helyen 
áll-e az, hol a forgalmi élet mozog, a hol egyedül 
érdemes nyilt helyiségeket tartani, vagy ellenke
zőleg. Ha az illető azt látja, hogy a házán levő 
nyitott helyiség nem éri föl az általa okozott adó-
fokozódást, be fogja zárni az ajtót, és megmene
kül a terheltetéstül; ha pedig nem rakja azt be, jele, 
hogy a fokozott adó daczára is érdemes olyat tar
tania. 

Tehát a pénzügyi bizottság módot talált ab
ban, nrikép különböztessen község meg község 
közt: mert akárki átlátja, hogy Debreczen, Mis-
kolcz, Szabadka, Eger stb. vagy a Trefort bará
tom által kiemelt vidéki községek közt különbség 
van azon tekintetben, mit érjen azokban a hason 
nagyságú ház. De kereste módját a bizottság annak 
is , hogyan lehessen különbséget tenni ház és ház 
között,ugyan azon községen belül a fekvés tekinteté
ben. Azt nem akartuk felállítani,hogy ha a ház a pia-
czon van, akkor igy és másként ugy legyen, mert hi
szen majd mindegy, hogy ha nem épen a piaczon, ha
nem egy onnét benyúló utcza kezdetén fekszik is. 
Mindazt s csak azt akarta tehát megterhelni, mi 
a forgalmi élet közepett azt hasznositja is. Javas
latával ezt elérhetni véli, miután csak ott fognak 
boltot, kocsmát, kávéházat stb. nyitni, a hol az 
kifizeti magát : ott kell tehát megróni a mutatkozó 
hasznot. 

Ghyczy képviselő úr azt mondja : miért fizes
senek oly város háztulajdonosai 50%-kai magasb 
osztályadót, melyekben a lakrészeknek harmada 
bérben áll, mikor a többit bérbe adni nem lehetett, 
s igy terheltetésök oka az általok nem élvezhetett 
előny lenne csupán? Bocsánatot kérek, az épen 
nem bizonyos, hogy nem lehetett-e? Hátha 
nem akarták. De annyi bizonyos, hogy a hol 
a házrészek harmada tettleg bérbe van adva, ott 
keresettsége van a háznak, nagyobb, mint a hol 
csak egy vagy két ház van kibérelve. Ez véle
ményem szerint épen a mi helyz etünkben Magyar
országban egyedül biztos kritériuma annak, hol 
van a forgalmi élet? miután igaz, hogy vannak 
városaink, melyek inkább nagy falvak, a hol a 
törökök elől összetódultak eleink, de a hol semmi 
forgalom sincs. 

Ugyan azért én azon körülményt, hogy nagy 
vagy kis város, biztos kritériumul el nem fogadha
tom ; és itt tökéletesen áll az, a mit Ghyczy t. kép
viselőtársam mondott, hogy a forgalmi élet ösz-
pontosulása nem következik abból, hogy nagy-e 

' vagy kicsi a hely ? hanem igenis következik abból, 
| ha bérben van-e a lakrészeknek legalább harmada ? 

e körülmény bizonyítván azt, hogy ott nem csak 
azok laknak, kik házbirtokuk által oda kötvék, 
hanem mások is, az ott lakást a keresetre ott nyiló 
alkalom miatt előnyösnek látván. Ezt tartotta a 
bizottság az egyedüli kritériumnak, és nem a nép
számot; és a mit ez irányban Ghyczy képviselő úr 
felhozni méltóztatott, épen a bizottsági többség mun-

| kálata mellett szól. A hol a forgalmi élet gyupontja 
van, a mint van, péld. saját vidékére nézve Debre-

i ezenben, nem azért, mert nagy, hanem mert házai
nak egy harmada bizonynyal ki van bérelve, ott 
illő, hogy egy harmaddal több legyen fizetve, mint 
fizettetik a szomszéd falvakban. 

Azon tétele tisztelt barátomnak, hogy főleg 
szegény emberekre nehezül az ily teher, fen nem 
tartható. Hogy főleg azokra miért nehezül? azt 
nem vagyok képes belátni, miután a gazdag épen 
azon % szerint lesz megadóztatva; csak annyiban 
áll, hogy azokra is nehezül. S ez motiválva van nem 
az által, a mit Komárom városa érdemes képviselője, 
a bizottsági jelentés érvelését megfordítva, mondott, 
hogy t. i. már kereseti adót is 2 — 3-szor annyit 
fizetnek, hanem azon okból, a melyből kereseti 
adót is többet fizethetnek, tehát ugyan azon okból 
az egyiket, melyből a másikat. A kettőnek egy 
közös oka van. Itt az egyik nem oka a másiknak, 
de mindegyik következménye egy harmadik ok
nak, (Helyeslés jobbról) mely két irányban hat. 
És ha meg nem tagadhatjuk a consequentiát az 
egyik irányban, nem lehet azt megtagadnunk a 
másikban sem. 

Mindezeket csak azért mondottam el, hogy 
méltóztassanak meggyőződni arról, hogy a pénz
ügyi bizottság többsége nem meggondolás és nem 
helyes okok nélkül hozta javaslatba azt, a mit ja
vaslatba hozott. 

A miket Dobrzánszky képviselő úr itten fel
hozott, azok igen kevés híján mind állanak; de 
nem harczolnak a többség nézete, hanem harczol-
nak az általa pártolt külön vélemény ellen. Mert, 
hol űzetik azon gazdálkodás, melyet ő nem kivan 
terhelni? Bizonyára a falvakban, oly helyeken, 
hol a házaknak harmada nincsen bérbe adva: és 
melyik vélemény nyomja a falusi házakat? Bizo
nyosan a külön vélemény, mely szerint az illető 
lakosság egyenlően terheltetik, a forgalmi élet 
gyupontját képező városban csak ugy, mint egye
bütt minden különbség nélkül. 

A többség dolgozata mellett lehetséges lesz 
az, hogy falvakban az osztályadó kisebb legyen, 
mint azon városokban, melyek a forgalmi élet 
gyupontját képezik, mig a kisebbségi vélemény 

I mellett hijába keresnők a Trefort képviselő úr 
J által jellemzett falvak és azon városok közti kii-
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lönbeéget, melyekben a látásoknak legalább har
mada bérben áll. A többségi vélemény inkább 
megterhelte a forgalmi élet gyupontjain levő há
zakat, hogy könnyithessen a falusiakon, azokon, 
melyek főleg a gazdaság szolgálatában állanak. 

Ezért nem értem, miért veti el a képviselő 
úr épen ezt, és pártolja amazt, a mely nem tette e 
megkülönböztetést, egyenlően terhelvén meg eze
ket is, azokat is. 

Tessék a képviselő urnák a kisebbségi és a 
többségi véleményhez csatolt táblákat összeha
sonlítani, s meg fog győződni arról, hogy a téte
lek átlag a többségi véleményben alacsonyabbak, 
a kisebbségiben pedig magasabbak. Miért? Mert 
utóbbi egyenlő mértékkel mért mindenütt, és azért 
a mérték soha sem lehetett kicsiny. Mivelhogy ez 
így van, valóban nem értem, hogy lehessen neki 
mégis a kisebbségi véleményt elfogadnia, miután 
kiindulás1 pontja az, hogy ne terheltessék ez utón 
is a földi a minek épen a többségi vélemény tesz 
eleget, 50, illetőleg 100%-kal róván nagyobb ház
adót a városokra, hogy alantabban tarthassa azt a 
falvakban. í g y azon kedvezmény is, melyet a 
többségi vélemény a fővárossal együtt eddig béradó 
alatt állott városoknak ad, nem a falvak rovására 
történik, hanem a többi városokéra, a mely ked
vezményt én nem panaszolnék fel azon városok
nak még akkor sem, ha az valóban ajándékul 
esnék azon háztulajdonosoknak, kik a 16 —17 
évi minden arányon tul teljesített adózásokkal 
igen is megérdemlek azt. De nem is esik ajándé
kul, a legtöbb szerződés egy bizonyos, ez okon 
kisebb bérösszegre s az adóra szólván, mi mellett 
a beálló könnyítést valóban a bérlő élvezi. (He
lyeslés a jobb oldalon.) 

Zichy Nándor gr . : Tisztelt ház! Előttem 
szóló képviselő úr azt bizonyította, hogy a pénz
ügyi bizottság- véleménye az eddigi állapotnál és 
a külön véleménynél tökéletesebb. Ezt azonban 
felfogásom szerint még azok sem tagadják, kik a 
külön véleményt fogalmazák. 

Nem az a kérdés, melyik a tökéletesebb, ha
nem az, melyik a gyakorlatiabb és e folyó évben 
alkalmazhatóbb törvény ? 

Én azt tartom, hogy a pénzügyi bizottság ja
vaslata sem tökéletes. Nem fogom azt részletezni. 
Csak néhány átalános megjegyzést teszek iránta. 

Előttem szólott Kerkapoly tisztelt képviselő 
által hallottam egyedül helyesen hangsulyoztatni j 
azon körülményt, mely szerintem legelhatározóbb ! 
nyomatékú, t. i. azt, hogy itt nem a városnak [ 
nagysága, hanem a városnak természete határoz a 

fölött, vajon valóban város-e az, vagy pedig csak a 
mezei munkások nagy számának központosítása, 
mint az minálunk sok községben előfordul, s a 
melyeket épen ezért sajátlag városi jelleggel birok
nak nem is tekinthetni. 

Helytelen azt mondani, hogy a lakosok szá
ma , vagy a bérletek száma határozzon a fö
lött, hogy városi jelleggel bir-e valami hely vagy 
sem ? hanem erre nézve épen csak az ipar fejlődése 
és a kereskedelmi forgalom központosulása szol
gálhat biztos kritériumul. Ezen tekintetet pedig 

< a kormány, vagyis a pénzügyi bizottság vélemé
nyében sem látom eléggé alkalmazva és kifejtve. 

Különben aggódom az iránt is, hogy több 
szabásában ezen törvényjavaslat megüti-e a kellő 
mértéket, kivált, ha azok csak pusztán elméletileg 
körvonaloztatnak ? h a n e m gondoskodunk arról, 
hogy az életből meritett értelmezéssel és viszonya
ink közt ismert közeg által alkalmaztassanak ezen 
elvek. Ezért is én a bizottság véleményének nél-
külözhetlen kiegészítő részének tartom azt, hogy 
az adó kivetésére magára is külön bizottság alkal
maztassák ép ugy, mint a jövedelmi adóra nézve is 
javaslatba hozatott. 

Azonban mind ezen körülmények közt rám 
elhatározó nyomatékú az adó átruházásának, az 
életbe és körülményekbe valóbeilleszkedhetésének 
kérdése. 

Az adó átruházásának lehetősége nélkül a 
legtökéletesebb adózási rendszer is tökéletlen az 
életben. Ali ez a földadóra, áll a házadóra és az 
adó minden nemére nézve is. Ezen körülményt a 
pénzügyminiszter is már többször kiemelte e káz-

• ban. Aggódom tehát, hogy épen e tekintetben 
! e g y tökéletesen ki nem dolgozott törvény lépjen 
| életbe, a pénzügy nélkülözhetlen szükségén kivül, 
i az év kellő közepén. 

Ezért a külön véleményt pártolom. (Sza
vazzunk !) 

E l n ö k : Felirva senki sem levén, bátor va-
: gyök feltenni a kérdést: méltóztatnak-e az előt

tünk fekvő törvényjavaslatot a részletes tárgyalás 
alapjául elfogadni'? A kik elfogadják, méltóztassa
nak feláliani. (Megtörténik.) A többség elfogadja. 

Van szerencsém a t. háznak jelenteni, hogy a 
9-es igazoló bizottság méltóztassék a neki kiadandó 
hunyadmegyei kérvény megvizsgálása tárgyában 
itt maradni. 

Jelen törvényjavaslat részletes tárgyalása 
holnap 10 órakor történik. 

| Az ülés végződik d. u. 15/4 órakor. 
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CCLYII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. jnlius 8-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. Csiky Sándor határozati javaslatot nyújt be a Konstantinápolyba csalt erdélyi leányok 
ügy-ében, A házadéiról szóló törvényjavaslat részletes tárgyalása megkezdődik. 

A kormány részéről jelen vannak: Horvát Bol
dizsár, Lónyay Menyhért. 

.Az ülés kezdődik d. e. 10 '/4 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Mihályi Péter jegyző úr fogja ve
zetni ; a szólani kívánok neveit Csengery Imre és 
Ráday László gr. jegyző urak fogják jegyezni. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Mihály i Péter j e g y z ő (olvassa a július 7-én 

tartott ülés jegyzökönyvét) 
E l n ö k : Nincs észrevétele a t. háznak? (Nincs!) 

Akkor helyben van hagyva a jegyzőkönyv. 
Van szerencsém némely kérvényeket bemu

tatni. 
Szombathely város iparosai a hazai iparügy

nek törvényhozás utján szabályoztatását mielőbb 
eszközöltetni kérik. 

Liptó megye közönsége, a hadsereg nem
zeti lábra állittaíása és a honvédelmi rendszernek 
m egállap itatása tárgyában Abauj megye felterjesz
tését kéri elfogadtatni. 

Ugyanazon megye közönsége Hajdu-Dorog 
városának, a magyar ó-hitüek részére magyar püs
pökség felállítása és a magyar nyelvnek szertartási 
nyelvvé emelése tárgyában beadott felterjesztését 
pártoltatni kéri. 

Ugyanaz a Jászkun kerületek közönségének 
felterjesztését, melyben az 1745-ik évben a német 
lovagrendnek visszaváltás fejében fizetett 515,000 
frtot az 1848-ki törvények szelleméből kifolyólag 
részökre megtéríttetni kérik, teljesíttetni kéri. 

Ugyanazon közönség, Temesvár városa közön
ségének az állami ut- és hídvám egész kiterjedésé
ben megszüntetése iránti felterjesztését pártoltatni 
kéri. 

Ugyanaz a királyi táblának kerületenkinti 
felosztása esetére Debreczen városának egy ilyen
nek székhelyéül leendő kitüzetése iránti kérelmét 
figyelembe vétetni kéri. 

Ugyanazon megye közönsége incompatibili-
tási törvény alkotásával meggátoltatni kéri, hogy 
a képviselő átalában semmiféle kettős hivatalt, de 
különösen kormányhivatalt egyszerre egy időben 
ne viselhessen. 

Mosony megye közönsége a köztörvényható
ságok rendezése iránt benyújtott emlékiratát pár
toltatni kéri. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasíttatnak. 

Csiky Sándor : T. ház! A közelebb múlt 
1867. évi november 13-án tartott országos ülésben 
a konstantinápolyi magyar gyarmat számosabb 
tagjának aláírásával ellátott két kérvényt nyújtott 
be Jókai Mór t. képviselőtársam a t. képviselő
házhoz. Ezek egyike kormány elnök úrhoz volt 
intézve, a második magához a t. házhoz. Egyszers
mind ugyanakkor egy kérdést is intézett belügyi 
országlár úrhoz következő tartalommal: (Olvassa:) 
„Evek óta űzetik már Magyarország határán egy 
szégyenteljes kereskedés, melylyel Magyarország 
csaknem concurrentiat támaszt Circassiának : értem 
a fiatal leányokkal való kereskedést. Itt nem azon 
szerencsétlen némberekről van szó , a kik csábító 
szavak által elámítva, elvesztik azt, a mi vissza-
hozhatlan, hanem szó van 10—12 éves leánygyer
mekekről , kiket hajókra csalogatnak, megkötöz
nek , a hajó fenekére elzárnak, hazájuktól távol 
Konstantinápolyig elhurczolnak, ott, 4 egész 20 
aranyig, mint rabszolgákat eladnak, kik aztán a 
második emelet ablakából az utczára leugorván, 
életök veszélyeztetésével menekülnek; menekülnek 
az osztrák nunciatura házához, s az osztrák követ 
ügynöke Vecsera úr által rabszolgatartóiknak 
újra visszaadatnak; és midőn az erkölcsös török 
nép közbejárultával onnan ismét kivétetnek és 
becsületes magyar konstantinápolyi lakosok és 
lakosnők által pártfogásba vétetnek és azoknak 
házaiba elvitetnek, az osztrák ügynök által azon 
biztatásban részesülnek, hogy ha Konstantinápolyt 
elhagyni és hazájokba visszatérni akarnak, nekik 
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védelmet nem adhat, és azon sorsban részesülnek, 
hogy újra rabszolgatartók által vissza fognak hur-
czoltatni." És : „van-eabelügyér úrnak ezen speciá
lis konstantinápolyi esetről tudomása, és a belügyi 
országlár úr tett-e e részben intézkedést ? " Ezen kér
dés következtében a belügyi országlár úr oda njdlat-
kozott, hogy ezen botrányos és kebellázitó konstanti
nápolyi eseményről tudomása nincsen ; de van igen 
is a kairói és az alexandriai hasonló esetekről, s e 
tekintetben ott intézkedett is, és egy része az ottani 
szerencsétlen áldozatoknak már hazája felé útban 
is van ; de a konstantinápolyi hasonló rabszolgai 
üzérkedésekről tudomása nem levén, eddig nem 
intézkedhetett, azonban fog intézkedni, és arról 
biztositott, hogy ennek eredménye az lesz, hogy 
hazájokba vissza fognak szállíttatni azon szeren
csétlen leánygyermekek. 

Belügyi országlár urnák ezen nyilatkozata 
következtében Jókai képviselőtársam teljesen 
megnyugodván, további lépéseket nem tett; azon
ban ugyanazon konstantinápolyi magyar gyar
matnak egyik megbízottja, bizonyos Szatmári 
Nagy Sándorné asszony ide Pestre megkérkezvén, 
onnan magával három székely leányt elbetegesitve 
a kórházba hozott s ezek most is a pesti városi 
kórházban ápolás alatt vannak. Ez megkeresett, 
adnám be a t. házhoz ezen kérvényét, melyet sze
rencsés leszek a ház asztalára letenni. Ezen kér
vényben előadja, hogy tehetett ugyan belügyi or
száglár úr, a mint megigéré, intézkedéseket Kon
stantinápolyban , azonban azoknak e napig épen 
semmi sikeröksem lett, mert ott most is Erdélyből 
elhurczolt rabszolgaként tartott és eladott leány
gyermekek száz meg száz számra tartatnak a bor
délyházakban; az osztrák követséghez vagyis ügy
nökséghez hasztalanul intéznek ez érdemben kér
vényt, mert ezen ügynökség által azon bordély
házak gazdái és ezen vérlázító kereskedést űzők 
támogattatnak és pártoltatnak, s ha az ottani ál
dozatok valamelyikét megszabadítani sikerül, azo
kat visszaadatja azon bordélyházak tulajdonosai
nak. Ennek következtében kéri a t. házat, méltóz
tassék akként intézkedni, a nemzet becsülete fen-
tartására és egyszersmind az emberiség védelme 
tekintetéből, hogy ezen esetek és az ottani üzérke
dések szigorúan megvizsgáltassanak ; megvizs
gáltassanak pedig a nemzetgyűlés által kikül-
dendő tagok s egyszersmind az osztrák kormány 
részéről is hozzá adandó tagok által ; s ha ezen 
panaszok megvizsgáltatván, valóknak találtatná
nak, intézkedjék az iránt, hogy ezen szerencsétlen 
leánygyermekek hazájokba visszaszállittassanak, 
és kárpótoltassanak, a tettesek pedig megbüntettet
vén, jövőre minden ilyen gyalázatos, az emberisé
get beszennyező rabszolgakereskedések és üzér
kedések sikeresen gátoltassanak meg. 

E tekintetben vagyok szerencsés a kérvényt 
benyújtani, egyszersmind egy határozati javasla
tot, melynek tartalma ezen írásban van. 

E l n ö k : A t. képviselő úr előadásánál fogva 
is, de a mint most már látom az irományokból, 
fogva két rendbeli intézkedést kivan ; egyrészt 
egy kérvényt nyújt be, mely a kérvényi bizott
sághoz utasittatik; másrészt egy határozati javas
latot, mely fel fog olvastatni. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa Csiky Sán
dor határozati javaslatát:] „ Határozati javaslat. Mi
vel a késedelem miatt több ártatlan erdélyi leány
gyermekek időnkint a konstantinápolyi üzérkedők 
rabszolgaságába jutnak , az oda kerültek élete pe
dig a tivornya-házak szívtelen gazdái kezében 
egy perezre sincs biztosítva , és igy itt a veszély 
elhárítása végett gyors és erélyes intézkedésre van 
szükség: határozza el a t. ház, hogy ezen kérvény 
a kérvényező bizottság-nak oly utasítással adatik 
ki, miszerint ezt sürgősen tárgyalván, ebben egye
nesen a dolog szoros érdemére szolgáló véleményét 
a képviselőház elé haladék nélkül bemutassa.a 

E l n ö k : Van szerencsém a t. háznak jelen
teni, hogy az osztályok előadóiból alakult köz
ponti bizottságnak a többi adótörvényre vonat
kozó jelentése ki van nyomatva, és ma ki fog osz
tatni, tehát lehetséges lesz, mikor jónak fogja tarta
ni a t . ház, azok tárgyalását napirendre kitűzni. (A 
mostaniak ibtán!) Tehát folytatólag a most napiren
den levő tárgyak elintézése után fognak fölvétetni. 

Napirenden levő tárgy a házadónak részletes 
tárgyalás alá vétele. Jegyző úr fel fogja olvasni. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa az 1-sö sza
kaszt'). 

Zichy Antal előadó .- A központi bizottság 
e szakaszt elfogadja, és ajánlja a t. háznak. 

Elnök : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogad
juk!) Ennélfogva az 1-ső szakasz elfogadtatott. 

Mihá ly i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 2-dik sza
kaszt.) 

Zichy Antal előadó : A központi bizottság 
a kivételek közt f) alatt hozzátétetni óhajtja: „a dol
gozó fegyházak és fegyintézetek"; azután n) alatt: 
„halottas házak." (Helyeslés.) 

B o b o r y K á r o l y : Tisztelt ház! E szakasz 
legutolsó pontjára módositványt óhajtanék tenni. 
Én átalában nem óhajtanám, hogy a kolduló szer
zetesek törvény által elismertetvén, ez által a kol
dulás is , mely a modern civilisatióval annyira 
ellenkezik, mintegy szabadalmaztatnék; sőt köz
bevetőleg legyen mondva, korszerűnek tartanám, 
ha a szerzetes pap személyét lealacsonyító koldu
lás helyett a netán lelkipásztori segédkezésre szük
séges ily szerzetes egyének ellátása más utón 

*) Lásd az Irományok 251 -ik számának 11-ik mellékletét. 
43* 
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fedeztetnék: mert ha egyes koldusoknak házai a 
házadó alá tartoznak s az alól nem vétetnek ki — 
mert vannak egyes koldusoknak is házai, a mi 
ugyan nem mutat nemzeti nagy gazdagságra, ha
nem ez annak következménye, mivel a koldulás a 
mi primitív soeialis állapotainknál fogva gyakran j 
apáról fiúra átszálló üzlet gyanánt folytattatik - - h a 
tehát egyes koldusok házai a házadó alól ki nem 
vétetnek, nem látom át, miért vétetnének ki a kol
duló szerzetesek házai ? annyival kevésbbé, mivel 
vannak kolduló szerzetesek egyes kolostorai, me
lyek igen terjedelmesek, s melyekben alig két-há
rom, némelyekben egyetlenegy egyén teng. Nagy 
szükségünk van iskolákra , kórházakra, szegények 
ellátására szolgáló épületekre: adják át épületeiket, 
kolostoraikat, a melyek nekik nem szükségesek, 
adják ily emberies czélokra a tisztelt szerzetes 
atyák, s nem fognak adót fizetni, vagy adják gyári 
czélokra, s akkor a bérletből megfizethetik az adót. 
Ennélfogva az 1-ső pontra kettős módositványt 
vagyok bátor beadni. 

' Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa Bobory Ká
roly módositványát): „A 2-dik szakasz f) alatti vég 
pontja hagyassák ki, vagy alakittassék át ekként: 
„szerzetesek kolostorai, a mennyiben lakrészei a 
fenébb elősorolt czélokra szolgálnak." 

PopOViCS Zs igmond : T. ház ! E szakaszra 
nézve én is bátorkodom módositványt benyúj
tani. E módositvány szerint az i) alatti pontban 
foglalt ezen sző : „hivatalos" kihagyásával a szer
kezet ekként volna megállapítandó : „a lelkészi és 
tanitói lakok." T. ház ! Az eredeti szerkezet azon 
magyarázatra adhatna alkalmat, hogy csak azon 
lakok hivatalosak és adómentesek, melyek az egy
házi kegyuraktól vagy községektől biratnak, s mint 
ilyenek ingyen adatnak át a lelkészeknek és taní
tóknak, minden egyéb lelkészi és tanitói lakások 
pedig, melyek nem tartoznak az úgynevezett hiva
talosak közé. adókötelesek. Ha a „hivatalos" szó a 
szerkezetben megtartatik, s ezen szónak az általam 
jelzett magyarázat adatik , ebből az származnék, 
hogy a t. képviselőház nagyon eltérne a közteher
viselési egyenlőség elvétől, és pedig szerintem a 
legroszabb irányban, mert adómentessé tenné a 
gazdagon dotált lelkészeket s tanítókat, s meg
adóztatná a szegényebbeket. Bátor vagyok módo-
sitványomat a t. ház figyelmébe ajánlani. 

Z i c h y Anta l e lőadó : T. ház ! Azon kérdés, ! 
vajon a kolduló szerzetek hasznosak-e az államra i 
nézve vagy károsak ? igen komoly megfontolást 
érdemel; a központi bizottság annálfogva azt tar
totta , hogy nem volna helyes per tangentem el
dönteni ezen kérdést. Míg az állam eltűri a kolduló 
szerzeteket, ezt azon föltevésben teszi, hogy azok 
hasznot tesznek az országra nézve; ha azonban 
egyszer azon meggyőződésre fog jutni, hogy azok 

nem hasznosak, hogy azok több kárt, mint hasznot 
okoznak, akkor kétségkívül szőnyegre fog kerülni 
azok eltörlése; de mig fenállanak, mig az állam 
megtűri őket, nem tartottuk az igazsággal meg
egyezőnek, hogy ezen kivétel ezen szakaszban ki
töröltessék. (Közbeszólásokjobbról: Maradjon !) 

Elnök : A beadott módositvány fog felovas-
tatni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa Popovics 
Zsigmond módositványát): „A második szakasz i) 
pontjában a „hivatalos" szó kihagyásával a szer
kezet ekként volna megállapítandó : „lelkészi és 
tanitói lakások." 

B a b e s V i n c z e : T. ház ! Bátor leszek először 
Popovics t. barátom módositványához egy pár 
szóval hozzájárulni, és aztán 2-szor egy észrevételt 
tenni ugyan azon szakaszra nézve, nevezetesen az 
1) alatti pontra nézve. 

A mi ezen pontra nézve Popovics barátom 
módositványát illeti, bátor vagyok megemlíte
ni , hogy az többnyire reánk görög-keletiekre 
nézve igen súlyos lenne, ha ugy maradna, a 
mint itt inditványoztatott, minthogy tudva levő-
leg minálunk nincsenek tulajdonképeni hivatalos 
lakások, hanem a dotatióhoz tartozó telkek vannak. 
Igaz, ama telkeken van intravillanum is ; de azon 
intravillanum telken nincsen községi épület, hanem 
magának a papnak épülete fekszik, a mely annak 
magán tulajdonát képezi, és a mely halála után át
megy a vevőre ; sőt minthogy telekkönyvi biztosí
ték eddig nem volt, megtörtént sok helyen, hogy 
ezen házakat a papnak örökösei tulajdonjogilag 
eladták más harmadik magán személynek, és igy 
ezen ház a telekkel együtt elveszett. Már most ily 
esetekben a következő papnak szüksége volt la
kásra ; vett tehát zsellértelket s arra paplakot 
épített, a mely aztán ama papi hivatalos lakást 
pótolta. Ha már most ezen házakat megadóztat
nék, azaz házadó alá vetnők, ugy hiszem, igazán 
méltatlanságot követnénk el , annálfogva, mint
hogy a szöveg, a mint most van, ugy lenne értel
mezhető , hogy az ily papi telek intravillanumban 
épitett házak nem hivatalos házak vagy a pap által 
a községtől ingyen kapott helyen emelt épületek, 
nem hivatalosak. 

Ugyanazért én legalább is részemről nagyon 
igazságosnak és méltányosnak tartanám ezen in
dítványt, és gondolom, hogy ezen szó kitörlése ál
tal segitve lenne a bajon. Ha pedig ez az egész 
nem törültetnék ki, legalább is kívánnám, miszerint 
a szerkezet pótoltassák azzal, hogy: „hivatalos lel
készi vagy azokat pótló helyiségek." (Maradj an!) 
Hiszen, kérem, legkönnyebb azt mondani, hogy: ma
radjon ; hanem indokolva és az igazság alapján 
kellene a szerkezetnek csak megmaradni. Egyéb
iránt én megmondom véleményemet meggyőződé-
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sem szerint: méltóztassanak aztán intézkedni. Eze
ket akartam elmondani az elsőre nézve. 

Második észrevételem ezen szakaszra nézve 
az 1) alatti kivételekre vonatkozik. Mondatik t. i. 
az 1) alatt, hogy kivétetnek a kórházak és szegé
nyek ellátására szánt épületek. Igen jól értem ezt, 
tudom alapját, és igen helyeslem. De van hason-
természetü épület, mely , ha ezen pont szorosan 
magyaráztatik, mégis adó alá vettetik. Teszem azt, 
van az országban, nevezetesen nekünk is, van egy 
pár tápintézetünk szegény sorsú tanulók részére. 
Már most, ha ez igy maradna: kórházak és szegé
nyek ellátására szánt épületek: gondolom, hogy 
ez alá nem subsummálná a financzigazgatóság 
azon tápintózeíeket is, a melyek csupán csak sze-
gény sorsú tanulók ellátására vannak felállítva, 
melyeknél tehát ugyanazon philantrop eszme 
fekszik alapul, mint itt. Ennélfogva erre nézve 
vagy azt kérném, miszerint az igen tisztelt financz-
miniszter úr vagy ugy magyarázza ezt, hogy a 
szegények ellátására szánt épületek alatt azok is 
értetnek, a melyek szegény sorsú tanulók ellátá
sára szánvák; vagy pedig ha ezt nem lehet, a mint 
részemről igen hajlandó vagyok feltenni, hogy 
nem lehet, akkor tétessék hozzá ezen pár szó : „és 
szegény sorsú tanulók ellátására szánt épületek." 
Ezeket vagyok bátor a tisztelt ház figyelmébe 
ajánlani. {Helyeslés) 

Mihály i P é t e r : T. ház ! Én azt hiszem, hogy 
a 2-dik szakasz i) pontja alatt a lelkész és tanitó 
szállások adómentességére vonatkozó intézkedés
nél a törvényhozásnak az a szándéka, hogy azon 
lelkészi lakok , a melyek szállásul, tehát mintegy 
jövedelműi és ellátásul szolgálnak az illető lelké
szeknek, ne terheltessenek meg adóilleték által; de 
midőn ezen adómentességet szolgáltatja a t. képvi
selőház azon lelkészi lakásoknak, a melyek ingyen 
adatnak nekik szállásul, mintegy a beneficium ki
egészítéséül, azt hiszem, hogy még igazságosabb 
azon lelkészek részére nyújtani adóelengedést, a 
kik még szállást sem kapnak, nem kapnak pedig 
az o egyházi ügyeiknek még eddigi rendezetlen 
volta miatt. A mi tehát ezen módositványt illeti, 
hogy minden lelkészi és tanitói lakások legyenek 
adómentesek, kérném a t. házat, méltóztassék ezen 
szabályt vagy a „hivatalos" szó kihagyásával, 
vagy pedig annak olyformán eszközlendő módo 
sitásával, mely nézetemmel megegyez, elfogadni. 

W l á d AlajOS:T.ház! Hazánk különféle val
lásfelekezetei közt kétségtelenül a görög-keleti 
vallású lelkészek anyagi helyzete a legszomorúbb. 
Ennek következtében azon módositványt, a me
lyet Popovics Zsigmond képviselőtársam beadott, 
teljesen pártolom, pártolom azon módosítással, 
melyet Babes Vincze képviselőtársam előterjesztett, 
és pedig következő okoknál fogva. Az eddig ural

kodott rendszer szerint, különösen a Bánságban, 
majdnem minden községben, nem csak egy, hanem 
több lelkészek is alkalmaztattak, és azok jelenleg 
is fenállnak, a kik nem csak hogy nem húznak az 
államtól semmi segélyt, hanem még papi telkeiktől 
súlyos adót kell fizetniük, és ezen törvényjavaslat 
szerint azon házaktól is, melyeket magok vettek ma
goknak és melyekben laknak, adót kell fizetniök. 
Hogy ily eljárás őket 'az alkotmányos ügy részére 
megnyerni nem igen lesz hajlandó, magától értetik. 
Tudom, hogy az államnak sok pénzre van szüksége, 
hogy súlyos terheit fedezhesse; és ha azon összeg, 
mely Popovics képviselőtársam módositványa foly
tán megtakarittatnék, illetőleg elvonatnék az állam
tól , oly tetemes volna, miszerint azzal az állam 
számtalan hiányait fedezni lehetne : nem szólanék; 
de azon összeg, mely a görög-keleti és részben kü
lönösen a partiumban és Erdélyben lakó görög-
kathoíikus papok lakházai és iskolatanitók házai 
adója által befolyna, aránylag oly csekély, misze
rint azon áldozatot a ház meghozhatná. 

Ennek következtében pártolom ugy az egyik, 
mint a másik módositványt. (Helyeslés.) 

Zichy Antal e l ő a d ó : T. ház! Nem hiszem, 
hogy megbízásom ellen cselekedném, midőn kijelen
tem, hogy részemről a „hivatalos" szónak megmara
dásában vagy kihagyásában semmi nagy fontossá
got nem látok. Mert ha azon eset állana elő, a me
lyet méltóztattak előhozni , hogy például saját 
házában lakik az illető lelkész, az lesz, ipso facto, 
hivatalos laka is. 

Zichy Nándor gr . : A magam részéről én is 
helyeslem Mihályi képviselő úr indítványát, misze
rint a „hivatalos" szó kihagyassék. Nekünk a tör
vény intentióját szem előtt kell tartanunk. A czél 
itt az, hogy azok, a kiknek hivatalos ellátása lakás 
által egészíttetik k i , ne terheltessenek, és ne rövi
díttessenek meg abban , a mi őket jngosan illeti. A 
mit nem akarunk tőlök megvonni, mitől nem akar
juk őket megfosztani egy esetben : nem tudom, 
miért tennők más esetben ? nem tudom, miért suj-
tanók azoknak helyzetét, a kiknek hetyzete úgyis 
eléggé súlyos'? Ha ennek alkalmazása rendkívüli 
nehézségekkel járna, ugy én a magam részéről is 
azt mondanám , hogy el kell ettől állanunk, mert 
kételyek támadhatnak; azonban én ezt nem látom, 
és azért ajánlom a módositványt. (Felkiáltások: El-

I fogadjuk a módositványt!) 
Borlea Zsigmond : Ha elfogadja a t. kép-

; viselőház, akkor elállók a szótól. (Elfogadjuk!) 
E l n ö k : E czikknek több pontja levén és a 

különböző pontokra nézve adatván be módositvá-
nyok, nem lehet az egész szakaszra egyszerre 
szavazni; azért pontonkint leszek bátor előadni a 
mint az indítványok beadattak. A központi bizott
ság ugyanis az egész czikket ajánlotta elfogadásul; 
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de az egyes pontokra nézve észrevételek merülvén 
föl, ezeket egyenkint fogom szavazás alá bocsátni. 

Jelesen az i) pontból e tételnél: „lelkészi és 
tanítói hivatalos lakások" a „hivatalos" szó kiha
gyatni inditványoztatott, azon indokból, mert né
mely helyen a lelkészeknek nincs hivatalos laká
suk, hanem saját házaikban laknak. A kérdés tehát 
az, méltóztatnak-e elfogadni az eredeti szerkezetet, 
vagy a „hivatalos" kihagyatását méltóztatnak-e 
kívánni ? A kik a szerkezetet pártolják, méltóztas
sanak felállani. (Megtörténik.) Most méltóztassanak 
azon képviselő urak felállani, a kik a szerkezetet 
nem pártolják. (Megtörténik.) ü g y látom, hogy a 
többség a „hivatalos" szót kihagyandónak véli. 
(Helyeslés.) 

Következik Babes képviselő úr módositványa. 
Vajon megmaradjon-e és kielégíti a t. házat a szer
kezet ugy a mint van : „kórházak és szegények 
ellátására szánt épületek", vagy pedig pótoltatni 
kívánja az 1) pontot ezzel : „szegény tanulók szá
mára fenálló tápintézetek?" Akik a szerkezetet el
fogadják . méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) 
A többség a pótlékot kívánja beleigtattatni. 

Végre következik az utolsó pont, melyre Bo-
bory képviselő úr tett módositványt. Még egyszer 
fel fog olvastatni. 

Mihályi Péter jegyző (ol vassá Bóbory Ká-
roly módositványát.) 

E l n ö k : Azon képviselő urak, kik az eredeti 
szerkezetet pártolják, méltóztassanak felállani.*(.Meg-
történik.) A többség elfogadja az eredeti szerke
zetet. 

E szerint az i)pont ugy módosul, hogy a „hi
vatalos" szó kihagyatik; az 1) pont „a szegény 
tanulók számára fenálló tápintézetek" pótlékkal 
megtoldatik; az utolsó m) pont változatlanul meg
hagy atik. 

Zichy Anta l e lőadó : A központi bizottság 
az f) pontban „dolgozó és fegyintézeteket és fegy
házakat' ', úgyszintén az n) pontban „halottas há
zakat" kívánja beigtattatni. (Helyesés.) 

Simony i E r n ő : Ha még egyes pontokról 
van szó, akkor én is kivánnék módosítást. 

Elnök: E szakasz tárgyalása már be van 
fejezve. 

Berzenczey László: Egy szót sem hallunk: 
hangosabban kérjük. 

E l n ö k : Pedig lehető hangosan beszélek. (Fel
kiáltás :h: Halljuk az előadót! Halljuk !) 

Zichy Antal előadó A központi bizottság 
még a következő módosítást óhajtaná tenni: az 
f) pontba ,.dolgozó és fegyházak s fegyintézetek" 
azután az m) pontba e szavakat „halottas házak" 
kívánná beigtattatni. 

E l n ö k : A kik e toldalékot elfogadják, mél

tóztassanak felállani. (Megtörténik.) A toldalék el-
fogadtatik. 

S i m o n y i E r n ő : Azon tekintetből, hogy a 
törvény világos legyen és zavarokra és visszaélé
sekre ne adjon alkalmat, a n) pontra kivánnék egy 
módositványt indítványozni. Az n) pont azt mondja 
. . . (Felkiáltások: El van már fogadva !) 

E l n ö k : A 2. szakaszon már tul vagyunk. 
Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 3-ik sza

kaszt.) 
Zichy Antal előadó: A központi bizottság 

stylaris módositványt ajánl: „Oly ház, lakrész és 
a háznak minden .olyan helyisége" stb. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a módositványt elfo
gadni ? (Fölkiáltások: A központi bizottság módosit
ványát í) A kik a szerkezetet a központi bizottság 
módosítványával elfogadják, méltóztassanak feláll
ni. (Megtörténik.) A szerkezet a központi bizottság 
módositványa szerint elfogadtatott. 

Zichy A n t a l e lőadó : Tehát így lesz a szer
kezet: „Oly ház, lakrész és a háznak minden oly 
helyisége, mely tényleg bérbe van adva, különb
ség nélkül mindenütt házbéradó alá esik a tiszta 
bérjövedelem alapján." 

Mihályi P é t e r j e g y z ő (olvassa a 4-ik sza
kaszt.) 

Zichy Anta l e l ő a d ó : E szakaszban a köz
ponti bizottság e szónak: „kamarák" kitörlését 
ajánlja. 

H o r v á t h LajOS: T. ház! Ezen 4-ik szakasz 
szerkezete nem hangzik össze a 8-ik szakasz szer
kezetével, és mindegyik szakasz más-más kulcsot 
állapit meg arra nézve, hogy valamely ki nem 
bérelt lakrész mi módon rovassák m e g , t. i. 
összehasonlítás alapján tett becsű vagy pedig az 
osztályozás alapján. A 4-ik szakasz igy szól: 
„Azon városokban és községekben, hol a bérbe 
adott szobák, kamarák és boltok száma legalább 
felét képezi a létező lakrészek összes számának, a 
ki nem bérelt épületek is házbéradó alá vonandók, 
a tényleg kibéreltekkel összehasonlítás utján meg
becsült tiszta bérjövedelem alapján." A 8-ik sza
kasz pedig igy szól: „A tényleg kibérelve nem 
lévő lakrészeket illetőleg házosztály adó kivetésé
nek lesz helye mindazon városokban és községek
ben, hol a tényleg bérbe adott lakrészek száma 
kevesebb a lakrészek összes számának felénél." 
Itt a szobákról és boltokról már nincs emlités téve, 
és csak az átalános kifejezés használtatik: „lakré
szek". Ha e két szakasz nem hozatik összehang-
zásba, meg fog történni, hogy a háztulajdonos 
valamely ki nem bérelt lakrészre nézve azt fogja 
mondani , hogy ez a lakrész osztályzat alapján 
megrovandó, mert ezen városban a bérbe adott 
lakrészek száma kevesebb a lakrészek összes szá
mának felénél, és igy a 8-ik szakasz alkalmazása-
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nak esete áll elő; a kincstár pedig azt fogja mon
dani , hogy nem az osztályadó alapján , hanem 
összehasonlítás utján megállapított becs szerint 
kell a lakrészt megadóztatni, mert ezen városban 
a szobák és boltok száma megüti az összes lakré
szek számának a felét. Ha össze nem egyeztetik e 
két szakasz azon körülménynél fogva, hogy 
ugyanazon adótárgyra nézve ugyanazon városban 
két különböző kulcs van megállapítva: ez oly 
visszaélésekre fog alkalmat adni, melyeket, meg
vallom, örömest kikerülnék. Ennélfogva bátor va
gyok azon módositványt tenni, hogy a 8-ik sza
kasz szerkezete fogadtassák el a 4 dk szakasz szer
kezeténél, vagyis ezen szavak helyett: „hol a bér
be adott szobák, kamarák és boltok száma" e sza
vak tétessenek: „hol a tényleg bérbe adott lak
részek száma." (Helyeslés.) 

Mihály i Pé ter j egyző (olvassa Horváth 
Lajos módósitványát.) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Én ugy látom, t. ház, hogy ezen 8-dik szakaszban 
sajtóhiba van, mert csakugyan ugy áll. hogy min
den helyen, hol V5-nál kevesebb van bérbe ad
va, a többiekre nézve osztályadó szerint vette
tik ki. 

Zichy Anta l e lőadó : Csekély felfogásom 
szerint én elvi ellentétet nem látok a két szakasz 
között. Az egyik szakasz rendelkezik azon he
lyekről, melyeknek legalább is fele része bérbe 
van adva. Az ily helyekre nézve elrendeli, hogy 
a bérbe nem adott részek is lakbér alá vonatnak, 
még pedig qualificatio utján, azaz megbecsülteinek, 
hogy tekintve azokat, melyek tettleg bérbe advák, 
a bérbe nem adott részeket miként lehetne bérbe 
adni; tehát ideális becslés alapján vétetnek házbér 
alá. A 8-ik szakasz ellenben azon helyekről ren
delkezik, hol tényleg bérbe adott részek nem te
szik egészen felét. A hol nem teszik egészen felét, 
ott igen igazságos, hogy azon csekélyebb számú 
házakra nézve, melyek tényleg bérbe vannak ad
va, a valóságos házbér vétetik adóalapul, mit az 
igazság feltétlenül megkíván, és mely elvet a t. 
ház is méltóztatott elfogadni. Ellenben a házak 
azon nagyobb számára nézve, melyek tényleg bér
be nincsenek adva, tán igazságtalan volna a na
gyobbra a kisebb után vonni következtetést: mert 
abból nem lehetne következtetni, hogy mivel a 
házak egy kisebb részét bérbe lehetett adni, tehát 
a nagyobb rész is bérbe adható. így az igazság 
azt követeli, hogy a nagyobb számra nézve osz
tályadó hozassák be. Én tehát a két szakasz kö
zött semmi ellentétet nem látok; ellenben azt igen 
helyesnek találom, hogy egyenlő kifejezések 
használtassanak mindkét szakaszban. A mennyi
ben tehát Horváth Lajos t. barátom csak stylaris 
módosítást tesz e két szakasz összeegyeztetésére, 

annyiban részemről pártolom, hogy ugyanazon 
kifejezések, melyek használtatnak itt a lakrészek 
megjelölésére, használtassanak a másik szakaszban 
is. (Helyeslés.) 

Sebes tyén L á s z l ó : Ezen 4-ik szakaszt mó
dosítani kívánom. Ismeretes dolog, hogy már a 
földadó a hiányos kataster miatt némely vidé
keken tán enyhébb, de más vidékeken túlságosan 
nagy. Nem akarom, hogy ugyanez történjék a 
házbéradóval is. Tudjuk, leginkább ez évben Ma
gyarországban a kézi munka és napszám több mint 
100 százalékkal emelkedett; azt is tudjuk, hogy bi
zonyos környékeken napszám semmi áron nem 
volt kapható : ezért ennek természetes következése 
az lesz, hogy a földbirtokos, ha nem akar tönkre 
jutni, kénytelen lesz lakhelyeket építtetni. Ha te
hát a házadó számításánál ezen lakhelyek is szá
mításba vétetnek, természetesen a legkisebb faluba 
is nagyon könnyen a házbéradó behozathatnék, 
és a birtokos, kinek tőkéje ugy is már meg van 
támadva, még inkább sújtatnék. Azért bátor vol
nék ennek elkerülése okáért a 4dk szakasz máso
dik bekezdése gyanánt ezeket javasolni: „A bérbe 
adott lakhelyek számításánál a földmivelés vezeté
séhez szükségelt béresek, nem különben bizonyos 
mezőgazdasági szolgálmányokat teljesítő cselédek 
lakhelyei számításba nem vétetnek." (Helyeslés.) 

Csengery I m r e j e g y z ő (olnassa Sebestyén 
László módósitványát.) 

BÓnis S á m u e l : T. ház! Én nem a legköze
lebb tett módositványhoz akarok szólani, (Hall
juk!) hanem szólni akarok a Horváth Lajos által 
tett módositványhoz. Ennek igenis helyét talá
lom : mert igazsága van előadó urnák, hogy a 4. 
és 8. szakasz közt azon értelemben, a mint azt 
Horváth Lajos fogalmazta, nincs elvi ellentétel; 
hanem ha a fogalmazás ugy áll meg, mint e két 
szakasz most van fogalmazva, lesz igenis elvi el
lentétel i s : mert a számítás fog csinálni ellentétet. 
Mert midőn az egyik szakasz szól oly helységek
ről, hol legalább fele ki van adva a helyiségeknek, 
a másik pedig azon helységekről, hol felénél ke
vesebb van kiadva a helyiségeknek; ha itt boltok, 
kamarák lesznek megemlítve, amott pedig lakré
szek : akkor a számítás egészen mást fog eredmé
nyezni: mert oly helyeken azután azt fogják 
mondani: „itt nincs fele kiadva", mert ők csupán 
a lakrészeket fogják számítani, itt pedig a kama
rákat és boltokat is ; lesz tehát több a felénél. Itt 
elvi ellentét fog kijönni. Ennélfogva azt hiszem, 
ha mindkét szakasz ugyanazon czélra tendál, azaz. 
ha azt akarja kifejezni, hogy oly városokban, hol 
a lakások fele van bérbe adva, a második pedig, 
hol felénél kevesebb van bérbe adva: akkor Hor
váth Lajos módósitványát el kell fogadni. 

KacskoviCS IgnáCZ : A különbség Horváth 
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Lajos előterjesztése és a szerkezet közt nem az, a 
mit ő előadott, hanem az, ha a boltok kihagyat
nak. Az egységet helyre kell állítani, és e pontot 
mindkét szakaszba be akarnám vétetni, nem pedig 
mindkettőből kihagyatni. [Mindegyikből ki kell 
hayyni!) 

Kerkapoly Károly: T. képviselőház! A 
zavart valószínűleg azon körülmény idézi elő, 
hogy a pénzügyi bizottság figyelemmel volt egy
úttal azon szabályokra is, melyek a házadót il
letőleg fenhagyatni véleményeztetnek, és a mely 
szabályokban meg van magyarázva és körül van 
irva az, mi minden legyen értve azon „lakrészek" 
kifejezés: alatt, melytől itt az adózás függővé téte
tik. Mert ott esacte meg van magyarázva: meg
engedte magának, hogy itt a körülírásban ne le
gyen olyan igen nagyon pontos. Megengedem s 
nem veszem kétségbe, hogy ezt roszul tette; s 
azért, ha némi zavar, ha némi össze nem férhető-
ség forog fen. ennek elhárítása kétségkívül helye
sen történik. 

A kamarákat azon tekintetből hagyta ki a 
pénzügyi bizottság, mert a magyarban annak igen 
téves értelme lehetne, ha t. i. az alatt az éléskama
rák is értetnének, mig- az eredeti szövegben e 
kifejezés: „kamara", a franczia „cabinet" szó fordí
tásaként vétetett föl, mi magyarul benyíló vagy 
oldalszobát jelent; és miután az oldalszoba mindig 
szoba, semmi sem gátolja a magyar törvényhozást, 
hogy a magyar szövegből a kamarák megnevezést 
kihagyja, hogy azon hamis véleményt támaszsza 
és fentartsa, mintha az éléskamaráktól is házadót 
kellene fizetni. 

Más tekintet alá esnek a boltok. Ezekre néz
ve véleményem az, hogy sehol sem kell kihagy
ni, sőt a hol nincsenek megnevezve, bele kell 
tenni. Mert azon szabályokban, melyekre bátor 
voltam a t. ház figyelmét felszólalásom elején fel
hívni, világosan megneveztetnek a boltok, mint 
olyan lakrészek, melyeket számítani kell v,z adó 
kiszabásánál s az osztály megállapításánál. Azért, 
miután, a szó szoros értelmében, a boltot lakrésznek 
nevén nem szoktuk nevezni, nehogy a nyelvhasz
nálat erejénél fogva a boltok minden okszerűség 
ellenére megrovatlan maradjanak, holott azok töb
bet érnek, mint más csekélyebb lakrész vagy szo
ba, azt vélem, hogy a „bolt" kifejezés, a hol 
hiányzik, felveendő. 

G h y c z y IgnáCZ: Én Sebestyén képviselő
társam indítványához akarok szólani. A cseléd-
házakról, melyeket ő megemlített, a 11-ik szakasz 
tesz említést, azon házak pedig, melyek a szol
gáknak felében vannak kiadva, a 15-ik szakaszban 
vannak említve. Én tehát azt gondolom, hogy ezen 
indítvány tárgyalásának nem itt, hanem az illető 
szakaszaknál volna helye. 

E l n ö k : Nem levén felirva senki, ez ienne a 
szavazásra kitűzendő első kérdés: méltóztatnak-e 
a 4-ik szakaszt a központi bizottság észrevételével, 
mely csak ezen szót: „kamarák" kívánja kiha
gyatni, elfogadni? [Elfogadjuk!) Tehát a 4-ik sza
kasz a központi bizottság módosításával elfogad
tatott, s talán méltóztatnak beleeg}Tezni, hogy azon 
észrevétel, melyet Horváth Lajos képviselőtársunk 
tett, az illető szakasz tárgyalásánál vétessék figye
lembe ? [Helyeslés.) 

Mihály i Pé ter j e g y z ő [olvassa az 5-dik sza
kaszt) 

Zichy Anta l e l ő a d ó : E szakaszra a köz
ponti bizottságnak nincs észrevétele. 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház az 5-ik szakaszt ? 
[Elfogadjuk!) Az 5-ik szakasz elfogadtatott. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő [olvassa a 6-dik sza
kaszt.) 

Dobrzánszky AdolféT ház! Ha már ez 
elfogadtatik, pedig ngy hiszem, hogy elfog fogad
tatni , tehát jó lenne e tekintetben itt változtatást 
tenni, vagy legalább felemelni azou lehúzandó 
összeget azok részére, kik azon városokban lesz
nek , a melyek eddigelé nem fizettek házbéradőt, 
hanem igen is fizettek házosztályadót. Mivel pedig 
azok részérő] lenne jó felemelni a községek számá
ra, a hol még az sincsen, hogy egyharmada alak
részeknek bérbe van adva; de ha ez elfogadtatnék, 
tehát Buda-Pesten 15, azon községekben, a melyek 
eddigelé házbéradó alatt állottak, 30, azon közsé
gekben , hol a házaknak egy harmad része van 
bérbe adva, 40, a többire nézve pedig 50. (Marad
jon !) 

Elnök : Nincs senkinek észrevétele ezen sza
kasz ellen? (Nincs!) Tehát a hatodik szakasz el
fogadtatott. 

M i h á l y i E é t e r j e g y z ő [olvassa a 7-dik sza
kaszt) 

H o r v á t h L a j o s : T. ház! A felolvasott 7-ik 
szakaszra módositványt vagyok bátor benyujtnni 
magam és tisztelt képviselőtársam Vadnay Lajos 
részéről. A módositvány abban ál l , hogy azon 
helyeken, hol a tényleg kibérelt lakrészek száma 
kevesebb a ki nem bérelt lakrészek számánál, a 
100 frt évi tiszta bérjövedelem után ne 16, hanem 
14 frt fizettessék. Nem kívánom a tisztelt ház igen 
becses idejét és türelmét hosszas ideig igénybe 
venni, s csak röviden fogom előadni azon indoko
kat, melyek bennünket arra bírtak, hogy megte
gyük rnódositványunkat. 

Tudva van a tisztelt ház előtt, hogy hazánk
ban a házbéradó nem volt eddigelé átalános, éa 
csak is oly községekben volt behozva, a melyek a 
fellállitott elvek szerint a házbéradó kategóriájába 
estek. Ilyen csak néhány város volt, melyeknek 
neveit tisztelt képviselőtársam Tréfort Ágoston, 
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tegnap elősorolta. Ezen községekben, Pestetkivéve, 
a házbéradó egyenlő volt. A többi községben 
házosztályadó volt behozva, mely bizonyos osz
tályozás alapján vettetett ki a tulajdonosokra, te
kintet nélkül arra , hogy húztak-e bérjövedelmet 
a háztól vagy sem. Ezen adó, viszonyítva a ház-
béradóhoz., aránytalanul csekély, és igy igazság
talan volt. 

Azon törvény , mely a tisztelt minisztérium 
és a pénzügyi bizottság részérő] a ház elé terjeszte
tett, ezen aránytalanságot megszünteti, kimondván, 
hogy ezután a háztulajdonos a háznak tiszta jö
vedelmétől ; vagy becsértékétől fog adót fizet
ni. Az elv, mely e törvényben ki van mondva, 
igazságos,s nincs is ellene egyátalában észrevételem, 
bár kénytelen vagyok kijelenteni ez úttal, hogy 
én a pénzügyi bizottság kisebbsége által előadott 
véleményt indokoltnak tartom, és azon vélemény
ben vagyok, hogy ezen aránytalanságot jobb lett 
volna a jövő esztendőben megszüntetni egy jól 
átgondolt házbéradótörvény által, mint most az \ 
esztendő" közepén egy oly törvény által, melynek ! 
tagadhatatlan fényoldalai mellett megvannak árny- j 
oldalai is. Ismétlem, tisztelt ház, hogy én az elv i 
ellen egyátalában nem szólok, mert azt igazságos
nak tartom, hanem szólok annak coneret alkalma
zása ellen. 

A pénzügyi bizottság kategóriákat állit föl a 
házbéradóra nézve: jelesül Pesten minden tiszta 
100 írt bérjövedelem után 24 irtot, azon helyeken, 
a melvek eddig' is házbéradó alatt voltak. 20, azon 
helyeken pedig, melyek eddig- házosztályadót 
fizettek, 16 frtot hoz javaslatba. Miért állitja fel e j 
kategóriákat a pénzügyminiszteri első törvényja- í 
vaslatban javasolt egyenlő adózás ellenében'? meg- i 
mondja és indokolja jelentésében: t. i. azért, mert \ 
az elviselhetetlen házbéradó csak az által válik j 
elviselhetővé, ha áthárítható a lakókra, és igy töb- j 
bek közt oszlik meg. Ennélfogva a kategóriákat j 
ugy állapította meg, a. mint kevésbbé vagy inkább ! 
látszott valószínűnek az áthárítás lehetősége. Leg- j 
inkább látta valószínűnek az áthárítás lehetőségét ; 
Pesten; kisebbnek látta azt azon városokban, | 
melyek eddig is házbéradó alatt voltak; s legki- -
sebbnek az olyan városokban, a melyek jelenleg j 
osztályadó alatt vannak. 

Szívesen elismerem, hogy a pénzügyi bízott- I 
ság intentiója a legjobb volt; de kénytelen vagyok i 
kijelenteni, hogy nem vette kellő figyelembe a 
létező viszonyokat, nem az átmenet nehézségeit: 
nem vette figyelembe t. i, hogy igen sok helyütt 
az áthárítás csaknem lehetetlen, mert igen sok az 
üres lakás és kevés a lakó, ugy, hogy nem a 
háztulajdonos szab föltételeket a lakóknak, de a | 
lakók a tulajdonosnak; nem vette kellő figyelem- j 
be azt se, hogy év közepén vagyunk, hogy igen I 
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sok háztulajdonos eleve szerződött a lakókkal, s 
igy ha lehetséges lett volna is az áthárítás apriori, 
a posteriori lehetetlenné vált a szerződésnél fogva, 

Azt sem vette kellő figyelembe, hogy Ma
gyarország egyes városai oly szegények, hogy az 
összes administr.i.tiót községadóval kell fedezni, s 
vannak városok, a melyekben a községadó az ál
lamadónak 100 —120 perczentjét, sőt ha a katona
tartás terhét hozzászámítjuk 200 — 250 perczent
jét teszi. 

Azt, sem vette figyelembe, hogy azon váro
sokban, a melyekben a bérosztály adó divatozott, 
a házbéradó behozatala által a háztulajdonosok a 
mostanival 7-szer, 8-szor, sőt itt-ott 9-szer nagyobb 
adót fognak fizetni. Már, hogy épen azon osztályt 
sújtsuk ily adóemeléssel, a mely Magyarországban 
a józan szabadság zászlóvivője, megvallom, nem 
tartom politikailag helyesnek. 

Én tehát a 16 frtot igen magasnak tartom, s 
14 frtra leszállítását kérem; s ezt annyival inkább 
kérem, mert igy a rögtönös adófelemelés legalább 
nem lesz elviselhetetlen. [Helyeslés.) 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa Horváth La
jos és Vadnay Lajos módositvanyát) : „Módositvány 
a házadóról szóló törvényjavaslat 7-ik szakaszára. 
E szavak helyett: „különben pedig 16 frt fizeten
dő házbéradóul" e szavak tétessenek.- „különben 
pedig 14 frt fizetendő házbéradóul." 

H o r v á t h D ö m e : T. ház ! Ha méltóztatnak 
elfogadni: nincs észrevételem. (Felkiáltásod: Csak 
tessék! Nem fogadjuk-d!) T. ház! Még el nem fo
gadás esetében is, azon indokokhoz, melyeket t. 
képviselőtársam Horváth Lajos előterjesztett, ne
kem igen kevés hozzászólani valóm van. Annál 
inkább kérem e módositványt elfogadni, mert igen 
tisztelt képviselőtársunk Kerkapoly tegnap fel
hozta, hogy az ország városainak legnagyobb 
része — mi tagadás benne? mindnyájan bevallhat
juk — ma is olyan formák, mint nagy faluk, s a 
közművelődés érdekében szükség van arra, hogy 
azokban a városokban az építésekre ösztön nyitas-
sék, annál is inkább, miután a tapasztalásból tud
juk, hogy az alföldön szilárd anyagok hiányozván. 
az építkezés sokkal több költséggel jár, mint a fő
városban, s mitsem jövedelmez. Annál inkább ké
rem e módositványt elfogadni, mert a 23. szakasz 
érteimébem a vidékeken épülő házakra a fővárosi 
kedvezménynyel aránylag a kedvezmény igen ke
vés időre tétetik, ugyanis 8—10 évre. Már, t. ház, 
én ugy hiszem, a vidéknek is kell valami kedvez
ményt adni, különösen kell pedig ezt tenni az al
földi városokban. S ebből a szempontból helyeslem 
az előttem szólott képviselőtársam indokait, s ré
szemről hozzájárulok a módositványhoz. Kérem 
azt elfogadni. 

Kerkapoly Károly: T. ház! Mielőtt amó-
44 
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dositvány akár eífogadfcatik, akár visszautasitta -
tik, gondolom, méltányosnak fogja a t. ház azon 
kérést tekinteni, hogy hallgassa meg előbb azon 
motívumokat is, melyekből a pénzügyi bizottsága 
16 perczentet és nem a 14-ethozta javaslatba. (Hall

juk!) Meghallgatván és megmérvén aztán azon mo
tívumokat, bölcs belátása szerint fogja a kérdést 
eldönteni. (Halljuk!) 

A pénzügyi bizottságot azon tekintet vezette, 
hogy a különböző adóczimek közt, melyek min
dig a házadóra vonatkoznak, tehát a házbéradó 
meg az osztályadó közt lehetőleg összehangzás és 
igazságos arány létesíttessék. {Helyeslés jobbról.) 
Ezt létesíteni törekedvén, számítást kellé tennie, a 
mely számítás által kihozott perczentet nem lehe
tett viszautasitania, ha meg nem akarta tagadni 
azon elvet, a melyet érintek és a melynek igazsá
gos volta, azt hiszem, kérdésbe nem jöhet. A szá
zalékot nem változtathatja. 

A számítás attól függ. mily árakon véljük 
azon városokban, melyekre 36 perczentet hozott a 
bizottság javaslatba, az egyes lakrészeket bérbe 
adhatóknak? E tekintetben a bizottság nem álli-
fott fel maga szerint semmi alapot, hanem elfo
gadta azon felvett bérösszeg-eket, ugy mint be is 
vehetőket, a melyek a pénzügyminiszter úr által 
eredetileg benyújtott törvényjavaslat 5. lapján 
látható táblázatban foglalvák. Ez alapon egy 
10 szobás ház 300 frt bért hozna, miből letud
ván a 30 %-ot. maradna 207 frt adó alapjául, mire 
16%-kal33 frt 12 kr. jut, mig osztályadója ugy a 
többség, mint a kisebbség véleménye szerint 30 frt 
lenne. E házak bizony nyal oly helyeken vannak, a 
hol érdemes ily nagy házakat építeni, és ugy épit-
vék, mint ekkora házakat épiteni szokás, hogy, mon
dom, e lakrészek után 30 forint évi bér kapható. 

Ezt a bizottság magasnak nem találta azon 
helyeken, hol a lakrészeknek egy harmada sincs 
bérbe adva. 

A hol azoknak legalább harmada bérben 
van, ott 50 perczentnyi emelés van javaslatba 
hozva, s igy a ki bérbe nem adta házát, fizet
ne ily városokban 45 frt osztályadót, a ki bér
be adta, 32 frtot Már ez is aránytalanság, s a 
16%-kos tétel is csak azon föltevésen volt elfogad
ható, hogy oly városokban oly házon több leszen 
30 írtnál kapható egy-egy szoba után. Ha el mél
tóztatik fogadni a módositványt, annak eredménye 
az lesz, hogy a ki házát bérbe adja és jövedelmet 
kap, az fizetne 28 frt és néhány krt, mig az, ki 
nem adja bérbe, 45 frtot, s ha például boltot is tart, 
60 frtot. 

Combinálva van az egész munkálat arra 
nézve, ki házát kiadja, és arra, a ki ki nem adja. Ha 
méltóztatik az egyiket megváltoztatni, akkor ok
vetlenül ennek megfelelőleg kell a másikat is meg

változtatni, különben az igazságos arány meg le
szen zavarva. 

Akármelyik osztályra próbáljuk meg ezen 
számitás keresztül vitelét, ugyanazon arány fog 
kitűnni, hogy a 1 6 % házbéradó épen annyit vagy 
megközelitőleg azon sommát hozza ki, a mely ki 
van téve a táblázatban osztályadóképen, és nem csak 
a többség táblázatában, de a kisebbségében is, csak 
hogy ebben nagy részben emelt tételekkel. 

Én azon osztályt választottam, a 7-et — a 
kisebbségnél 5-ik — a hol mind a kettő összevág, 
miután az egyik is, a másik is 30 frtnyi bérben 
vette fel az adót, a többségé természetesen csak 
olyan helyeken, a melyek lakrészeinek egv har
mada sincsen bérbe adva. Ez másfél annyi lesz 
ugyancsak a többség véleménye szerint, oly 
helyeken, hol a lakrészek egy harmada ki van 
béreíve, s a házbéradó, ha csakugyan 30 írtért 
adható ki, 32 frtot s még'valamit tenne, tehát 
13 írttal kevesebbet az osztályadónál. A különb
séget, mi a kettő közt ilyként mutatkoznék, az 
enyészteti el, hogy ily helyeken 30 frfnál maga
sabban lesz egy-egy lakrész kibérelve, a mit elő
vélni lehet. 

Hogy egyszerre a részletes vitánál netalán 
szakaszonkint kifejlődhető vitáknak lehetőleg ele
jét vegj^em. megmondom már ez alkalommal, 
hogy oly ház, melyben egy szoba van, fizet 60 
krt., a hol két szoba van, fizet szobánkint 20 
krral többet, tehát 1 frt 60 krt, s igy tovább 
minden szobaszaporulattal 20—20 krajczárral 
megtoldva az egy-egy szobára eső adótételt. A 
melyekben tehát 3 lakrész van, fizet 60 krajczárt, 
megtoldva a kétszer 20 krajczárral minden szoba 
után mindaddig, mig egy szoba 3 frtra jön, min 
túl az osztályadót fokozni nem lehet a nélkül, hogy 
az a 16%-os béradót haladja, mit a törvényhozás 
nem akarhat, nehogy a ki maga használja a há
zát, az roszabb helyzetben legyen, mint az, a ki azt 
bérbe adta s belőle pénzjövedelmet huz. 

Ott. a hol egy osztályba több szoba van so
rozva, nem tehetett a pénzügyi bizottság egyebet, 
mint ezen alapot híven megtartva kimunkálni a 
diametrumot. Ezen diametrum, mint minden dia-
metrum, mindig igazságtalan, mert kedvez az erős
nek s nyomja a gyengét,- de ha már azt nem akar
juk, hogy ezen évnek még hátralevő részében 
minden ház újra ne osztályoztassék, akkor ezt kény
telenek voltunk elfogadni. 

Ismétlem tehát, t. képviselőház, hogy ha 
14%-ot méltóztatnak elfogadni, akkor 28 frt lesz 
oly háznak adója, mely ki van bérelve, ha azon 
összegért van bérbe adva, melyet a miniszter úr 
tervezetében valószinünek vett. 

Azt mondottam: „ha:w mert az igazságot aka
rom megmondani, ugy a mint van. 
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A tisztelt képviselő ház tagjai a vidéki vi
szonyokat jobban ismerhetik, mint maga a pénz
ügyminiszter is, és ha a képviselőház azt látja, 
hogy a bérösszegek alacsonyan vannak tartva, 
akkor a nélkül, hogy ezen arányt veszélyeztetné, 
rajta változtatást tehet. A kérdés csak az, mily 
bérösszegeket kell hát supponálni a 30 frt helyett, 
hogy ezen veszély ne legyen meg ? Oly városokat 
illetőleg, melyekben a 16°/0 béradó van javas
latba hozva, 50 — 60%-kai magasb tételeket kell 
fölvenni, mint olyanokat, a melyekről valószínű, 
hogy a fölvett osztályba tartozó ház egy-egy lak
részétől bérként megkapható. 

Midőn arról volt szó, hogy decretáltassék 
azon jövedelem, a mennyit bevenni lehet, akkor 
azt hallottam, hogy a jövedelem túlságosan van 
felemelve; most, mikor ezen módositvány benyuj-
tatik, azt kell mondani, hogy tulalacsony az : kü
lönben az előadott módosítás nem lesz motiválva, 
ha ugyan azon esetre felényit sem fog-nak fizetni 
a kibérelt házak, mint a melyek kibérelve nin
csenek s nyitott helyiséggel birnak. 

Szaplonczay József: Én nem a most elő
terjesztett módositványhoz akarok szólni, és azért 
kívántam volna, hogy előbb azok szólaltak volna 
fel, a kik ezen tárgyhoz akarnak szólani, mert én 
ezen szakaszhoz egy hozzátételt szeretnék tenni 
és erre nézve akarnám észrevételemet előadni. 

Mindenki tudja, hogy kisebb városokban 
igen sok helyütt, de megeshetik mostanában, hogy 
községekben, hol egyes épületek adatnak ki bérbe, 
igen gyakran kertekkel együtt adatnak k i , és a 
házbér magában foglalja a kertnek bérét egyetem
legesen. En nem találom az igazsággal megfévő-
nek, hogy midőn magától a telektől már meg van 
fizetve a tulajdonos által az adó, akkor a kerttől is, 
oda foglalván azt a házhoz, 2-or is házbéradót fizes
sen. Igen természetes, hogy a kertek értékesek, 
mert némely helyütt szép gyümölcsösökkel van
nak ellátva; de más helyütt is van értékök, mert a 
bérbe vevő képes ottan zöldséget termeszteni és 
abból egyéb haszonvételeket húzni, mi a háznak 
az értékét mindig előmozdítja. En tehát azon 
tekintetből, nehogy a tulajdonos kétszer is fizessen 
adót, egyszer mint telekadót, másszor kertjéért 
ugyan csak tízesen házbéradót is, erre nézve aján
lom a következő módosítást, melyet bátor vagyok 
benyújtani. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa Smplonczay 
József módositvány át): „A 7-dik szakasz után be
kezdve ezen pótlék igtattassék be : „Hol a házzal 
kert vagy egyéb fekvőség adatott egybefoglalva 
bérbe, a mellék haszonvételek 'bérértéke a házbér
ből elkülönzendő lesz a házadó meghatározásá
nál ." (Átalános helyeslés.) 

Bernáth Zsigmond: T. ház! Igen rövi

den és igen egyszerűen csak azon szakaszhoz aka
rok szólni, mely szakaszra nézve t. képviselőtár
sunk Horváth Lajos módositványt adott be. Aka
rok pedig azért szólni pártolólag, mert először 
igen helyesnek találom képviselőtársunk azon 
érveit, melyeket a 4. szakaszra nézve előhozott. 
Alázatos vélekedésem szerint igazságos jó törvé
nyekhez nem szükséges hosszú érveket előhozni. 
Ha elgondoljuk a hajdankor leglekintéh-esebb 
törvényhozásait, nem találunk ott semmi indoko
lására: mert minek indokolni oly törvényeket: 
ne lopj, ne ölj'? Ezeket nem kell indokolni, ezek 
tisztán, egyenesen kimondják az igazságo*", ahhoz 
hosszú beszéd, hosszú synodus nem kell. 

Nem azért szólalok fel, t. ház, hogy talán 
nekem szándékom volna p. o. megrövidíteni az 
állambevételeket; egyszerűen megmondom azon 
rendszert, melyet én helyesnek gondolok a pénz
ügyőrségben. Atalán véve axióma gyanánt azt 
tartom nevezetesen, hogy pénz nélkül kormá
nyozni nem lehet; másodszor an; yikész pénz nél-

i kül, mint a minő valósággal a szükségleteket fe-
I dezi, kormányozni teljes lehetetlen, és szabatosan 
! csak ugy lehet, ha készen van azon pénz, és nem 
ígéretekből, hanem kész pénzből lehet jól kormá
nyozni. Ha átalában véve átmehetnénk arra, hogy 
pénztőbbletet mutassunk az év végével, akkor 
dicsőségesnek mondhatnók a kormányzatot. Tel
jességei nem szándékom, hogy rövidítsem a kincs
tár jövedelmét; de midőn oly törvénj^ hozatik, 
mely az egyik részt, és nevezetesen a szegényebb 

I részt jobban sújtja, mintsem hogy azon terhet, 
j mely rá súlyosul, elviselhetné, akkor méltányos-
! nak tartom, hogy felszólaljon minden képviselő és 
! törvényhozó, s ezen tisztemet teljesitem, midőn az 
! előadott 14 százalékot ezennel pártolom, és kivá-
j nom, hogy mindazon helyeken, hol V»-nál és ille-
j tőleg felénél kevesebb ház van bérbe kiadva, a 
• 14% alkalmaztassák. 
| Z ichy Anta l e l ő a d ó : Mindenek előtt le-
: gyen szabad egy kis lapsus calamira figyelmez-
| tetni a t. házat, mely a 6-dik szakaszba becsúszott, 
I a hol az mondatik , hogy legelőször a jövedelem-
j bol bizonyos százalék huzatik le: #ugy mint ed-
| dig." Ez inkább expositióba, mint törvénybe 
| való kifejezés, a melyet,azt hiszem, kihagyni mél-
I tóztatuak. (Helyeslés.) 

A mi a 7-dik szakaszra nézve indítványba 
hozott módosítást illeti, a ház bölcseségétől és jó 
indulatától függ, mennyiben akar Miskolcz városa 
érdemes képviselője Horváth Lajos módositványá-
nak e részben deferálni? hanem indokolása egy 
részét részemről nem hallgathatom el. Nekem 
már tegnap is az átalános tárgyalás alkalmával 
kötelességem lett volna felszólalni, mert oly elv 
pendittetett meg és viszhangoztatott itt, melyet 

44* 
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csekély felfogásom szerint oly téveszmének tartok, 
a mely e helyen hirdettetvén, ha nem is ezáfola-
tot, legalább ellenmondást kivan: ez azon elv, 
mely épen a kisebbségi külön véleményen vörös 
fonalként végig vonul, s melyet én hibásnak tar
tok, hogy a házbéradónak egyedüli alapja az, 
hogy átruházhatás, t. i., hogy az illetők által áthárit-
tassék másokra ezen adó terhe. T. barátom, a pénz
ügyi bizottság többségének előadója is nagyobb 
mértékben deíérált e felfogásnak, mint én óhajta
nám, noha ő is már értékét devalválta annak. 

Megengedem, hogy egy váczi utczai ház 
boldog birtokosa örül az adó felemelésének, mert 
mikor az 5%-kaI felemeltelik, ő megteszi azt 
a szivességet. hogy mindjárt 7%,-al többet vet 
ki lakóira, (Egy szó 100/u-kal többet!) és az illető 
boltosok a helyett, hogy sietnének p. o. az ország
úton megalapítani az annyira óhajtott boulevardot, 
inkább megmaradnak régi helyükön és megfizetik 
a rajok vetett nagy sarczot; de méltóztassanak 
csak megkérdeni a józsef- vagy ferenezvárosi ház
tulajdonost: vajon ha az adó felemeltetik s rajok ki
vettetik, képesek-e a legjobb akarattal és szeretettel 
is, melylyel lakóik iránt viseltetnek, képesek e ra
jok kivetni az adó terhét? Ez tehát a helyi körül
ményektől függ. 

De annyi bizonyos, hogy ezt elv gyanánt 
kimondani nem szabad, ha csak miután eltöröltük a 
nemesek adómentességét, most — legalább in thesi, 
mert in praxi amúgy is kivihetetlen — egy uj osz
tá ly adómentességét nem akarjuk megállapítani, 
t. i. a háziurakét. (Egy szó: Hőt a tökepénzesek?!) 
Igaz, hogy némi analóg eset van például az adó
sokra nézve: ott sem mondja ki az állam, hogy 
a tó'kepénzeket nem adóztatja meg, mert azt meg 
kell adóztatni, noha tudjuk, hogy a mi pénzügyi 
viszonyaink közt a hitelező többnyire visszahárítja 
az adósra, és ez kénytelen megfizetni. 

Ennélfogva, mivel azon, szerintem hibás elv 
a kisebbség véleménye módositványán vörös fo
nalként végig vonul , mivel abból még következ
tetések is vonatnak, még pedig mint a jelenre, 
mind a jövőre nézve, és mivel most is legközelebb 
t. barátom ezt indokolásul ujolag is felhozta : szó 
nélkül nem hagyhatom. 

Sajnálja t. barátom, hogy nem fogadtatott 
el a külön vélemény elve, t. i. a osztály adó elve. 
Előttem szólott és nálamnál szakavatottabb t. ba
rátom Kerkapoly számokkal bizonyította be, hogy 
t. barátom s illetőleg érdemes választói és mind
azok, kiknek érdekeit szivén hordja, nem neyerné-
nek, hanem talán még veszítenének az osztályozás 
által, főleg pedig veszítenének kétségen kivül, ha 
az osztályozás oly nagy mértékben emeltetnék 
föl, mint a kisebbség külön véleményében hozatott 

javaslatba: mert ha tekintetbe veszszük. valóban 
megdöbbentő, hogy egy fenálló adót egyszerre 
minden fokozódás néküí háromszorosan kiváit-
nánk fölemelni. Tessék a külön véleménybe szőtt 
táblázatot megtekinteni: a hol eddig egy adótétel 
például 71 írtnak van véve, ott most javaslatba 
hozatik 210 írt, tehát 3-szor annyi, és pedig min
den fokozat és átmenet megvigyázása nélkül. Ez 
megdöbbentené az országban mindazokat, kik nem 
igen nyugszanak meg a mi működésünkben és a 
mi népszerűségünknek nem igen nagy terjesztői 
az országban csak azért, mert kénytelen-kelletlen 
a haza nagyobb tekintetű érdekei miatt valóban 
kénytelenségből megszavaztunk több oly adóne
meket, melyeket eltörölhetni vagy legalább leszál
lítani óhajtottunk volna. Valóban nem nagy vi
gasztalást fognak meríteni, ha látják, hogy azok, 
kiktől sokkal kedvezőbb eredményt vártak volna 
jövőre nézve, főleg azok, kik minket csupán híd
nak tekintenek, melyen keresztül egy más, a nép 
érdekeit nagyobb mérvben érvényesítendő ujabb 
kormánynak fognának utat törni, ha majd azt lát
ják, hogy az adók kérdésében ezek sem jobbak 
nálunknál, sőt oly elveket, fogadnak el, melyek 
minket is megdöbbentenek: mert mi fokozatot 
akarunk, mi az osztályadót 50%-al, és a hol moti
válva van, 100%-kalfelébb emeljük, és pedig felébb 
emeljük nem alapos ok nélkül; de a kisebbség kü
lön véleménye valóban megdöbbentő módon, egy
szerre 3-szorosau akarja felemelni minden átme
net nélkül. (Helyeslés jobb felöl.) 

En tehát részemről azt, hogy o helyett a 
központi bizottság a valóságos házbér megadózta
tását fogadta el, épen nem sajnálom, sőt valóságos 
előmenetelnek tartom. 

Elismerik mindnyájan, hogy ez igazságos 
elv, nem is tehetünk ellene ellenvetést, csupán csak 
a kivitel nehézsége miatt ellenzik a külön vélemény 
aláírói. Már, t. ház, azt érteném, ha mi kívánnánk 
reformokat vagy egy létező igazságtalanság meg
szüntetését, és ha a kormány állana elő azzal, 
hogy : „Uraim, hisz igazságos az, a mit kívántok, 
de a kivitel nehézségébe ütközik, s összeirásokat, 
uj táblákat s mindenfélét kívánna, mire most nem 
érünk reá.'"' De midőn maga a kormány lép elő ily 
tervvel, mi tegyünk-e ellene a kivitel nehézsége 
miatt kifogást ? Ezt, bocsánatot kérek, részemről fel
fogni nem tudom. (Helyeslés. Derültség.) 

Ennélfogva ragaszkodom a házbér, mint va
lóságos jövedelem megadóztatása elvéhez, s a ja
vaslóit módositást illetőleg, azokra nézve, miket 
Kerkapoly is már előadott a számok gruppirozá-
sára nézve, bátor vagyok még figyelmeztetni a t. 
házat, hogy azon fokozatot is méltóztassanak szem 
előtt tartani, mely a javaslott szövegben megtarta
tott, előbb van t. i. 16, azután jön 20. azután 24, 
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és igy mindenütt 4 van közben, s ha ezen változtatni 
méltóztatnak, minden esetre a proportiót a kategó
riák közt megzavarja, B ez is megfontolást érdemel. 
[Helyeslés.) 

H a l m o s y E n d r e : Engedje meg a t. ház, 
hogy ezen szakasz feletti aggodalmaimat én is 
kifejezhessem. Hallottuk, hogy s házbéradó meg
állapításánál a jövedelmet akarjuk alapul venni; 
de az adó kiszabásai,ál nem csak arra kell tekin
tettel lennünk, hogy ugyan azon adó egyes nemei 
egymás közt, hanem hogy átalában minden egyéb 
adókkal is arányosságban álljanak. Ha a jövedel
mi adónál e tételeket tekintjük, látjuk, hogy a 
tőke utáni kamatok 10% "kai adóztatnak meg, és 
itt a házadónál, a földadónál a % 10—20 egész 
24-re emeltetik. íme ezen jövedelem jobban adóz-
tatik meg, mint a tőke utáni kamatjövedelem. És 
ha összehasonlítjuk ezen jövedelmeket: valósággal 
a ház utáni jövedelem sokkal több fáradságba és 
költségbe kerül, mint a tőke utáni. Például ezen 
16% alá esnek különösen azon házak is, melyek 
a legkisebb községekben fekszenek, de esetleg bérbe 
vannak adva. Ezen házakon fekszenek egyéb, és 
pedig nagyobbszerü közterhek, ott van a katona-
szálásolás, mely a házak után vau kiszabva; míg 
ez rendezve nincs, addig, mig a közterhek egyenlő 
arányosítását nem szabályozzuk, addig a házadó 
felemelése veszélyes és káros. 

Kerkapoly tisztelt képviselőtársam felemii
tette, hogy ime, ha mi itt a %-kot leszállítjuk, a ház
osztályadónál kevesebb adó fog ezekre esni. De ez 
csak azon föltevés alatt állana, ha egy szoba 
20 — 30 írtért fogna kiadatni; de nem fog állani 
akkor, ha 40 — 50 frtért adatik ki. 

Az áthárításra nézve az előttem szólott szóno
kok amúgy is megtették észrevételüket; és én 
szintén nem pártolhatom azon nézetet, hogy a ház
adó egyátalában az áthárításra alapittassék, mert 
ha a jövedelmet és azt, a ki ezt húzza, akarjuk meg
adóztatni, nem tehetjük fel az adókivetésnél, hogy 
az esetleg másra hárittassék, 

Ez nézetem szerint nem igazolható elv, és igy 
Horváth képviselőtársunk indítványát nagyon 
helyesnek találva, azt részemről pártolom. (Sza
vazzunk .') 

G h y c z y K á l m á n : Nem lehettem ugyan itt 
a most folyamatban levő tanácskozás kezdetén; de 
csakugyan én is meglepetve tapasztaltam, miké-
pen lehet az, hogy a 7. szakasz tárgyalásánál most 
tisztelt előadó úr által egy egészen más tárgy, a 
házosztályadó hozatik szóba és az iránt kezdetik 
meg a vitatkozás. Ha az adóátháritásnak elvét a 
tisztelt előadó úr tagadja, a pénzügyi tudomány 
egy alapelvét támadja meg, és akkor e téren vele 
nem vitatkozom. Minden adónemnél, tehát a ház
adónál is, ezen átháritásnak meg kell lenni, leg

alább részben, mert különben az adó csakugyan 
elviselhetetlen lesz. 

Tegnap is roszul említtetett fel egy tisztelt 
szónok által ezen állitásom. Az mondatott ugyan
ig, mintha én azt állítottam volna, hogy a ház
béradó azért nem lesz elviselhető, mert át nem há
rítható. Én az áthárítás elvére azért hivatkoztam, 
hogy annak alapján mutassam meg, hogy azon 
intézkedés, mely a törvényjavaslatban foglaltatik, 
ezen áthárításnál fogva mind azon városokban, 
hol eddig behozva nem volt, a szegényebb nép
osztályt fogja inkább sújtani, mint a vagyonosab
bat, miután ezen városokban a szegényebb nép-
osztályu lakosok azok. kik bérbe fogadott szállá
sokban laknak. 

Az igen tisztelt előadó úr felakadt azon, hogy 
a kisebbség véleményéhez csatolt házosztályadó
kulcsban számos osztályra nézve háromszoros 
adónagyobbitá.s foglaltatik; én meg részemről 
azon csodálkozom mindig, hogy miért mondatik 
ki a házosztály adóra nézve a nagyobbitás a tör-
vényj'avaslatban foglalt adókulcsban a közép nagy
ságú házakra és nem mondalik ki a nagyobb há
zakra, (Helyeslés a bal oldalon) melyek ezen adó
felemelést inkább megbírnák? 

Hasonlítsuk össze a két osztályzatot. A régi 
osztályzat szerint a 2-ik osztálybeli 4—5 szobás 
ház fizet 2 frt47 kr t ; a kisebbség javaslata szerint 
fizetne 5 frtot; a többség javaslata szerint pedig 
6 frtot. Bátor vagyok a t. ház figyelmébe ajánlani, 
hogy ezen 1 forint itt végeredményében nagy kü
lönbség : mert azon házak, melyek e rovatba tar
toznak, igen számosak, sokkal számosabbak, mint 
a nagyobbak, melyek a későbbi osztályokba so
roztainak. Es épen ezen lakások azok, melyek az 
általam többször emiitett szegényebb sorsú polgá
rok által szoktak bérbe vétetni. A 3-ik osztálybeli 
G — 7 szobából álló házak most fizetnek 4 frt 95 
k r t ; a kisebbség javaslata szerint fizetnének 10 
frtot; a többségi törvényjavaslat szerint pedig 11 
forintot: tehát ismét valamivel többet. Ha már 
most veszszük az utóbbi osztályokat, hol azután 
már 20, 25, 30 szobás házak találtatnak, melyek, 
mint emlitém, vagy egészben tulajdonosaik által 
lakatnak, és igy is nagy értéket képviselnek, vagy 
a hol bérbe adatnak, ez által jövedelmeznek: na
gyon igazságos és igen eonsequens a kisebbség 
véleménye, midőn ezen nagyobb házakat az adó
kulcsban successive háromszoros adóval terheli. 
Es kérdem : miért mentesittessenek épen ezen 
nagyobb házak a nagyobb adózás terhe alól? Én 
azt hiszem, ez nem felel meg sem a nemzetgazda
ság elvének, sem az adó igazságos felosztása igé
nyeinek. 

Ezeket voltam bátor azon észrevételekre néz
ve előterjeszteni, melyeket a t. előadó úr most, 
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épen nem illetékes helyen, előadott. (Helyeslés a 
bal oldalon.) 

Zsedényi E d e : T. h á z ! {Zaj. Halljuk!) 
Csak Horváth Lajos indítványára jegyzem meg, 
hogy ugyan nem tartoztam a pénzügyi bizottság 
azon többségéhez, mely javasolta, hogy összeha
sonlítás utján házbéradót azon házak is fizesse
nek, melyek nincsenek tettleg bérbe adva. De mi
után a ház többsége és a közt, mint tudom, Mis-
kolcz városa érdemes követe is ezt elfogadta, azt 
kérdem tőle: hogyan tudja indítványát csak azon 
helyekre alkalmazni, melyekben a házak 1/5-da ki-
béreltetett ? azon mezővárosokra pedig, hol a házak 
fele bérbe ki van adva, nyugodt lélekkel meg 
akarja hagyni a bérbe nem adott házakra nézve a 
20 százaléki fizetést? (Helyeslés.) A pénzügyi bi
zottságban Pestre megállapitottuk a 24%-ot ; hol 
a lakbérek fele van kiadva, 20%-ot ; hol felénél 
kevesebb van kiadva, 16 %-ot. Horváth Lajos kép
viselőtársam azt mondja, hogy ez igazságtalan 
kulcs a 3-ik osztályra nézve, mert ott át nem ru
házhatják a terhet a bérlőkre, mint pl. Pesten vagy 
azon második osztályban, hol 20%-ot fizetnek. 
Kérdem: mi jognál fogva hiszi, hogy ezen utóbbi 
helységekben könnyebben átruházhatja -a háztu
lajdonos a házadót a bérlőre, mint ottan , hol csak 
egy harmada van kiadva ? Hiszen ezen 3-ik osztályú 
helységekben jobbadán a megyék vagy szabad 
kerületek székhelyei vannak, vagy a vidéki keres
kedelmi forgalom központjai. Itt a köztisztviselők, 
kereskedők vagy gyárosok rendszerint a piaczou 
és a főbb utczákon bérlik ki a házakat, melyeknek 
fekvése és minősége roppant különbséget m tesz, 
ugy hogy az ottani házbérlők jobbadán a lakosok 
azon osztályához tartoznak, kik háromszor annyit 
fizetnek jó helyütt fekvő és becsületesen kiépített 
házakért, mint a mennyiért elhagyott, a társada
lom vagy kereskedelem központjától távolabb ut-
czákban szállást kaphatnának; az il}^ házak tulaj
donosai, ha tenyerökön ajánlják is és bármi ala
csony áron adnák ki, bérlőket nem kapnak. Mis-
kolcz városának érdemes képviselőjét figyelmezte
tem, hogy így például Miskolcz városában majd
nem kizárólag a piaczon s a fó'utczában veszik ki 
pénzért a szállásokat: ha ezek irányában a háztu
lajdonos felemelné a felemelt házadó folytán alak
bért, a lakók kénytelenek vagy kényelmük folytán 
meg fogják fizetni, mert legnagyobb hátrány nél
kül nem tehetik át lakásukat elhagyott, nem kö
vezett, ki nem világított utczákba; tehát a háztu
lajdonosnak van módja a felemelt házadó átruhá
zására ; és igy igazságos is, hogy 16%-ot fizessen. 
Ha Miskolcz városának érdemes követe elfogadta 
az egyik elvet, t. i., hogy a bérbe nem adott há
zak parificatio utján fizessék ott a házbéradót, hol 
a házak fele tettleg kibéreltetett, és igy a házjöve

delem 20 százalékát, kénytelen elfogadni a pénz
ügyi bizottság által megállapított azon elvet is, 
hogy ott , hol csak % béreltetett ki, a háztulajdo
nos 16 százalékot fizetni tartozik, mert a mint 
amaz 4%-ka i kevesebbet fizet, mint a buda-pestj 
tulajdonos, ugy ezen aránynak állani kell a fe 
lében és harmadában kibérlett városokra nézve is. 
(Atalános helyeslés.) 

Szontagh P á l (nógrádi): T. képviselőház! 
Mennyiben tartotta szem előtt t. előadó úr a csak 
néhány nap előtt hallott elnöki intést, hogy igye-. 
kezzünk szorosan a tárgynál maradni ? nem vita
tom ; hanem egyedül, mint a kisebbségi vélemény 
aláirója, az ő felszólalása következtében magam
nak is azon csekély jogot kérem megadatni, hogy 
én is akkor, midőn a dologra vonatkozólag kinyi
latkoztatom, hogy a Horváth Lajos féle módosit-
ványt pártolom, még néhány megjegyzést is te
hessek az előadó úr felszólalására. 

Midőn a kisebbségi véleményt többi társam
mal én is aláirar.dónak véltem, azon indok vezé
relt bennünket, hogy a szükséges és terjedelmes 
adatok és beható vizsgálat nélkül egy egészen uj 
házadórendszer javkslatba hozatalát és annak el
fogadását feladatunknak nem tekinthetjük; és más 
részről azon ellenvetésnek is elébe akarván állani, 
mely onnét formáltathatott volna irányunkban, 
hogy ekkép a kincstár szükségleteit elhanyagolni 
kivarrjuk, vagy azzal, hogy az eddigi osztályadó 
csekéj^-ségének föntartására talán nem e házon 
belül való nézetek vezérelhetnek bennünket, en
nélfogva nem járulhatván uj organicus adótör
vénynek javaslatba tételéhez, nem volt más vá
lasztás, mint a fenlevőt megtartani, hiszen ugy is 
kilátásba van helyezve, hogy legközelebb alka
lommal behatólag át fog változtatni az összes 
adórendszer. 

Megtartván e szerint a múlt idők rósz terve
zetét, ennek természetes következése az volt, hogy 
ezen adónemet ideiglen, mig uj, jobb adórendszer 
fog behozatni, jövedelmezőbbé tegyük a kincstár 
számára: és ezt tettük javaslatunkkal. Ez volt az 
egyik ok. 

Egy másik fontos ok —és ezt különösen figyel
mébe ajánlanám a t. előadó urnák — hogy az álta
lunk aláirt kisebbségi véleményben jav.* slatba tett 
házosztályadónak megtartásával, tudhatjuk vilá
gosan, vagy utána számolhatjuk, mennyivel sza
porodnak a kincstár jövedelmei ; már pedig azt 
hiszem, hogy az egyes adózónak, állampolgárnak, 
annyival inkább képviselőnek érdekében van tud
ni, mennyivel szaporodik bizonyos adónem beho
zatala vagy felemelése által a bevétel; holott, ha 
ezen elvek, ezen organicus törvények fogadtatnak 
el , annyit tudunk ugyan, hogy emeltetik a ház
adó minden tekintetben, de hogy hová vezet ez, 
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tem azt, mikép tekintem én a pénzügyi bizottság 
által beadott javaslatot. (Halljuk !) 

A házadóra nézve átalában benyújtott javas
lat más alapelvekre volt fektetve, mint azon ja
vaslat, mely jelenben a tanácskozás tárgyát képe
zi. Talán méltóztatnak emlékezni, hogy midőn az 
államköltségvetés bemutatása alkalmával, a többi 
adótörvényekkel együtt házadó iránti törvényja
vaslatot a ház elé terjesztettem, átalában azon el
vet mondtam ki, hogy a pénzügyi törvényhozásnak 
és kormányzatnak fö feladata mindenek előtt oda 
irányozni igyekezetét, hogy az adók és közterhek-
nek igazságosabb felosztását eszközölje, mert csak 
ez által lesz lehetséges az állam szükségleteit fe
dezni , s azon adónemeken, melyek aránytalanul 
súlyosak, könnyíteni. Ezen szempontból indulva ki, 
a házadóról szóló javaslatom szerkesztésénél en
gem más elv vezérelt, mintáz, mely a t. kisebbség 
véleményének fő indokául szolgál, s mely a pénz
ügyi bizottság többsége javaslatának támogatására 
mint egyik fő érv említtetik, t. i. hogy akkép kell 
megállapítani a bázbéradót, hogy az a házbirfcoko-
sok által a bérlőkre áthárítható legyen. Én részem
ről, midőn a házbéradó iránt a törvényjavaslatot elő
terjesztettem, a kérdést akkép tekintettem, hogy 
miután azon jövedelem, mely a házak bérbe adá
sából származik, az országban egy nevezetes jöve-
vedelmi ágat képez, mely a többi egyenes adók
hoz aránylag kevé'sbbé volt megadóztatva : szüksé
ges ezen jövedelemnek igazságosabb s arányosabb 
terhelését eszközölni, még pedig azon ezélból, hogy 
ezen nevezetes érték után eszközlött nagyobb j'öve-
delem folytán ott, a hol a terheltetés más adóne
meknél súlyosabb, idővel könnyebbitést hozhas
sunk be. 

minő bevételi mennyiséget ér utói'? ez valósággal 
ájtatos mysterium marad, melyet a beavatlanok 
hozzávetőleg sem tudnak kikalkulálni, az avatot
tak pedig hogy mennyire % azt majd a következés, 
a jövő fogja megmutatni. (Helyeslés balról.) 

De még egy megjegyzésem van a t. előadó 
úr azon észrevételére, hogy t. i. épen azok, kik 
adókönnyítést akarnak, épen azok javasolták a 
házadónak ilyen terhes keresztülvitelét. Erre az 
a megjegyzésem — bár föl is menthetném magamat 
a megjegyzéstől azok után, miket Ghyczy Kálmán 
képviselőtársam mondott — mert ebben is con-
sequenter járt el a kisebbség, t. i. a középosztály
nak és azon fizetni legképtelenebb két osztálynak 
érdekeit tartotta szem előtt, és az adótehernek sú
lyát nagyon természetes és indokoltan, épen azon 
osztályra kívánta irányozni, melynek zsebeiből , 
a luxus épületeket véve tekintetbe, sokkal könnyeb
ben telik a fizetés. 

A mi pedig azt illeti, a mely oknál fogva el-
lenzé az előadó úr Horváth Lajos barátomnak 
nézeteit, hogy a javaslat logice indul ki bizo
nyos kategóriákat állítván fel, a hol csak Vs-ad 
része és ismét, a hol fele van a házaknak bérbe ad
va, s erről azt mondja, hogy ez sokkal logikaibb, 
mint az, hogy a régi rósz megmaradván, a házosz
tályadó maradjon érvényben: erre csak az a meg
jegyzésem, hogy ha egészen logikailag akarna 
előadó úr e tekintetben praecedálni, akkor nem az 
egyes városok közt kellene osztályozást felállítani, 
hanem minden egyes házat külön kellene classi-
ficálni és külön kiróni. De ez sem keresztülvihető. 

Ezeknek folytán megtartani a régi rósz rend
szert, és csak jövedelmezőbbé tenni afiscusra, any-
nyival is előnyösebb, mint organicus törvényt 
megállapítani, minthogy ha eze i törvényjavaslat, 
melyet nem csak én, alázatos véleményem szerint, 
hanem még igen sokan jónak egyátalában nem 
tekinthetnek, most már elíogadtatik, akkor ennek 
lehető refoímja sokkal inkább nehezítve lesz a 
jövő törvényhozásra nézve, mintsem ha egy a 
provisoriumból átöröklött reformja fogna inditvá-
nyoztatni: szóval, nem bevégzett tény, hanem 
csak megináitott tény fog előttünk állani, mely a 
jónak utolérésében gátul szolgál; holott itten sem
mi uj nem inditványoztatván, s a fiscus érdekei 
kellőleg szem előtt tartatván, a kisebbség vélemé
nye az ajtót a jövő törvényhozások előtt be nem 
zárja, mely ajtó, hogy e javaslat elfogadása által 
bezáratik, azt én vallom és hiszem. (Helyeslés bal 
felöl.) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
T. ház! U g y hiszem, nem térek el a tárgytól, ha 
ezen 7-ik szakasz tárgyalásának berekesztése al
kalmával, a szavazás előtt néhány szóval megérin-

Megvallom, nem lehetek azon nézetben, me
lyet Komárom város nagyérdemű képviselője elő
adott, és ma és tegnap részletesebben indokolt, 
miszerint a pénzügyi tudománynak átalánosan el
fogadott alapelve az adónak áthárítása. Azt hiszem 
ugyan, hogy a pénzügyi tudomány elismerte és a 
gyakorlat mindig tanúsította azt, hogy minden 
egyes adózó, ha lehet, adóját másra áthárítani tö
rekszik ; de hogy ez átalános alapelv volna az 
adók megállapításánál, és hogy csak azon adó 
volna czélszerü, melyet át lehet hárítani: ezt a tu
domány átalános elvként ki nem mondotta s én 
sem fogadhatom el. (Helyeslés.) Mert méltóztas
sanak például tekintetbe venni, minő eredménye
ket látunk az egyenes adó legfontosabb neménél : 
a földadónál. Ha a földbirtokra vetett adó ma föl
emeltetnék, vajon az áthárítás lehetséges-e ? feí-
emelhetnék-e a földbirtokosok a gabonának s 
egyéb terményeknek árát ? Bizonyára nem: mert 
mint átalában minden értéknek, ugy a termények-
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nek is árát a kínálat és kereslet közti arány ha- j 
tározza meg. 

Ugyanez áll minden egyéb adónemnél is. 
Méltóztassanak tekintetbe venni, hogy ezen 

esetben is, a házbéradónál mikor történhetik az 
áthárítás? Akkor és azon esetben, ha az illető ház
bérlő a fölemelt adóval növelt házbért megfizetni 
kénytelen ; mihelyt azonban nem kénytelen, bizo
nyára nem is fogja megfizetni, s ha üresen ma
radnak a házak, a háziurak lesznek kénytelenek a 
házbért leebb szállítani. Az áthárítás Pesten leg
inkább lehetséges; de La felveszszük Pest példá
ját, az áthárítás itt sem minden viszonyok közt 
volt lehetséges. Talán méltóztatnak még emlékez
ni, hogy az 1848 előtti években a házbéradó több
nyire csak azon tételekből állt, a melyek munici-
palis czélokra vettettek ki, mi véghetetlenül cse
kély volt s a jövedelemnek alig tette egy-két szá
zalékát. Midőn később egyszerre behozatott a ház
béradó : vajon áthárithatták-e egyszerre a házbir
tokosok adójokat a házbérlökre ? Nem, ez csakis 
lépcsőzetesen történt, mert ha a házbért az összes 
adóval egyszerre fölemelték volna, a lakók alig 
tűrték volna el az ily nagy felemelést. Egyébiránt 
Pesten, hol a szállások tekintetében sokkal na
gyobb a kereslet, mint a kínálat, az adó cseké
lyebb fölemelésének áthárítása könnyű; de csak 
méltóztassanak tekintetbe venni, hogy ha a pénz
ügyi kormányzat ma azon állapotban volna, hogy 
a házbéradót felére leszállíthatná, vajon az illető 
házbirtokosok fognák-e azért a házbért az adóle-
szállitás erejéig szintén leszállítani? U g y hiszem, 
nem: mert Pest egy gyors emelkedésnek indult 
város, hol több a lakást kereső, mint a kínáló, s ha 
soha semmi házbéradó se r lenne, a bérek mégis 
emelkedtek volna. 

Mivel én nem vagyok azon nézetben, hogy 
csak ott, és oly mértékben lehet a házbéradót ki
vetni, a hol és a mennyiben áthárítható, el nem 
fogadhatom azon következtetéseket sem, melyeket 
abból levontak. Én csak azon elvet tartom helyes
nek, s ezt óhajtottam volna alkalmazni: hogy 
miután az államnak bizonyos közjövedelmekre 
szüksége van és a jelen viszonyok között, egy ne
vezetes, milliókra terjedő vagyon, még eddig kel
lőleg meg nem adóztatott; a jövedelem aránylag 
egyenlően adóztassák meg: ennélfogva az ország 
minden részében egyformán fizettessék a házbér
adó is. 

Ez volt az alapelv, mely házbéradói javas
latomnál vezérelt. Nem tettem különbséget kisebb 
és nagyobb város között, mert nézetem szerint, 
100 forint tiszta jövedelem Pesten épen annyi, 
mint bármely más kisebb varosban ugyancsak 
100 forint; ennélfogva egyformán rovandó meg. 
Ez egyezik meg az egyenlő teherviselés elvével. 

A törvényt ily értelemben kivántam volna 
létesíteni. Miután ezt el nem érhettem, és a pénz
ügyi bizottság által előterjesztett javaslat megkö
zelíti azon ez élt annyiban, a mennyiben bizonyos 
reform életbe léptetését és pedig megengedem, sok
kal kíméletesebb s lépcsőzetesb módon hozza ja
vaslatba: ennélfogva, mint azt a pénzügyi bizott
ság tanácskozásai alkalmával is nyilvánítana, igen 
szívesen hozzájárulok ezen javaslathoz; teszem 
pedig ezt annyival inkább, mert azt tartom, hogy 
ezen törvényjavaslatnak mentül előbbi életbe lép
tetése folytán gyűjtendő adatok alapján fogja a 
jövő törvényhozás megítélni, minő alapokra kell 
a házbéradót fektetni, midőn annak végleges meg
állapításáról lesz szó. 

A mi azon módosítást illeti, melyet Miskolcz 
város egyik képviselője benyújtott: erre nézve 
igen alapos észrevételeit a pénzügyi bizottság elő
adója, Kerkapoiy t. barátom előadta. Én csak azt 
vagyok bátor hozzáadni, hogy a házbéradónak 
14%-ra Vfdó leszállítása folytán nagy arányta
lanság támadna a többi magasabb tételek közt; 
de aránytalanság támadhatna az osztályadó tételei 
közt is, miután ezen esetben valószínűleg mindazon 
városokban, a melyekre nézve a 14% hozatnék 
be, az ezután kiszabandó adó kevesebb volna, 
mint a felemelt osztályadó. Méltóztassék például 
felvenni, hogy egy ház, a mely 1000 forintjöve
delmet hoz, a 14°/0 megadóztatási alapot felvéve, 
miután fentartási költségek fejében 30% levona-
tik, és így 700 frt jön megadóztatás alá: fizetne a 
pénzügyi bizottság terve szerint 112 frt adót, te
hát az egész jövedelemnek 11 % 0 % -át; holott 
ilyen ház, melyet kisebb városban valószinüleg 
fel lehet venni, ha 15 szobából áll , 14%-nyi 
megadóztatás mellett csak 98 forintot, tehát 9% n 
%-nyi adót fizetne, holott ugyanezen ház, ha 15 
szobával veszszük fel, oly helyeken, hol az összes 
lakrészeknek %-da van bérbe adva, a házosztály
adó 8-ik osztályába esnék, s annak kettőzött téte
lét fizetvén 100forinttal terheltetnék; tehát többel, 
mint a mennyit a 14% tesz. 

Egyébiránt azt tartom, t. ház, hogy ezen, a 
pénzügyi bizottság által előterjesztett, javaslat a 
lépcsőzetes megadóztatás elvére van fektetve, s azon 
elv elien lenne oly nagy különbséget tenni, mint 
azt az inditvány kívánja; előnye ezen javaslatnak 
az is , hogy a kivitelt könnyíti; s végre, hogy 
kíméletes eljárást kivan azokra nézve, kik a ház
béradóval eddig még megróva nem voltak; s nem 
is oly nagyon terhes, minden esetre sokkal ke-
vésbbé terhes, mint a földadó, mert ha tekintjük 
a 16%-ot, mely a jövedelem 70 százalékjára vet
tetik, ez körülbelül annyi, a mennyit jövedelmi 
adó fejében fizetni kellene, u. m. 11 2 / 1 0 %. 

Mindezen okoknál fogva, és különösen még 
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azért is, hogy mentül előbb elérjük az óhajtott 
czélt, t. i. a közterheknek igazságosabb felosztását: 
bátor vagyok kérni a t. házat, méltóztassék a pénz
ügyi bizottság javaslatát elfogadni. {Helyeslés. El
fogadjuk .') 

E l n ö k : Tisztelt ház! A 7-dik szakaszt a 
központi bizottság,ugy amint van, ajánlja. Utolsó 
tétele ellen Horváth Lajos képviselő úr módosit-
ványt nyújtott be, mely szerint a 16 frtot 14-re kí
vánja leszállítani. Továbbá Szaplonczay képvi
selő úr toldalékot kivan ezen szakaszhoz ragasz
tani. Erről később lesz szavazás. Nézetem szerint 
mindenek előtt Horváth Lajos képviselő módosít-
ványára kell szavazni. Méltóztassanak tehát azok, 
a kik a szerkezetet elfogadják, felállani. {Megtörté- } 
nik.) A többség a szerkezetet elfogadja. Most ; 
következik Szaplonczay József pótszakasza. 

Mihály i P é t e r j egyző {olvassa Szaplonczay 
József módositványát.) 

L ó n y a y Menyhért pénzügy ér : Azt hi
szem, ezen törvénynek értelme szerint is oly ese
teknél, hol a bér szerződés nem csak házról, hanem 
kertről is szól, azon bér. mely a kert után fizettetik, 
házadónak tárgya nem lehet; ennélfogva ugy hi
szem, hogy ha a szerkezet módositás nélkül elfo-
gadtatik, minden egyes ily bérszerződés bemuta
tása alkalmával az illető fél ugy is követelheti azt, 
hogy azon adó, melyet a kert után mint földadót 
fizet, az illető összegből levonassék. Ez oly ter
mészetes és oly világosan következik a törvény
ből magából, hogy ez akként fog kezeltetni, ha 
nem méltóztatnak is módosítást tenni. 

E l n ö k : Ha méltóztatnak e magyarázatba 
bele nyugodni, {Helyeslés) akkor elmarad a módo-
sitvány, és a pénzügyminiszter úr kijelentése 
jegyzőkönyvbe jön. 

Következik a 8-dik szakasz. 
Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a 8-dik sza- 1 

kaszt.) 
Zichy Antal előadó: A központi bízott-1 

ságnak ezen pontra nincs észrevétele; hanem t. 
barátom Horváth Lajos tett előbb egy észrevételt, 
melyre nézve még függőben van a ház határozata, 

KerkapOly K á r o l y : Véleményem szerint 
ezen szó után : „lakrészek" felveendő volna ezen 
szó : „boltok" ugyanazon oknál fogva, a miért ez J 
a 4-dik szakaszban történt. (Helyeslés.) 

H o r v á t h L a j o s : T. ház! A 4-dik szakasz- ! 
nál tett módositványomnak az volt czélja, hogy 
két különböző szerkezet és két különböző adó-1 
kulcs ne legyen ugyanazon adózási tárgyra nézve. I 
Miután azonban a t. ház azt határozta, hogy ne a 
4-dik szakasz módosittassék a 8-dikhoz, hanem a 
8-dik módosittassék a 4-dikhez, tehát a 8-dik szakasz 
ekkép hangzanék: „A tényleg kibérelve nem 
levő lakrészeket illetőleg házosztályadó kivetésé-

KÉPV. H. NAPLÓ. 1865/8. vm. 

nek lesz helye mindazon városokban és községek
ben, hol a tényleg bérbe adott szobák és boltok 
száma kevesebb a szobák és boltok összes számá
nak felénél." (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a 8-dik szakaszt e szer
kezetben elfogadni ? 

Lónyay Menyhért pénzügyéi*: T. ház! 
Itt elősoroltatnak az uj szerkezet szerint a lakré
szek, a szobák és boltok. A törvényhozásnak bi
zonyára nem lehet más czélja, mint hogy a házak
ban levő éléskamarák, melyek t. i. lakásul nem 
szolgálnak, a számításból kihagyassanak. Ezen 
elvet én is helyeslem: mindamellett vannak na
gyobb kereskedelemmel bíró városok, hol nagy 
kamarák, raktárak vannak: ezekről akkor gon
doskodva nem lesz, pedig tudjuk, hogy ezektől 
nagy bért szoktak fizetni. Tehát vagy e szónak: 
„boltok" oly értelmezést kellene adni, hogy alatta 
raktárak is értessenek, melyek kereskedelmi rakő-
helyül szolgálnak, vagy méltóztassanak e szót: 
„raktárak" beleigtatni. Mert ha ezen szerkezet 
ugy maradna, akkor a bérjövedelem igen neveze
tes tételétől fosztatnék meg az állam. Bátor vagyok 
mármost indítványt tenni, hogy a 4-dik ésnyolcza-
dik szakaszban meglegyen említve: „szobák, bol
tok és raktárak." (Helyeslés.) 

Mihályi Péter: T. ház! Azt his zem, töké
letesen belenyughatnánk azon szerkezetbe, melyet 
Horváth Lajos úr felolvasott, megjegyezve mellé
kesen, hogy itt e pontban a lakrészeknek részle
tes megemlitése csak is az utolsó sorban előfor
duló két kifejezés miatt szükséges, nem pedig az 
első sorban. (Felkiáltások: Nem arról van szó!) 

E l n ö k : Pénzügyminiszter úr módositványa 
nem ellenkezik Horváth Lajos képviselő módosit-
ványával. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Nézetem 
szerint a raktárakat kellene még ugy a 4-dik, mint 
a 8 dik szakaszba betenni. 

KaCSkoviCS IgnáCZ: T. ház! A raktárak 
eszméje sokkal többet foglal magában, mint a mit 
ki akarunk fejezni, mert ez magában foglalhatná a 
gazdasági raktárakat is. A mi a „raktárak" kife
jezést illeti, én e szót: „kereskedelmi raktárak" 
praecisebb kifejezésnek tartom. 

Zsedényi E d e : T. ház! Én, megvallom, ha 
a t. ház nem tartja meg a pénzügyi bizottság által 
ajánlott „lakrészek" nevezetet, azt hiszem, hogy 
nagyon ki fogja terjeszteni azon helyiségek számát, 
melyek ezen kategória alá esnek. A pénzügyi 
bizottság oly lakrészeket ért, melyekben emberek 
laknak. Ha a t. ház kiterjeszti átalánosan boltokra 
és raktárakra, akkor oly helységek is kerülnek 
majd házbéradó alá, melyekben magoknak a lakré
szeknek fele tettleg ki nem béreltetett; hogy ha 
pedig a t. ház nem akarja kiterjeszteni a házbéradó 

iö 
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alá tartozó helységek számát, akkor legtanácsosabb 
elfogadni a pénzügyi bizottság szerkezetét. 

Németh Károly: T.ház! Attól félek, hogy 
ha belebocsátkozunk a ház egyes részeinek elősoro-
lásába, könnyen kimaradhatnának oly tárgyak, 
melyek pedig az adó nevezetes tételeit képezhetik, 
í gy példának okáért itt Pesten tágas kocsiszínek, 
istálók vannak, melyekért ezreket fizetnek szállás
bérben, és a mostani szerkezet szerint attól egy krt 
sem fizetnének. Lehetnek valakinek kamarái, me
lyekbe beleteszi lószerszámait vagy egyebet: az
ért bér fejében fizetne pl. 100 frtot, és ebből adó fejt
ben egrv kr. sem fizettetik, ámbár ez ideig a ház-
béradó bevallásánál ezek is föl valánakjelentendők. 
Én átalában azt gondolom, hogy az clősoro-
lásban egyes részletekbe nem kellene belebocsát
kozni, hanem azt kellene mondani: mindazon egyes 
részletekre, melyekért eddig fizettek. 

Zichy A n t a l e l ő a d ó : T. ház ! Bátor va
gyok a 3-dik szakaszra visszavezetni a t. ház 
figyelmét: ott kimondatott a törvénynek alapelve, 
és a központi bizottság indítványára méltóztatott 
a következő szerkezetet elfogadni: „oly házlakrész 
és a háznak minden oly helyisége, mely bérbe 
van adva. tó Én óhajtanám, hogy bizonyoz öszhang 
legyen a szövegben, s azon kifejezés, mely ott ki
elégítőnek találtatott, alkalmaztassák minden sza
kaszban, ez t. i. : házlakrész és minden oly helyi
ség, mely bérbe van adva 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é i ' : Elisme
rem, hogy az előadó úr által idézett szakaszban 
benne van a helyes megkülönböztetés; de akkor 
az lenne a következetesség, hogy mind a 4-dik, 
mind a 8-dik szakaszban idéztessék a 3-dik: mert 
azon két szakasz másról szól, t . i . a fölszámolásról, 
annak meghatározásáról, vajon fele vagy harmada 
van-e kiadva ? Már miután a 3-dik szakasz átalá-
nos szabályt alkalmaz a felszámolásnál, ugyan 
azon szabályt érvényesithetnők. Kihagyhatnék te
hát mindenütt az egyes lakrészeket, és azt mond
hatnók : mind azon helyiségek száma, melyek a 'ó-
dik szakasz értelmében házbért fizetnek. 

P u l s z k y FerencZ: A legegyszerűbb az 
volna: „bérbe adott helyiségek száma." (Helyeslés.) 

Elnök : Többféle eszme merült fel: méltóz
tassanak egy körül csoportosulni, különben nem 
tudom feltenni a szavazási kérdést. Az első az volt, 
hogy lakszobák, bobok, raktárak megneveztes
senek ; most pedig, hogy hagyassék ki minden 
más, és mondjuk a 3-dik szakasz értelmében: oly 
lakrészek, melyek tényleg bérbe vannak adva. 

Dobrzánszky Adolf: Kérem alásan , ez uj 
és nagy adófelemelés, ha azon kifejezés helyett, 
hogy „lakrészei" tovább megyünk, és ezt használ
juk „helyiségek." (Nagy zaj.) 

K e r k a p o l y K á r o l y : Szabad legyen e kér-

LÉS. (Július 8. 1868.) 

déshez nekem is szólanom. Azon szabályokban, 
melyeknek megtartása majd ezen törvényjavaslat
ban is ajánlva lesz, határozottan különböztetve 
van azon raktárak közt, melyek kereskedelmi czé-
lokra szánvák, és azok közt, melyek a gazdaság
nak szolgálnak. Véleményem szerint azt, hogy 
azok vettessenek adó alá, a melyek — mint a 3-ik 
szakasz mondja — bérbe vannak adva, azért nem 
tartom egészen szabatosnak, mert oly kereskedel
mi raktárakat, melyek a tulajdonosokéi, tehát 
bérbe adva nincsenek, de ha a tulajdonosnak nem 
volna, arra a czélra bérelni kellene, az adózás alól 
kivenni nem lehet, mert ez esetre nem egyenlő 
mértékkel méretnék azon vagyonosabbnak és e 
tekintetben szerencsésebbnek, ki raját raktárát 
haszuálja kereskedelmi czélokra, és annak, ki 
ilyet bérelni kénytelen. Vagy fogadjuk el tehát 
egyszerűen azt, mit a pénzügyminiszter úr ajánl, 
hogy mind a 4., mind a 8-ik szakaszban a raktá
rak legyenek megemlitve a boltok és szobák mel
lett, mit veszély nélkül tehetünk, miután a meg
tartandó szabálvok világosan és exacte kiveszik 
ezen raktárak közöl azokat, melyek gazdasági 
czélokra szolgálnak; vagy pedig, ha ebben nem 
tudunk megegyezni, vissza lehet e szakaszokat a 
központi bizottsághoz utasitni, hogy combinative 
holnapra adjon véleményt. Az én nézetem szerint 
a „raktárak" szó felvétele f a g y o n helyes, s azért 
arra szavazok, mert minden lehető kétséget kizár
nak a megtartandó szabályok. 

GhyCZy K á l m á n : Én részemről nem tartom 
oly egészen határozottaknak a szabályokat, mint 
tisztelt barátom Kerkapoly úr. Nem merem álli-, 

i tani. mert nem vagyok annyira jártas bennök 
I hogy nem áll az, mit ő mond ; hanem az előttünk 

tekvő szabályok szerint 1-ső szakasza ezen sza-
! bályoknak ekképen szól: „Az épületadó tárgyá-
\ ban átalában minden lakház. akár zárt helyiség

ben, akár elkülönözve álljon, az adónak tárgya/ ' 
És én ugy tudom, hogy eddig a házak jövedelmé
nek kiszámításánál csak a lakrészek vétetnek te
kintetbe. En magam is ugy vélem, hogy jó volna 
e részben az eddigi gyakorlatot jövőre fentartani; 

| de kellene biztosan tudni, hogy mi az eddigi gya-
\ korlat. Azokból az adatokból, melyek a pénzügjn 
I bizottság elé voltak terjesztve, nem jöttünk tisz-
I tába, én legalább nem vagyok tisztában az iránt, 

mi az eddigi gyakorlat; és azért csakugyan óhaj
tanám, hogy erről bővebben világosittassunk föl, 
pl. a központi bizottság által, és csak fzután ho-
zassék határozat. (Helyeslés.) 

Elnök: Ismét egy uj eszme merült fel: hogy 
a 4. és 8-ik szakaszok a központi bizottsághoz 
utasíttassanak vissza fölvilágositás vég-ett. (Helyes
lés.) E szakaszok tehát függőben maradnak és a 

| tárgyalást folytathatjuk. 



CCLVII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Július 8. 1868.) 355 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a 9-ik sza
kaszt, mely szó nélkül elfog idtatik; aztán olvassa a 
10-diket.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
csak hozzá óhajtja tétetni azt a toldalékot, hogy 
az éléskamarák, melyek csupán e czélra használ
tatnak, a fentebbi osztályozásnál lakrészek gya
nánt nem számíttatnak. 

S z o n t a g h P á l (gömöri): T. ház ! Nekem a 
felolvasott szakasz osztályozása elle.i van ész
revételem. Nem szólok e pontnak elve ellen, nem is 
az osztályzatban foglalt adótétel vagy progressiv 
^endszer ellen, hanem szólok egyedül a számok 
aránya, az osztályzat számszerinti összeállítása 
ellen. 

Ennek véleményem szerint egyik hiánya az, 
mi közös minden oly osztályozással, mely több 
tételt egyesit magában: hogy az egyik osztály
nak 1-só' tétele és a megelőző osztálynak utolsó 
tétele közt nagy az ugrás. Itt különösen az ugrás 
olyan, mely jelen esetben nem indokolható azon 
elvből, melyet a t. pénzügyminiszter úr kifejtett, 
hogy az adók igazságosabb felosztása eszközöltes
sék. Ilyképeni osztályozás legfelebb ott volna 
.nézetem szerint megengedhető, hol vagy csekély
ségekről van szó, vagy pedig különben az olyan bo-
nyolodottá teané a számadást, mely a kivitelben 
tán túlságosan nehezítené a dolgot. Ennélfogva véle
ményem szerint ez az egyik hiány, a miben szenved. 

De még egy másik nagyobb hiányát is látom : 
t. i. az alapul fölvett progressiv rendszert igen 
sok helyen hibásan találom alkalmazva, a meny
nyiben tudniillik a helyett, hogy a több lakrész
ből álló házak egyes felosztott lakrészei többet 
fizetnének, sok esetben kevesebbet fizetnek. így 
például azl-ső, Il-ik és IH-ik osztály helyes emel
kedő fokozatban van. Ellenben a negyediknél 6 
frtból fizettetnék minden lakrész után 1 frt 50 krt, 
az V.-aél csak 1 frt 20 krt, és igy van végig min
denütt ; s nem csak az egyes osztályok különböző 
tételeiben, mint például a VII. osztályban 10 lak
rész után esik minden egyes lakrészre 3 frt; 11 
lakrésznél 2 frt 72 kr ; 12-nél minden egyes lak
részre csak 2 frt 50 kr, és igy mindig kevesebb; 
hanem még magokat az osztályokat is tekintve 
ugj-anazon hiányt találom : például a VIII. osz
tálynak egyes lakrésze fizet 3 frt 33 kr t ; a XI. 
osztály minden egyes lakrésze csak 3 frt 20 kr t ; 
a XII. osztálynak egy lakrésze csak 3 frt 3 k r t ; 
és végre az van mondva, hogy: 36 szobától kezd
ve csak 3 frt. 

En ezt az igazságos megadóztatás elvével és 
a helyes fokozat arányával összeegyeztetni nem 
tudom; ennélfogva bátor vagyok e helyett egy 
módositást ajánlani, mely épen oly egyszerű, mint 
a törvényjavaslatbeli osztályozás, hanem minden 

ugrást és minden aránytalanságot a lehetőségig 
elkerül, azonfölül ugyanazon adótételt foglalja 
magában a lehetőségig-, mint az eredeti szer
kezet : tudniillik itt is 9 lakrész épen ugy fizetne 
18 forintot, mint a törvényjavaslatban, 30 forin
tot épen ugy fizetne 12 lakrész, mint ott, 50 
frtot és 70 frtot itt szintúgy, mint ott, csak hogy 
itt 80 frt helyett 82, és 100 frt helyett 102 frt 
van, mint a számitások aránya és a progressio elke-
rülhetlenül kivánja. Ennélfogva az adótétel töké
letesen ugyanaz, a módosítás pedig ez volna: egy 
lakrész fizet 60 krt, kettő 1 frt 60 krt, három 3 
frtot; ez tökéletesen ugy van, mint a törvényja
vaslatban ; továbbá — itt következik már az elté
rés — négy lakrészszel biró ház fizetne 5 frtot; 
öttel biró 7 frtot; hat szobás ház fizetne 9 frtot; 
hét szobás 12 frtot; nyolc , szobás 15 frtot; kilencz 
szobás 18 frtot; tíz szobás 22 frtot; azon tul min
den felébb való lakrész 4 frttal többet; ugy, hogy 
11 szobás ház fizetne 26 frtot; 12 szobás 30 frtot, 
s igy tovább. 

T. ház! Az volna a kérdés : lehet-e változtatni 
még azon osztályzaton, melyet a törvényjavaslat 
tartalmaz, és melyet a kisebbség véleménye is el
fogadott, de mely ugyanezen hiányokban szenved"? 
Kerkapoly képviseló'társam ugyan már megmond
ta , hogy nehogy ezen évben a házakat újra kell
jen osztályozni, kénytelen volt a bizottság az ed
digi osztályzatot megtartani; de azt hiszem, t. kép
viselőház, ha a kivetést csakugyan mulhatlanul 
meg kell tenni, sőt a lakrészeket is össze kell szá
mítani, hogy megtudjuk, hol van a lakrészek fe
le és hol csak egy harmada bérbe adva: csekély 

j munkába kerül megvizsgálni, mely osztály hány 
szobából áll, például a 17-ik 8-ból áll-e, vagy 9-
ből? a VH-ik 10—12 vagy 14-ből áll-e? Ez, azt 
hiszem, lényeges nehézséget talán nem tenne. 

Bátor vagyok ennélfogva, nehogy szám szerint 
hibás munkálatot törvényesítsünk, ezen módosit-
ványomat a t. ház becses figyelmébe ajánlani. 

Kerkapoly Károly: A pénzügyi bizottság 
eredeti megállapodása azon egyetlen különbség
gel, hogy a szobaszámok után való adófokozást 3 
frton felül nem viszi, épen az volt, mit a t. képvi
selő úrmost javaslatba hozott.Hogy elállott tőle: csu
pán az egész ország közel három millióra menő 
házainak most az év felén tul újra osztályozásá
nak nem nehézsége, de lehetetlensége okozta. Ma
gyarország minden házát most újra osztályozni 
és a szerint róvni ki az adót, közel sem jár annyi 
munkával, mint megtartva az osztályozást, a táb
lákban foglalt tételekig fölemelni a rajok kiro
vandó adót: ez utóbbi magában az adóhivatal 

| helyiségében, a szobában történhetik, mig az ellen
kező az ország minden házának újra felvételét kí
vánná mindazon osztályokra nézve, melyek egy-

45* 
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nél több szobát foglalnak magokban. És ha a t. 
képviselő úr azt hiszi, hogy e számítás hibás, ak
kor legyen szíves megpróbálni, és azon osztályok
ra nézve, a melyekben egynél több szoba foglal
tatik, vegye ki a diametrumot, és ugy találand-
ja, hogy a számítás nem hibás. 

Igaz, hogy magában többféle házakat foglaló 
osztályokban azon ház, melyben kevesebb szoba 
van, többet fizet, mint a melyben több van. De 
bátor voltam megemlíteni, hogy ez minden dia
metrum természete; és ha akkor, midőn módjá
ban lesz a kormánynak azon osztályozást, me
lyet sem a bizottság többsége, sem kisebbsége 
nem fogadott el, hanem melyet mindkettő talált, 
megváltoztatni azt, hogy azon irányban legyen 
megváltoztatva, melyben a t. képviselő úr javas
latba hozta, én csak igazságosnak tartom, és is
métlem , mert ezt igazságosnak tartotta maga a 
pénzügyi bizottság is, egyelőre épen ugy tervez
te . de — mint mondám — a kivitelnek e cson
ka évben lehetetlensége bírta ellenkező megálla
podásra. 

De a változtatást az esetre is azon fentartás-
sal tartanám igazságosnak — mely különbséget 
már kiemelek — hogy t. i. a fokozás a szobaszá
mok után 3 frtot tul ne haladjon, mert különben 
az osztályadó nagyobb lesz, mint a megfelelő 16 
"/o-nyi béradó, azon kiadási árakat véve föl, melyek 
az ország azon részeiben, melyekben a lakrészek 
fele nincs bérbe adva, szokásosak. Már jaedig 
igazságtalan lenne, hogy a ki tettleg húzza a jö
vedelmet, kevesebbet fizessen, mint az, a ki saját 
szükségletére használja házát. 

Különben méltóztassék a t. ház intézkedni a 
szerint, a mint lehetőnek vagy lehetlennek tartja 
ezen házaknak ez évben újból osztályozását. (Ma
radjon a szerkezet! Szavazzunk!) 

ZiChy Nándor gr . : T. ház ! Én tökéletesen 
elfogadom és megnyugszom az itt előadottakban; 
csak egy ébreszt bennem kételyt. Ugyanis mi az 
előbbi szakaszokat azért utasítottuk vissza a bizott
sághoz, mert nem értettük meg, hogy mit értsünk 
az adózás alá tartozó lakrészek alatt. Ha azt értjük 
alatta, mi mostanáig értetett, akkor szükségtelen 
volt viszszautasitani; ha pedig változtatást teszünk 
benne, megváltoztatjuk ennek az egésznek alapját, 
és azután uj összeírás minden esetre szükséges 
lesz. Tehát ezen két kérdés egy elv szerint fog 
szerintem eldőlni: vagy ez is függőben marad egy
előre ; vagy ha határozott tudomással birunk an
nak értelme felől, szükségtelen volt a másik kér
dést visszautasítani. 

DobrzánSZky AdOlf: Én, t. ház, köteles
ségemnek tartom a t. háznak figyelmébe ajánlani 
azon körülményt, hogy azon esetben, ha ezen 
táblázat elfogadtatik, nem adóztatik meg tulaj

donképen a ház, de megadóztatik újra a földbir
tok : mert ez emeli az adót oly házakra nézve is, 
melyek okvetlen kellékei annak, hogy a földbir
tokot mivelni lehessen, oly kellékei, mint a szántó 
vas, vagy mint az ökrök s a marha. Tehát miután 
ezt annyira emeli ezen táblázat, tulajdonképen 
csak a föld lesz ismét megadóztatva és sújtva. Leg
jobb leene, ha megmaradnánk a réginél, t. i. ha 
meghagynék azon táblázatot, azon szokást, mely 
eddig használtatott; ha azonban ezt nem lehet 
tenni, legalább azt fogadjuk el, a mit a kisebbség 
javasol. Mert az is sokkal előnyösebb, s daczára an
nak, hogy Kerkapoly képviselő úr azt mondta, 
hogy itt /i számok sokkal kedvezőbbek, azt talá
lom jelenleg i s , hogy kedvezőbbek a kisebbség 
javaslata szerint, nem pedig a majoritásé szerint, 
mert ez csak az igen nagy házaknál kedvező, el
lenben a kisebbség javaslata kedvez a kisebb há
zaknak. Én tehát, ha nem lehet megtartani, a mi 
eddig volt, legalább a kisebbség javaslatának el
fogadását ajánlom. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni a 10. szakaszt ? 
(Elfogadjuk!) Miután a szakasz ellen felszólalások 
történtek, fölkérem a t. házat a szavazásra. Azok, 
kik a 10-ik szakaszt elfogadják, méltóztassanak 
fölálíani. (Megtörténik.) A t. ház elfogadja. 

Következik a 11-ik szakasz. 
Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a 11-ik sza

kaszt) 
Zichy Antal előadó: A központi bizottság 

csak a béres házakat akarja világosabban kitenni, 
ugy hogy : gazdasági cselédházak. 

Halász B o l d i z s á r : T. ház! Én épen a bé
res házakat illetőleg, a gazdasági cselédházakra 
vonatkozólag akarok szólani. Már a második sza-

I kasz a gazdasági épületeket világosan felmenti a 
j házadó alól; hogy pedig a béres házak, vagy a 
í mint most már a központi bizottság nevezi, gazda-
I sági cselédházak, valósággal gazdasági épületek, 
azt bizonyítja a pénzügyi bizottságnak azon javas
lata, hogy azokat csak felényi adóval kivánja ter
helni. Ha tehát az elv az, hogy a gazdasági épüle
tek adómentesek legyenek, én nem elégszem meg 
azzal, hogy félig legyenek adómentesek, hanem 
kivánom, hogy legyenek egészen azok. 

Horváth Károly: Tisztelt ház! A ll-dik 
szakaszban, a mint méltóztatnak látni, meg van 
szabva azon házaknak osztályadója, a melyek oly 
helyeken feküsznek, hol a házaknak egy harmad 
részénél több, de felénél kevesebb van bérbe adva, 
melyek ennélfogva egészen a házbéradó alá es
nek. Ezen szakasznak második kikezdésében azon 
házak, a melyek a helységen vagy városon kivül 
legalább egy nyolczad mértföldnyire vagy ötszáz 
ölre feküsznek, azokra nézve az mondatik, hogy 
mindenesetre a táblázatban foglalt tételt fizetik. 
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Ezen intézkedés azt tartalmazza, hogy az olyan 
helyek kedvezésben részesülnek, hol a lakrészek 
száma egy harmad résznél több, de felénél keve
sebb számban van kiadva, ellenben az olyan he
lyeken, hol a lakrészek harmad része nincsen bér
be adva, az ilyen házak semmiféle kedvezésben 
nem részesülnek; pedig, ha hátrány a helységtől 
V mértföldnyi nagyobb távolságban birni házat, 
ha, mondom, hátrány az ilyen a nagyobb városok
ban, ugy bizonyosan hátrány ez a kisebb városok
ban vagy falukban épen ugy, mint hátrány a leg
nagyobb városokban, ha aj4 mértfölddel távolabb 
lakunk. Tehát, ha kedvezés tétetett a középosztá
lyit helyeken, az ilyen házak mért nem érdemel
nek kedvezést az oly helyeken, hol a legnagyobb 
adó fizettetik, t. i. a házbéradó a legnagyobb 
mérű, azaz 24 és 20 %-ja a ház bérének ? Ezen ér
dekből bátor vagyok aránylagosságot ajánlani, 
hogy ha kedvezés adatik bizonyos helyen, bizonyos 
osztályában az adózásnak, adassék meg ezen ked
vezmény más helyen is, hol kisebb vagy maga
sabb adófizetés van. 

Ugyanezen kikezdésnek 2-dik pontjára néz
ve azon alázatos észrevételem van, mely már 
előbb is említtetett .• hogy tudnillik a gazdasági 
cseléd-, béres házak, a 9-dik osztály véleménye 
szerint , mint gazdasági épületek, nem tartoz
nak adó alá. Ennélfogva a 9-dik osztály ezeket 
az adó alól felmentendőnek véli; de ha ezt nem 
méltóztatnak elfogadni, akkor részemről javaltatik, 
hogy a falukban és városokban levő béres házak 
fizessék felét, az ötszász ölnél vagy '/4 mértföldnél 
messzebb levő cselédházak pedig mentesek legye
nek egészen. 

Ilyen értelemben a következő inditványt va
gyok bátor előterjeszteni. (Olvassa) : „Módositvány. 
A 11-dik szakasz 2-dik kikezdése uj 12-dik sza
kaszt képezne és következőleg változtattatnék: 
„Azon házak, melyek a helységen vagy városo í 
kívül legalább V8 mértföldre, ötszáz ölre feküsz-
nek és bérbe adva nincsenek, ha 24 vagy 20%-nyi 
béradó alá esnének, a 16%-nyi béradót, ha az 
50%-al fölemelt házosztályadó alá tartoznának, az 
egyszerű házosztályadót fizetik, végre, ha az egy
szerű házosztály adó alá esnének, ezen adó V2 része 
leszállittatik." Az utolsó pont, szintén uj sza
kaszúi, ekként módosíttatnék: „Gazdasági cseléd
házak, ha a helységen vagy városon kívül leg
alább 500 ölre feküsznek, felét fizetik annak, mit 
fizetnének akkor, ha más nemű rendes lakásra 
használtatnának." 

JankOViCS A n t a l : Tisztelt ház! Remélem, 
senki sincs közöttünk, a ki azon meggyőződésben 
ne volna, hogy épen a földadó hazánkban legter-
hesb; ennélfogva nem hiszem, hogy valaki még a 
földbirtokosoknak a házadó súlyával akarná sor

sát nehezíteni. Ennélfogva az utolsó szakaszra 
egy módositványom van. Ámbár örömmel hozzá
járulnék ahhoz, a mit Halász Boldizsár képviselő
társunk indítványozott; de minthogy nincsen re--
ménységem, hogy ez elfogadtatik. annálfogva leg
alább azt óhajtanám, hogy azon gazdasági épüle
tek, a melyekben több szoba van, a magasabb 
adózási rovatba ne essenek, és azért indítványo
zom, hogy a cselédházak, melyek kizárólag gaz
dasági cselédség lakására használtatnak, szobán
kint 30 krt fizessenek. (Helyeslés johb felöl.) 

Gál JánOS: T. ház! Nekem ugy látszik, 
hogy a mi felett mi most vitatkozunk, s a mi vé
gett most módositványok adatnak be, az a 2-dik 
szakasz k) pontja alatt már el van intézve; és 
egyszersmind bátor vagyok azt a megjegyzést 
tenni, hogy épen ellenkezőleg van eldöntve ott, 
mint a hogy a 11-dik szakasz utolsó pontjában 
most javasoltatik: mert a mint maga a központi 
bizottság is helyeselte, a 2-dik szakaszban a k) 
pont alatt szóról szóra ez áll, s ezt fogadtuk e l : 
„gazdasági épületek házadó alá nem tartoznak." 
Már bátor vagyok akármelyik gazdától azt kérde
ni, hogy mi különbség van azon gazdasági épület 
között, a melyikbe a gabonát rakják, s azon egy 
pár szobáju gazdasági épület között, a melyben 
lakik a szérüfelügyelő, a ki a gabonára ügyel? 
Mindkettő egyformán gazdasági épület. Ennél
fogva bátor vagyok egyszerűen azt a módositványt 
tenni, hogy : „gazdasági cselédházak házadó alá 
nem tartoznak." 

Zichy Nándor g r : T. ház! E szakaszban 
azon elvek fentartása, a melyek az egész törvény
javaslatban irányt adók előttem, némi megjegy
zésre kényszerit. E szakaszban fordul elő kirivólag 
azon eset, miszerint vannak olyan helységek, a me
lyekben bizonyos része a lakóknak műiparos, keres
kedő, olyan lakó, a kik bérlett szállást fogad, e 
mellett pedig másfelől tisztán mezei gazda és mun
kás, akár saját, akár bérlett szálláson. Nem látom 
át, hogy ezen mezei gazdasággal foglalkozó föld
népe sujtassék azért, mivel közel szomszédságában 
van egy kis város, vagy iparos vagy munkás 
telep, mely anyagi jóllétét nem neveli, csak éle
tét drágítja. (Felkiáltások: Epén azért! Nagyobb a 
forgalom!) É n ezen körülménynél fogva ezen sza
kaszt el nem fogadhatom. 

A mi pedig a gazdasági cselédlakokra vonat
kozó módositványt illeti, azokra nézve a hatvan 
krajczár szobánkinti adó kivetéséhez járulok azért, 
mivel ez által paralizálva lenne a törvényjavaslat
nak azon káros hatása, miszerint a skálás adó be
hozatala által azon úgyis igen káros és roszalható 
eljárás — miszerint több család egy és ugyanazon 
szobába helyeztetik — előmozdittatnék. Elfogadom 
azon hatvan krajczárt azért, mert igazságos és 
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méltányosnak tartom, hogy egy szoba után a 
cselédes gazda is fizessen annyit, a mennyit a föld-
mives gazda vagy zsellér is fizet. 

G h y c z y K á l m á n : T. ház! Én ezen szakasz
nak 1-ső bekezdéséhez akarok szólani. (Halljuk!) 
Azon okoknál fogva, melyeket tegnap előadtam s 
melyek a külön véleményben foglaltatnak, én ezen 
szakaszhoz hozzá nem járulhatok; hozzá nem já
rulhatok különösen azon indokból, melyet a tisz
telt előadó úr ezen alkalommal előadott. {Hall
juk!) 0 a megdöbbentő adófelemelésektől retten 
vissza, és épen ezen szakaszban van a legmegdöb
bentőbb adófelemelés. Oly házaktól, melyek után 
eddig 2 frt 47 krt fizettek, e szerint fognak fizetni 6 
frtot; ha ezen házak oly városokban vagy községek
ben vannak, melyekben a lakások harmad része 
bérbe van adva, fizetni fognak 9 frtot; ha esetleg 
egy nyitott helyiség van bennök, fizetni fognak 
12 frtot: és így körülbelül ötször annyit, mint 
eddig fizettek. Oly házaktól, melyek után 4 frt 95 
kr. fizettetett, fizettetni fog 11 frt, és oly közsé
gekben, melyekben a lakások egy harmada bérbe 
van adva, fizettetni fog 16 frt 50 kr, esetleg 22 
frt: tehát minden esetre négyszer annyi, mint ed
dig fizettetett. Mivel ez csakugyan megdöbbentő 
adófelemelés, azért én részemről ezen szakaszhoz 
nem járulhatok. (Helyeslés balról.) 

Zichy Antal előadó: T. ház! Már előbb 
tartoztam volna felelettel érdemes képviselőtársam
nak Szontagh Pálnak, (Halljuk !jki a pénzügyi bi
zottság többségének és annak jelentése nyomán 
elindult központi bizottságnak mintegy szemrehá
nyókig monda, hogy átalában véve adófölemelést 
indítványozunk, holott mi nem indítványozunk 
egyebet, mint egy régi igazságtalanság megszün
tetését : mert a hol bérbe van adva a lakás, hogy 
az adó alá vettessék, az csakugyan igazságos elv, 
melyet senki sem tagadhat. Hogy annyi éven át 
élvezték a csekélyebb osztályozás jótéteményét, 
ez, őszintén mondva, visszaélés volt, melyet nem 
lehet elég korán megszüntetni. (Helyeslés) 

Lónyay Menyhért pénzügyér : Ezen sza- j 
kaszra tett módositványok leginkább az utolsóra j 
tételre vonatkoznak, ahol a gazdasági cselédek la- j 
kásáiról van szó. Én megvallom, t. ház, hogy azon j 
kivételt, mely a 2-dik szakaszban előfordul, t. i. ; 
hogy házadó alá nincs vetve a gazdasági épület, j 
világosnak látom, mert ezen kivétel alá tartozik \ 
mindaz, a mi csűr, istáló vagy magtár. (Halljuk!) j 

E l n ö k : Méltóztassék ide fordulni, mivel j 
nincs szerencsénk érteni. (Derültség.) 

Lónyay Menyhért pénzügyér (az elnökség 
felé fordulva): T.ház, miután nézetem szerint a k) 
pont alatt a 2-dik szakaszban annak más értelme 
nem lehet, mint hogy t. i. a csűr, istáló és magtár j 
vétessék ki. t. i. a mi a gazdaság folytatásához 

' szükséges; miután átalában ezen törvényjavaslat 
arról szól, hogy a lakrészek, t. i. a lakások adó alá 
vétessenek: itt oly széles értelemben nem magya
rázhatni a k) pontot, hogy mindaz, a mi a gazdasági 
cselédek lakásait képezi, kivétessék, mert akkor a 
lakott házak nevezetes része az adó alól kivétet
nek ; de nehéz is lenne megszabni a határt, mi ér-

I tetik gazdasági lakások alatt. De kiket érdekelnek 
a béres lakok ? Leginkább oly nagyobb birtoko-

: sokat, a kik cselédházakat épitenek gazdaságuk 
folytatására. Már ha kedvezést akarunk adni, a 

i kisebb vagy volt úrbéri birtokosoknak, kik semmi 
egyébbel nem foglalkoznak , mint gazdaságuk 
folytatásával, ugyanezen indítvány szerint házait az 
adó alól ki kellene venni. Én részemről nem tennék 
semmi különbséget, és még a béres házakat is ép 
ugy megadóztatnám, mint a falun levő házakat; 
de miután a központi bizottság és a pénzügyi bi
zottság különbséget tett, a mennyiben t. i. ezekre 
nézve az adót felére leszállítja, s ezzel a leszállítás
sal addig ment, a meddig csak menni lehetett: 
ezen előnyt távolabb terjeszteni czélszerünek és 

{ indokoltnak nem látván, kérem tehát a t. házat, 
j méltóztassék a szerkezetet meghagyni. (Helyesléi.) 
I E lnök : A módositványok fel fognak olvas-
| tatni. 

Csengery Imre jegyző (felolvassa Horváth 
Károly, Jankovics Antal és Gál János módosít
ván ját.) 

E l n ö k : Méltóztatott a t .ház azon szerkezetet 
hallani, melyet a központi bizottság ajánlott. En
nek ellenében hároni módositvány van, melyek 
épen most olvastattak fel. Azok közöl az egyik a 
béres házakat szobánkint 30 krral kívánja meg
adóztatni, a másik épen nem kívánja megadóz
tatni , a harmadik ivedig több módosítást tar
talmaz. Az első kérdés tehát az lesz: vajon a t. 
ház a szerkezetet ugy, a mint a központi bizottság 
ajánlotta, elfogadj'a-e vagy nem ? A kik i zt elfo
gadják, méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) A 
többség nem fogadja el. Most következnének a 
módositványok, és pedig legelőször is azon módo
sitvány, mely a szerkezettől legtávolabb esik, t. i. 
Grál János képviselő uré. Grál János módositványa 
azt mondja , hogy a gazdasági lakok épen semmit 
se fizessenek. É kérdést legelőbb fogom kitűzni ; 
azután következik a másik. t. i. Jankovics képvi
selő uré, a ki szobánkint 30 krral kivánja meg
adóztatni a gazdasági épületeket. 

Horváth Káro ly : A kérdéshez akarok 
szólni. U g y vélem, azon inditvány után. melyet 
Gál János képviselőtársunk beadott, az enyém kö
vetkeznék és nem Jankovics uré. Módositványom 
nevezetes részben megtartja a szerkezetet, a 
mennyiben azt foglalja magában, mit a jelentés, 
t i. hogy az efféle gazdasági épületek a felét fizes-
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sék, de ha nagyobb távolságra vannak, mint a 
szakaszban is mondatik, akkor semmit se fizesse
nek. (Felkiáltások: Az elnök helyesen tette fel a 
kérdést!) 

E l n ö k : A kérdés tehát az: vajon a t. ház el
fogadja-e Gál János képviselő urnák azon módo
sitványát, mely a gazdasági lakóházaktól semmi 
adót sem kivan ? A kik pártolják, méltóztassanak 
felállani. (Megtörténik.) A többség nem fogadja el. 
Most következik Jankovics képviselő úr indítvá
nya, mely szerint 30 kr fizettetnék szobánkint. A 
kik ezt elfogadják, méltóztassanak felállani. (Meg
történik) A többség Jankovics képviselő úr módo
sitványát, mely szerint a cseléd béres lakok szo
bánkint >30 krt fizessenek, elfogadja. Ez által a 
harmadik módositvány elesik. 

Kérem a t. képviselő urakat, szíveskedjenek 
csendesen lenni, mert lehetetlen a tanácskozást 
folytatui. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 12-dik 
szakaszt.) 

ZiChy A n t a l e l ő a d ó : A központi bizottság
nak nincs észrevétele. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Etfogadjuk!) 
Következik a 13-dik szakasz 
Mihályi Péter jegyzi) (olvassa a 13-dik 

szakaszt.) * 
Zichy Antal előadó: A központi bizottság 

ezen szakasz helyett egészen más szerkezetben, de 
felfogásom szerint világosabban ugyanazt a követ
kezőkben akarja kifejezni: „13-dik szakasz. Rész
ben kibérelve levő épületek osztályozásánál a 
bérbe nem adott lakrészek száma veendő alapul; 
a bérelt részek pedig a bérlett összeg után vonat
nak adózás alá." (Helyeslés. Elfogadjuk!) 

E l n ö k : Méltóztatnak a módosítást elfogadni ? 
(Elfogadjuk!) 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 14—17-d'k 
szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. 
Olva ssa a 18-dikat.) 

Horváth K á r o l y : Csak annyi változtatást 
óhajtanék ezen szakaszhoz tenni, hogy : „ oly háztu
lajdonosok, kik a 3-dik és 4-dik szakasz szerint 
házbér alá esnek, vagy helyetteseik, azon szabá
lyokhoz képest tartoznak bevallomást adni:" mert 
igen gyakoru azon eset, hogy nem lakik a háztu
lajdonos helyben. E szakasz 4-dik és 5-dik sorában 
nem világos, sőt nagyon zavaros. Bátor vagyok 
tehát a következő szerkezetet ajánlani: „Oly ház
tulajdonosok, kik a. 3-dik és 4-dik szakasz sze
rint házbér adó alá esnek, vagy helyetteseik, azon 
szabályokhoz képest tartoznak bérvallomást adni, 
melyek a kormányrendeletek utasításainál fogva 
eddig is gyakorlatban voltak. Az ily háztulajdonos 
vagy helyettes az adóhatóság felszólítása" stb. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa Horváth Ká
roly módositványát.) 

B ó n i s S á m u e l : T. ház ! Én részemről bá
tor vagyok felszólítani a t. házat, hogy Horváth 
Károly képviselőtársam módositványát fogadja 
el. Szükséges, hogy a ház gondoskodjék azon 
esetről, midőn a tulajdonos helyben nem lakik: 
mert ha az ember a következő szakasz szigorú 
rendeletét kapcsolatba veszi ezzel a szakasz-
szal, igen könnyen megtörténhetik, hogy az adó
közegeknek boszantása miatt valaki elesik az ő jo
gától, miszerint házbér vallomását megtehesse a 
nélkül, hogy felszóhttatott volna: ha t . i . a tulajdo
nos helyben nem lakik és helyettese nem teszi meg 
a házbér vallomást az ő nevében, akkor röviden 
megteheti az adóközeg azt, hogy 8 nap múlva ő 
fog reá adót kivetni. Ennélfogva ajánlom a mó-
dositványt. 

Lónyay Menyhért pénzügyéi*: Azt tar 
tom. hogy a hol a háztulajdonos nem lakik hely
ben, bizonyára fog gondoskodni arról, hogy a 
vallomást meghatalmazottja vagy képviselője tel
jesítse ; tehát itt a törvénybe a helyettest beletenni 
nem tartom czélszerünek azért sem, miután a ház
tulajdonosnak vannak bizonyos terhes kötelezett
ségei, melyekre nézve 6' maga felelős, íehát ily 
hel3Tettes csak az esetben teljesítheti a törvény 
által kivántakat, ha jogérvényü felhatalmazással 
van ellátva. Miután mindenkinek joga van meg
hatalmazottat állítani, felesleges ezen pontot mó
dosítani. (FelHáltások: Legyen .{meghatalmazottat) 
En ugyan nem látom szükségét, hogy e sza
kaszt módosítsuk. miután a dolog természeté
ben fekszik, hogy háztulajdonos, ki helyben nincs, 
megbízott vagy meghatalmazottról gondoskodik ; 
de ha ily helyettest méltóztatnak beletenni, akkor 
szükséges lesz oly módositás is, melynélfogva 
minden háztulajdonos, ki helyben nem lakik, a 
maga idejében nevezze meg és jelölje ki he
lyettesét, különben megtörténhetnék, hogy a he
lyettes nem ismerve kötelezettségét, az illető kö
zegek utján ugyanazon következmények hárulná
nak rá, melyektől Bónis képviselő úr fél. En azt 
tartom, hogy világos ez intézkedés : ha a háztulaj
donos nincs jelen, gondoskodni fog helyettesről. 
(Maradjon!) 

E l n ö k : Tehát méltóztatnak meghagyni a 
szerkezetet? (Elfogadjuk!) Marad tehát a 18-dik 
szakasz. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 19 —22-
dik szakaszokat, melyek s;ő nélkül elfogadtatnak. Ol
vassa a 2'i-dikat.) 

H o r v á t h D ö m e : T. ház! Én a 6-dik szakasz
nál az adókötelezettségre vonatkozólag módosit-
ványt adtam be. Azok közé tartozom, t. ház, kik 
nem csak óhajtják, de szerény hatáskörükben szí-
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vesenhozzájárulnak és segédkezet nyújtanak, hogy | 
Isten segélyével a magyar hazában, még pedig | 
az erős és virágzó magyar hazában szintén élet
erős és virágzó főváros legyen. És épen azért a 
24-dik szakaszban a fővárosi uj házaknak nyúj
tott adómentességet szívesen üdvözlém. De azért 
a vidékről nem feledkezhetem meg. Megvallom, 
a 24-dik szakaszban a főváros adókedvezményét 
a 23-dik szakaszszal szemközt nem tartom arány
lag igazságosnak, és azon arányt, a melyben a vidék 
részesittetik, igazságtalannak találom. Ugyanis 
a 24-dik szakasz Buda-Pestre nézve 15 és 12, a 
vidékre nézve pedig csak 8 és 10 évi adómentes
séget hoz javaslatba. Már, kérem, midőn, mint 
előbb emiitettem, az ország nagy részében, kü
lönösen az alvidéken a szilárd anyagból való 
épités sokkal többe kerül, mint a fővárosban, ak-
kor,midőnavidéken háromszor többe kerül a föntar-
tásaa háznak, s a terhejtetés jóval nagyobb, részint 
a folytonos katonaságszállásolással — ez ugyan,nem 
tagadom, a fővárosra is áll, de nem oly mértékben — 
de különösen az előfogatok adása által annyira ter
heltetik a vidék : én a vidék részére a törvényjavas
latban foglalt kedvezményt kielégítőnek nem tar
tom ; és épen azért, miután a vidéknek szüksége van 
arra, azon módositványt ajánlom, miszerint a vidé
ken épülő uj házakra nézve is aránylag több kedvez
mény adassék, t. i. 8 és 10 év helyett 10 és 12 év. 
(Maradjon!) 

Csengery Imre jegyző (olvassa Horváth 
Döme módositványát): „Az első sorban 10 év he
lyett 12 évi, a 9-dik sorban 8 évi helyett 10 évi 
tétessék." 

Halász Bo ld izsár : Én részemről Horváth 
Döme módositványát az áhala előadott indokokból 
pártolom. 

Hanem nekem más, nézetem szerint lényeges 
észrevételem van. Azt mondja e szakasz utolja: 
„ó falak vagy falrészek felhasználása nélkül." | 
Már kérem, valakit arra kényszeríteni, hogy csak I 

azért, mert különben ezen jótéteménybeu nem ré
szesül, bontsa le földig a régi épületet, habár né
mely falakat talán használhatna is, ez sem igaz
ságos, sem méltányos : mert néha egy épületet egé
szen át lehetne alakítani, ha 2—3 fala megmaradna 
is. (Maradjon!) Én nem rekeszteném ki e jóté
teményből, mihelyt lényegesen átalakittatik az 
épület, bár egyik vagy másik falrész megmarad is. 
(Maradjon!) 

Madocsányi P á l : Nekem e szerkezetre 
nézve csak rövid stylaris észrevételem van. A 9-dik 
sorban az mondatik: „8 évi adómentesség adható 
akkor." Én azt hiszem, midőn a törvény rendel
kezik, nem rendelkezik permissive; (Helyeslés) te
hát azt kellene mondani: „adatik" vagy „enged
tetik." (Elfogadjuk!) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter : 
Ezen észrevételt magam is helyesnek találom. 

Horváth Döme képviselő úr előadására azon
ban bátor vagyok megjegyezni, hogy minden más 
országnak is szokása szerint én teljesen indokolva 
látom azt, hogy építési szempontból a fővárosnak 
nagyobb előny nyújtassák. A fővárosban van a 
kormányzat székhelye, itt székel a törvényhozás, 
itt van a fejedelem lakása, s egyátalán több oly 
áldozatot hoz, melyet más városok nem hoznak. 
(Élénk helyeslés.) 

E l n ö k : Senki sem levén szólásra felírja, a 
kérdés szavazásra bocsáttatik. Kérem azon képvi
selőket, kik a Madocsányi képviselő lír stylaris mó
dosításával kijavított szerkezetet elfogadják, mél
tóztassanak felállani. (Megtörténik.) A többség a 
23-dik szakaszt e stylaris módositással elfogadja. 

Azon tagjait a központi bizottságnak, kik meg 
voltak választva, hogy ezen törvények iránt a vé
leményt állítsák össze, kérem, legyenek szívesek 
itt maradni és a minisztérium felvilágosításait 
meghallgatni. 

A tárgyalás holnap 10 órakor fog folytattatni. 
Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 
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1868. július 9-én 

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

T á r g y a i : A kormány felel Hodosiu József és társai interpellatiójára a nemzetiségi kérdés ügyében. Kérvények mutattatnak 
be. A dobányjövedék, lottojövedék, szeszadó, seradó, czukorado, bor- és huafogyasztáei adó, s az arany és ezüst árúk fémjelzése iránti 
törvényczikkek szentesittetvén, kihirdettetnek. Simonyi Ernő határozati javas-latot ad be Asztalos János és Madarász Vilmos elfogása 
miatt. A házadó iránti törvényjavaslat részletes tárgyalása tovább foly s bevégződik. Hcfmann Pál föltétescn igazoltatik. A pénzügy
miniszter 1867-bel i magyar pénzeket bocsát a képviselőház rendelkezése alá. Két helyettes jegyző választása haíaroztatik el. A pénz
ügyi bizottság előterjeszti jelentését a jövedelemadó iránti törvényjavaslatról. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy 
Gyula gr,7 Eötvös József o., Lónyay Menyhért; ké
sőbb Gorove István, Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/i órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Mihályi Péter jegyző úr fogja ve
zetni ; a szólani kívánókat Ráday László gr. jegyző 
tir jegyzi. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Mihá ly i Pé ter j e g y z ő (olvassa a július 8-án 

tartott ülés jegyzökönyvét?) 
Csiky Sándor: T. ház! Nem tudom, jól ér

tettem-e ? hanem ugy vettem ki, hogy a jegyző
könyvben egy szó hiányzik, mely a dolog érde
mére nézve értelmet ad. Jelesen tegnap a konstan
tinápolyi magyar gyarmatosok nevében és kérel
mére egy határozati javaslatot adtam be, melynek 
tárgyalása elhalasztásából káros következmények 
bekövetkezését látván, méltóztatott elfogadni a t. 
ház azt. hogy a kérvényi bizottság által e dolog 
sürgetősen tárgyaltassék : ezt kérném beletétetni, 
a mennyiben ez tegnap ugy fogadtatott el. 

E l n ö k : A jegyzőkönyv a képviselő úr kí
vánsága szerint fog kiigazittatni. 

A jegj'zőkönyv tehát hitelesíttetik. 
Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: 

T. ház ! Távollétem alatt egy interpellatio nyújta
tott be Hodosiu József és több képviselő úr által 
az összes minisztériumhoz a nemzetiségi kérdés 
tárgyában. A t. képviselő urak kijelentik ezen in
terpellatio szövegében, hogy azon körülmény, 
hogy a kiküldött bizottság javaslatát még be nem 
adta, aggodalmat gerjeszt bennök az iránt, hogy 
a minisztériumnak vagy a háznak talán egyátalában 
nincs szándékában a nemzetiségi kérdésre nézve 

K É P V . H. NAPLÓ. 1865 /e- VIII. 

ellenkezőleg, a törvényja-
megakadályozása. Igaz, 

törvényjavaslatot terjeszteni a ház elé; e tekintet
ben tehát azon kérdést intézik az összes miniszté
riumhoz : való-e, hogy a minisztérium akadályozta 
és akadályozza a bizottságot a javaslatnak előter
jesztésében? és fog-e a minisztérium intézkedni az 
iránt, hogy ezen akadály megszűnvén, a bizottság 
mentül elébb a ház elé terjeszsze javaslatát? 

T. ház ! E kérdésre válaszolókig* mindenek 
előtt szükségesnek tartom határozottan visszauta
sítani azon föltevést, mintha a minisztériumnak 
bármikor is szándékában lett volna, adott szavával 
és a ház határozataival 
vaslat előterjesztésének 
hogy egy időben a minisztérium felszólította a bi 
zottságot, függesztené fel rövid időre munkálko
dását, azon egyszerű okból, mert a minisztérium 
minden oldalról el levén foglalva, attól tartott, 
hogy ezen nagyfontosságú tárgy előbb kerül a ház 
elé, mintsem a minisztérium magát annak min
den részleteire nézve tájékozhatta és azt kellőleg 
tanulmányozhatta volna; ez azonban már régebb 
ideje, hogy történt, s a minisztérium teljesen ké
szen van akár a bizottságban, akár a házban eb
beli nézeteit előadni: a minisztérium részéről tehát 
e tekintetben semmi akadály nem forog fen. 

A mi a bizottságot illeti, a t. képviselő urak bi
zonyosai], ugy mint az egész ház, tudni fogják, hogy 
a bizottság működése megszakasztatott és hogy 
azt jelenleg folytatni nem képes : annak igen egy
szerű oka van, t. i. az idő hiánya. Tudja a t. ház, 

I hogy a bizottság tagjai meg vannak osztva három 
bizottság között: a horvát országos bizottság, a 
pénzügyi bizottság és a védrendszer tárgyában 
működő bizottság között. Ha tehát azt kívánná a 
t. ház, hogy a nemzetiségi tárgyban kiküldött bi
zottság rögtön folytassa működését, akkor nem 
lehetne másként eljárni, mint egy más bizottságot 

46 
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választani, a mit . azt gondolom, senki sem fog 
czélirányosnak ismerni. 

Én tehát azt hiszem, a bizottságnak annyi 
időt minden esetre hagyni kell, hogy ezen el nem 
halasztható tárgyakat előbb bevégezhesse. {Helyes
lés.) Tehát a minisztérium s — ugy gondolom — 
a bizottság részéről is tökéletesen megnyugtatha
tom a t, képviselő urakat az iránt, hogy ezen kér
dés, ha a t. képviselő urak — a miben kétkedni 
nem akarok —• épen oly melegen és ö'szintén 
óhajtják annak kiegyenlítését, mint a minisztérium 
és a bizottság: minél előbb és pedig kölcsönös 
megnyugvásra fog eliutéztethetni, (Helyeslés) hogy 
e tekintetben semmi akadály sincs a kormány ré
széről, s hogy a kormány, habár a napot nem ha
tározhatja is meg — a mi mindig téves eljárás olyan
kor, mikor egy bizottság teendői felett nem rendel
kezhetik — nem csak hogy nem akarja e törvény
javaslat előterjesztését akadályozni, hanem azt 
melegen óhajtja, és minden esetre megmaradt azon 
már előbb adott Ígérete mellett, hogy e kérdés 
minél előbb, minden esetre pedig még ezen ülés
szak alatt tárgyaltassék és bevégeztessék. {He
lyeslés.) 

Hodos iu Józse f : T. ház! Ha csak magam 
írtam volna alá az interpellatiót a nemzetiségi 
ügyben, {Halljuk! Zaj) mondom, ha csak magam 
írtam volna alá az interpellatiót, melyet az összes 
minisztériumhoz intéztünk, a feleletet rögtön meg
adhatnám; de minthogy azt többen irtuk alá, ugy 
hiszem, hogy a feleletet nem adhatjuk meg ma, 
mielőtt tanácskozás és tanulmányozás alá nem vet
tük az igen t. miniszterelnök úr adott feleletét. Ha 
csak magam irtam volna alá, akkor, mondom, én 
még ma kimondhatnám meg-vagy meg nem elége-
désemet. {Jobbról: A ház meg van elégedve és ez 
elég!)Megvallom őszintén, miután az interpellatiót 
ezelőtt három héttel adtuk be, én legalább a ma
gam részéről azt vártam volna, hogy vagy a kor
mány a felelet helyett kész törvényjavaslattal jön 
a ház elé, vagy pedig a nemzetiségi bizottság fog
ja a maga törvényjavaslatát a ház asztalára leten
n i : mert mind azon ígéret s mind azon akadályok, 
melyeket a t. miniszterelnök úr felhozott, csak ste-
reotyp kiadása az eddig annyiszor tett Ígéreteknek 
és akadályoknak. Mint mondám, részemről nem 
mondhatom ki most megelégedésemet vagy meg 
nem elégedésemet, {Felkiáltások: Nincs rá szükség!) 
hanem többi társammal ez iránt tanácskozván, 
feleletünket majd együtt adjuk be. 

Papp Zsigmond: T. ház ! Ugy hisz em, e ház
ban senki sincs, a ki nem volna áthatva azon ma
gasztos érzelmektől, hogy e hazának sorsa, bol
dogsága, felvirágzása nagyban függ a nemzetiségi 
kérdésnek sikeres megoldásától. {Felkiáltások : 
Ugy van!) Ugy hiszem, senki sem kívánhatja, 

hogy a súrlódások, melyek itt-ott felmerülnek, mi
nél hamarabb véget ne érjenek. Hiszen mindenki 
teljes meggyőződéséből azt kívánja, hogy minél 
előbb felépíttessék a Concordia nagy temploma, 
hol mint testvérek együtt megférhessünk s egy
mást boldogíthassuk. E szempontból indulva ki, 
azt is tudom, hogy mindenki kívánja ezen kérdés
nek minél előbbi megoldását, {Fölkiáltások: Ezt 
már hallottuk!) és örömmel üdvözlöm a miniszté
rium azon kijelentését, hogy még ezen ülésszak 
tartama alatt meg fog történni ezen nagyszerű 
kérdésnek sikeres és megnyugtató megoldása. 
Nem vagyok hivatva arra, hogy ezen interpella-
tióhoz mind azok nevében szóljak, kik aláírták ; 
de igen is felhíva érzem magamat felszólalni, midőn 
megnyugtatást találok azon kijelentésben , hogy 
ez csakugyan meg fog történni. Századok muhak 
el, sok idő lefolyt és e kérdés még is eldöntetíenüí 
maradt; tehát ha egy kis időt várunk, ugy hiszem, 
hogy semmit sem vesztünk. {Ugy van!) 

Itt egyébként a tárgyra nézve a kijelentés 
tekintetéből van észrevételem. {Halljuk!) Kijelen
tetik egy részről az, hogy azon bizottság, mely 
már kineveztetett, tovább is működjék, vagy pedig 
más alternativumként az állíttatik föl, hogy uj bi
zottság alakittassék. Én ez utóbbit el nem fogadha
tom, nem pedig azért, mert a kik eddig működ
tek, már bele tanulták magokat az ügybe, és 
habár vannak vagy lehettek olyanok, kik ebből 
stúdiumot nem formáltak, de kölcsönös értekezés 
által annyira megértették ez ügyet, hogy ha uj 
bizottság fogna választatni, az minden esetre hát
ráltatná az ügy menetét. 

Én pedig, miután az egész ház meg van győ
ződve arról, hogy ezen ügyet hátráltatni nem sza
bad, indítványozom: mondja ki a ház határozati-
lag kívánságát az iránt, hogy minél előbb, még 
ezen ülésszak alatt óhajtja ezen ügyet eldöntetni. 
Ezzel, ugy hiszem, meg lesznek elégedve az inter
pelláló képviselő urak. 

E l n ö k : A t. ház nem egy alkalommal, ha
nem sokszor nyilvánította már azon komoly szán
dékát, hogy e fontos és nehéz kérdést megoldatni 
kívánja és óhajtja. {Ugy van! Igaz!) U g y gondolom, 
ha azokhoz, miket miniszterelnök úr e tekintetben 

! ismételt, azon hozzátevés, hogy e kérdés ezen ülés-
! szak alatt meg fog oldatni, jegyzőkönyvbe megy, 
; elég lesz téve képviselő úr kívánságának. {Atalános 
j helyeslés.) 

Bemutatom az idő közben beérkezett kérvé
nyeket. 

Temesvár városa közönsége magyar püspök-
| eég felállítása és a magyar nyelvnek szertartási 
! nyelvvé emelése iránt Hajdu-Dorog városa által az 
\ összes ó-hitü magyarok népgyülése következtében 

beadott felterjesztést pártoltatni kéri. 
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Székelyhíd mezőváros több birtokosa az ér-
mihályfalva-székelyhid-diószeg- és nagy-váradi 
szárnyvonal kiépítését kamatbiztositás mellett kéri 
megállapittatni. 

E két kérvény a kérvényi bizottsághoz téte
tik át. 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: 
T. ház ! Van szerencsém jelenteni, hogy ő felsége 
idő közben a következő törvényjavaslatokat mél
tóztatott szentesitni: a dohányjövedékről, a lotto-
jövedékről, a szesz-adőról, a bor- és husfogyasz-
tási adóról, az arany és ezüst áruk finomsági tar
talma ellenőrzése és fémjelzéséről, a ser- és a czukor-
adóról szólókat. Kérem a t. házat, méltóztassék e 
törvényczihkek kihirdetését elrendelni. 

E l n ö k : Jegyző úr fel fogja olvasni. 
Ráday Lász ló gr. j egyző (olvassa a szen

tesitett íörvényczikkeketJ). 
E l n ö k : Következik a földadótörvényjavaslat 

harmadik fölolvasása. 
Ráday Lász ló gr . j e g y z ő (olvassa a tör

vényjavaslatot.) 
E l n ö k : Fel levén olvasva harmadszor is a 

földadó-törvényjavaslat, a kik azt, ugy a mint fel
olvastatott, pártolják, méltóztassanak felállani. 
(Megtörténik.) A többség elfogadja. 

Mind a most kihirdetett szentesitett törvé
nyek, mind pedig a most elfogadott törvényjavas
lat, ez tárgyalás, azok kihirdetés végett, a felsőház
hoz Ráday László gróf jegyző úr által át fognak 
vitetni. 

Most hitelesítés végett ajegyzőkönyvnek erre 
vonatkozó kivonata fog felolvastatni. 

Mihály i Péter j e g y z ő (olvassa a jegyzőkönyv 
illető pontjait.) 

E l n ö k : Minek előtte napirendre térnénk. 
Simonyi Ernő képviselő úr határozati javaslatot 
terjeszt elő. 

Simony i Ernő: T. ház! Néhány nap előtt 
a bel- és igazságügyi miniszter uraknak interpella-
tiómra adott válaszából az tűnt ki, hogy két ha
zánkfia, Asztalos János és Madarász Vilmos . . . 
(Felkiáltások: Mondja: tisztelt barátunk, elvtársunk ! 
Térjünk napirendre '.) 

E l n ö k : Az interpellatiónak és indítványok
nak helyök van az irományok bemutatása után; 
Simonyi úr interpellatióra jelentkezett: kérem a 
t. házat, méltóztassék őt kihallgatni. 

S i m o n y i E r n ő : . . . nevezett két hazánkfia 
ellen (Felkiáltások: Derék hazafiak!) hütlenségi 
per indíttatott a királyi ügyek igazgatója által. 
(Felkiáltások : Criminális per!) 

Azon t. képviselők, kik az 1848 előtti időkben 
részt vettek a magyar országgyűlésen, azok, ugy 

' ) Lásd az Irományok 275 — 281-dik eeámait. 

hiszem, mindnyájon, a kik a magyar történelmet 
tanulmányozták, tudni fogják, hogy a m.igyar 
országgyűlés mindig a legnagyobb figyelmet for
dította olyan perekre, melyek a hatalom nevében 
egyes polgárok ellen politikai okokból indíttattak. 
(Felkiáltások: Ez nem politi.ai per!) A magyar 
országgyűlés mindig a legnagyobb figyelemmel, 
a legnagyobb féltékenységgel kisérte ezen pere
ket, és őrködött, hogy azokban a törvények a leg-
szigoruabban megtartassanak. Ezt tette a magyar 
országgjmlés, mert tudta, hogy az alkotmány fő 
biztositéka abbau fekszik, hogy a hatalom az or
szágnak egy polgára ellen sem járhat el máskép, 
mint szigorúan a törvény korlátai közt. 

Meg vagyok győződve, uraim, hogy e ház
ban senki sincs, ki ne kívánná és ne érezné 
azon kötelességét a háznak, hogy a törvényeknek 
szigorú fentartására ügyeljen most is, midőn a 
hatalom részéről egyes polgárok irányában per 
indíttatik politikai okok miatt. (Felkiáltások jobb
ról: Criminális ok miatt!) Mondom, politikai ok
nál fogva, mert a belügyminiszter urnák adott 
válaszából az tűnt ki, hogy hütlenségi per indítta
tott nevezett hazánkfiai ellen. 

A hütlenségi perek iránt pedig különösen 
nagy figyelemmel volt a magyar törvényhozás és 
több törvényben egyenesen és világosan megha
tározta az eljárást, mely az ily perekben köve
tendő, így a hármos törvénykönyv első részének 
IX-dik czikke azt mondja, „hogy senki, ha csak 
előbb idézve és perbe híva, és a törvénykezés 
rendé szerint elitélve nem lenne, személvében bár 
kinek folyamodására vagy vádjára avagy kérésére 
sehol és senki által le ne tartóztassák." Későb
ben, midőn a belviszonyok okot adtak rá, 1618-
ban ismét egy uj törvényczikket hozott az ország
gyűlés, melylyel ezen jogot újra biztosítani kí
vánja. A 14-dik törvényczikk ugyan is azt mondja: 
„hacsak valaki törvényesen meg nem idézte
tik és szokott törvényes rend szerint el nem magasz
taltatik, senki személyében vagy birtokában semmi 
szín alatt meg- ne károsittassék." Az 1715. VII. 
törvényczikk különösen a hütleségi perekre vo
natkozólag azt mondja : „ csupán a kegyetlen lá
zadás, t. i. crimen atrocis perduellionis, vagy felség
sértés esetét kivéve, az elfogatás előtti idézés, Ma
gyarország közhatósági jogánál fogva minden más, 
még a hütlenségi bűnt tárgyazó esetekben is, min
denkor megtartandó és semmi szín alatt elmellőz
tetnie nem kell." Az 1723. I. törvényczikk végre 
azt mondja: „hogy senki meg nem idézve, kellő 
törvényes eljárás mellett el nem marasztalva, sem 
személyében, sem birtokaiban semmi módon ne 
károsittassék, azt az ország és csatolt részek K. K. 
R. R.-dei ő királyi felsége megegyezésével mjg-

I állapították." 
46* 
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Ezen törvényekből világos, hogy senkit hú't-
lenségi bün miatt elfogni nem szabad, mig meg
idézve és rendes birái által elmarasztalva nincs. 
A t. miniszter úr nyilatkozatából pedig az tűnik 
ki, hogy Asztalos János és Madarász Vilmos, kik 
ellen hütlenségi per indíttatott a királyi tábla 
előtt, már három hónap óta Pest megye börtöné
ben fogva vannak. 

Hiszem, t. ház, hogy bármi legyen is vége 
azon pernek, mely most megindittatott, a t. ház 
kötelességének fogja ismerni, őrködni a felett, 
hogy addig, mig a törvényes bíró ítéletet mond ez 
ügyben, a törvények adoministrationalis utón 
meg ne sértessenek. Ezen czélból bátor vagyok egy 
határozati javaslatot a ház elé terjeszteni, mely
nek czélja az, hogy ezen vádolt honfitársaink ad
dig, mig a bíró által el nem ítéltetnek , szabad 
lábra bocsáttassanak, (Zaj jobbról) hogy szabad 
lábon védelmezhessék magokat. Mindenki tudja, 
t. ház, hogy mily különbség egy vádlottra nézve, 
ha szabad lábon vagy mint rab védelmezi magát. 
(Zaj. Felkiáltások: Jó lielyen vannak azok! ügy kell 
nekik /) 

Jelen alkalommal is azokból, miket a közbe
szólóktól hallok, de különben már más alkalommal 
ise házban emiittettek és a hírlapokban is számta
lanszor ismételtettek, azt értem, hogy azon emberek, 
kik itt szóban vannak, nem jó jellemű emberek. 
(Igaz! ügy van!) Meglehet, t. ház, hogy ez ugy 
van; én egyiket sem ismerem, egyikkel sem vol
tam semmi összeköttetésben, (Ne is kívánja!) és 
valószínűleg ezentúl sem leszek; de engedje meg 
nekem a t. ház, hogy ünnepélyesen kimondjam, 
hogy helytelen és illetlen eljárásnak tartom, akár 
a hírlapoktól, akár az egyes képviselőktol, ha oly 
ember jelleme ellen szólnak, ki bíróság előtt áll, 
s a birói Ítéletet ily közbeszólásokkal a vádlot
tak jellemének rontásával előre is praeoccupálják. 
Elég szerencsétlenség, uraim, ha valaki fej- és jó
szágvesztési perben állíttatik bíróság elé; a feleba
ráti szeretet és emberség megkívánja, hogy ügyét 
ne igyekezzünk kárositani az által, hogy múltjára 
és előbbi életére, mely jelenleg kérdés alatt nincs, 
olyanokat mondjunk, mik a birót ellene előítélet
tel tölthetnék el. 

Engedje meg a t. ház, hogy határozati javas
latomat felolvassam. (Olvassa:) „Tekintve, hogy a 
oel- és igazságügyi miniszter urak folyó hó 1 én 
e házban tett nyilatkozataik szerint Asztalos János 
és Madarász Vilmos honpolgárok ellen, kik a kir. 
ügyek igazgatója rendeletéből jelenleg Pest megye 
börtönében le vannak tartóztatva, hütlenségi kere
set indíttatott légyen a kir. tábla előtt, melynek 
megkezdése és tárgyalása folyó hó 13-ra lett ki
tűzve; tekintve, hogy a l l l - a s t könyv I. 9.czime, 
1618. XIV. 1715. VII. 1722. V. törvényezikk hi 

vatolt rendelete szerint a hütlenségi bűnért bepe
reltek csak előleges idézés és birói elmarasztalás 
után lennének letartóztathatok: az igazság-, illető
leg belügyminiszter urak oda utasíttatnak, misze
rint a fennevezett vádlottak irányában az idézett 
törvények pontos megtartását eszközöljék.u 

Miután pedig ezen per, mint belügyminiszter 
úr itt kinyilatkoztatta, jövő hétfőn fog felvétetni, 
arra kérem a t. házat, hogy e határozati javaslat 
kinyomatását elrendelve, azt a legközelebbi idő
ben, ha lehetséges, még a per felvétele előtt tár
gyalásra felvegye. (Fölkiáltások: Fontosabb dolgaink 
vannak !) 

Mihá ly i P é t e r j e g y z ő (olvassa Simonyi Ernő 
határozati javaslatát.) 

E l n ö k : Ki fog nyomatni 2) és annak idejé
ben a t. ház kívánsága szerint tárgyalás alá fog 
vétetni. (Zaj. Nem tárgy aljuk!) A ház szabályai azt 
rendelik, hogy az indítvány vagy határozati ja
vaslat kinyomatik. és akkor a t. ház nyilvánítja, 
kivánja-e tárgyalni vagy sem. Mikorra méltóztatik 
tehát napirendre kitűzni ? (Szombatra!) 

Besze JánOS: Januáriusba '. Soha! 
E l n ö k : Indítvány tétetett szombatra: mél

tóztatnak elfogadni ? 
Gajzágó S a l a m o n : A házszabályok 34-ik 

szakasza azt mondja : „Ha oly indítvány terjeszte
tik elő, mely nem törvény alkotását czélozza, fel
vételi ideje raeghatároztatván, az alatt kikinyo-
matik és a tagok közt szétosztatik." A 25. szakasz 
pedig azt tartalmazza: „Elérkezvén a felvételi idő, 
az indítványozó kifejti indítványát, s a ház 
szavazás ufján elhatározza, ha vajon az indítvány 
tárgyalás alá vétessék-e vagy ne ?" Ha tehát a t. 
ház napirendre tűzi is a határozati javaslatot, még 
abból nem következik, hogy okvetlenül tárgyalni 
fogja; hanem ha elkövetkezik a felvétel ideje, ak
kor határoz felette a ház, tárgyalni kívánja-e vagy 
nem. Azt hiszem, napirendre csak akkor fog kitü-
zetni, ha kinyomatott, és a mostani napirend be 
lesz fejezve. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Napirendre vannak tűzve az egyenes 
adók iránti törvényjavaslatok; azok után rnéltóz* 
tatnak-e mindjárt ezen határozati javaslatot fel
venni ? (Igen.') Tehát ki fog nyomatni, és mihelyt 
a napirendre kitűzött tárgyak, t. i. az egyenes 
adók iránti törvényjavaslatok befejeztetnek, azon
nal felvétetik. (Helyeslés.) 

Következik a napirend szerint a házadó iránti 
törvényjavaslat 25. szakaszának tárgyalása; mi
előtt azonban ebbejbele bocsátkoznánk, a központi 
bizottság előadója Zichy Antal úr némi felvilágo
sítást fog nyújtani a törvényjavaslat 4. és 8. sza
kaszára nézve. 

' ) Lásd az Irományok 282-dik számát. 
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Zichy Antal előadó: A központi bizottság, 
tegnap nyert megbízatásánál fogva, újra tanács
kozás alá vette a 4. és 8. szakasz szövegezését, és 
tanácskozván a pénzügyminiszter úr e czélra meg
bízott közegeivel, azoknak is teljes belenyugvásá
val, a következő szerkezetet bátor e két szakaszra 
nézve öszhangzólag ajánlani. 

A 4. szakaszra nézve: „Azon városokban és 
községekben, hol a tényleg bérbe adott lakrészek, 
t.i. szobák és boltok száma legalább felét képezi," 
stb. A többi meg volna hagyandó az eredeti szer
kezet szerint. 

A 8. szakaszra nézve pedig a sz veg a bizott
ság véleménye szerint igy szólna: „A tényleg ki 
nem bérelt lakrészek házosztályadó alá esnek mind 
azon városokban és községekben, hol a téuyleg 
bérbe adott lakrészek száma kevesebb a lakrészek 
összes számának felénél." A „bérbe adott lakré
szek" után zárjel közé, mintegy hivatkozásul az 
előbbi szakaszra, a „4. szakaszt" közbeszuratni 
indítványozza. 

A súly csak abban fekszik, hogy a kettő 
egymással tökéletesen megegyező, hogy az egyik 
szakasz rendelkezése szerint itt ugyanazon mérték
kel mérjünk, mint a minővel mérünk a másik eset
ben. Ez a dolog lényege. Magát a kifejezést pedig 
a pénzügyminiszter úr megbizottai, a létező és ál-
talok fentartandó szabályok összehasonlítása után 
is, teljesen kielégítőnek találták és elfogadták. 

E l n ö k : Tehát a 4. szakasz igy lenne szer
kesztendő a központi bizottság ajánlata szerint: 
„Azon városokban és községekben, hol a tényleg 
bérbe adott lakrészek t. i. a szobák és boltok szá
ma legalább felét képezi" stb. A 8. szakasz pedig 
igy. (Olvassa.) A 4. szakaszra való hivatkozás zár
jel közé fogna a „lakrészek" szó után betétetni. 
(Helyeslés.) Igy ez a kérdés tisztába volna hozva. 

BÓniS S á m u e l : Előttem a szakasz ezen fo
galmazása kissé különös: mert midőn a lakrésze
ket praecicirozza, azt mondja , hogy a lakrészek, 
t. i. a szobák és boltok; a mi nem helyes, mert a 
bolt csakugyan nem lakrész. Azonkívül igen sok 
bérbe adott helyiség van még, mely itt elő nem szám
láltatott: ilyenek a raktári helyiségek, istálókstb., 
pedig ezek is bérbe adhatók. 

Zichy Antal előadó: A fő dolog itt mégis 
a házaknak kétfelé osztályozása, t. i. oly helyekre 
nézve, hol a lakrészeknek legalább fele van bérbe 
adva, és olyanokra, hol egész fele nincs bérbe ad
va, és az, hogy mindakettőnél, itt is, ott is, ugyan
azon mértékkel mérjünk. 

S i m o n y i E r n ő : T. ház ! Az igaz, hogy a ja
vaslatba hozott módosítás által a két szakasz meg
egyeztetik; de azon szó : „lakrészek" nem csak ezen 
szakaszban, hanem több helyen is ezen törvény
javaslatban határozatlan értelemben használtatik, 

s egyik helyen alatta csupán szobák, a másik he
lyen meg szobák, kamarák s boltok értetnek, s tb; 
a pénzügyminiszter úr tegnap a raktárakat is be 
kívánta foglaltatni. Én tehát azt kívánnám, hogy 
a lakrész fogalma szabatosan határoztassék meg a 
törvényben. Azt hallottam, hogy azon drágalátos 
szabályokban, melyeket a pénzügyminiszter úr oly 
annyira őriz tőlünk, meg van ezen kifejezés értel
me határozva: talán fel lehetne e szabályt olvasni. 
Ugy hallottam a pénzügyi bizottság előadója Ker-
kapoly képviselő úrtól, hogy azon szabályokban 
ez meg van határozva. Ha nem lenne meghatároz
va, szükséges, hogy világosan határozzuk meg, mit 
ért a törvény lakrész alatt. 

Gajzágó S a l a m o n : T. ház ! A központi bi
zottság is épen azon czélból vette fel a tárgyat 
tegnap, hogy t. i. ezen szó „lakrész", mely több
ször előfordul és tökéletes meghatározást még 
nem nyert, meghatároztassék. Épen azért hozta in
dítványba, hogy a szerkezetben lakrészekül szobák 
és boltok vétessenek; tehát a lakrészek alatt nem 
akartegyebetérteni, mint csak szobátésboltot; hogy 
pedig a raktárak a lakrészekhez ne soroztassanak, 
ez a pénzügyi közegek beleegyezése folytán tör
tént, mert nagy anomáliákra adhatna alkalmat. 
Ennélfogva nagyon is elég tétetett azon kívánság
nak, hogy a központi bizottság határozza meg, 
mi az a lakrész. Lakrész t. i. a szoba és bolt : igy 
fogja érteni és érti az egész törvényjavaslat a szót. 
{Hely slés) 

' Csanády Sándor : T. képviselőház ! Miután 
igen gyakran történt hivatkozás azon előttünk is
meretlen szabályokra, melyeket az országgyűlés 
többsége mindamellett már több alkalommal isme
retlenül is megszavazott, óhajtanám , hogy ezen 
szabályok legalább e tételre vonatkozólag felol
vastatnának , hogy tudomásunk lehessen: vajon 
azon szabályokban meg van-e határozva,hogy mi 
értetik a lakrész szó alatt? 

E l n ö k : Méltóztatnak megnyugodni a köz
ponti bizottság javaslatában? A kik elfogadják, 
méltóztassanak felkelni. (Merjtörténik.) A többség 
a lakrészek ilyen magyarázatát, hogy t. i. az alatt 
szobák és boltok értetnek, elfogadta, és a szabá
lyok, ha e részben máskép szólnak, ily értelemben 
megváltoznak. 

Zichy Nándor gr . : Bátor vagyok visszave
zetni a t. ház figyelmét egy szakaszra, mely már 
tegnap a tárgyaláson keresztül ment. Hogy e rész
ben szabadságot veszek magamnak visszamenni, 
indokolom azzal, hogy maga ezen tárgyalás nem 
egészen rendesen folyt le. Mutatja ezt már az is, 
hogy két megelőző szakasz iránt most ujabban 
tárgyalunk. Azon szakasz, melyre vissza akarok 
menni, a 11-ik. 

Erre nézve a tegnapi tárgyalás igen gyorsan 
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és némi félreértéssel folyt le: mert midőn az indít
vány , hogy a cselédlakok szobánkint 30kr t fizes
senek, bemutattatott és indokoltatott, akkor 60 kraj-
czárról volt szó, midőn pedig felolvastatott, 30 kr 
volt mondva. Én magam 60 krral fogadtam el az 
indítványt. Midőn szavaztunk, egyikünk, másikunk 
nem is tudta, hogy a tárgyalás fonalán 30 volt-e 
vagy 60? A dolognak természete pedig igen vilá
gos. A törvényjavaslat szerint a cselédlakok az 
osztályadóban megszabott adónak felét fizetnék. 
A skála szerint jelenleg egy szoba után felét fize
tik annak, mii egyátalában egy szoba fizet. De 
midőn a scalaritás alól kiveszszük ezen adót, 
messze visszamegyünk azon mértéken alul, mely 
az eredeti törvényjavaslatban foglaltatott. Az in
dokolás pedig ezen körülményt sehogy sem tárta 
fel. Én legalább olyan indokot nem hallottam 
itt, mely a fele adónál is kevesebbet kívánna a 
cselédlakokra kivettetni. {Nagy zaj. Elvan intézve! 
Menjünk tovább!) Nem lehet czélunk, hogy a cse
lédes gazda annyit se fizessen, mint a legszegé
nyebb, egy szobával biró lakos. Indokunk e sza
bály módosításában az, hogy a scalaritás ama ká
ros hatását megelőzzük, nem pedig az, hogy a 
cselédházak adóját leszállítsuk. Czélunk az, hogy 
a cselédlakok oly berendezését, miszerint kitel-
hetőleg egy-egy családnak egy külön szoba jus
son, ne nehezítsük. {Zaj.) 

A háznak még akkor is vissza lehet menni 
valamely törvényjavaslat megváltoztatására, mi
kor az harmadszor felolvastatik: nem látom át, 
miért ne lehetne most e szakaszra visszamenni, 
melyben csak a módositvány intentiójának megfe
lelőbb szervezete forog szóban. E szerint e kité
telt: „30 kr." 60 krral kivánom fölcseréltetni. 

E l n ö k : Kétségbe nem vonva, hogy ha a t. 
ház akarja, visszamehet; én mint elnök csak azt 
jegyzem meg. hogy e szakasz már el van fogadva. 
{Helyeslés.) 

Következik a 25. szakasz. 
M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a házadő 

iránti fórvényjavaslat 25-ik szakaszát.) 
Ráday László gr. jegyző {olvassa Horváth 

Döme viúdositását.) 
E l n ö k : Mit mond e szakaszra nézve a köz

ponti bizottság? 
Zichy Anta l e l ő a d ó : Csak annyit mond

hatok, hogy a központi bizottság e szakaszra sem
mit sem mond. 

H o r v á t h D ö m e : T . ház! Ha a tárgyalás 
alatti törvényjavaslatnak intézkedései nem a tör
vény kihirdetése idejétől, hanem a folyó 1868. év 
l~ső napjától érvényesek; ha mind azon terhek, 
melyek a törvényjavaslatban meg lesznek állapít
va, kivettetni s beszedetni nem a kihirdetés napjá
tól, hanem az év elejétől fognak: akkor, megval

lom, t. ház, hogy a 25-ik szakasz kedvezményét 
kielégítőnek nem tartom. Ha mind Buda-Pesten, 
mind a vidéken, mind a házbér-, mind a házosz
tályadó az év első napjától számíttatik, s a ház
birtokosoknak azon arányban kell az év elejétől 
a terhekben részesülni: akkor én természetesnek 
és méltányosnak tartom, hogy ugyanazon birto
kosok a kedvezményben szintén az év első napjá
tól részesittessenek: annyival inkább, mert az uj 
épületekre, tudjuk, hogy igen is már a múlt évek
ben Buda-Pesten szabályszerű kedvezmény volt, 
de a vidéken csak mint grationale gyakoroltatott, 
akkor is egyes kérvényekre, bizonyos, nagyon 
korlátolt időre, és kisebb mérvben. Én tehát 
módositványt adtam be ez ügyben: kérem azt a 
t. ház által elfogadtatni. 

E l n ö k : A t. képviselő úr módositványa oda 
czéloz, hogy a kedvezményt a folyó év első nap
jától kivánja számíttatni, minthogy az adó is attól 
fog behajtatni; {Helyeslés) a törvényjavaslat szerint 
pedig csak a szentesítés napjától kezdődik. 

Ráday László gr. jegyző {újra fölolvassa a 
módositványt): „Módositványa 25-ik szakaszhoz. 
Az első sorbeli „kedvezmény" szó után a követ
kező igtattassék be : „a jelen év elsejétől épített s 
építendő házakra alkalmazandó." 

Halász B o l d i z s á r : T. ház ! Ebben a módo-
sitvá^dban méltányosság* van; de ha azon magas 
elvhez ragaszkodunk, melyet ily külön esetek
ben feladni nem lehet, hogy a törvénynek vissza
ható ereje nincs, e módositványt elfogadnunk nem 
lehet: mert a summum j'us summa injuria. Mivel 
fogná igazolni a t. képviselő űr azt, hogy a múlt 
év deczemberben épült házak már ezen kedvez
ményben nem részesülnének ? Maradok a szöveg 
mellett, mert a törvénynek visszaható ereje nem 
lehet. 

HalmOSy Endre: Az előttem szóló t. kép
viselő úr azon állítása, hogy a törvénynek vissza
ható ereje ne legyen, épen az által gértetik meg, 
ha az adókivetés az év eleiétől foo- számittatní. 
(Felkiáltások: Nem adókivetésről van itt szó!) Én 
sokkal inkább megsértve látom ez elvet akkor, 
midőn terheket rovunk valakire, mint ha kedvez
ményt teszünk. Ezért én teljesen pártolom Hor
váth Döme nézetét. 

H o r v á t h D ö m e : T. képviselőtársam Halász 
Boldizsár válaszára bátor vagyok megjegyezni, 
hogy azon észrevétel az én módositványomra sze
rintem nem ál ] : mert ha pl. jogosítva vagyunk 
múlt időre megadóztatni és terhet kivetni, sze
rintem épen ugy jogosítva vagyunk arra, hogy az 
illetőket kedvezményben részesítsük: épen azért 
az említett okoknál fogva kérem módositványom 
elfogadását. Ha roszul volt talán értve, ha méltóz
tatnak megengedni, felolvasom még egyszer mó-
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dositváuyómat. (Halljuk !) „A jelen év elejétől már 
építeni kezdett és építendő házakra alkalmazandó.0 

E l n ö k : Méltóztatnak e módositványt elfo
gadni ? {Elfogadjuk!) 

Széke ly Gergely : A módositványt elfogad
va, [Felkiáltások: El van már fogadva!) e szakaszra 
nézve egy további módositványt is kívánnék tenni. 
(Halljuk!) T. ház ! tekintettel arra, hogy az eddigi 
gyakorlat szerint házbéradóval összes magyar ha
zánkban körülbelül 50 község volt terhelve, a töb
biben pedig házbéradó nem volt, s hogy a béradó
nak megfelelőleg egyszersmind az uj épületeknek 
a kedvezményi években való részesítése is gyakor
latban volt; már most jónak látja a t. ház a bér
adó alá hozni a 3-ik szakasz szerint mindazon há
zakat, melyek tényleg bérbe vannak adva, min
den különbség nélkül, bár hol legyenek is azok. 
En ezt igen helyeslem; de valamint a pénzügy
miniszter, ugy a pénzügyi bizottság is helyesen 
jegyezte meg, hogy az igazságos adórendszert 
nem csak következetesen, hanem lépcsőzetesen is 
kell keresztül vinni, 8 mert már most, ha a 25-ik 
szakasz értelmében mindazon kedvezmények, me
lyek a 23 — 24. szakaszban körülirattak, csak is a 
törvény kihirdetése után lépnek életbe, akkor azon 
ugrás következnék be, hogy azon házak, melyek 
ekkép is béradóval voltak terhelve s ennek meg
felelőleg kedvezményben is voltak részesítve, az 
eddigi kedvezmény gyakarlatában megmaradnak , 
azon épületekre pedig-, melyek az «ddig béradómen
tes községekben közelebbről, még 1866 — 67-ben 
készültekel, kiterjesztve nincs; és így azon hon
polgárok, kik tőkéiket azon számitással fektették 
épületükbe, hogy ezek csak szobaadó alá kerülnek, 
most házbéradó alá is vettetve , rajok nézve azon 
ugrás követtetik, hogy azon terheltetést is kell 
szenvedni, miszerint ők az ujabban készült épü
letekre nyújtott kedvezményben nem fognak ré-
szesittetni: bátor vagyok a t. ház figyelmét e kö
rülményekre felhivni, és azon esetben, hogy ha vé
leményem elvül elfogadtatnék, azon szakaszra néz
ve módositványomat is formulázni. (Halljuk!) Né
zetem szerint, ba ez elv elfogadtatik, azon gyakor
lat lenne életbe léptethető, hogy midőn a házadót 
bevalljuk, akkor egyszersmind bejelenthetjük, hogy 
a ház 1865, 66 vagy 67-ben épült, és a kedvezményi 
évek onnan számittatnak. Miért is módosításom ez : 
„Azon községekben, hol a házbéradó és az uj épü
letekre nézve a kedvezményi évek eddig is gya
korlatban voltak, a 23, 24. szakasz folytán 1868. év 
óta épült házakra alkalmazandó, az eddigi bérmen
tes községekben pedig a kedvezményi évek az 
építmények használatba vétele óta számitandók.u 

Lónyay Menyhért pénzügyér: T. ház! 
Az indítvány, azt hiszem, messzebb megy, mint a 
törvénynek méltányosság szerinti intentiója lehet. 

Miért hozatik ezen kedvezmény javaslatba, t. i. 
az, hogy ujonan építendő házak bizonyos időig 
adómentesek legyenek? Azért, hogy az építési 
kedvet mozditsa elő; már pedig oly házakra néz
ve, a melyek 6 - 10 év előtt épültek, ez nem szük
séges. És ha már ezen évre ezen kedvezményt el
fogadni méltóztatik, de tovább kiterjeszteni nem 
volna méltányos. Egyébiránt épen az erdélyi vi
szonyokra nézve megjegyzem, hogy ott a házbér
adó 27 1 / 2 % volt, most pedig leszállittatik 16, ille
tőleg 20%-ra. Ez tehát Erdélyre nézve már ele
gendő kedvezmény. Méltóztassanak a szerkezetet 
megtartani. (Helyeslét.) 

B e r n á t h Z s i g m o n d : Mellőzve azon igen he
lyes okokat, melyeket a pénzügyminiszter úr elő
hozott, bátor vagyok a t. házat arra figyelmeztetni, 
hogy miután a törvényhozás ideje igen szűk korlá
tok közé van szorítva, ne menjünk vissza oly 
szakaszokra, melyek már elfogadtattak, hanem 
maradjunk meg a mellett, hogy a mit egj-szer 
az elnök mint kérdést kitűzött, és a mit a_ház 
megszavazott, arra ne menjünk többé vissza. (Élénk 
helyeslés.) 

E l n ö k : Az előbb kimondott határozat szerint 
tehát a 25-dik szakasz Horváth Döme képviselő 
módositványával elfogadtatik. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 26. és 21. 
szakaszokat, mely mindakettö észrevétel nélkül elfo
gadtatik. Olvassa a 28-dikat.) 

N é m e t h K á r o l y : T. ház! Ezen szakaszra 
nézve észrevételem van azon szempontból, mert 
azt hiszem, hogy összeütközésben van a2b'-ik sza-
kaszszal, mely kimondja az elvet, mely a házbér
adónál irányadóul szulgál: hogy t. i. midőn a 
szoba üresnek jelentetik be, a legközelebbi évne
gyedben az erre befizetett adó visszatérittetik, és 
ez igy áll fön addig, míg a szállás bár meddig is 
nem lakatik. Ez a bérbe adott szállásoknál az 
adósystema, és ebben azon garantia volt, hogy míg 
a szállás üresen állott, addig nem kellett tőle adót 
fizetni, miután az adó a jövedelem után volt ki
vetve. Már most átmenve a 28-ik szakaszra, a mely 
azt mondja: „Ha valamely ház vagy lakrész két 
éven át ki nem bérelteinek, se nem használtatnék, 
az oly községekben is osztályadó alá lesz vonandó, 
melyekben a házbéradó van behozva:" ez annyit 
tesz, hogy mikor az eddigi házbéradó mellett üres 
szállás mellett soha sem fizetek adót: ezután nem 
tudom micsoda kegyelem miatt volna reám ház
osztályadó rovandó. Ez annyit tenne, mint épen 
az adó alapjától eltérni, és míg eddig a jövedelem 
adóztatott meg, most egyenesen a tőke jönne adó 
alá. Ezen aránytalanság semmi más tárgyban nem 
existál. í g y pl. a földadónál, mikor a jég elveri a 
vetést, vagy midőn a termés haszontalanul elvesz, 
akkor adóelengedésnek van helye; igy van a tő-
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kénél is : midőn valakinek 100 ezer forintja van 
szekrényében, ezen tőkéjétől nem fizet adót, ha
nem csak ennek javadalmai után. A kérdés az , 
hogy azon szerencsétlen háztulajdonosok, a minők 
némely városokban vannak — nem kell mindig 
Pestre gondolni, hanem más városokra is — ha 
azon háztulajdonosok nem tudtak két évig semmi 
lakót kapni, miből fizessék a házosztályadót ? 
nem-e egyenesen 'a tőkétől? és nem lesznek-e 
kénytelenek kölcsön venni pénzt, hogy adójokat 
megfizethessék? Ezeknélfogva kérem a t. házat, 
hogy a szóban forgó szakaszt egészen kihagyni 
méltóztassék. 

H o r v á t h K á r o l y : T. ház! Azokon kivül, a 
miket előttem szóló felhozott, megvallom, hogy én 
is alaposnak tartom az észrevételt, annyival in
kább, mert ezen szakaszt én egyenes ellentétben 
látom ezen törvényjavaslat 1-ső szakaszával, a hol 
az mondatik: „A házbéradó tárgya a házak éven-
kinti tiszta haszonértéke." Kérdem: micsoda ha
szonértéke van azon háznak, mely üresen áll, és 
nem lehetett kiadni, s igy nem lakja senki? En
nélfogva én nem akarom azt eszközölni, hogy az 
ilyen szerencsétlen végre oda kényszeríttessék, 
hogy kénytelen legyen lerombolni házát, mert 
utoljára ő nem fizethet tőkéjétől ott, hol haszonél
vezet nincsen. Én azt gondolom, ily esetek vég-
hetlen csekély különbséget tennének, mert ily 
rendkívüli esetek ritkán fordulnak elő ; ennélfogva 
azt hiszem, hogy ily csekély különbség mellett ma
gában a törvényben ily anomáliát előidézni nincs 
okunk. Pártolom az előttem szólott nézetét. (Ma
radjon !) 

Lónyay Menyhért pénzügyér: T. ház! 
Csak azt kívánom röviden indokolni, miért volt 
szükséges ezen szakaszt a törvényjavaslatba be
hozni. {Ilalljtik!) Azon esetek, melyeket a t. kép
viselő úr felhozott, igen ritkán fognak előfordulni. 
Lehetnek ugyan ily esetek, de ezek nem annyira 
a szegényebb néposztálynál, hanem inkább a va
gyonosabbaknál fordulnak elő, a kiknek két-há
rom helyütt is van házok. Van például valakinek 
Pozsonyban s van itt Pesten háza, melyeket nem 
használ. Történhetik ez faluhelyen is, a hol nin
csen házbéradó, hanem osztályadó, mert természe
tesen, ha ezen szakasznak rendelkezése a házbér
adóra megszűnik, az osztályadóra nézve is ki fog 
hagyatni. Már pedig számos olyan eset adhatja 
magát elő, hogy ugyanazon birtokosnak két vagy 
több helyen van lakása és csak egyikben lakik: 
ez esetben mindaddig, mig azokat maga számára 
visszatartja, nem fizet házbéradót, hanem házosz
tályadót ; ezen kedvezmény mindenkinek meg van 
adva. Én azt hiszem, hogy a fő indok, miért nem adja 
ki valaki házát, nem az, hogy nem adhatja ki, 
hanem mert talán nem akarja kiadni: mert alig 

képzelhető, hogy oly városban, a hol házbéradó 
van, tehát a hol a lakrészeknek legalább fele van 
bérbe adva, valaki egyátalában ne kapjon lakót 
házába. Ha a lakás üresen marad, annak rendesen 
más oka van, az t. i., hogy az illető valamely te
kintetből nem tartotta czélszerünek a lakást kiad
ni. (KöszbeszíMs: Vagy mert nagyon drágán akarja 
kiadni!) Ennélfogva én azt hiszem, hogy szüksé
ges, hogy e szakasz ig-y maradjon. [Helyeslés. 
Maradjon!) 

Németh K á r o l y : Nem értettem, mit mondott 
a t. miniszter ú r ; hanem gyanitom, mit akart 
mondani: aligha nem azt, hogy mivel a házosz
tályadó alá eső házaktól minden esetre adó fizettetik, 
ugyan ennek kell fönállani a házbéradóval terhelt 
házaknál is. Pedig a különbség nagy : mert a ház
osztályadót azért lehet minden háztól követelni, 
minthogy ezen házak, csak is a sajár használat vé
gett s mintegy gazdaság kiegészítéséül épittettet-
tek ; mig ellenben azon házak a városokban 
csak is kibérlési czélból lettek épitve ; és igy mi
dőn csak egy nap használja is valaki az ily ház
osztály alatti házát, már is el van érve czélja, 
mert ezen használat surrogatuma a bérnek; város
ban levő háznak ellenben, midőn üres a lak, sem 
czélja, sem jövedelme nincs elérve. Es meg kell 
még jegyeznem, hogy, legalább ez ideig, a váro
sokban, ha valakinek volt netalán magán palotája, 
habár ezt egész év alatt nem lakta is, minthogy 
már rendeltetésénél fogva magán lak gyanánt 
szolgál és bármi csekély bútorral van is fölszerelve, 
tettleg fizetett házbéradót, és igy nem állhat be 
azon eset, hogy ezek adómentesek maradhatná
nak • ha pedig ebbeli rendeltetésüktől elvonva, bérbe 
adattak, a többi házakhoz aránylag voltak meg
adóztatva. Magán lakon , bármennyire üres volt 
is, ha csak egy széket állított is be az illető tulaj
donos, már is lakbér alá esett az egész szállás. 

E l n ö k : Méltóztatnak a szerkezetet elfogadni ? 
A kik elfogadják, méltóztassanak felállani. (Meg
történik.) A többség elfogadja. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 29-ik sza
kaszt.) 

Zichy Anta l e l ő a d ó : A kösponti bizottság
nak nincs észrevétele. 

E l n ö k : Felszólítom a 3-ik osztály előadó
ját, hogy a 29-ik szakaszra beadott külön véle
ményét indokolja. 

Zichy Nándor gr . e l ő a d ó : E 29-ik szakasz
ra nézve a 3-ik osztály azon véleményből indul 
ki, hogy miután csaknem egyformák a személyes 
adó kivetésére vonatkozó szabályzatok azokkal, 
melyek a házbéradóra vonatkoznak, tán egy tör
vénybe lehetne összefoglalni a két rendszer megál
lapítását. Továbbá azt tartja, hogy ugyanazon 
biztosítékok, inelyek az egyik adóra nézve meg-
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adatnak a községnek, igen czélszerüleg és tán más 
adóelveknek sokkal könnyebb kivitele érdeké
ben megadhatók a házbéradóra nézve is. í g y te
hát azon javaslatot terjeszti a ház elé, méltóztassa
nak a külön vélemény alapján mind a két adó
nemre nézve egy alapot és eljárást elrendelni, s en
nek következtében ezen szakasz tárgyalását ak
korra halasztani, midőn a bizottság ezen egész ja
vaslatot átidomította és bemutatta a háznak. A 
kérés tehát az : méltóztassanak az átalános elvet 
pártolni, hogy egy külön törvényjavaslatban fog
laltassák össze az eljárás a házbéradóra és a 
jövedelmi adóra nézve. 

Zichy Anta l e lőadó : Én teljesen méltány-
lorn azon észjárást és felfogást, hogy a házbéradó 
némi tekintetben a jövedelmi adóval egy termé
szetűnek tekintessék ; és bár mit mondjanak, azon 
felfogással, hogy a fogyasztási adó ezzel összeha
sonlítható volna, nem tudok megbarátkozni. De 
mindamellett, hogy az adó természete egy, mert a 
házbérjövedelem és a másik, voltaképen is jöve
delmi adó annál inkább jövedelmi adó alá vonat
nak : mégis lényeges különbség van a kettő kö
zött. 

T. ház! Én abban a véleményben vagyok, 
hogy a törvénynek világosnak, határozottnak kell 
lenni, hogy azt mindenki megértse, nem csak a 
ki hozza, nem csak a ki foglalkozik vele, ügyvéd, 
bíró, hanem megértse minden érdekelt fél. Már ha 
az illető fél, kit érdekel a házbéradó, előveszi a 
házbéradóra szóló törvényt, és megtalálja azon ren
deleteket, melyek őreá alkalmazandók: ez minden 
esetre világosabb, tisztább eljárás, mintha össze lesz
nek húzva a házbér- és jövedelmi adóról szerkesz
tett törvényjavaslatok, és abból maga szedegesse 
ki a magáét, azon szakaszokat, melyek specialiter 
az ő esetére vonatkoznak. Én tehát még azon eset 
ben is, ha a módositvány szóról szóra megegyez
nék a szöveggel, nem tartom elfogadhatónak. 

Még lesz a részletes tárgyalás alkalmával 
több pont, melyből a képviselő urak észre fogják 
venni, mily lényeges különbség van a kettő 
között. 

Ezen eljárás külön fogalmazását, mint a köz
ponti bizottság javasolja, részemről csak ajánlha
tom a t. háznak. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? [Elfogadjuk!) 
GhyCZy Kálmán : T. ház! Nem vagyok 

épen az ellen, hogy azon részletek, melyek az el
járásra nézve a jövedelmi adóra nézve adott ki
sebbség véleményében foglaltatnak, itt e helyett 
is a törvényjavaslatban a szükséges módosisások-
kal beigtattassanak ; de azoknak folytán, miket t. 
előadó úr előadott, meg kell jegyeznem, hogy a 
két adónem közt nagy különbség van, már csak 
azon tekintetből is, hogy a házbért, ezen egyszerű | 
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tényt, sokkal könnyebb kinyomozni és constatálni, 
mint a földnek jövedelmeit, melyre annyi különféle 
tényező foly be. Ennélfogva én részemről óhajtom 
azt, hogy a kérdés, a mennyiben a jövedelmi adót 
tárgyazza, a maga helyére fentartatván, itt e he
lyen a t, ház egyedül a házbéradóra nézve ren
delkezzék. (FI van fogadva !) 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 30. és 31-
dik szakaszt, mely mindakettö észrevétel nélkül elfő-
gadtatik. Olvassa a 32-dlket.) 

Bernáth Zs igmond: Ezen szakasz, tisztelt 
ház, három intézkedést foglal magában. Szeretem 
hinni, hogy az első pont, melyben az mondatik, 
hogy a régi időben articulare testimoniumnak ne
vezett személyzet, t. i. szolgabíró és esküdt, az
ért legyenek jelen ezen összeírásoknál, hogy a ne
tán gyarló egyéaiség jogait védjék és a felett őr
ködjenek, és minthogy szeretem azt hinni, hiszem 
is, hogy aaért van csak igy téve, mert hisz benne 
van a szakaszban, hogy azért, ha meg nem jelen
nek is, meg nem akadályoztatok a működés. És ez 
is ismét jó, mert biztositja azt, hogy azért el nem 
marad azon intézkedés, melynek nyomán az adó 
bevehető. (Ez az!) i)e épen ez is helyes, mert az 
adónak be kell menni, mert puszta Ígéretekből nem 
állhat fen a kincstár. A másik intézkedés az, hogy 
külön törvényhatóságot képező városokra e sza
kasz nem alkalmazható. Ezt igen méltányosnak 
találom, mert hisz ott semmiféle őrködésre nin
csen szükség, hol oly felvilágosodott és képzett 
egyének vannak, mint a városokban. Hanem talá
lok ebben. t. ház. egy fogyatkozást. Hasonlítani 
lehet a kir. városokhoz most hazánkban azon váro
sokat is, melyekben akár régibb időtől fogva, 
akár ujabb törvény szerint, engedélyezett úgyne
vezett rendezett tanács van. Itt sincs szükség arra, 
hogy szolgabíró vagy esküdt őrködjék, minta sza
kaszban van, hogy egymaga is őrködhetik akár a 
szolgabiró.akár az esküdt, mert a rendezett tanácsok
ban is mindenütt vannak törvénytudó ülnökök 
alkalmazva, kik magok is képesek őrködni. Miu
tán ezeket a hatóságokat az utóbbi időkben a tör
vény alkotta, nincs oka ezen törvényhozásnak 
arra, hogy tovább is kiskorúságban tartsa azokat, 
kik elég jelét adták annak, hogy a kiskorúságból 
kiléptek. Nézetem szerint tehát ezen szakaszba be
le kellene szövetni annak, hogy a rendezett tanács
csal biró városokra nézve is kivétel tétessék. Bátor 
vagyok erre nézve teljts tisztelettel egy módosit-
ványt nyújtani be, mely röviden igy hangzik: 
„A szakasz 5-dik sorában ezen szavak után : „tör
vényhatóságot képező" igtassanak ezen szavak: 
„és rendezett tanácscsal biró" stb. (Helyeslés.) 

Csanády Sándor : Én előttem szólott Ber
náth képviselő úr nézetét nem pártolhatom, mert 
ha következtethetjük szükségét annak, hogy a 

47 
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szolgabíró jelen van. hogy az felügyeljen a nép 
jogaira, ebből nézetem szerint azon következtetést 
lehet és szabad csak vonni, hogy tehát neki okve
tetlenül jelen kell lenni ily alkalmakkor. Es mert 
meggyőződésem az, hogy csakugyan szükséges 
az illető szolgabírónak vagy esküdtnek ily eljárá
soknál jelen lenni, óhajtom betétetni e czikkbe, 
hogy jelenlétük múlhatatlanul szükséges; hogy 
azonban késedelmezésök miatt a czél elérése ne 
gátoltassék, előleg közösen megállapitott határ
időben jelenjenek meg a hely szinén. 

Lónyay Menyhért pénzügy ér.- Nekem 
pénzügyi szempontból észrevételem nem lehet a 
tett módositvány ellen, mert az által egyszer iisitte-
tik a dolog; hanem méltóztassanak megfontolni, 
vajon ily törvényhozási intézkedés, a megyeren
dezés kérdésének eldöntése előtt, czélszerü-e ? ezél-
szerü-e oly intézkedés, melynél fogva a rendezett 
tanácscsal biró városok bizonyos közigazgatási 
ágra nézve a megye törvényhatósága alól kivé
tetnének? Egyébiránt, mint mondám, pénz
ügyi szempontból nincs észrevételem ; hanem más 
kérdés, vajon czélszerü-e már most határozni e 
felett V 

Elnök : Két rendbeli módositvány jött szóba: 
azért az első kérdés az : méltóztatnak-e a szerkeze
tet elfogadni? A kik elfogadják, méltóztassanak 
felállani. {Megtörténik,) A többség a szerkezetet 
elfogadja. (Kérjük az elhnnróbát!) Tehát méltóz
tassanak felállaui azok. kik a szerkezetet el nem 
fogadják. {Magtörtének.) A többség elfogadja a 
szerkezetet. 

Következik a 33-dik szakasz. 
Mihály i Pé ter j e g y z ő {olvassa a 33-dik sza

kaszt, mely szó nélkül elfogadtatik. Olvassa a 34-
diket.) 

Zichy A n t a l e lőadó : A központi bizottság
nak csak stylaris észrevétele van. Ugyanis az eupho-
nia kedveért ,,bizalmi egyének" helyett „bizalomra 
méltó egyének"-et kivan tétetni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ezen stylaris észrevételt méltóztat
nak-e elfogadni? (Elfogadjuk!) Különben nincs 
ellene észrevétel? (Nincs!) Tehát a 34-dik sza
kasz elfogadtatik. 

Mihályi Péter jegyző {olvassa a 36-dik és 
36-dik szakaszt, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. 
Olvassa a 37-diket.) 

Gál JánOS: Ezen szakasz 2-dik pontjára 
bátor vagyok a következő észrevételt tenni. Ez 
azt mondja, hogy : ,,az állandóan működő elnököt 
a törvényhatóság választja." Vegyük már most 
ezen pontot kapcsolatba, mert kapcsolatba kell, 
hogy vegyük, a 4 7-dik szakaszszal. Ez azt rendeli: 
,,A bizottság elnöke, működése ideje alatt, Bfrtnyi 
napidijt huz,s díjazásának kölfcségei,aházadó aránya 
szerint, minden évben ki fognak rovatni azokra, 

kikuek igényeit bizottság nem taláítaeléggé indo
koltaknak ar ra , hogy kedvező végzést nyerje
nek." E szerint kapcsolatba véve e két szakaszt 
egymással, könnyen kövétkezhetik az hogy ha 
ezei; elnök huzamosb idő alatt működik, s meg
lesz 5 frt napi bére, díjazásának egész összegét 
csak azon néhány felszólandó fogja megfizetni, ki
nek feíszólamlási kérése helytelennek találtatik. 
Ez roppant teher, mely a felszólamlástól képes 
igen sokakat, kik méltatlanul vannak terhelve, 
visszariasztani. 

Én átaíában a napi bérekkel fizetésnek pár
tolója nem vagyok. A tapasztalás azt mutatta, 
hogy ily napi bérek esetében bizony csinálnak 
némely illetők magoknak munkát, csak hogy a 
napi bér tovább tartson. De kérem, van mód ezen 
egész költséget kikerülni, mert vannak a mi tör
vényhatóságainkban oly tisztviselők az ujabb idő
ben, kik tulajdonképen pénzügyi kezelésre vannak 
hivatva, de valósággal nagyon kevés dolguk 
van. Ilyen tisztviselők Erdélyben — és ezekre 
tapasztalásból vagyok bátor a t. ház figyelmét 
felhívni — különösen az ujabb időben felállított 
rnegyei választott pénztárnokok : ezek állandó fize
téssel vannak ellátva, a megye által választattak, 
épen ugy, mint ezen szakasz határozza az elnök 
választását, és semmi egyéb dolguk nincs azon 
kívül, hogy a pénzügyi cassábóí átveszik azon 
fizetések sommáját, melyek a megyei hivatalnokok
nak határozva vaunak, és ezeket aztán egyes nyug-

i ták mellett kiadják az illetőknek. Ennél több dol-
j guk nincsen a jő fizetés mellett. Véleményem sze

rint ezekre lehetne bizni a feíszólamlási bizott
ság elnökségét, mi által minden ujabb teher az ál
lamra nézve szintúgy, mint a fel szólamlókra ki 
lenne kerülve. 

Tehát következő módositványt vegyok bátor 
ajánlani: „A bizottság elnöke a megyei és illető
leg a városi pénztárnok." Ezt azzal motiválom, 

I hogy ezen pénztárnokok is ép ugy a megye vagy 
a város által vannak választva, mint az elnökre 
nézve javaslatba hozatik. 

Most következik az akadályozás esetére 
való intézkedés : „Az ilyennek akadályozása ese
tére az illető törvényhatóság által egy vagy 
több, a közpénztárból működésűk idejére dijazan-
dó helyettes választandó, oly független önálló 
férfiakból, kik adójokat legalább nagyobb rész
ben nem házadóként fizetik." 

Ezt vagyok bátor a 47-dik szakasz tekintetbe 
vételével a t. ház figyelmébe ajánlani. 

ZiChy A n t a l e l ő a d ó : Csak azt vagyok bá
tor fölemlíteni, hogy minden adózási kerületre 

j kívántatik egy elnök s még helyettesek is. Nem 
j ismerem bizonyos vidékek helyi körülményeit; de 
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lehetetlen volna, hogy a pénztárnok ott hagyja hi
vatalát és ez ügyben működni menjen. 

ElnÖK : Elfogadj a a t. ház a 37-ik szakaszt? 
A kik elfogadják, méltóztassanak felállani. {Meg
történik.) A 37-dik szakasz elfogadtatott. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a 38-ik sza
kaszt, mely sző nélkül élfogadtatik. Olvassa a 39-
diket.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
csak egy szót kivan változtatni: t. i. „absolut szó
többség" helyett: „átalános szótöbbséget" kivan 
tenni. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 39-ik szakaszt 
e változtatással ? (Elfogadjuk!) El van fogadva. 

Mihályi Péter jegyző (oh ássa a 40 — 43-dik 
szakaszokat, -melyek szó nélkül elfogadtatnak. Olvassa 
a 44-iket.) 

Horváth Károly előadó •. A 44-ik szakasz 
b) pontját a 9-ik osztály ekképen kivánja változtat-
tatni: .,tanukat kihallgatni, vagy az illető biróság 
által kihallgattatni*, azon okból, mert nem tartja 
illetékeseknek a pénzügyi közegeket ar ra , hogy 
azok hit alatt kihallgassák a tanukat, hanem a hit 
alatti kihallgatásra a törvényszéki közegek vannak 
hivatva. Különben pedig ennek értelme sincs, hogy : 
„az illető bíróságok előtt kihallgattatnak. * Bizo
nyosan az „által'*'-nak kellene ott lenni, mert kü
lönben mit csinálnának ott a biróságok V Ismétlem 
tehát még egyszer a b) pontot: „tanukat kihall
gatni, vagy az illető biróság által kihallgattatni." 

E l n ö k : Tehát e kitétel: „hit alatt" kimaradna ? 
Horváth Káro ly e lőadó : Az kimaradna. 
E l n ö k : E szerint tehát a b) pont igy lenne: 

„tanukat kihallgatni, vagy az illető biróság által 
— ide jöhetne a „hit alatt" — hit alatt kihallgat-
tatni." (Helyeslés.) Méltóztatnak az e szerint inódo-
sitott 44. szakaszt elfogadni? (Elfogadjuk!) Tehát 
a 42. szakasz ezen módosítással élfogadtatik. 

Mihályi P é t e r j egyző (olvassa a 45. és 46. 
szakaszt, melyek szó nélkül elfogadtatnak. Olvassa a 
47-diket.) 

BŐníS S á m u e l : Ha a központi bizottságnak 
ezen szakaszra nincs észrevétele, akkor bátor va
gyok ezen szakaszra csekély észrevételeimet meg
tenni. 

Ezen szakasz sem a törvényes rendes foga
lommal nincs öszhangzásban, sem pedig ezen sza
kasz igy szerkesztve a czélnak meg nem felel. 

A törvényes axióma az, hogy a vesztő fél 
viszonyosán viselje a költségeket. Ezen eszme e 
szakaszban nincsen; ott csak a panaszkodó, ha 
veszt, viseli a költségeket; de azon eszme kimond
va nincs, hogy a másik fél, a bepanaszlott is, ha 
veszt, a viszonyosság elvénél fogva, szintén viselje 
a költségeket. 

Továbbá, ha ezen szakasz igy megmarad, az 

következnék be, hogy a recíamatió lehetetlen lenne. 
Valamely városban például van 2 —300 reclamatio
nalis eset; a reclamationalis biróság működik hó
napokig ; valamennyi reclamationalis kérdésben 
igazat ad, de kettőt-hármat elvet: kérdem, ezen 
két-három ember, a ki azt vélte, hogy ő is jogosan 
panaszkodik, az összes reclamationalis költségeket 
fizesse ? E szakasz szerint az összes reclamationalis 
költségeket ő viseli, s igy a méltán panaszkodható 
fél elriasztatik attól, hogy törvényes követelé
sét és kéréseiét meg-indithassa. 

Én azt tartom, itt mindössze is egy törvény
hatóságnál egy elnökről s ennek napi dijáról van 
szó. Az államnak érdekében van az, hogy minden 
egyes adózót megóvjon, nehogy erején, adóképes
ségén felül méltatlanul sujtassék adóval; az állam
nak kötelessége gondoskodni az ilyen reclamatio
nalis költségekről. Ez sokra nem megy. Az én 
felfogásom szerint a törvényhatóságoknak kellene 
ennek az elnöknek a költségeit viselni, vagy pe
dig simpliciter ki kellene hagyni az egészet: mert 
igy, a hogy van e szakasz, vélekedésem szerint a 
czélnak meg nem felel, a mennyiben minden sze
gényebb panaszkodót méltó panasza benyújtásától 
visszariaszt. (Átalános h'dyes'és.) 

P u l s z k y F erencz : T. ház! Tökéletesen jo
gosnak tartom, hogy a ki veszt, fizesse a költsége
ket ; de azt jogosnak nem tarthatom, hogy többet 
fizessen, mint az ő költsége volna. Itt pedig ezen 
szerkezet szerint fizetné azokét is, kik nyertek, 
fizetne bizonytalan sommát, ugy hogy ha valaki 
azt gondolja, hogy egy forint 60 kr. vagy 3 frttal 
megrovathatik és nem kell többet fizetnie 1 írt 60 
krnál, soha se fog reclamálhatni, és a kisebbek ezt 
nem tehetnék , mert minden esetre pórul járhatná
nak, mivel sokkal többet, nem csak a magok költ
ségét, de a mások költségeit is fizethetnék. Ennek 
következtében ha már kimondjuk, hogy a bi
zottság elnöke 5 frt napidijt huz, igen természe
tes, hogy azt fedezni kell valahonnan. Fedezni 
lehet pedig két módon: tudniillik vagy fedezze az 
illető község, vagy fedezze a status. Én azt tar
tom, hogy miután a status érdekében történik az 
egész, s miután az igazságszolgáltatás a status 
terhe, azt a status fizesse. Ha 20 év elolt merült 
volna föl e kérdés. egyszerűen azt mondtam 
volna, törüljük ki azon intézkedést, hogy 5 frt na
pidijt húzzon a bizottság elnöke: mert tudjuk, 
hogy a régi időben ilyenre nem volt szükség. 
Nem tudom, de azt hallom, hogy az ország 20 éy 
óta e részben nagyon változott, azt hallom, hogy 
mást senki sem kész ex nobili officio dolgozni. 
És ez helyén van : be levén hozva a jogegyenlő
ség, minden munkát fizetni kell; ez igazságos, ez 
demokrata elv. Ha tehát szükséges, hogy fizessük 
az elnököt, a mit igen szívesen elhiszek, hogy kell 
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mert becsületesen dolgozik, és kívánom, hogy min
den becsületes munkának legyen meg a bére : 
akkor nem marad egyéb hátra, minthogy az állam 
fizesse a költségeket. (Elénk helyeslés.) 

Lónyay Menyhért pénzügyér: T. ház! 
Nekem az inditvány ellen lényeges észrevételem 
nincs. (Helyeslés bal felöl.) Minthogy ily bizottságot 
vagy 200 és néhányat fog kelleni összeállítani: a 
költség naponkint iOOO frtra megy, a teher nem 
igen nagy, és az állam azt utoljára elviselheti. 
Azon indokot illetőleg, miért jött ezen szakasz a 
törvényjavaslatba V bátor vagyok megjegyezni, 
hogy azért tartatott szükségesnek, hogy a ki vesz
tes, bizonyos költségben elmarasztaltassák, nehogy 
a reclamatiók esete a végtelenségig menjen. Külön
ben beleegyezem az indítványba: próbáljuk meg 
ezen évben , és ha tapasztalni fogjuk, hogy egy 
részről költséges , más részről alkalmat szolgáltat 
sok reclamatióra a nélkül, hogy az illetőnek köny-
nyebbségére szolgálna. bizonyára a törvényhozás 
változtatni fog rajta. (Helyeslés.) 

Bor lea Zsigmond : T. ház ! Én részemről 
az 5 forintot elégségesnek találom, ha épen sok
nak nem is ; de nagyon szeretném, hogy erre 
nézve tisztában legyünk, hogy ezen 5 forinton 
kivül egyebet követelni nem lehet: mert ha ezt be 
nem teszszük, legyenek meggyőződve, hogy az el
nök magának az eló'íbgatot is külön fogja felszá
mítani. Már pedig szerintem az 5 frt is igen elég
séges, annál inkább, mert mi is csak 5 forintot 
kapunk. Én tehát nagyon szeretném ezt határo
zottan kimondatni. Némelyek azt fogj'ák mondani, 
hogy ez magában értetődik. Azonban én nem sze
retem az olv törvényt, mely alatt valami értető
dik : annál fogva nagyon óhajtanám, hogy ezen 
szó után tétessék, hogy ezen 5 forint díjba az uti 
költségek beszámítvák. 

Mihály i P é t e r : T. ház! Azon esetben, ha a 
t. Bónis képviselőtársunk inditványa elfogadtatik, 
nem fogok szólani. (Elfogadjuk!) 

Elnök : Méltóztassanak fölkelni azon kép
viselő' u rak , kik a szakaszt a szerkezet szerint el
fogadj ák.(Senki sem kel fól.) Most kérem azon kép
viselő urakat, kik Bónis képviselő úr indítványát 
pártolják, felállani. {Megtörténik.) Már most felké
rem indítványozó Bónis képviselő ura t , hogy mi
után inditványa elfogadtatott, s miután két rend
beli indítványt tett, melyeknek egyike az egészben 
kihagyást, másika pedig a költségnek az állam 
által viselését foglalj a magában, és miután az indít
ványok írásban nem adattak b e : méltóztassék ki
jelenteni, inditványa melyik részét tartja fön? 

Bónis S á m u e l : Azt, hogy az állam fizesse. 
Elnök : Bónis képviselő úr inditványa talán 

igy lenne formulázható : (Halljuk!) „A bizottság 

elnöke működési ideje alatt az állampénztárból 5 
forint napi dijt huz." (Felfogadjuk!) 

A másik módosítás Borlea képviselő úr által 
adatott be , és igy hangzik : „ide számítva az uti 
költséget is.a (Elfogadjuk!) 

Csengery Imre : E szakasz a tett módosít-
vány értelmében igy volna szerkesztendő : „A bi
zottság elnöke működésének ideje alatt az állam
pénztárból 5 forintnyi napidijat huz, melyben az 
uti költségek is benne foglalvák." 

G h y c z y IgnáCZ: Nem csak az előfogatokról 
lehet szó, hanem lehetnek más költségek is, me
lyeknek liquidatióját kérhetné az illető. Én ugy 
hiszem, hogy világosabban kellene ezt kimondani, 
talán igy : „A bizottság elnöke működési ideje 
alatt 5 forintnyi napi dijat huz az állampénztárból, 
semmi más liquidatiónak helye nem levén." (Nem 
kell!) 

Elnök : Méltóztatnak elfogadni a jegyző in
altál felolvasott szerkezetet? (Elfogadjuk!) 

Mihályi Péter jegyző (olvass a a 48-dik sza
kaszt, mely szó nélkül elfogadtatik. Olvassa a49-ket.) 

Zichy Antal eíöadó : A központi bizottság 
ezen szakaszra nézve más szöveget hoz javaslatba : 
t . i . a már elfogadott elv és eljárás szerint, mint ezt 
más esetekben formuláztuk, felhatalmazás alakjá
ban. E szerint igy szólna ezen szakasz : „A mi
niszter fehatalmaztatik, hogy a házadó kivetésé
nek módjára vonatkozó, eddig gyakorlatban levő 
szabályokat, a mennyiben ezen és a f évi . . . . tör-
vényezikk által meg nem változtatvák, jövő 1870. 
évi deczember 31-dikéig ideiglan érvényben tart
hassa. ü 

E l n Ö k : Méltóztatnak elfogadni ezen szerke
zetet? 

HaláSZ Bold izsár : Nem 1870. , hanem 
1869! 

Mihály i Pé ter j e g y z ő : A többi törvény
javaslatnál is, hol a szabályok fentartására felha
talmazás adatott, 1870 végéig történt. 

Zichy A n t a l e íöadó : A földadónál is igy 
vult. 

G h y c z y K á l m á n : A házadóra nézve maga 
a házadó iránt alkotott törvény érvényes 1869-ik 
esztendei deczember 31-dik napjáig. Ezzel ellen
tétben lenne, ha a szabálj ok 1870-dik esztendei 
decz. Sl-kéig állapíttatnának meg, és nincs hason
latosság a földadóra nézve fenálló szabályok és a 
házadóra nézve fenálló szabályok közt, mert az 
elsők sokkal bonyolultabbak és kiigazításuk sok
kal több időt kivan, mint a házadókra vonatkozó
ké. Én ennélfogva azt gondolom, hogy a szabá
lyokra nézve is csak azon határidőt lehet megál
lapítani, mely magára a törvényre nézve is érvé
nyül mondatott ki. (Helyeslés.) 
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E l n ö k : Ügy vélem, hogy ez csak tollhiba 
volt, és ezen könnyen lehet segíteni. [Helyeslés.) 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa az 50-dik sza
kaszt.) 

L ó n y a y Menyért p é n z ü g y é r : T. ház! Ne
kem az 50-dik szakasz szerkezetére van észrevéte
lem. Midőn ezen törvényjavaslat benyujtatott, a 
házadóra nézve ezen mostani törvény által életbe 
léptetendő kulcs szerinti alkalmazása a folyó egész 
évre értetett a minisztérium részéről is ; sőt a tár
gyalások alkalmával is akkép történtek a nyilatko
zatok ; hanem a szerkezet, a mint áll, tökéletesen 
nem világos. Azt óhajtanám ennélfogva, hogy ezen 
50-dik szakasznak szerkezete következőleg változ-
tattassék : ,,A kivetés az egész 1868-dik évre ezen 
törvény szerint történik, és ezen törvény érvényes 
az 1869-dik évi deezember 31-dik uajuáig."' Ezen 
módosítást vagyok bátor a t. ház figyelmébe aján
lani. {Helyeslés.) 

Csanády Sándor: T. képviselőház! Megval
lom, a pénzügyminiszter urnák ezen módosítását 
egyátalában nem tudom öszhangzásba hozni a 
ház által adott indemnityvel. Itt ugyanis a múltra 
nézve, sőt ezen évnek szeptember haváig tisztán 
kimondotta, hogy adó fejében csak azon összegek 
fognak beszedetni. melyek beszedettek a múlt év
ben. Ha tehát most azt mondanók ki , hogy a most 
megállapítandó adómennyiség az 1868-dik év első 
napjától lenne szedendő: akkor visszaható erőt 
tulajdonítanánk egyrészt a most hozott törvé
nyeknek, mit tenni nézetem szerint nem lehet, 
másodszor megsemmisitenők az önmagunk által e 
tárgyban adott indemnítyt. Ugyanazért ón nem 
óhajtom elfogadni a pénzügyminiszser urnák ezen 
módositványát. 

Lónyay Menyhért pénzügyér : Sőt épen 
azon indemnity értelme szerint a minisztérium nem 
is járhatott el másképen, minthogy az 1867-re elő-
számitott közterheket kivánta, de mindig azon 
föntartással, hogy az ezen évre tett befizetések a 
törvényhozás határozata szerint az illetőknek be 
fognak tudatni. S az indemnity ben ki van 
mondva az is, hogy valahányszor a törvényhozás 
idő közben bármit határoz. az azonnal életbe fog 
lépni. (Helyeslés.) 

Egyébiránt a mi magát az általam benyúj
tott módositást illeti, én inkább csak világo
sabb kifejezést kívántam adni: mert mind a 
pénzügyi, mind a központi bizottság ezt ek-
képen értette; s a kivitelnél nagy nehézséggel 
járna az, ha csak a törvény kihirdetése után szá
míttatnék. Mert méltóztassanak felvenni, hogy sok 
városban az adókulcs nevezetesen leszállittatott, 
kétféle számítást pedig egy évre tenni nem lehet, 
és így módositványorn a dolog természetével is 
megegyezik. En tehát csak világosabb kifejezést 

óhajtottam minden kétség elhárítása tekintetéből. 
Azért én ezt nem is tekintem módosításnak, hanem 
a szerkezet világosabb kifejezésének. 

E l n ö k : Először kérdem a t. házat: elfogad
ja-e a szerkezetet ugy, a mint van ? A kik elfogad
ják, méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) A szer
kezet el nem fogadtatván, a további kérdés az : el
fogadja e a t. ház a miniszter úr módositványát'? 
A kik elfogadják, méltóztassanak felállani. (Meg
történik.) A többség elfogadja. 

A házadó részletes tárgyalása be van fejezve. 
A törvényjavaslat a házszabályok értelmében a 
holnaputáni ülésben fog ismét fölolvastatni végle
ges megszavazás végett. 

Mielőtt a jövedelmi adóra vonatkozó törvény
javaslatra áttérnénk, az állandó igazoló bizottság 
előadója fog jeletést tenni. 

Antalfy Károly előadó (olvassa az állandó 
igazoló bizottság jelentését Hoffman Pál Sopron me
gye nagymartom hevülete képviselője megválasztatá
sára vonatkozólag. A vélemény, 80 napi fontartás 
mellett, igazolást javasol. Hely-slés.) 

E l n ö k : Hoffmann Pál képviselő úr föltétele
sen igazoltatván, a 8-dik osztályba soroztatik. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: T. ház! 
Bátor vagyok jelenteni. hogy a minisztérium 
részéről megtörténtek még ^ múlt évben az intéz
kedések az iránt, hogy magyar körirattal ellátott 
pénzek még 1867-ről veressenek ; miután azonban 
részint a másik minisztériummal való tárgyalások, 
részint az ez iránti törvényjavaslatnak tárgyalása 
hosszabb időt igényelt: az erre vonatkozó törvény 
csak 1868-ban keletkezett s a pénzek veretése 
1867-ben elmaradt. Miután azonban a stampigliák 
elkészültek, szabadságot vettem magamnak a tíz 
krajczárosokból ezer darabot 1867-ből veretni, 
mely pénzek egyébiránt nem a közforgalomra 
szánvák, hanem inkább csak érmészeti tekintetben 
érdekesek, annyiban, hogy az 1867-ki évről legye
nek magyar pénzek. Ezen numismatikai tekintet
ben érdekes pénzekből 400 darabot van szeren
csém a t. képviselő urak rendelkezésére bocsátani. 

E l n ö k : T. ház! Következnék a napirend 
szerint a jövedelmi adó; de több oldalról, még 
pedig mind a jobb, mind a bal oldalról azon 
óhajtás fejeztetett ki , hogy ezen fontos tárgyat 
holnap vegyük elő, mivel többen kívánván szólni 
hozzá, nem tudták, hogy az ma fog előterjesz
tetni. A háznak jogábau áll e fölött határozni, 
mert az ido' sz érint az ülést még nem halasztanám 
el; de ha méltóztatik kívánni, akkor holnap fog
juk tárgyalni. (Atalános helyeslés.) 

Még egy fontos tárgy van, melyet szükséges
nek tartok fölemliteni. Mind inkább közeledik az 
idő, melyben a kiküldött bizottságok be fogják 
jelentéseiket adni; a munka a t. házra nézve két-
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szeresen nagy, és nem kétlem, hogy lesznek napok, 
midőn délelőtt és délután is fogunk üléseket tar
tani, mert az a közóhajtás, hogy, ha lehet, e hó 
végén kissé haza térhessünk. (Átalános helyeslés.) 
A munka legnagyobb súlyát az illető jegyzők 
viszik. A hat jegyző közöl kettő annyira beteg, 
hogy már több hét , sőt hónap óta nem dolgozhat
nak : az egyik Radics Ákos, a másik Dimitrievics 
Milos, mely utóbbi nincs is Pesten. Horváth Lajos 
pedig a bizottságokban annyira el van foglalva, 
hogy valóban indiscretio volna őt igénybe venni. 
Tehát kívánatos, hogy uj jegyzők választassanak. 
Nem azt kérem, hogy uj jegyzőket válaszszunk, 
hanem, hogy a betegek helyett két helyettes jegy
zőt választani méltóztassék : különben jegyzők 
hiánya miatt még üléseket sem fogunk tarthatni. 
Ennélfogva kérem a t. házat, ha méltóztatnak in
dítványomat elfogadni, (Átalános helyeslés) legye
nek szívesek a két helyettes jegyző választása 
iránt a szavazati ezédulákat a holnap reggeli ülés
ben beadni. (Helyedés.) 

HaláSZ B o l d i z s á r : A napirendhez kívánok 
szólani. Az idő még nem nagyon haladt elő, és 
sokat fogunk a holnapi tárgyalásnál nyerni , ha 
még ma a jövedelmi adó iránti törvényjavaslat 
legalább felolvastatván, holnap mindjárt megkezd
hetjük az átalános tárgyalást. (Helyeslés.) 

Mihály i Pé ter j e g y z ő {felolvassa a jövedelmi 
adó iránt a pénzügyi bizottság által módosított tör
vényjavaslatot , valamint a kisebbség külön vélemé
nyét '). 

E l n ö k : Felolvastatván mind a törvényjavas
lat, mind a külön vélemény, átalános tárgyalásul 
holnapra tűzetik ki. 

A pénzügyi bizottság tagjait kérem d. u. 6 
órakor tartandó ülésre megjelenni. 

Több tárgy nem levén, az ülést eloszlatom. 

Az ülés végződik d. u. 1 órakor. 

>) Lásd az Irományok 251-dik számának III-ik és VIII-ik 
mellékletét. 
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Eötvös József b. 89, 102, 127, 137 

Édes Albert 152, 169, 223, 324. 

Fémjelzés CCXLVIII, CCXLIX, CCLIV, CCLVIII. 
Földadó CCLII-CCLVI. 
Főrendek üzenete CCXLII, CCL, CCLIV. 

Gajzágó Salamon 364, 365. 
Gajzágó Salamon mint elnök CCXLI—CCLIII. 
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Gál János 55, 56, 357, 370. 
Ghyczy Ignácz 145, 175, 313, 372. 
Ghyczy Kálmán 10, 125,249,259,299,328,349, 354, 

358, 369,372. 
Glatz Antal 141, 142. 
Gorove István 124, 125. 
Görög-keleti vallásúak ügye CCL. 
Graenzenstcin Gusztáv választási Ugye CCXLI, CCXLVII. 
Gubody Sándor 261. 
Gubody Sándor interpellatiója CCLIII. 

Halász Boldizsár 3, 9, 10, 22, 41, 68, 69, 73, 74, 106, 
121. 126, 130, 132,157,180,194,196,201, 
202, 206, 209, 211,212,234,242,265,269, 
288, 356, 360, 366, 372, 374. 

Halmosy Endre 203, 204, 349, 366. 
Hiílmosy Endre mint előadó CCLIII. 
Házadó CCLII, CCLIII, CCLVI—CCLVIII. 
Házi hivatalok és szolgálati helyek állandósítása CCXLVII. 
Hodusiu József 49, 166, 255, 309, 362. 
Hodosiu József és társai interpellatiója CCXLIII, CCLVIII. 
Hoffmann Pál választási ügye CCL1, CCLVIII. 
Horvát Boldizsár 156, 161, 162. 172, 178, 179, 233, 250. 
Horváth Döme 188, 204, 218, 221, 232, 264, 265, 266, 

323, 345, 359, 366. 
Horváth Döme mint előadó CCL1H. 
Horváth Elek szabadságot kap CCLI. 
Horváth Károly 202, 203, 208,209, 314, 319, 356, 358, 

359, 368, 371. 
Horváth Károly mint előadó CCLVIII. 
Horváth Lajos 3, 119, 158, 202, 203, 209, 211,342, 

344, 353. 
Horváth Lajos mini jegyző CCXLI—CCL11, CCLV. 
Horvát-tótországi adó CCLV. 
Hosszú József 52. 
Hunfalvy Pál 100. 
Husfogyasztási adó CCXLIX, CCL. CCL1V, CCLVIII. 

Illeték CCXLIX-CCLIU. 
Inkey József 295. 
Irányi Dániel választási ügye CCLV. 
Ivánka Imre 30, 86, 132, 194. 196, 223, 229. 258. 

Jankovics Antal 357. 
Jámbor Pál 195. 
Jegyzőválasztás CCLVIII. 
Jendrassik Miksa mint előadó CCLV. 
Jövedelemadó CCLV, CCLVIII 
Jungholz CCXLV—CCXLVH, CCL. 
Justh József 152, 176, 198. 

Kerkapoly Károly 22, 60, 69, 73, 82, 113, 145, 146, 147 
148, 153, 154, 168, 176, 183, 188, 201, 202' 
203, 206, 210, 224, 334,344,345, 353, 354, 355. 

Kerkapoly Károly mint előadó CCXLI—CCL. 
Kethelyi József mini előadó CCLV. 
Kérvények bemutatása minden ülésben, elintézése CCLIII. 
Kiss Miklós 206. 
Kováeh László 168, 229. 
Költségvetés (házi) CCXLVII. 
Közvetett adók CCXLI. 
Kuba János 135. 
Kurcz György 42. 69, 85, 165, 322. 
Kvassay László 47, 48, 73. 

Lottojövedék CCXLVIII, CCXLIX, CCLIV, CCLVIII. 
Lónyay Gábor 287. 
Lónyay Menyhért 5, 8, 9, 14, 16, 20, 22, 24, 25, 28, 29, 

35, 46, 50, 51, 56, 63, 67, 71, 73, 75, 78, 90, 
95, 111, 112, 134, 135, 136, 143, 144, 147, 
149, 175, 176, 181, 191, 193, 195, 201, 205 
206, 207, 208, 210, 211, 221, 222, 227, 230, 
231, 232, 233, 234, 241, 242, 259, 293, 297, 
298, 300, 306, 312, 313, 314, 315, 316, 318 ; 

319, 321, 327, 343, 351, 353, 354, 358, 359, 
360, 367, 368, 370, 372, 373. 

Luzséíiszky Pál b. 193. 

Madarász József 4, 26, 71, 84, 99, 113, 155, 162, 174, 
178, 190, 192, 196. 

Madocsányi Pál 35, 44, 72, 73, 316, 360. 
• Magyar pénz CCLVIII. 
; Makray László 323. 
| Manojlovics Emil 9, 170, 172. 

Markos István 68, 71, 120. 
I Medán Endre 149. 
| Mihályi Péter 55, 122, 320, 324, 341, 353. 

Mihályi Péter mint jegyző CCXLIII, CCXLIV, CCXLVII 
—CCL, CCLII—CCLVIII. 

Missies János választási Ugye CCXLVII, CCLI. 
Moesonyi Sándor 89. 
Molnár Pál 219. 
Móricz Pál 80. 

Nagy Ignácz 262. 280. 
Németh Károly 187, 354, 367. 368. 
Népiskolai ügy CCXLVI. 
Név szerinti szavazás CCXLV, CCXLIX. 
Nicolics Sándor 4, 7, 9, 174, 232, 315, 323, 326. 
Nicolics Sándor interpellatiója CCXLI. 

Kacskovics Ignácz 148, 153, 154,190,209, 223, 343. 
Kacskovics Ignácz mint előadó CCL. 
Kalauz Pál 317. 
Kautz Gyula 93. 
Kemény István b. 59. 

| Nyáry Gyula b. főrendi jegyző 199, 273. 
353. ; Nyáry Pál 40, 41, 81, 147, 151, 156,200,201,249, 

253, 296. 
í 
I öpicz Sándor 135. 

Ormos Sándor 10. 
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Paczolay János 144, 314, 321. 
Paiss Andor 203. 
Pap Máté 179, 307. 
Pap Máté a Puskariu Jáuos határozati javaslata CCXLIXj 
Pap Pál 74, 242, 244, 248. 
Pap Simon 275. 
Papp Zsigmond 26, 67, 142, 211, 213, 214, 362. 
Patay István 249. 
Perényi Zsigmond b. szabadságot kap CCXLII. 
Pécby Tamás 292. 
Pénz (magyar) CCLVIII. 
Pénzügyi törvényszékek CCLV. 
Püler Gedeon 24. 
i'opovics-Desseanu János 210, 211, 216-
Popovics Zsigmoud 340. 
Pulszky Fereucz 94, 111, 172 ,274 ,279 ,284 ,286 ,310 

354, 371. 

Ráday Lásfcló gr. 25. 
Ráday László gr. mint jegyző CCLI, CCLVII, CCLVIII. 
Román Sándor 29. 
Fudics József b. (ifj.) szabadságot kap CCLI1. 

Sebestyén László 343. 
Seradó CCXLVHÍ, CCXL1X, CCLIV, CCLVIII. 
Simay Gergely 74, 75. 
Simay Gergely szabadságot kap CCLIV. 
Simonyi Ernő 35, 103, 154, 155, 162, 170,171, 183, 185. 

243, 244, 247, 249,251, 256,273,298,342, 
363, 365. 

Simonyi Ernő határozati javaslata CCLVIII. 
Simonyi Ernő interpellatiója CCXLVII. CCXLV11I, CCLII, 

CCLIV. 
Simonyi Lajos b. 25, 27, 87, 128, 139. 
Simonyi Lajos b. interpellatiója CCXLVI 
Sipos Orbán 266. 
Somogyi László 25, 134, 251. 
Somossy Ignácz 68, 123, 175, 205, 218, 230, 314. 
Somssich Pál 26, 49, 66, 70, 105, 116, 125, 243, 248, 

249, 313. 
Somssich Pál mint elnök CCLIV, CCLVI— CCLVIII. 
Sójövedék CCXLI—CCXLVII, CCL, CCLI. 
Stefanidesz Henrik 73, 304. 
Stoü Károly 123, 239, 241, 260, 269. 
Stotl Károly interpellatiója CCLII, 

SZabó Imre (pápai) 223. 
Szaplonczay József 54, 66, 67, 68, 118, 320, 325, 347. 
Szász Károly 256, 265. 
Személyes kereseti adó CCLV. 
Szentiványi Károly mint elnök CCLV 
Szerbország válasza CCLIV. 
Szenödön, Bajoroi-szággal CCXLV—CCXLVII, CCL ; N. 

Britanniával CCXLV—CCXLVII, CCL. 

Szeszadó CCXLVII, CCXLVIII, CCLIV, CCLVIII. 
Székely Gergely 43, 367. 
Széli Kálmán választási Ugye CCXLII, CCXLVII. 
Szontagh Pál (gömöri) 355. 
Szontagh Pál (nógrádi) 160, 278, 279, 304, 350. 
Szontagh Pál (nógrádi) mint előadó CCLIII. 
Sztáray Antal gr. főrendi jegyző 44. 

Teleki Domokos gr. (id.) 21, 48, 51, 62, 116. 
Teutsch György szabadságot kap CCXLI. 
Tinku Ábrahám 212, 219. 
Tisza Kálmán 10, ' 14, 66, 75, 77, 78, 79, 113, 124, 125 

134, 144, 146, 147, 1Ö4, 195, 196, 203, 215, 
224, 238, 242, 248, 255. 

Tisza László 68, 147,148,153.295, 305,306, 311.313,315 
Tokody Ágoston 217. 
Tóth Kálmán 192, 195. 
Török Sándor (nógrádi) 86. 
Trefort Ágoston 92, 137, 274, 332. 

Urbanovszky Ernő 46. 

Vadász Manó 152. 
Vadnay Lajos 79, 126, 185, 203. 
Vastit . alföld-fiumei CCXLII, CCXLV; éjszak-keleii 

CCLIV ; hafcvan-miskolczi CCLIV; zákány-zág
rábi CCLIV. 

Vállyi János 34, 130,157,208,220,222,234,306. 319 
Várady Gábor 27, 42, 46, 67, 117, 123, 230. 
Várady Jáuos 174, 177. 
Várady János és társai interpellatiója CCXLIX. 
Védelmi bizottság CCLI. 
Vitolay József 47, 73. 
Vitolay József szabadságot kap CCLI. 
Vuehelich István 219, 223, 224 

i 

j Wenckbeim Béla b. 245. 
| Wlád Alajos 15, 27, 28, 341. 
j 

! Zichy Antal 141, 142, 191, 321, 340, 341, 343, 347, 354, 
358, 365, 369, 370, 372. 

| Zichy Antal mint előadó CCXLVII, CCLII, CCLIV— 
CCLVIII, 

I Zichy Jenő gr. 171. 
í Zichy Nándor gr. 10, 147, 277, 297, 304, 312, 314, 316, 

317,322, 337, 341, 356, 357, 365, 368. 
; Zichy Nándor gr. mint előadó CCLIII, CCLVIII. 
i Zmeskál Mór 35, 73, 148, 150, 305. 
| 
| ZSarnaylmre 131, 132, 149, 168,253, 279. 
| Zsámbokréthy József szabadságot kap CCLIII. 
j Zsedényi Ede 27, 38, 76, 110,111, 112,198,228,315 

350, 353. 
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