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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: Cséry Lajos megbízó levelebemutattatik. Asajtóbiróság engedélyt kér ujabb vizsgálat indithatásáraEo-
Sándor ellen. Kérvények bemutatása. Az illető biráló bizottság jelenti, hogy Halász Boldizsárt igazolta. A vasúti bizottság 
jelentést tesz a magyar keleti vasut engedélyokmányára vonatkozó miniszteri előtérjasztésröl, valamint több kérvényről. 
A kormány benyújtja az 1870-diki költségvetésnek még hátralevő részeit s törvényjavaslatokat a magyar tengerészeti 
kormányzat, úgyszintén a posta költségeiről. A kormány válasza Csiky Sándor interpellatiój ára az egri iskolaügyben tu
domásul vetetik. A ház-, jövedelem- és személyes kereseti adóról, a dohányjövedékröl, a bor - és hus-fogyasztási adóról s 
a czukoradóról szóló törvényjavaslatok megállapittatnak. 

A kormány részéről jelen vannak: Bedekovics 
Kálmán: Gorove István, Lónyay Menyhért. 

Az ülés kezdődik d. e. 10'/^, órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak h elyeiket elfoglalni 
B a rnult ülés jegyzökönyvét meghallgatni. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa- a de
czember hó 2-án tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Ha nincs észrevétel, (Nincs!) a 
jegyzőkönyv hitelesíttetik. 

Van szerencséin bemutatni Cséry Lajos or
szággyűlési képviselő választási jegyzőkönyvét, 
mely az állandó igazoló bizottsághoz utasittatik. 

Szabó János királyi ügyek aligazgatójának 
mint sajtóügyi közvádlónak megkereső levelét 
van szerencsém bemutatni, melyben engedélyt 
kér a háztól Román Sándor képviselő ellen 
sajtóügyi vizsgálat megindithatására; kiadatik a 
mentelmi bizottságnak. 

Végre Bogyó Sándor képviselő ur bemutatja 
Szegvár község elöljárósága megbízásából Farkas 
M. bírónak a regálék megszüntetése tárgyábani 
kérvényét. A kérvényi bizottsághoz utasittatik. 

S z a l a y S á n d o r : T. ház! Van szeren
csém Körmend város és környékebeli 79 község 
kérvényét bemutatni, melyben kérelmezik, hogy 
az uj szervezés alkalmával városuk kebelében 
egy törvényszék állittassék fel. Kérem ezt a 
kérvényi bizottsághoz utasittatni. 

T ó t h K á l m á n : T. ház! A múlt alka
lommal bátor voltam egy törvényjavaslatot be
nyújtani, a hirlapbélyeg eltörlésére vonatkozó

lag. A t. ház ezen törvényjavaslatot a pénzügyi 
bizottsághoz utasította, mely bizottság — ugy 
tudom — e törvényjavaslatot el is fogadta; 
azonban véleményes jelentését még mindig kése-
delmezik a t. háznak benyújtani. Kérem tehát 
a t. házat, miután a jelenlegi előfizetések kü-

| szöbén igen fontos mind a közönségre, mind a 
I hírlapokra nézve az, hogy a kérdés eldöntetnék, 

utasítsa a pénzügyi bizottságot, hogy jelentésót 
a háznak holnap még adja be. 

K a u t z G y u l a : A t. ház engedelmével 
bátor leszek az előttem szóló képviselő urnák 
felszólalására a következőket válaszolni. A pénz
ügyi bizottság négy-öt hét óta naponkint négy, 
néha öt órai ülésben foglalkozik több rendbeli 
előterjesztésekkel, melyeket a t. ház hozzá uta
sított. A hirlapbélyeg eltörlésére vonatkozólag 
prineipialis megállapodásra jutott, ugjr azonban. 
hogy a teendő előterjesztés végmegállapitására 
nézve még ma egy ülést fog tartani, és talán 
holnap lesz szerencsém a jelentést benyújtani. 

E l n ö k : Ha a t. ház megengedi, miután 
a törvényjavaslat úgyis csak egy §-ból áll, a 
kinyomatást el lehetne kerülni és mindjárt tár
gyalás alá venni; különben ki kellene nyomatni, 
kiosztani és napirendre tűzni. Ha tehát fölhatal
maz a ház, ez esetben kivételileg mindjárt napi
rendre is tűzöm. 

G h y c z y I g n á c z : T. ház! Megvallom, 
nem tartom tanácsosnak, hogy a szabályoktól 
eltérjünk. A szabályok kimondják, hogy a be
terjesztés után mikor kelljen egy vagy más tör-
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vényjavaslatot fölvenni és napirendre kitűzni. Én 
tehát a kivételes intézkedést nem tartom taná
csosnak, mert, ha elkezdjük azt ily csekélyebb 
dolgokkal, az később majd lehet a fontosabbakra 
is alkalmaztatni fog. De nem lehet a kivételes-
séget még ez esetre sem alkalmaztatni, mert ha 
csak egyetlen §-ból áll is e törvényjavaslat, lehet 
erre nézve a pénzügyi bizottságnak oly módo-
sitványa, mely nagyobb fontosságú. Annálfogva 
bátor vagyok a t. házat arra kérni, hogy a 
szabályokat ez esetben is tartsuk meg. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A szabályok azt rendelik, hogy 
kinyomatván, a tagok közt kiosztatván, az osz
tályokhoz utasittatik. Tehát e szerint fogok in
tézkedni. 

E r n u s z t K e l e m e n : T. ház! Van sze
rencsém líemet-Fjvár városa és környékebeli 85 
község részéről, tehát körülbelől 100,000 lélek 
részéről, a t. háznak egy kérvényt benyújtani, 
melyben az uj törvényszékek fölállitása alkalmá
val vidékük érdekeinek tekintetbe vételeért ese
deznek; hivatkozva a már október 16-kán a t. 
házhoz beadott kérvényökre, pótlólag még fon
tos adatokkal is támogatják kérvényüket, jelesen 
kimutatják, hogy a szükséges épületek, ugy 
mint: börtönök, tisztviselői lakok, melyek a 
megye részéről már most is használatba vétet
tek, mind megvannak. Kérem a t. házat a sza
bályok értelmében, méltóztassék ezt a kérvényi 
bizottsághoz utasittatni. 

Bethlen János gr. : T. ház 1 Van sze
rencsém az V. biráló bizottság nevében átnyúj
tani azon ítéletet, melyet az az alsó-dabasi vá
lasztókerületben történt választásra vonatkozólag 
hozott. Mellékelve vannak egyúttal mindazon 
okmányok, a melyeket a t. ház az illető biráló 
bizottságnak használat, végett átadott, úgyszin
tén az ezer forint befizetéséről szóló nyugta. 
Kérem az ítéletet felolvastatni és az okmányok 
iránt a szokott módon intézkedni. 

Szél l K á l m á n jegyző (fölolvassa az 
ítéletet, a melyben Halász Boldizsár Pest megye 
alsó-dabasi választókerülete országgyűlési képviselője 
igazoltnak Mmondatik.) 

E l n ö k : Tudomásul vétetvén, Halász Bol
dizsár képviselő végleg igazoltatik. (Élénk éljen
zés a bal oldalon.) 

Most a vasúti bizottság jelentését méltóz
tassanak meghallgatni. 

Majláth Is tván j egyző (olvassa a 
vasúti bizottságnak a magyar keleti vasút engedély
okmányára vonatkozó jelentését.) 

E l n ö k : A jelentés ki fog nyomatni, és 
kio&ztatván, napirendre tűzetik. 

A pénzügyminiszter ur előterjesztést kivan 
tenni. 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : T. ház! Miután az egyes miniszté
riumok költségvetései mind beadattak, van sze
rencsém benyújtani a sommás költségvetést, to
vábbá a rendkivüli szükségletnek és a fedezet
nek, valamint a közős nyugdijaknak, továbbá a 
magyar kincstárt terhelő azon nyugdijak kimu
tatását, melyek 1867-ig utalványoztattak. Mind 
a négy kimutatásra nézve bátor vagyok kérni a 
t. házat, méltóztassék azokat a pénzügyi bizott
sághoz utasítani. 

E l n ö k : A pénzügyi bizottsághoz fognak 
utasittatni. 

Gorove István közgazdasági mi
n i s z t e r : Van szerencsém a t. háznak egy tör
vényjavaslatot bemutatni a magyar tengerészeti 
kormányzat 1869-iki kiadásairól, melyek eddig 
a budgetbe fölvéve nem voltak, magam és mi
niszter társaim nevében. Ezenkívül van szeren
csém előterjeszteni egy másik törvényjavaslatot, 
mely által fölhatalmaztatnék a szakminiszter, 
hogy a postajövedéknek az 1869-ik év alatt mu
tatkozó hiánylatát azon év bevételi többletéből 
födöznesse. Mind két törvényjavaslathoz indokoló 
jelentésemet mellékelve szintén van szerencsém 
benyújtani. Egyszersmind azon kérést intézem a 
t. házhoz, méltóztassék mind két törvényjavas
latot a pénzügyi bizottsághoz áttenni. 

E l n ö k : Méltóztatnak kívánni, hogy föl
olvastassák 1 (Felkiáltások: Nem kell!) Tehát ki 
fog nyomatni, kiosztatni, s a pénzügyi bizottság
hoz utasittatik. 

Kérem a t. házat, hogy a ma fölolvasott 
jegyzőkönyv folytán azon héttagú bizottság meg
választását eszközölje, mely a beadott 1868-iki 
zárszámadások megvizsgálására leszen kiküldendő. 
A jegyeket méltóztassanak a holnapi ülésre be
hozni. 

Méltóztatik a t. ház emlékezni, hogy midőn 
Csiky Sándor képviselő ur interpellátiót intézett 
az oktatásügyminiszter úrhoz, és ez néhány nap 
múlva arra válaszolt, kérdés támadt a szabályok 
magyarázata fölött, hog}^ kinek van joga inter-
pellátió esetében szólani? E dolog eldöntése 
akkor elhalasztatott, s csak egy pár nap múlva 
végeztetett be, Csiky képviselő ur pedig elesett 
azon jogától, hogy a miniszter ur válasza után 
még egyszer nyilatkozzék. Akkor is szóban for
gott ez, és mondatott, hogy a képviselő ur az 
elnök által adandó alkalommal nyilatkozatra 
szólittassék föl. Az alkalom jelen van: most 
tehát fölszólitom a képviselő urat, méltóztassék 
nyilatkozni. 

C s i k y S á n d o r : T. ház! Folyó évi ok
tóber 25-én tartott országos ülésben belügy- és 
oktatásügyi miniszter urakhoz két interpellátiót 
intéztem az egri közös iskolák tárgyában. Azon 
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alkalommal, illetőleg utána október 28-án val
lásügyi miniszter ur válaszolt interpellátiómra, 
belügyminiszter ur azonban mindeddig nem. Ok
tatásügyi miniszter ur válasza folytán én bátor 
voltam a t. ház előtt egy kis, rövid észrevételt 
tenni azon kéréssel, hogy méltóztassék ezen ügy
nek tárgyalás alá vételét és napirendre kitűzését 
elhatározni. Most az igen tisztelt elnökség által 
arra vagyok felhíva, nyilatkozzam vallásügyi mi
niszter urnák akkoron adott válaszára; de én 
ugy tudom, t. ház , hogy akkor a házszabályok 
120. §-ának értelmezése rendeltetettel, az inter-
pellátió és az arra adott válasz érdemében pe
dig a t. ház azt méltóztatott határozni, hogy 
ezen ügy legközelebb fog tárgyalás alá vétetni. 
A napló erre vonatkozó része következőleg szól: 
(Olvassa): „Elnök : Méltóztassanak ezen kérdés 
tárg}7alására napot kitűzni. Fölkiáltások jobb fe
lől : Most! Méltóztassanak azok, kik e kérdést 
napirendre kívánják kitűzni, fölállani. Megtörté
nik. A többség napirendre kívánja tűzetni." Ez 
volt az elnöki kijelentés. „Méltóztassanak rám 
bizni, hogy ezen kérdés tárgyalását, mikor al
kalmasnak látom, napirendre kitűzzem." Ehhez 
képest az elnökség a mai napirendre méltóztatott 
kitűzni ezen tárgyat. 

E l n ö k : Nem a tárgyat, hanem az adandó 
nyilatkozatot a miniszter ur válaszára; és csak 
most fog elhatároztatni az, vajon napirendre tü-
zetik-e ezen tárgy 1 

C s i k y S á n d o r : A jegyzőkönyvben az 
áll, hogy ezen kérdés tárgyalása fog napirendre 
kitüzetni. 

E l n ö k : Bocsánatot kérek, nem a tárgya
lás-, hanem az interpellátióra adandó válasz. 

C s i k y S á n d o r : Kérem a jegyzőkönyvet 
fölolvastatni! (FőTkiáltások a szélső hal oldalon: 
Olvastassék föl a jegysőMnyv !) 

Én, t. ház, ezen határozathoz ragaszkodva, 
bátor vagyok kérni, mikép akkori kérésemhez 
képest ezen tárgy napirendre kitüzetvén, érde
mileg tárgyaltassék. Egyébiránt, hogy miért nem 
nyugtatott meg engem a t. miniszter urnák in
terpellátiómra adott felelete, röviden leszek sze
rencsés előadni. 

Négy pontba foglaltam én a hozzá intézett 
interpellátiómat. Első az volt, hogy vajon me
lyik törvényben gyökerezik a t. vallás- és köz
oktatási miniszter vagy a belügyminiszter azon 
joga, hogy az egyszer hozott törvénynek, az 
illetők által való végrehajtását megakadályoz
hassa ? Másik kérdésem az volt, vajon melyik 
tőrvény engedi meg azt, hogy a miniszter, ren
delet utján, az enyém és tied fölött rendelkez
hessék ? 

Ezen két kérdésemre a t. miniszter ur azon 
feleletet adta, mikép ő olyan törvényt nem is

mer, mely a miniszternek ily általam emiitett 
jogot adna, és ha léteznék ilyen törvény, ő lenne 
első, ki annak azonnali eltörlését indítványozná. 

T. ház! Igen szép, igen ékes szavakban fog
lalva nyilatkozott a vallásügyi miniszter ur; 
azonban, fájdalom, a dolog nem ugy áll, a mint 
nyilatkozott, mert az 1868-ki XXXVIII. törvény 
a községnek jogot ád, hogy iskoláit, ha azok 
felekezetiek voltak is, a 25-ik §. értelme szerint 
közösekké alakítsa. Eger városának képviselő tes
tülete elhatározta aug. 22-én tartott ülésében, 
miként mind a 8 elemi iskolája, melyek Egei-
városa területén a város által fölállittattak, kö
zössé alakíttassák át, s igy nem csak a 4 hós-
tyai iskolát, melyeknek közössé tétele ellen a 
minisztérium sem tett ellenvetést, hanem egy
szersmind a lyceum épületében levő 4 főelem! 
iskoláját is közösekké alakítani rendelte. Ezen 
iskolák fölötti rendelkezés jogát folytonos 70 évek
től való gyakorlattal szentesitette Eger városa 
közönsége, mert a lyceumi épületet illetőleg 
a nélkül, hogy ahhoz tulajdoni jogot tartana, 
Eger városa törvényes szerződés szerint megál
lapítva volt az, miként a 4 elemi iskola részére 
a mindenkori püspök helyet engedni köteles lesz. 
Adott is helyet, és a város gyakorolta tanítási 
és oktatási jogát, s mindazokat a terheket, me
lyek a népneveléssel és oktatással járnak, maga 
a város közönsége viselte, s ehhez képest neki 
tulajdon használati joga volt a szerződés alap
ján. Mégis rendeletileg az enyém és tied fölött 
akként intézkedett a vallásügyi miniszter ur, a 
belügyminiszter ur rendeletére támaszkodva, mi
ként ezen 4 elemi iskola elvétessék Eger váro
sától, s azok bizonyos egyház felekezeti iskola
széknek hatósága alá rendeltessenek. Ez, kérem, 
az enyém s tied fölötti birói határozattól függő 
kérdésnek rendelet utjáni elintézése, egyszersmind 
pedig a már általam fölhívott 1868-ki törvény 
végrehajtásának lehetetlenitése: mert ha, mint 
a vallásügyi miniszter ur elismerte, Eger város 
közönségének, és illetőleg az azt képviselő testü
letnek ezen törvény által adott joga volt elren
delni, hogy az előbb felekezeti iskolák ennekutána 
közösekké alakittassauak; és azt, hogy ezen is
kolák ennekutána községiek legyenek, el is ren
delte : két miniszter urnák s az akkori királyi 
biztosnak rendelkezése a törvény végrehajtásá
nak lehetetlenitését eszközölte. 

Ily módon, t. ház, a t. vallásügyi miniszter 
urnák ezen két pontra adott felelete engem any-
nyiból nem nyugtathatott meg, mennyiben nem 
ugy áll tényleg a dolog, mint a hogy ő fölvilá
gosító észrevétéleit adá. 

A 3-ik pont ez volt, tiszt, ház: „Mi joggal 
rendelhette azt, hogy Eger városa képviselő tes
tületét s általa összes közönségét a lyceumi épű-
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létbe 70 egész évek óta szerződés szerint birtok-
lott négy elemi osztályokba folytonosan gyakor
lott tanítási jogából rendelet erejével s meghall-
gatatlanul az úgynevezett egyházi képviselet 
tetszése szerint önkéntesen kivetkőztethesse, a 
városi képviselet pedig sértett jogainak orvoslása 
végett birtokon kivül a törvény rendes útjára 
utasíttassák?" 

Ezen kérdésre azon feleletet adta vallás
ügyi miniszter ur, miként ő a telekkönyvet meg
tekintetvén, abban azt találta, hogy ott a lyceumi 
épület érseki lyeeumnak van megemlítve, és 
ebből azon következtetést vonta, hogy a lyceumi 
épület tulajdon joggal az egri érseket illeti. Ámde 
ez sem ugy áll, t. ház, mert az egri lyceum a 
telekkönyvben önállóan ezen czim alatt van be
vezetve egy külön lapon: „Érseki lyeeum", de 
nem ugy, mint tulajdon, mert mint tulajdonos 
nem vezettette be magát sem az egri érsek, 
sem más valaki. Nem pedig azért, mert azon 
egri lyceum boldogult Eszterházy Károly püspök 
által kizárólag és egjredül a tanítás és népne
velés végett állíttatott föl, és a tulajdonjogot 
azon esetben, ha azt később bármely hatalom 
ezen rendeltetésétől elvonni kívánná, a gr. Esz
terházy családra ruházta át. Ez virtuális tulaj
donosság, mely azon esetben, ha a lyceum más 
rendeltetésekre fordíttatnék, mint az oktatás, 
föléledne. Ámde a lyceum épülete fenállásától 
fogva köztudomásilag folytonosan a tanításra 
volt és van még most is fordítva, tehát a gróf 
Eszterházy család tulajdon joga sem éledhetett 
föl eddig. A telekkönyv tehát nem lehetett 
irányadó arra nézve, hogy az egri érsek vagy 
bárki más azon iskolát tulajdon joggal bírhatta 
volna, mert az egyedül és kizárólag a közhasz
nálatra, nevelési czélokra alapíttatott. Ehhez ké
pest tehát a telekkönyvben sem találhatván val
lási miniszter ur oltalmat, és mégis azt rendel
vén el, hogy onnan a közös iskolák zárassanak 
ki és egyházfelekezeti iskolákká alakíttassanak; en
nek következtében onnan az úgynevezett egy
házfelekezeti iskolaszék a tanítókat erőhatalom
mal kizavarta, az ott egybegyűlt gyermekeket 
hasonlókép kitiltotta és kiűzte, és ily módon 
most Eger városában a tan- és oktatásügy az 
említett miniszteri rendelkezés és fölhatalmazás 
folytán a legválságosabb és legszomoritóbb álla
potban van: a szülék nem tudják magokat tá
jékozni, hová menjenek, hová vigyék gyermekei
ket, a város által fölállított közös iskolák pedig 
az úgynevezett egyházi szék alá rendeltettek, 
mely a törvény előtt ismeretlen, törvényesen 
nem is alakíttathatott, mert a törvény arra en
gedelmet nem adott, és igy ez törvényellenes 
testület. 

Most, t. képviselőház, a dolgok ilyen hely

zetében , egy részről a vagyonbátorság, más 
részről az oktatásügy, harmadik részről pedig a 
belbéke, nyugalom érdekében, és hogy a kelet
kezett aggályok elhárittassanak: bátor vagyok a 
t. házat kérni, hogy ezen ügyet érdemileg tár
gyalván, határozzon akképen, a mint határozati 
javaslatomat beadtam. (Zaj.) 

E l n ö k : Csiky Sándor képviselő ur nagy 
tévedésben van. 0 azt hiszi, hogy azon jegyző
kön yv, melyről szólott, napirendre tűzi ki Eger 
városa iskolai villongásának érdemleges tárgya
lását. Ez nem áll. Epén azon napló, melyet ő 
beadott, tanúsítja, hogy midőn a miniszter az 
ő interpellátiójára válaszolt, ő viszont felelni 
akart s közbeszólások történtek, hogy nem sza
bad szólni, nem lehet tárgyalni, nincs napirendre 
tűzve: erre én ugy tettem föl a kérdést: „mél
tóztassék kimondani, vajon ugy értelmezi-e a t. 
ház a házszabályokat, hogy az interpellátióra 
adott válasz után egyszerűen szavazás által dön-
tendő el, vajon tudomásul vétessék-e, a nélkül, 
hogy az alkalommal a kérdéshez hozzá szólni 
lehessen vagy nem?" E fölött azonnal szavazás 
sürgettetett. (Bal felől ellenmondások.) Bocsána
tot kérek: Tisza Kálmán e kérdést külön napi
rendre kérte tűzetni; előadása után Horvát mi
niszter meghallgattatván, Csiky Sándor a do
loghoz kivánt szólni, miben az elnökség által 
megakadályoztatván, az általam föltett kérdés 
fölött szavazás történt. Erre Kállay Ödön ismét 
a kérdéshez szólván, az ő előadását helyeselte a 
ház. En ennek folytán igy szólottam: „Két in
dítvány van most előttünk : egyik az enyim: 
méltóztassék e kérdésben most határozni; a má
sik Tisza Kálmáné, hogy tűzessék ki külön tár
gyalásra. " Csiky Sándor közbeszólván, föltettem 
a kérdést, a többség Tisza indítványát fogadta 
el. A tárgyalás tehát arra volt kitűzve: 
miként értelmeztessék a házszabály? és nem arra, 
mit Csiky képviselő ur felhozott. Midőn az el
nökség azután kimondotta, hogy a ház tudomá
sul veszi a miniszter válaszát, Irányi Dániel az 
ellen felszólalt, és Deák Ferencz indítványára, 
ki azt mondta, nem vesztünk semmit, ha ezen 
kérdés eldöntését, vajon tudomásul veszszük-e a 
miniszter válaszát, akkorra halaszszuk, ha a t. 
ház megállapította a házszabály értelmezését, 
a t. ház akkor nem határozott a fölött, 
vajon tudomásul veszi-e a miniszter válaszát, 
miért is e fölött most kell nyilatkoznia. (Helyes
lés.) Meghallgattatván tehát Csiky előadása, bá
tor vagyok kérdezni: a eultuszminiszter nyilat
kozatát a t. ház tudomásul veszi-e, vagy határ
napot tüz ki tárgyalására ? 

C s i k y S á n d o r : T. ház! (Zaj) A meny
nyiben rám vonatkozik ezen kérdés, mintha té
vedtem volna az általam mondottakban és mintha 
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hibásan idéztem volna a történteket, bátor va
gyok, és engedelmet kérek, hogy felvilágosításo
mat megtehessem. A kultuszminiszter urnák az ok
tóber 28-án tar to t t ülésben te t t interpellátióra 
adott feleletére azonnal megtettem nyilatkozato
mat, a mit tanusit az általam idézett napló. 
Ismételve nyilatkozatomra tehát határnapot ki
tűzni nem is lehetett, hanem, minthogy már 
akkor intéztem a tisztelt házhoz azon kérést, 
méltóztassék ezen fontos ügy tárgyalás alá véte
lét és napirendre kitűzését elrendelni, ennek kö
vetkeztében hozatott azon határozat, melyet bá
tor voltam felolvasni, ós mely csakugyan azt 
mutatja, hogy az ügy tárgyalása tüzetett napi
rendre. (Ellenmondás.) 

E l n ö k : Méltóztassék tehát az az napi 
jegyzőkönyvet meghallgatni. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (felolvassa a 
jegyzőkönyv illető pontját. Felkiáltások: Helyes az 
elnök eljárása!) 

E l n ö k : Méltóztassék tehát ebben meg
nyugodni képviselő ur. 

Már most nincs egyéb hátra, mint hogy 
azon kérdést tegyem föl a t . háznak: vajon a 
miniszter ur nyilatkozatát tudomásul kivánja-e 
venni vagy nem % A kik tudomásul kívánják 
venni, méltóztassanak felállni. (Megtörténik.) A 
többség tudomásul veszi. 

C s i k y S á n d o r : Most hát határozati 
javaslatot nyújtok be ez ügyben. 

E l n ö k : Tessék azt holnap tenni : mára 
nincs bejelentve. (Helyeslés.) 

Következik a napirendre tűzött t á rgy : a 
pénzügyminiszter ur által előterjesztett törvény
javaslat ; a házjövedelem és személyes kereseti 
adóról, a dohányjövedékről, a bor és husfogyasz-
tási, végre a czukor adóról, s ezzel kapcsolatban 
pedig Tisza Kálmán képviselő ur határozati ja
vaslata. 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : T. ház! Min
denekelőtt a központi bizottság nevében azon kérést 
vagyok bátor intézni a t. házhoz: méltóztassék 
ezen, a czukor adóról, a bor és húsfogyasztás! 
adóról, a ház jövedelem és személyes kereseti 
adóról, valamint a dohányjövedékről szóló tör
vényjavaslatokat együttesen tárgyaim, miután 
azok homogén természetűek, hason tartalmúak 
s a központi bizottság is eg}rütt tárgyalta azokat 
és jelentését is mindnyájáról együtt volt szeren
esés a t . ház elé terjeszteni. 

T i s z a K á l m á n : T. ház! Csak azt va
gyok bátor hozzátenni, hogy ha átalánosságban 
együtt tárgyaljuk is ezen törvényjavaslatokat, 
ez azért, azt hiszem, nem zárja ki, hogy min
den egyes törvényjavaslat külön szavaztassák 
meg. (Helyeslés.) 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó (fölolvassa a 

i központi bizottság jelentését Ezután szól:) T. ház! 
A központi bizottság a pénzügyminiszter ur ál
tal a czukor-adóról, a bor- és husfogyasztási adó
ról, a ház-jövedelem és személyes - kereseti adó
ról, és a dohányjövedék iránt előterjesztett tőr
vényjavaslatokat elfogadta a pénzügyi bizottság 
által t e t t módosításokkal, és azokat elfogadás 
végett a t . háznak ajánlja. Nem szándékom, t . 
ház, hosszas előterjesztéssel indokolni a központi 
bizottság ezen ajánlatát, egyszerűen utalok a 
pénzügyi bizottság véleményes jelentésére, mely 
egyenesen támaszkodva a pénzügyminiszter által 
ezen törvényjavaslatok mel]é beterjesztett indo
kolásra, azok alapján kiséri helyeslő ajánló ész
revételekkel ezen javaslatokat. Ugyanazon indo
kok vezérelték a központi bizottságot, midőn e 
törvényjavaslatokat tárgyalta, fölöttök ítélt, s 
azokat a t . képviselőháznak ajánltatni hatá
rozta. 

Az 1868-ki adótörvények merőben proviso-
rius természetűek. Jelenlegi adórendszerünk mind
nyájunk által hiányosnak van elismerve, és olyan
nak, mely beható, gyökeres reformra vár. Ezen 
reform szükségét közülünk mindenki belátja, és 
annak mielőbb létrejöttét óhajtja. De másrészt 
azt hiszem, nem tagadja senki, hogy a reformok 
minden neme között épen az adóreform az, mely 
legkevésbbé rögtönözhető, a mennyiben ez tanul
mányozást és beható munkálatokat igényel. Az 
1868-ki adórendszer azon része, mely a kérdés
ben levő adónemekre vonatkozik, azonfelül csak 
határozott időhöz kötött érvénynyel bírnak, mely 
idő folyó évi deczember 31-én lejár. Ezen adó
nemek iránt tehát — miután az állam az azokból 
befolyó jövedelmeket nem nélkülözheti — a t. ház
nak gondoskodnia kell, hogy a jövő évi budget-
ben ezen adónemekre nézve oly hézagok ne fog
laltassanak, melyeket semmi egyébbel pótolni 
nem lehetne. Miután nem rendelkezünk többé 
azon idővel, mely az adóreform végtelen fontos
ságú és nagy horderejű munkálatára szükséges, 
sőt, miután a kérdésben forgó adónemeknek nem
zetgazdaságilag helyes, megnyugtató és igazsá
gos alapokra való fektetése, azoknak oly szüksé
ges stabilitást elérő megoldása is, oly sok adatot, 
tanulmányt és igy sok előmunkálatot igényel, 
melylyel a t. ház ezen pillanatban nem bír, és 
miután a hozandó törvények tárgyalása is oly 
hosszas, beható és nagy munkát tételez fel, mi
nőt a t. ház ez évnek még hátralevő napijaiban 
többé e czélra szentelni nem képes, nem marad 
más hátra, mint bevárni azon időt, midőn a t. 
ház teljes nyugalommal, odaadással és minden za
var nélkül megkezdheti az adó-reform nagy mun
káját. (Helyeslés a jobboldalon.) 

Miután azonkívül az 1868-dik évi június ha
vában hozott országgyűlési határozat alapján a. 
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pénzügyminiszter által összehívott enquéte-bizott-
mány nem fejezte be munkálatát, a központi bi
zottmány nem tartja ezélszerünek, hogy ezen 
enquéte munkájának befejezése előtt az adótör
vények módosításához fogjon a t. ház. (Helyeslés 
jobb felől.) 

Mindezek alapján nem tehetünk egyebet — 
hacsak nem akarunk végtelen zavart idézni elő 
e téren — mint azt, hogy az lS68-ik évi adó
törvények hatályát és érvényét még egy évre 
kiterjesztjük. 

Miután a jelen törvényjavaslatok nem czé-
loznak egyebet, és nem rendszerisitik az 1868-ik 
évi adótörvényeket, hanem csak érvény őket egy 
évre meghosszabbítják: a központi bizottság ezen 
törvéiryjavaslatokat elfogadta, s azokat a t. ház
nak elfogadás végett ajánlja. (Helyeslés.) 

A mi a Tisza Kálmán képviselő ur által 
beadott határozati javaslatot illeti, én, mint a 
központi bizottság előadója, nem érzem magamat 
hivatva és feljogosítva annak nevében oly indít
ván}' felett véleményt mondani, mely a központi 
bizottság előtt nem feküdt, melyet az nem tár
gyalt, s mely felett következőleg véleményét ki 
sem mondhatta. 

Ezek után van szerencsém e törvényjavas
latokat azon módosítással, melyet a pénzügyi 
bizottság reájok nézve tenni javasolt, a t. ház
nak elfogadás végett ajánlani. (Helyeslés jobb 
felölj 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : Miután ezen törvényjavaslatok áta-
lános tárgyalása alkalmával egyszersmind Tisza 
képviselő ur határozati javaslata is tárgyalás alá 
vétetett, ha méltóztatnak megengedni, erre nézve 
is elmondom nézetemet. (Felkiáltások bal felöl : 
Előbb még Tiszának kell indokolni .javaslatát! He
lyeslés.) 

T i s z a K á l m á n : Hiszen még fel nem 
szólított a jegyző. 

Bujanovies Sándor jegyző : Tisza 
Kálmánt illeti a szó. 

T i s z a K á l m á n : Azt gondolom, t. ház, 
a t. pénzügyminiszter ur nem veendi nekem 
rósz néven, ha e tárgybani beszédemet neki egy 
mondatával kezdem meg, azon mondatával ugyan 
is, hogy az tiszteli igazán az istent, illetőleg a 
törvényt. tettel, szóval, valakit és valamit 
igazán, ki annak rendeletéit teljesiti. Távol van 
tőlem a szándék, hogy azt vitassam, vagy szólni 
akarnék arról, mennyiben, vagyis inkább kire 
lehetett volna neki e mondatát, midőn ez el
mondatott alkalmazni; mert az egyszer befeje
zett vitát föleleveníteni nem szándékom. Egész 
átalánosságban pedig, bizonyos esetre alkalma
zása nélkül, magam is elismerem, hogy e mon
dat tökéletesen igaz; csakhogy midőn ezt elis

merem, igen elszomorodva jutok azon consequen-
tiához, hogy az igen t. pénzügyminiszter ur saját 
maga fölállított thesise szerint a képviselőházat 
nem tiszteli; nem tiszteli pedig azért, mert 
annak rendeleteit nem hajtja végre. {Igaz! bal 
felől.) 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : Ez nem áll! 

T i s z a K á l m á n : Jelesen az 1868. évi 
decz. 5-kei ülésben a t. képviselőház elhatározta, 
hogy az 1870-re szóló egész költségvetés a most 
végéhez közeledő év szeptember közepéig a ház 
asztalára letéve legyen; s ezzel ellenkezőleg a 
legelső lépés e tekintetben történt f. é. október 
16-án, és a legutolsó, ha ugyan valóban utolsó, 
mai napon, deczember 3-án. 

T. ház! Nagy szokásban van akkor, ha va
lamivel elkésnek, az ellenzéket vádolni, mint a 
mely ennek okozója, és én alig gondolom, hogy 
ez esetben ezt még csak meg is lehetne kisér
teni : mert arra, hogy a delegátiók mikor jöjje
nek össze, az ellenzéknek befolyása nem volt, a 
delegatió tanácskozásaiban az ellenzék részt nem 
vett, annak tanácskozásait tehát ellenzéki visz-
ketegből nem nyújthatta; továbbá az ellenzék
nek arra sem lehetett befolyása, hogy saját t. 
minisztereink elkészitsék-e vagy nem előre a 
költségvetés adatait, ugy hogy a delegátiók mű
ködésének befejezése után az egész költségvetés 
rövid időn összeállítva legyen. 

Azonban ezt megjegyezvén, nem szándékom 
most vitatni, hogy magát e késedelmet bár mi 
okból lehet-e vagy nem indokolni; de igen is 
kénytelen vagyok kimondani azon meggyőződé
semet, hogy a tévesztett lépés, mely elkövette
tett az által, hogy a képviselőház határozatának 
elég nem tétetett, okvetlenül még tetéztetett 
azon körülmény által, hogy az igen t. miniszter 
ur, midőn a ház összejött, nem tartotta magát 
indíttatva arra, hogy a ház előtt legalább elő
adja azon indokokat, melyek őt kényszerfték, 
hogy a ház határozatának meg ne feleljen, és e 
tekintetben kikérje a ház belenyugvását és föl
mentését. Holott pedig bizonynyal semmi két
sége sem lehetett az iránt, hogy ha ezt kéri, 
legyenek az indokok bárminők, a többség bele
nyugvását meg fogja nyerni. (Zaj jobb felől.) 

Mielőtt áttérnék a törvényekre, megjegy
zem, hogy, meglehet ismét az fog mondatni, 
hogy én ezen körülmények földerítése által 
deprimálni akarom a képviselőház tekintélyét. 
Azonban én e vádat visszautasítom: mert — 
meggyőződésem szerint — nem az deprimálja a 
képviselőház tekintélyét, a ki, ha ily dolgok 
egyszer megtörténtek, azokat fölemlíti oly czél-
ból, hogy többször meg ne történjenek, hanem 
deprimálja az, a ki az ilyeneket elköveti és a 
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ki azokat hallgatással mellőzi, vagy épen helyesli. 
(Igás! bal felől.) 

A mi már magukat a beterjesztett törvény
javaslatokat illeti, ezek, a mint a t. előadó ur 
észrevételeiből is kitűnt, igazság szerint nem 
törvények, hanem inkább törvényes meghatáro
zások, bizonyos ideiglenes törvények hatályának 
meghosszabbitására. Ha ezeket tekintem, ugy 
találom magam is, hogy a tisztelt ház valóságos 
kényszerhelyzetben van. Ugyanis két út közül 
lehet választania: vagy megszavazni azokat — 
habár azon törvényekre nézve, melyeknek tar
tama meghosszabbíttatni szándékoltatik, körül
belül átalános a nézet, hogy igenis gyökeres 
reformok szükségesek; — vagy ha ezt tenni nem 
akarná, most már a mennyire az idő előhala
dott, zavarba hozni az államháztartást ; sőt ha 
jobban fölveszszük a dolgot, miután zavarba 
hozni akarni az államháztartást nem szabad sen
kinek, ki a haza fölvirágzását, hitelét, becsületét 
és jövendőjét szivén viseli, még ezen alternatíva 
sincsen, hanem előállott teljes erejében a kény
szer helyzet, melyben megszavazni kénytelenit-
tetünk olyat, a mit magában véve helytelennek 
tartunk. 

Ugyanis minő törvényekről van itt szól 
Mint a t. előadó ur is méltóztatott mondani, 
provisorius törvények ezek. Tökéletes igaza volt 
neki már e tekintetben is, hogy az államgazdá-
szati szempontokból valóban az, hogy ily provi
sorius törvények álljanak főn káros és veszélyes, 
mert mig egyfelől az országgyűlés — hitem 
szerint — soha sem adhatja azt ki kezéből, 
hogy évről évre határozza meg azon mennyisé
get, a mely mennyiségben az adó fölvehető; de 
azt hiszem, hogy minden üzlet szempontjából 
okvetlenül szükséges az. hogy maguk azon elvek 
iránt], a melyek szerint az adó kivettetik és be-
hajtatik, oly megállapodások jöjjenek létre, me
lyek, ha a dolog természete utján időről időre 
változtathatók is, de még se legyenek folytonos 
ingadozásnak kitéve: mert az adók iránti ily 
teljes bizonytalanság zsibbasztólag, megnehezitő-
leg hat az ipar, a kereskedelem és az üzlet min
den nemére. 

Különösen a ház-, a jövedelmi- és a szemé
lyes kereseti adó ideiglenes törvény alapján áll, 
és a t. pénzügyminiszter maga is elismerte, de 
gondolom, nem is tagadja senki, hogy e tekin
tetben igen sok reformra van szükség. 

A ezukoradó jelen alakjában — meggyőző
désem szerint — olyan, mely a ezukoriparnak 
hazánkban fölvirágzását körülbelül lehetlenné 
teszi. Lehetetlenné azért, mert miután nem a 
termelményt, de a nyers anyagot adóztatja meg, 
lehetetlenné-teszi ezen a földmivelés szempont
jából is oly fontos ezukoripar terjedését hazánk 
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oly vidékein, melyeknek földje a ezukorrépát 
igen bőven termi ugyan, de a mely helyeken 
termett ezukorrépa aránylag csekély ezukortar-
talommal bir. 

A hus- és borfogyasztási adó ismét azon 
adónemek közé tartozik, melyek valóban nagy 
megfontolást, és melyeknek elintézése nagy mél
tányosságot igényel, a mennyiben azon adók 
közé tartozik, melyek nem felelnek meg az adók 
azon első és mindenek fölötti kötelességének, 
hogy vagyonaránylag sújtsanak szegényt és gaz
dagot. 

A mi végül a dohányjövedéket illeti: e 
tekintetben is csak igen röviden akarok szólani, 
miután nem szándékozom most, midőn magam 
is belátom, hogy változtatni nem lehet, hosszabb 
előadással a t. ház idejét rabolni; és miután 
már a múlt évben e tekintetben magam és elv
rokonaim kifejtettük nézetünket, csak azt aka
rom megjegyezni, hogy a dohányjövedék, vagyis 
mint az ma fönáll, a dohány monopóliumra nézve 
még csak megerősödtem azon nézetemben, me
lyet a múlt évben is kifejezni szerencsém volt, 
hogy ezen dohánymonopolium eltörlése és a jö
vedelmeknek más utón pótlása okvetlenül szük
séges. A dohánymonopolium oly országban, mint 
hazánk, mely a dohánynak nagyban termelésére 
van hivatva, nem egyéb, mint keveseknek adott 
privilégium sokaknak megrövidítésére. A dohány-
monopóliumnak már eddig is tényleg bebizonyult 
eredménye, hogy a magyar dohány leszorult az 
európai piaczokról, és ha e monopólium még 
egy darabig fönáll, elveszítjük a lehetőséget 
annak visszafoglalására, mert monopólium és 
szabad kereskedés egymást határozottan kizárják 
és itt közvetítőt olyat, mely a czélnak megfelel
jen, kétlem, hogy föltalálni bárki is képes le
hessen. Továbbá rósz oldala ezen monopóliumnak 
az is, hogy teremtvén számtalan és alig ellen
őrizhető bűnöket, a közerkölcsiséget veszélyezteti. 
(Igaz! bal felöl.) Rósz oldala még ezeken fölül 
az, hogy a mennyiben épen annálfogva ellen
őrzése és kezelése tömérdek sokba kerül, mil
liókkal többet vesz ki az ország zsebéből, mint a 
mennyi valóban az állam czéljaira fordittatik. 

Mindezen indokoknál fogva ragaszkodom 
azon nézetemhez, hogy ezen monopólium törül-
tessék el, és mert félreértések kikerülése végett 
megkívánom jegyezni, hogy belátom azt, hogy 
ez egy napról más napra nem történhetik, ezen 
körülmény nem arra indít, hogy e határozat 
megtételét elhalaszthatónak vagy elhalasztandó-
nak tekintsem, de sokkal inkább azt tartom, 
hogy ez egy indokkal több arra, hogy a kezde
mény e tekintetben minél előbb megtörténjék; 
miután, ha ki is mondatnék a monopólium el
törlése, bizonyos időnek kell elfolyni addig, mig 

q 
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a monopólium tettleg megszüntethetik; kell el
folyni ily időnek főleg két okból, kell azért, 
mert az államkincstárnak milliói vannak befek
tetve ezen monopóliumba, a melyeket veszélyez
tetni nem szabad; kell másfelől azért, mert 
azok is megkívánhatják a méltányosságnál fogva, 
a kik eddig a törvények korlátai kőzött termel
tek, hogy nekik az idő megadassák arra, hogy 
a megváltoztatandó viszonyokhoz képest a ter
melést átváltoztassák. 

Mondom, ezeknél fogva én a most szóban 
forgó adóknak reformját, még pedig gyökeres re
formját, a dohánymonopoliumnak pedig eltörlését 
részemről kívánom. 

Különben nem is hiszem, hogy e tekintet
ben valami nagy ellenmondásra találnék, nem 
mondom épen az eltörlés, hanem reformja te
kintetében, mert a pénzügyminiszter úron el
kezdve mindenki beismerte annak helyességét és 
czélja határozati javaslatomnak nem is egyéb, 
mint hogy a t. ház kifejezze ezen reform iránti 
kívánságát. 

És megjegyzem, hogy ámbár, mint előbb 
is mondám, a dohánymonopoliumot részemről 
határozottan eltörlendőnek tartom, határozati 
javaslatomban annak csak eshetőleges eltörlésé
ről beszélek; teszem pedig ezt, t. ház, azért, 
mert azon meggyőződésben vagyok, hogy bár
mily erős legyen is a hit bennem s tán mások
ban is az iránt, hogy a monopólium eltörlendő, 
nem kívánnánk méltányos és lehető dolgot, ha 
azt kívánnék, hogy a ház a részletekbe való szét-
tekintés és alapos megvitatás nélkül csak ugy 
mellékesen döntsön el ily fontos kérdést. 

Továbbá, ha netalán még valaki ez eshető
leges eltörlés kimondását is soknak tar taná, bá
tor vagyok megjegyezni, hogy e tekintetben csak 
a jiénzügyminiszter ur nyomdokain haladok, ki 
egy más adónemre, t. i. a személyes kereseti 
adóra nézve maga is indokolásában az eshetőle
ges eltörlést, és, nézetem szerint, igen helyesen 
teszi kilátásba. 

Ezenkívül, t. ház, fölvettem még határozati 
javaslatomba az adók kezelése és behajtása mó
dozatainak reformját. E tekintetben is legelőször 
magára a t. pénzügyminiszter úrra hivatkozom, 
ki, hogy eleget tegyek e tekintetben, hogy idé
zetemet pontosan kijelöljem, megmondhatom, 
hogy az országgyűlési napló III. kötetének 15-ik 

• lapja első hasábján fölülről számítva a 35-ik 
sorban kezdvén, beszél arról, mik legelőször teen
dőink ez adónemekre nézve, ezen legelső és leg
fontosabb teendők közé sorozza maga is azt, 
hogy azoknak kezelése és beszedése rendeztessék, 
s ezen rendezés által könnyebben elviselhetők 
legyenek. De különben is azt hiszem, t. ház, 
tökéletes igaz az, hogy mig minden állam pol

gára és egy államnak minden polgára tartozik 
birtokaránylag járulói az állam terhei viselésé
hez, addig másfelől minden oly fillér, mely az 
állam polgárainak zsebéből a szükségen felül 
vétetik ki, helytelenül vétetik el onnan. Mert 
minden fillér, mely az egyes adózóktól befoly, 
az egész állanának iparkereskedelmi és közgaz
dasági körétől vonatik el és ezen elvonás csak 
azon határig igazolt, mely határig a bel- és kül-
biztonlét föntartása, és az állam anyagi és szel
lemi érdekei előmozdításának czéljára szükséges. 
Már pedig, ha ez ál l : természetes, hogy helyte
len minden oly fillér elvonása, metylyel több 
vonatik el az adózóktól a kezelésre és behaj-

okvetetlenül szükséges költségeken fölül, 
mint a mennyi valóban az állam czéljaira for-
dit tat ik; vagyis a tulköltségek kezelése és be
hajtása oly módon emeli az adót, mely nem 
igazolható, a mennyiben az ezen így bevett ösz-
szegek az állam czéljaira nem fordíttatnak. En 
pedig részemről azon meggyőződésben vagyok, 
hogy épen az adók behajtásának és kezelésének 
ezélszerü és kevésbbé költséges berendezése azon 
legfőbb eszköz, mely által el lehet érni vagjr 

azt, hogy az adók terhei lejebb szállíttassanak, 
vagy ha nem ezt, el lehet érni legalább azt, 
hogy közművelődési és anyagi érdekeink előmoz
dítására eddigi budgeteinkben szereplő nevetsé
gesen csekély összegek helyett nagyobb összege
ket lehessen azon czélokra fordítani. 

Ezenkívül határozati javaslatomban még né
mi határidőt tűztem ki a reformjavaslatok elő
terjesztésére nézve. (Ralijuk!) Akartam, t. ház, 
hogy ne legyen ez oly bizonytalan tartalmú ha
tározati javaslat, hanem adjon kifejezést a ház 
ebben azon nézetének, hogy már a jövő évi költ
ségvetést a tervezett reformok alapján akarja 
fölépíteni, a mennyiben legalább az az i t t érdek
lett adónemekre vonatkozik. Napot határozni 
nem tar to t tam volna egészen helyesnek, épen az
ért tekintve a ezélt, melyre törekszem, felvettem 
határozati javaslatomba, hogy ugy terjesztesse
nek elő a reformjavaslatok, hogy azok m egállá -
pittatván, ezen adónemekre nézve azok alapján 
készíttethessék el a jövő évi budget, még pedig, 
hogy az kellő időben a ház asztalára letehető 
legyen. Es a kellő időre nézve ismét nem önké
nyesen választottam a határidőt, hanem tet tem 
azt szeptember 15-re, mint a mely időt a ház 
maga szabván ki a múlt évi deczember 5-én a 
70-ik évi előterjesztésekre nézve, azt hittem, he
lyesen cselekszem, ha a ház egy évre kimondott 
magyarázata és értelme szerint indítványozom a 
jövő évi határidőt. (Helyeslés bal felől.) 

Meglehet, t . ház, hogy miután emiitet
tem, hogy a képviselőház deczember 5-ik 
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határozata nem tartatott meg, ismét lesz va
laki, ki azt fogja mondani, hogy azon con-
sequentiát várta beszédemből, hogy a minisz
tert vád alá helyeztetni kérem. Távol legyen tő
lem, t. ház. Ilyen dologért — még ha akarnám 
is azt tenni — bizonynyal nem vád alá helye
zésnek (mely nem egyes tévedés és mulasztások, 
hanem valóságos bűnök esetében van helyén), 
legfölebb megrovásnak vagy bizalmatlansági nyi
latkozatnak volna helye. (Csakis f jobb felől) De 
én részemről még ettől is tartózkodom. Tartóz
kodom pedig két oknál fogva. Először, mert az igen 
tisztelt miniszter ur azon felszólítását, miszerint 
kímélettel kell eljárni a minisztérium iránt, ez 
esetben követni szerencsémnek tartom ; de tar
tózkodom, őszintén bevallom, azért is, mert, mint 
már szemünkre vettetett, hogy azért nem tesz-
szük, mert tudjuk, hogy híjába tennők. Tartóz
kodom ezért is. de nem csak, és nem főleg ez ok 
indít tartózkodásra, mert hiszen, ha az volna 
czélom, hogy bizalmatlanság mondassék ki, tudom, 
hogy ha nem teszek ez iránt indítványt, annál 
bizonyosabban nem mondatik ki, és így, ha— mint 
itt mondani szeretik — az ellenzéki viszketeg ve
zetne, megtenném azt, már csak azért is, hogy 
alkalmunk nyíljék nekünk, és elvtársainknak meg
támadást intézni a miniszter vagy a minisztérium 
ellen; de nem teszem, t. ház, azért, mert nem 
akarom, hogy bekövetkezzék azon eset, hogy ily 
körülmények folytán a ház szavazásra provoeál-
tatván. azt, mit helyeselni valóban saját tekin
télyének szempontjából nem lehet, oda indittassék, 
hogy mégis helyeselje. Mellőzöm tehát e kérdés
nek szavazás alá bocsátását, megelégedvén azon 
észrevétellel, melyet ez irányban magam részéről 
tettem. 

Végül. t. ház, megeshetik, hogy más meg
támadást is fognak még inditani határozati ja
vaslatom ellen. Tagadhatlan, hogy bizonyos ala
posságot ezen megtámadástól eltagadni nem le
het. Jelesül azt fogják mondani: minek hozni ha
tározati javaslatot, midőn épen most győződtünk 
meg arról, hogy a ház által hozott határozatok 
meg nem tartatnak? (Igaz! hal felől) De én ezt 
sem tekinthetem döntő érvnek, nem pedig azért, 
mert meg vagyok róla győződve, hogy az igen 
tisztelt minisztérium belátja azt, hogy a képvi
selőház határozatainak meg nem tartása minden
esetre legelső helyen és legelső sorban magának 
azon pártnak tekintélyét járja le, mely a mi
nisztériumot elvrokonságánál fogva fentartja; és 
lejárja másodszor átalánosságban a parlament 
tekintélyét: sem az egyik, sem a másik pedig 
bizonyára a t. minisztérium ezélja nem lehet. De 
fölteszem, hiszem és meg vagyok győződve a t. 
többség részéről is, hogy lesz benne annyi erély és 
önérzet, hogy sem saját tekintélyét, sem pedig 

átalában a parlament tekintélyét lejáratni engedni 
nem fogja. 

Midőn tehát, ismételve a fölebb mondottakat, 
azon kényszerűségi helyzetnél fogva, melyben va
gyunk, a szóban forgó törvényjavaslatot részletes 
vita alapjául elfogadom, egyúttal ajánlom hatá
rozati javaslatomat a t. háznak elfogadás végett. 
(Élénk helyeslés a bal oldalon.) 

Jámbor P á l j e g y z ő (felolvassa Tisza 
Kálmán határozati javaslatát.) 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : T. ház! (Halljiik!) Mielőtt magáról a 
határozati javaslatról elmondanám véleményemet, 
nem mellőzhetem, hogy Tisza Kálmán t. képviselő 
urnák az imént mondott beszédére néhány észre
vételt ne -tegyek. (Halljuk!) 

Azon kezdte beszédét, hogy első kötelesség 
tisztelni a törvényt, tisztelni eg3rszersmind a ház 
határozatait. Én azt hiszem, hogy nem egy al
kalommal adtam jelét annak, hogy igyekeztem 
mindenekben megfelelni azon határozatoknak, me
lyeket a ház hozott. A vád, melyet ellenem in
tézett, és mely végett, saját szavai szerint, ha 
nem is épen vád alá he'yezést, de megrovást és 
bizalmatlansági szavazatot szívesen alkalmazná 
irányomban, s ezt csakis azért nem teszi, mert 
sikert nem remél, (Derültség a jobb oldalon) eJőre 
is meg levén győződve, hogy a többség el nem 
fogadja. : megkímél tehát, hogy a parlament le 
ne járja magát; ennélfogva nem formulázott vá
dat, s így csak figyelmeztet, hogy azután jobban 
tartsam meg a ház határozatait. 

Hogy milyen volt a ház határozata, az, 
megvallom, a határozati javaslatból nem tűnik 
ki tisztán ; meglehet, azért, mert a javaslat sty-
laris förmulázása nem elég világos; a határozati 
javaslatnak e része következőleg szól : „az 1868. 
evideezember5-ki ülésben hozott határozat értel
mében 1870. september közepéig kell beterjesz
teni." Tehát ott szó van 1870-ről, most pedig 
csak 69-ben vagyunk; ugy hiszem, azt akarta. 
hogy hasonló határozat, mint az országgyűlés a 
a múlt évben hozott a jelen évi budgetre vonat
kozólag, alkalmaztassák az 1871 -ik évi költség
vetésre s az adótörvényekre: ez értelmet lehetett 
kihozni, azon magyarázat után, melyet szóval 
adni méltóztatott. 

Tudva van előttem, hogy a költségvetés be
adására nézve a múlt országgyűlésnek az volt 
végzése, hogy a költségvetés september közepéig be 
legyen terjesztve. Én részemről nyilváníthatom a 
t. képviselő urnák, hogy ezen határozatnak ele
get tehessek, még augusztusban az összes pénz
ügyminiszteri költségvetést, és pedig a költségve
tés legfontosabb részét, az összes fedezetet elké
szítem. 

Azonban, hogy valamely határozatnak ele-
7**x, 2* 
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get tehessünk, szükséges mindenekelőtt a lehető
ség. Miután pedig a t . ház elnapolván magát, 
első ülését nem september , hanem október 
közepén tar tot ta , elébb a költségvetést be se 
nyújthattam; de hogy a határozatnak lehetőleg 
eleget tegyek — hivatkozom a t . képviselőházra — a 
költségvetést mindjárt az első ülések egyikében 
azonnal benyújtottam. 

Ha a t. képviselő ur valakit fölkér, hogy 
hétfőn hozza hozzá azt, a mit megrendelt, és a t . kép
viselő ur hétfőn nincs otthon, hanem csak ked
den, vajon lehet-e megbízottját mulasztással vá
dolni ? A pénzügyminisztérium ez esetben ha
sonló helyzetben volt, mert a költségvetést nem 
terjeszthette előbb elé, mint a ház üléseit meg
nyitotta. 

Szólott azután a t . képviselő ur különösen 
a dohány monopóliumról; megemlített két igen 
fontos kérdést, mely az enquéte bizottság tár
gyalása alkalmával — a mint ki fog tűnni a 
bizottság nyomtatásban megjelenendő jelentésé
ből — a legfontosabb kérdések közé tartozik. 

Egyik, , hogy miképen lehetne a magyar 
dohány számára a külföldi piaczot ismét meg
nyerni és számára szélesebb eladási tér t nyitni? 

Képviselő ur állításának azon része, mely 
szerint a hazai dohány most a kiviteli kereske
dés tárgyát nem kéjaezi, nem egészen alapos : 
mert mindenkinek szabadságában áll a dohány
termelésre kijelölt területeken a külföld számára 
dohányt termelni, s azt hiszem, a csekély kivi
telnek oka az, hogy a jelenben a magyar ter
melők nem képesek oly dohányt termelni, mely 
a külföldi dohánynyal a versenyt képes legyen 
kiállani, (ügy van! jobb felől.) 

A második kérdés, melyet előhozott, s mit 
könnyen mindjárt eldönthetni hisz, s mi határo
zati javaslatában is foglaltatik, az a monopólium 
eltörlése. Hiszen t. ház, én részemről nagyon 
szívesen hozzá járulok a monopólium eltörléséhez, 
csakhogy, mint az enquéte-bizottságban is kimon
datott , előbb egy fontos és nehéz kérdés iránt 
kell tisztába jönni: t . i . , hogy azon sok millió, me
lyek a dohányegyedáruságból az állam-kincs
tárba befolynak, hogyan pótoltassák 1 

Miután a t . képviselő ur az eltörlésnek ha
ladék nélküli létesítése mellett nyilatkozott, bi
zonyára az iránt is tisztában van, hogy azon 
sok millió, melyeket most a dohány-egyedáru
ság hoz, mikép pótoltassák, minő uj adók ál
tal szereztessék be. Valójában, nagyon lekötelezné 
mind a minisztériumot, mind az enquéte-bizott-
ságot, ha ez iránti nézeteit velünk közölni mél
tóztatnék. Nem elég valamit roszalni, de helyette 
jobbat javasolni is kell tudni, (ügy van! jobb felől. 

Derültség.) Annyival inkább számolok pedi 
hogy a t . képviselő ur az iránt bizonyára igen 
hosszas és alaposan kidolgozott tervvel fog ben
nünket ezen nehéz kérdések megoldásában elő
segíteni, miután az enquéte-bizottság tárgyalá
sába az ellenzék részéről a legismertebb kapaci
tások, kikhez meghívást intézni bátor voltam, 
még eddig részt venni és bölcs tanácsukkal tá
mogatni nem méltóztattak. (Derültség.) 

Különben van szerencsém egy bizonyára ör
vendetes körülményt a t. képviselő ur beszéde 
után constatálni: azt t . i., hogy miután a t . 
képviselő ur, ki az ellenzéknek vezére, oly hatá
rozottan kifejezte azon kívánságát, mi az én 
legőszintébb óhajom is, hogy már egyszer vala
hára az adótörvényeket, az adók kezelésére és 
behajtására vonatkozó rendszabályokat, szóval 
az összes adóreformot rendszeresen tárgyaljuk, 
ezen nyilatkozata után azon reményt táplálom, 
hogy a hosszadalmas viták hevülése folytán az 
ellenzék időt fog engedni ezen fontos kérdések 
részletes és beható tárgyalására. 

A mi magát a határozati javaslatot illeti: 
méltóztassanak megengedni, hogy e tekintetben 
két körülményt emeljek ki. Mindaz, a mit a 
képviselő ur határozati javaslatában elmond, 
nem uj. Ez iránt már a ház elébb határozott, 
és ezen határozat folytán a minisztérium kész
séggel te t te meg a szükséges előkószitő lépése
ket. Tehát oly ügy iránt akar ujabb hatá
rozatot, melyre nézve a ház már elébb ha
tározott. Ujabb határozati javaslatot csak azon 
esetben látnók indokoltnak, ha a képviselő ur 
látható jelét mutathatná fel annak, hogy a 
minisztérium nem kivan az adóreformok iránt 
a ház várakozásának megfelelni. Ezt pedig tenni 
képviselő ur nem képes : mert alig záratott be 
az országgyűlés a múlt év végén, azonnal intéz
kedések tétettek minden adó nemnek reformja 
iránt, és nemcsak azon adónemekre nézve, a me
lyeket a képviselő ur felhozott, mert — ha nem 
csalódom, a szesz-adót, mely szintén fontos, úgy
szintén a sót, hozzáadva végre a legfontosabb 
adónemet, a földadót — kifeledte. A minisztérium 
mindezen adónemeket is tárgyalás alá vette és 
nem kételkedem, hogy ha más utón nem is, de 
legalább az újságokból tudja a képviselő ur, 
hogy a minisztérium szakbizottságokat hívott 
össze: megtette tehát a szükséges intézkedéseket. 
A szakbizottságok több hónapon át ülésezvén, 
már annyira készen vannak munkálataikkal, 
hogy azok rövididő alatt nyomtatásban megjele-
nendnek s igy mindenkinek módjában lesz a refor
mok iránt magát kellőkép tájékozni. Mindezek
nél fogva nem indokolt ezen határozat, mely a 
minisztériumnak oly valamit rendel, a mit a 
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minisztérium kivan is, akar is és fog is teljesí
teni. (Helyeslés jobb felől.) 

Miután tehát a határozati javaslat az iránt 
kivan határozni, a mit a ház már elhatározott; 
miután a minisztérium az előbbi határozatnak 
megfelelni kivan: ennélfogva azt tartom, hogy a 
jelen körülmények közt ezen határozati javaslat 
fölösleges. (Helyeslés jobb felől.) 

K ö r m e n d y S á n d o r : T. képviselőház! 
Midőn önök ott a honboldogitó túlsó oldalon a 
jelenlegi alapot megalkották, oly eldorádót Ígér
tek a nemzetnek, melyet ezen oldal, mint a ter
mészet törvényeivel ellenkezőt, épen nem akart 
készpénz gyanánt elfogadni, sőt mintegy kézzel-
foghatólag kimutatta, hogy biz az nem egyéb, 
— bocsássanak meg a talán inparlainentális ki
fejezésért — mint az elnyűtt osztrák feczli-banbó 
magyar kiadása. De önök utaltak a jövőre, a 
jövőben szerzendő anyagi és szellemi előnyökre, 
szemben az, önök szerint, akkor már ugy is csak 
papiralkotmányunk devalvatiójával, és utaltak 
arra, hogy majd a pesti réven visszaszerzik önök 
azt, mit a bécsi vámon elvesztettek. A nemzet 
várt, várt az önök vezérférfiainak 48-ból ismert 
hazafiságukban bizva, türelemmel: mert bizton 
hitte, hogy legalább oly ügyekben, melyek nem 
ütköznek a közösügyes noli me tangeré-be, akkép 
fognak eljárni, s mint bölcs hazafiak és politi
kusok már csak a nemzet megnyugtatása tekin
tetéből is, akképen fognak intézkedni, mint a 
kik közt a haza bölcse ül. 

De mit tapasztalunk, t . ház? Azt, hogy az 
egész boldogság, melyet önök ígértek, s melyet 
már 4 év óta folyton sehogy sem akarnak, sem 
nem érnek rá reálisaim, nem egyéb, * mint egy 
bűv-lámpa, — laterna magica — szemkápráztató 
varázslata, mely, midőn a kétkedő Tamásként 
kezünket a képre akarjuk tenni , hogy azt való
sággal is megfoghassuk, elenyészik, és ujjaink, 
fájdalom, csak sebeket tapintanak, és pedig hár
mas, nagy és mélyen tátongó sebeket. (A jobb 
oldalon: Nagyszerű !) 

Befelé, t . ház, hiányzik ugyanis — a mit 
pedig főképen Ígértek és a mi természetes kö
vetkezménye volna minden alkotmányos életnek 
— hiányzik a polgári szabadság, hiányzik még 
az egyéni szabadság is ; ott van példa reá He
ves- és Somogy megye. (Jobb felől derültség. Bal 
felől: Igás!) Kifelé hiányzik állami életünknek 
úgyszólván minden garantiája, a mi kevés ga-
rantia van is, csak papiros alkotmányban van le
téve, azt is eleszményiti inkább-inkább egy ál
lamférfiú német bölcsészete, a ki logikájának re-
tortáin keresztül egészen evaporáltatja azt, a 
mi kevés még kezünkbe adatott. 

Anyagi tekintetben mutatják hogy hogyan 
állunk, az ismét benyújtott adójavaslatok. Refor

málnunk kellene, t . ház, mindenben, és minden
ben csak foltozunk. (Igás! bal felől.) A t. pénz
ügyminiszter ismét a helyett, hogy gyökeres 
megoldását igyekeznék megkísérteni az adóügyek
nek a szerint, a mint a ház már kötelességévé 
is tet te , — elodázza az időt és alkalmat, és most 
ismét ide hoz egy sereg foltot. Pedig, t . ház, e 
foltok mindegyike lábunkon egy-egy tyúksze
münket nyomja, miért is első közóhajtáskép nyil
vánult már 1861-ben, midőn valamennyien az 
akkori és mostani divat helyett tetőtől talpig 
magyarba öltöztünk, hogy sarkantyús csizmáink
ról lerúgjuk ezen német foltokat, mik által ma
gyaros délczeg járásunk valóságos sántikálássá 
változik; és mégis takarékos pénzügyminiszterünk 
nem engedi, hogy e csizmát elnyűjük, mondván: 
„Jó gyerekek, nem érek rá ujat szabni." 

Igen, t . ház, mert nem is akar : mert hogy 
tud, ha akar, hogy tud gyorsan és határozottan, 
sőt erélylyel is intézkedni, sőt gyorsabban is, 
mint kellene, azt tanúsítja a temesvári fakér-
dés, a tegnap erélylyel keresztülhajtott határozat. 

Csak mézes madzagot húzogat a t. pénz
ügyminiszter ur a nemzet szájába; pedig higyje 
el a miniszter ur és jobb oldala, hogy a méz 
már egészen lekopott ezen madzagról, sőt már 
meg is keseredett a nemzet gyomrában, sőt maga 
a madzag is maholnap elkopik, és ha az állam
hajó szolgálatára más kötelékekről és máskép 
nem gondoskodik, cserben hagyhatja a miniszté
riumot — vajha ne a már nyakig úszó nem
zetet ! — legelső vihar jelentkezésére; pedig a fe
kete foltok már mutatkoznak. 

Szűnjék meg azért a tiszt, minisztérium és 
egyúttal a t . jobb oldal is folyvást azon politi
ká t követni, hogy: vakulj magyar! Ezen politi
kával, t. jobb oldal, nagyon gyanús színben tün
tetik önök fel a nemzet értelmességet, még a 
külföld előtt is ; folytonosan ezen politikával el
keserítik a nemzet kedélyét; folytonosan igy bi
zonyára elvesztik maholnap a nemzet bizalmát. 
(Jobb felől: Ne féljen semmit!) Folytonosan kocz-
káznak a nemzet jogaival, a nemzet kívánságai
val ; pedig a koczka egykor vakot vethet , és 
hogy folyvást ezen politikának követése máris 
igen sokszor vakot vetett a jobb oldalnak, azt 
hiszem, maga a jobb oldal sem tagadhatja; 
vagy ha tagadni akarná, hogy a nemzet, midőn 
eljött a pillanat a folyó évi választásoknál, hogy 
megítélje a jobb oldalnak egész politikáját, hogy 
szavazzon mintegy a fölött; íme, a múlt évben 
80 bal oldali képviselő helyett kétszer 80-at 
állított önök elé. (Fölkiáltások jobb felől: Hol van
nak? Bal felől: Itt vagyunk!) 

Épen ezen politikának következménye az, 
t . jobb oldal, hogy vannak megyék, melyek jobb 
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oldali képviselőik helyett mind bal oldali képvi
selőket állítottak önök elé. Es mit mondanak 
önök arra, t. ház í Azt, hogy földosztási vágyak 
és ígéretek tették ezt, holott pedig ez csak önök 
politikájának természetes következménye. (Fölkiál-
tások jobb felől! Dologra!) Önök politikájára tarto
zik, és igy a dologról szólok. Pedig, t. ház, azon 
nép, a melyiknek az ingyen adott sem kellett, bi
zonyára nem vádoltathatik sem földosztással, sem 
törvénytelen igényekkel. 

Hanem, t. ház, midőn 1861-ben az egész 
nemzet, a nemzet élén maga a mostani pénz
ügyminiszter ugy nyilatkozott, hogy ezek az 
adónemek, melyeket a törvénytelen provisorius 
kormány hozott be, gyűlöletesek; hogy ezeket a 
nép, a nemzet megunta, hogy ezek a nép er
kölcsét, jellemét megrontják, hogy tehát ezek a 
nemzeti jellem megóvása tekintetéből is, mielőbb 
elvetendők; midőn maga a pénzügyminiszter ur 
is igy nyilatkozott, hogy az adó már oly nagy, 
hogy az magát az adózó nép törzsvagyonát tá
madja meg, tehát ezen indokból és szempontból 
is az alkotmányos élet behozatalát követelte ; és 
ugyanezen irányban oly képviselők által is, a 
kik most folyvást a jobb oldalnak ezzel ellen
kező politikáját követik, ugyanily nyilatkozatok 
és Ígéretek tétettek a népnek : igértetett ugyan
is az adónak lejebb szállítása, az ily gyűlöletes 
adónemek megszüntetése nyíltan igértetett; és 
most hol állunk, t. ház, önök ígéreteivel és a 
nemzet a pénzügye vezetőjének amaz ország'vi
lág szine előtt tett nyilatkozatával szemben ? Ott 
állunk, t. ház, hogy mindazon gyűlölt adónemek 
cum appertinentiis, tudniillik a financzokkal és 
hozzátartozókkal együtt fenállanak most is ; ott 
állunk, t. ház, hogy az adó nemhogy leszállit-
tatott volna, de még inkább fölebb emeltetett. 

íme, t. ház, itt van annak kulcsa, és azt 
hiszem, a dologhoz szólottam; itt van annak 
kulcsa, hogy miért nyilatkozott a nemzet akként 
a legközelebb múlt választásokban, a melyek el
lenében önök, hogy politikájokat fedezzék, rákül-
döttek a somogyi bárány népre egy farkast, 
(Jobb felől nagy derültség) hogy rákiáltsa: „mit za
varod a vizünket!" íme, t.jobb oldal, itt van a 
következmény, tudniillik az, hogy oly egyének 
helyett is, a kiket azelőtt büszkeségének tartott 
egy-egy megye, a népek küldöttek oly férfiakat, 
kik a színaranyhoz képest, mihez rozsdának nem 
volna szabad férni, ugy szólva, nem egyebek — 
mint például csekély magam is — mint egy da
rab nyers vas; (Jobb felől: Igaz!) de mert azo
kat a t. ház csak luxus-czikkeknek tartotta, ki
ket használni nem tud, a vasról pedig ugy tudja, 
hogy, ha másra nem, legalább fejszének és ka
lapácsnak lehet használni, (Jobb felől derültség) 
ha a tuskó repedni nem akar. 

En ez alkalomkor tehát , t. ház, mert oly 
tárgy forog szőnyegen, mely az egész nemzetre 
nézve lényegesen érdekes, és a mely a gyakor
lati politikának mintegy hévmérője, kérem önö
ket, szakítsanak már egyszer valahára azon po
litikával : (Jobb felől: Oh ) mert higyék el, még 
egy választás, s a nemzet maga fog szakítani 
önökkel; (Jobb felől derültség) és higyék el, hogy 
ez oldal nem megrontani, hanem javítani akarja 
önöket. (Dologra! jobb felől.) 

En tehát önök politikáját és az önök mos
tani határozati javaslatát épen a nép java, az 
önök által a népnek tett Ígéretek szempontjából 
nem követhetem: mert nem akarom azt, hogy 
a nép végre még bizodalmát is veszítse a kor
mány iránt; sőt ellenkezőleg azt akarom, hogy 
lássa a nép, hogy csakugyan nagy különbség 
van a közt, hogy ha absolut kormány, s a közt, 
ha alkotmányos kormány kormányoz, nagy kü
lönbség van a közt, ha Bécsből, s a közt, ha 
Budáról kormányoztatik; hogy a nép valahára 
gyakorlatilag, kézzelfoghatón beláthassa mindezt, 
önök folt hátán folt törvényjavaslatuknak hatá
rozottan ellene szavazok. (Helyeslés a szélső bal 
oldalon.) 

H o f f m a n n P á l : Nem kívánok előttem 
szólott képviselő ur beszédére válaszolni, mert 
miután ő beszéde elején ezen oldalt honboldogitó 
oldalnak nevezé, azt véltem, hogy beszédének 
többi része — épen azért, mert elején e meg
nyugtató nyilatkozatot tette — demonstratiója 
leend ama bevezetésnek, hogy a ház jobb oldalán 
ülő a honboldogitó párt, és igy nem is ügyel
tem beszéde további folyamára. Röviden fogom 
tehát csupán a határozati javaslatra vonatkozó 
nézeteimet elmondani. 

En tökéletesen helyeslem azt:, mit a javas
lat czéloz, t. í., hogy a budget beterjesztése oly 
időben történjék, hogy azt kellő alapon és ala
possággal lehessen tárgyalni. Ugyanez volt czélja 
a t. képviselő ur által idézett már előbbi hatá
rozatnak; és csak fclZ cl kérdés: mi oka annak, 
hogy e határozat már ez idén meg nem tarta
tott ? Hogy a ház által ülésezéssel eltöltött idő — 
mennyiségét tekintve — nem kevés arra nézve, 
hogy a budget alaposan tárgyaltassék, azt min
denki könnj-en beláthatja. Oly ház, mely éven-
kint 8—9 hónapon át ülésez, bizonyára talál
hatna elég időt arra , hogy a budgetet kellő 
alapossággal tárgyalhassa. A baj tehát semmi 
esetre sem fekszik azon időmennyiségben, me-̂  
lyet a törvényhozás, jelesül a képviselőház, a köz
ügyek elintézésére évenkint fordit; hanem az ok, 
mely miatt mindamellett nincs elég időnk azokat, 
miket nagyobb alapossággal kelene tárgyalni, 
csakugyan ekként is táralgyalni, nézetem szerint 
azon hiányos oekonomiában fekszik, melyet mi, 
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a z egész ház, kénytelenek vagyunk eljárásaink
ban követni. Én t . i. azt tar tom, ezen határo
zati javaslat jobban lett volna adressálva, ha nem 
a képviselőházhoz intéztetik, hanem ha a t . kép
viselő ur azt, mit határozati javaslatával elérni 
akar, képes leende saját pártájnak körében esz
közölni; (Helyeslés jobb felől) és igy azon anomá
liának vége szakadjon, hogy a kormány 8—9 
hónapig folyton ostromállapot alá helyezve, 
kénytelen ez időt oly ügyekkel eltölteni, melyek 
semmi nyomatékkal nem birnak. Mig ezen álla
pot tar t , nézetem szerint, bármennyiszer mondja 
ki a ház határozatilag azt, hogy a budget kellő 
időben terjesztessék a ház elé, ezt elérni nem 
fogjuk, ha nem fogunk az idővel gazdálkodni és 
nem teszünk válogatást azon tárgyak közt, me
lyek tárgyalása szükséges, és azon tárgyak közt, 
melyek csak tisztán ellenzéki viszketegből hozat
nak fel. (Mozgás, ellenmondás bal felől.) Bocsána
tot kérek, szívesen visszavonom e szavamat, és 
azt mondom, hogy csupán az ellenzék jogosult 
taktikájából következnek. (Derültség jobb felől.) 

Nagy anomália is rejlik e határozati javas
latban ; hivatkozás történik abban egy határo
zatra, melyben meghagyatik a minisztériumnak 
épen az, a mit ezen javaslat mond, és nem vé
tetik tekintetbe a merő lehetetlenség, mely ezen 
határozatnak kivitelét gátolja s a háznak általam 
épen emiitett idővel nem gazdálkodó eljárása által 
okoztatik. Epén azért nem tartom tehát szüksé
gesnek, hogy e határozati javaslat elfogadtas
sák, mivel e tekintetbem már hozatott egy ha
tározat. 

Én e határozati javaslat alkalmából csak 
azon kérést intézem a t . ház azou oldalához: 
méltóztassék azon határozatnak, mely már léte
zik, és azért nem szükséges, hogy még egyszer 
kimondassák, — kivitelét lehetővé tenni az által, 
hogy a ház tárgyalásaiban az időre nézve na
gyobb oekonomiával járhasson el. (Helyeslés jobb 
felől.) 

S i m o n y i Lajos b.: T. ház! Hogy a 
közvetett adók hasznot hajtanak-e az országra 
nézve, vagy pedig kárt okoznak annak vagyo-
nosodása szempontjából, arra nézve az állam
gazdák tisztában nincsenek, és ez köztük vita 
tárgyát képezi. De a tekintetben megegyeznek 
valamennyien, hogy a közvetett adók csak azon 
esetben válhatnak az országnak hasznára, ha 
azok czélszerüleg kezeltetnek. Mert sokszor nagy 
jövedelmet huz az állam egy közvetett adóból, és 
ezért sokan azt hiszik, hogy ez által az állam
nak nagy . haszna van: pedig ellenkezőkóp tör
ténik : mert az ezen közvetett adóból beszedett jö
vedelem épen az egyesek vagyona csorbításá
val történik, és igy nincs az államnak hasznára, 
hanem ellenkezőkép kárára. Hogy . a közvetett 

adók czélszerüen kezeltessenek, erre vonatkozik 
t. barátom Tisza Kálmán képviselő ur inditvá-
nya, és azért én azt helyesnek találom, de kü
lönösen azért is pártolom azt, mert kimondja, 
hogy a dohány-egyedáruság lehetőleg rövid idő 
alatt szüntettessék meg. Mert ámbár az állam
gazdák a tekintetben, hogy t. i. a közvetett adók 
hasznára vagy kárára vannak-e az államnak, nin
csenek tisztában; arra nézve azonban, hogy a 
monopóliumok, de különösen hogy a dohány
egyedáruság káros az államra nézve, valameny-
nyien megegyeznek: mert az akadályozza a ke
reskedelmet, átalában az egyesek vagyonosodá-
sát, és különösen ellenkezik még a szabad föld 
eszméjével is, mert szabad ember csak ott lehet, 
hol egyszersmind szabad a föld is. Nem szabad 
pedig a föld , ha vannak oly termények, 
mint jelen esetben a dohány, melyeknek terme
lése csak engedelem mellett eszközölhető. 

Nem akarom én a dohány egyedáruságát 
rögtön megszüntetni, mert azt lehetetlennek tar
tom, hogy az néhány hónap alatt azonnal szün
tettessék meg, de ugy a mint az ezen határozati 
javaslatban kitüzetik, hogy annak idejében az 
igen t. pénzügyminiszter ur részéről történjék elő-
terjesztvény, ezt csakugyan czélszerünek és szük
ségesnek látom. 

De különösen kiemelendőnek látom ezen ha
tározati javaslatból azt is, hogy szóiittassók fel a 
pénzügyminiszter ur, mint a múlt évben, hogy a 
jövő év sept. közepéig terjeszsze elő az azután 
következő év előirányzatát. Szükséges ez, mert 
ha a budget nem terjesztetik elő annak idejé
ben, legfölebb sept. 15-ig, akkor valóságos bud-
get-tárgyalás nem is lehető,. mert én azt hi
szem, hogy mystificáltatnék ez által mind az or
szággyűlés, mind az ország, hogyha mi néhány 
nap alatt átnyargalnánk a tételeken, a mint azt 
eszközöltük a múlt évben, és talán eszközölni 
fogjuk, ámbár én azt máskép óhajtanám, ez év
ben is, hogyha mi azt rendes budgettárgya-
lásnak tekintenők. 

Az igen tisztelt pénzügyminiszter ur menti 
magát, hogy nem volt lehetőség arra nézve, 
hogy a háznak határozatát teljesítse, és én rész
ben mentem is ő t : mert nem egyedül ő volt az 
oka, hogy a budget nem terjesztetett elő, ha
nem azon institutió, mely szerint először egy 
más testületnek kellett a budget egy fő részét 
megállapítani, és azért bocsásson meg a t. pénz
ügyminiszter ur, ha mi hétfőn nem voltunk otthon : 
mert annak nem mi voltunk az okai, hanem az, 
hogy ezen képviselőháznak nagy része még va
sárnap Bécsben volt, és a pénzügyminiszter ur 
is nem kedden, hanem pénteken adta át a bud-
getet. 
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A mi Hoffmann Pál képviselőtársam észre
vételét illeti, hogy a budget azért nem tárgyal
ható rendes időben, hanem mindig oly későn, 
mert az ellenzék itt akadékoskodik, és itt taeti-
eai szempontból oly vitákat idéz elő, a melyek 
nem lényegesek; én részemről nem ezen okok
nak tulajdonítom, hanem annak, mint előbb is 
emlitém, hogy a budgetet nem egyedül ezen ház 
határozza meg, hanem egy' oly testület, mely e 
házon kivül több hónapot tölt el a budget 
megállapításával. 

Mindezen okoknál fogva, mert óhajtom, hogy 
a közadók czélszerüen kezeltessenek, mert óhaj
tom azt, hogy a dohánymonopolium lehető rö
vid idő alatt megszűnjék, és mert óhajtom azt, 
hogy a budget csakugyan a jövő év közepén 
vagy legfölebb sept. 15-én terjesztessék elő, ezen 
indokoknál fogva Tisza Kálmán t. barátom hatá
rozati javaslatát a ház t. figyelmébe és pártolá
sába ajánlom. (Élénk helyeslés a bal oldalon.) 

T i s z a László: T. ház! Igen röviden 
kívánok a dologhoz szólani, csak néhány meg
jegyzést téve az igen tisztelt pénzügyminiszter 
ur szavaira. 

0 hivatkozott a ház tudomására arra nézve, 
hogy igyekszik a ház iránti tiszteletét végzései 
teljesítésével bizonyítani. Ez állítása ellen egy 
példa már fel volt hozva, én bátor leszek egy 
másik példát felhozni, a melyben már nem csak 
egy határozatnak, de fenálló törvénynek végre
hajtásáról van szó. Ez a törvény, a nélkül, hogy 
hosszasan kiterjeszkedném arra, az 1868. XXI. 
törvényczikk. Ennek 108-ik §-a egyfelől épen 
pénzügyminiszter urnák is kötelességévé teszi 
azt, meghosszabbitván a jövedéki bírósági el
járásra nézve az eddigi módot 1869. decz. 31-ig, 
hogy idő közben, tehát a hozott határozat nap
jától fogva 1869. dec. 31-ig, ezen eljárásra nézve 
törvényjavaslatot terjeszszen elő. A t. pénzügy
miniszter ur méltóztatott említeni, hogy ezen 
1868-ki XXL törvényczikk értelmében adott be 
egy okmányt a pénzügyi bizottsághoz, mely még 
letárgyalva nincs. Ez ugy tudom csak az akkori 
határozat érvényének meghosszabbítását tár-
gyazván , nem felel meg az idézett 108-ik 
§-nak, mely azt rendek, hogy ezen tekintetben 
folyó évi december 31-ig törvényjavaslat terjesz
tessék elő, legkevésbbé sem szól tehát azon tisz
telet mellett, melyet pénzügyminiszter ur oly 
fennen hangoztatott. Azonban nem megrovásul, 
csak szerény figyelmeztetésül kívánom ezt mon
dani, arra, hogy a hónapok mulasztását a még 
hátra levő 28 nap alatt méltóztassék a t. pénz
ügyminiszter ur helyre pótolni, és a ház. vagyis 
itt már a szentesitett törvény iránti tiszteletét 
tényleg tanúsítani. (Helyeslés a bal. oldalon.) 

Ezeket elmondván, alig marad egyéb mon

dandóm, mint kiegészíteni pénzügyminiszter 
urnák azon szép , és ugy látszik , a ház 
egy részénél nagy tetszésben részesült hason
latát (Felkiáltás jobb felöl: Ugy van!) a hétfő
ről és keddről. (Halljuk!) Ha én, t. ház, veszek 
valakitől valamit azon meghagyással, hogy azt 
hétfőn hozza meg, és én akkor otthon nem va
gyok, kétségkívül nem ő a hibás, hanem én, bár 
Simonyi Lajos barátom fényesen kimutatta, hogy 
a miniszteri hasonlat e tekintetben is sántikál. 
De kérdem, t. ház, hogy áll a dolog akkor, ha 
p. o. ezen vett tárgy egy zsák dió talált lenni 
(Halljuk!) és ezt egészben hétfőn kellett és ked
den lehetett is volna az illető kifizetett eladónak 
hazaszállítani, ha ő e helyett hoz kedden 10 
darabot, szerdán ismét 10-et, és ugy az egésu 
zsák diót -lassankint 10 hónap alatt szállítja el! 
Az-e akkor a hibás, ki a zsák diót hétfőn át 
nem vette, vagy az, ki a zsák diónak egyszerre 
szállítása helyett, azt, az alku világos szavai el
lenére, kötelességmulasztólag csak ugy csip-csup 
apránkint hozza meg ? {Helyeslés a bal oldalon.) 

Ezeket előre bocsátva, t. ház, bátor va
gyok kijelenteni, hogy mind czélszerüségi, mind 
azon szempontból, mert hiszem, hogy a ház vég
zéseinek ismételt és ismételt megújítása tán meg 
fogja azoknak az annyira szükséges miniszteri 
tiszteltetést szerezni, pártolom a miniszteri tör
vényjavaslatokhoz pótlólag beadott határozati ja
vaslatot. 

S i m o n y i E r n ő : Én az adóügyek
nek orvoslását, mely az adók valamennyi ne
mére nézve szükséges, megvallom, inkább várom 
egy oly országos enquéttetől, melyre nézve Irányi 
Dániel képviselőtársam tegnapelőtt törvényjavas
latot tett a ház asztalára, mintsem ideiglenes 
rendszabályoktól. Nem is szólanék a tárgyhoz, 
ha vita közben olyanok is nem mondattak volna, 
miket, nézetem szerint, megjegyzés nélkül hagyni 
nem lehet. A pénzügyminiszter ur tiltakozott azon 
állítás ellen, hogy a kormány eljárása a parla
menti tekintélynek lerontására szolgálna. 

Felfogásom szerint, t. ház , semmi sem 
rontja le jobban a törvényhozás tekintélyét, 
mint ha a törvényhozás a nép irányában idő
ről időre ígéreteket tesz, melyeket be nem vált
hat. (Helyeslés.) Kétséget nem szenved pedig, 
hogy múlt évben a ház határozatokat hozott, 
törvényeket alkotott, melyekben bizonyos adó
nemeket csak a jelen év végéig szavazott meg, 
természetesen azon Ígérettel, hogy a jelen év 
vége előtt gyökeres reformokat terjeszt a ház 
elé ezen adókra nézve, s az országgyűlés által 
hozandó törvény alapján fognak ezen adók be
szedetni, eltöröltetni vagy megváltatni; most pe
dig, midőn bekövetkezett volna az, hogy a ház 
erre vonatkozó igéretét beváltsa, most a minisz-
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terium előáll egy uj tőrvényjavaslattal és azt 
mondja, szavazzátok meg az adókat még egy 
évre, igen természetesen megint, ha nem is 
egyenesen kifejezett, de mindenesetre azon el
hallgatott feltétel mellett, hogy majd addig ta
lán készen leszünk, és reformálni fogjuk az adó
kat; de én egyátalában nem vagyok bizonyos, 
akár mennyire óhajtanám is, hogy a jövő évben 
már ilyenkor tökéletesen azon állapotban legyünk, 
hogy az adók iránt egészen gyökeres változta
tásokat tehessünk. Részemről az ilyen rövid idő
szakonkinti elhalasztást és Ígéretek tételét, meg
vallom, a törvényhozás tekintélyének föntartásá-
val megegyeztethetőnek nem tartom. Inkább 
óhajtanám azt, hogy a nemzet egj*szer látná, 
hogy minő helyzetben vagyunk. Kellemetlenül 
fogja ez a nemzetet érinteni, kétségkívül, de 
végre is inkább megnyugszik benne, ha egyszer 
megtudja, hogy 10 évig tart még ezen állapot, 
mint ha esztendőről esztendőre Ígéretek tétetnek, 
de meg nem tartatnak. 

Azt mondotta a pénzügyminiszter ur, hogy 
á múlt országgyűlés eloszlatása után azonnal 
enquéte-ket léptetett életbe több adónemre nézve. 
0 ugy mondta, hogy azonnal az országgyűlés 
eloszlatása után; én inkább azt mondanám, hogy 
az uj választások után léptette életbe az enqué-
teket. De bármikor is történt az enquétek ösz-
szehivása, méltóztassék nekem elhinni a minisz
ter ur. hogy ha az ilyen enquétek iránt bizal
mat akar ébreszteni az országban, legyen szives 
a bizottságot nem egy pártból, hanem pártte
kintet nélkül az egész országból összeállítani. 
(Felkiáltások : Ugy történt!) Azon adónemre nézve, 
melyet igen igazságosan a miniszter ur a leg-
terhesebbnek nevezett, a földadóra nézve összehí
vott enquétében az ellenzéknek csak egyetlen 
egy tagja volt, tudtomra, Ghyczy Kálmán. Nem 
azért mondom ezt, mintha az ellenzék befolyást 
akarna az enquétekre gyakorolni; hanem azért, 
hogy, ha már ily enquétek összehivatnak, legye
nek azok olyanok, hogy az országban bizalmat 
gerjeszszenek ; tehát ne csupán egy pártból, az 
uralkodó pártból, mely t. i. a kormányt támo
gatja, legyenek tulnyomólag összeállítva, mert 
bizony akkor bizalmat még akkor sem fognak 
gerjeszteni, ha rendelkezéseik a legjobbak len
nének. 

Méltóztatott a pénzügyminiszter ur említeni, 
hogy több bizottság már annyira készen van, 
hogy munkálatai nem sokára ki fognak nyo
matni, és a közönség kezeiben lesznek. Megval
lom, örömmel hallom ezt, bár az imént előmon
dott okoknál fogva alig ha remélhetem, hogy az 
enquétek munkálkodását az ország bizalommal 
veendi, és kielégítőknek tartandja; de szeretném, 
ha ezen készen levők közt a dohányadó iránti 
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munkálat is foglaltatnék: mert akármit mond
junk, ez nagyon gyűlöletes neme az adónak. 
Igaza van a pénzügyminiszternek, hogy az eb
ből befolyó nagy jövedelmet valahonnan pótolni 
kell; épen azért szeretném, hogy ez ügy részre-
hajlatlan és beható vizsgálat alá vétessék, s en
nek nyomán javaslat tétessék. 

Abban nem értek egyet t. pénzügyminisz
ter úrral, hogy ha Tisza Kálmánnak nem tet
szik a pénzügyminiszter ur törvényjavaslata, hát 
nyújtson be egyet Tisza Kálmán. Erről már több 
ízben volt szó; és én meg vagyok győződve, 
hogy ha Tisza Kálmán azon a széken fog ülni. 
melyen most pénzügyminiszter ur ül, akkor 
érezni fogja azon kötelesség teljesítésének szük
ségét, melyre őt miniszter ur most felhívta. Ezen 
kötelesség a felelősséggel együtt jár,- és azt mon
dani, tegyétek ti a munkát, mi majd csak ural
kodni fogunk: arra, ugy hiszem, egy ellenzék 
sem fog vállalkozni. (Tetszés a bal oldalon.) 

De mind ennél, megvallom, inkább vártam 
volna akár mit, mint azon leczkét, melyet az el
lenzék kapott Hoffmann képviselő úrtól. Azt 
mondja Hoffmann képviselő ur, maradna a bud-
get tárgyalására elég idő, elég idő volna min
denre, hogy ha a törvényhozás ideje oly tárgyak
kal nem foglaltatnék el , melyek legtöbbször 
semmi fontossággal nem birnak ; és azt mondja, 
hogy ez bizony sokszor csak ellenzéki viszketeg-
ből történik. Méltóztassanak megengedni, néz
zük a múlt országgyűlést, vagy a jelen ország
gyűlés lefolyását : vajon az ellenzék vesztege
tett-e vagy pedig a kormány több időt? Azon 
vitát, mely öt napon át húzódott és csak teg
nap végeztetett be, vajon mi idéztük azt elő? 
(Nagy derültség a jobb oldalon,) vajon minekünk 
kellett az, hogy a ház bizalmat szavazzon vala
kinek, a ki ellen senki bizalmatlanságot nem ta
núsított 1 (Felkiáltás a jobb oldalon. Még ennél 
rosmbbat is!) A pénzügyi bizottság indítványt 
terjesztett elő és az ellenzék azt mondta, helyes, 
fogadjuk el ezen indítványt és utasítsuk a kor
mányt, hogy e szerint járjon el. De bizalmat
lanságról szó sem volt, hanem a tisztelt pénz
ügyminiszter urnák eszébe jutott, hogy ez bizal
matlanság volna, és felhívta a házat, hogy neki 
bizalmat szavazzon és ezen megtisztelés, ezen bi
zalmi szavazat öt napjába kerül az országgyű
lésnek. (Ugy van! bal felől.) így történt a nyá
ron is. A legsürgősebb dologidő volt; Magyarország 
földmivelő-ország, és a földmivelés kétségkívül 
legfontosabb foglalkozása a nemzetnek; a ház 
hetekig tartatott össze, miért? hogy oly törvény 
szavaztassák meg, mely sem akkor, sem most, 
sem jó ideig ezután életbe léptethető nem lesz. 
(Ugy van! bal felől.) Az ellenzéknek műve volt-e 
ez? Nem lett volna sokkal czélszerübb, az adó-
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nemekről vitatkozni, a melyekre okvetlenül kell 
tőrvényt alkotni 1 Nem lett volna czélszerübb az 
államköltségvetéssel foglalkozni, mint olyan tör
vényekkel, melyek majd talán a jövőben, még az 
Isten tudja, vajon a jelen minisztérium által 
vagy mások által fognak csak életbe lépetni? 
(Derültség.) Most is, midőn már deezemberben va
gyunk, (Halljuk!) tehát már az utolsó perezek
ben, mikor behatólag kellene tárgyalni az állam
számadásokat, a költségvetést, most vadászati 
törvény terjesztetik elénk. Ez valóban rettene
tes fontosságú tárgy. (Felkiáltások: Még nem tár
gyaltuk!) Igaz, hogy még eddig nem tárgyaltuk, 
de legközelebb fogjuk tárgyalni. Nem tagadom, 
hogy a vadászati törvénynek is meg van a maga 
fontossága; hanem hogy az oly sürgős legyen, 
hogy az évi ülésszak utolsó perczeiben a budget 
tárgyalásától megvonja az időt: ezt egyátalában 
el nem ismerhetem. De mindennek nem mi va
gyunk okai, nem mi nyújtjuk be, nem mi kez
deményezzük a törvényjavaslatot. 

Meg nem foghatom, hogy Hoffmann képvi
selő ur hogyan okoztathatja az ellenzéket, ar
ról, hogy mi vesztegetjük az időt oly tárgyak
kal, melyek nem fontosak : mert ha azt hiszi, 
hogy nekünk még megvitatni sem kell azon tár
gyakat, melyek a törvényhozás elé • hozatnak, 
ha a törvények megvitatását tekinti idővesztege
tésnek : akkor igenis mi vesztegetjük az időt, 
akkor magamat is bűnösnek vallom e tekintet
ben , hanem reményiem, hogy az ország leg
alább ezen bűnömet meg fogja bocsátani: mert 
azt nem hiszem, hogy a törvényhozónak bármely 
részen üljön is, föladata csak az lenne, hogy a tör
vényeket egyszerrüen megszavazza, a nélkül, hogy 
azoknak jó és rósz oldalai megvitattassanak és 
kiderittessenek. Azért részemről mondom, azon 
leczkéket, melyeket Hoffmann Pál képviselő ur 
ta r to t t , egyátalában el nem fogadom. 

•Az adóreformot, mint mondom, kiválóan 
egy országos bizottság művétől várom, melyre 
nézve egy törvényjavaslat fekszik a ház aszta
lán, és reménylem, hogy a t . ház, mihelyt az idő 
engedni fogja, mihelyt az adótörvényeken, és 
költségvetésen keresztülmentünk, tárgyalás alá 
fogja azt venni. (Helyeslés hal felől.) 

E l n ö k : Szólásra többé senki sincs fölirva. 

Lónyay M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : Ha senki sincs fölirva, akkor én 
vagyok bátor egy pár szóval válaszolni Tisza 
László t . képviselő urnák, ki a XXI. törvényezikk 
108. §-ára hivatkozva , a mely a pénzügyi 
és igazságügyi miniszterekre bizta a jövedéki 
bíróságok iránti törvényjavaslat kidolgozását ós 
beterjesztését, fölhozza ezen tényt, mint ujabb 

bizonyságot arra nézve, hogy a minisztérium 
nem tesz eleget a hozott törvénynek. 

A mi a törvény intézkedését illeti, ez ek
ként szól: „A pénzügyi és igazságügyi miniszte
rek fölhatalmaztatnak a jövedéki bíróságok eljá
rási szabályait az 1869-ik évi deczember 31-ig 
a pénzügjd bíróságoknál fentartani, eljárásuk 
végleges szabályozása czéljából törvényjavaslatot 
fogván időközben előterjeszteni." 

A mi a részletes törvényjavaslatot illeti: 
azt én idejében elkészítettem, de közbejött, hogy 
az országgyűlés a bíróságoknak rendezéséről tör
vényt hozott, még pedig sokkal később, mint az 
emiitett törvény alkot ta tot t : miután a bíróságok 
rendezése küszöbön áll, és miután, azt hiszem, 
akkor járok el czélszerűen, ha ily törvényjavas
latban nem külön jövedéki bíróságok, hanem a 
rendes bíróságok elé kívánom a jövedéki kihá
gások esetei fölötti bíráskodást terjesztetni; azt 
hiszem, akkor követem a törvényhozás intentióit, 
midőn egy később hozott törvény rendeletével 
kívánom az ofy fontos tárgyat öszhangzásba 
hozni, mint a minő a jövedéki kihágások esetei 
fölötti bíráskodás. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Ez volt eljárásom oka, és azt hiszem, a t . 
képviselő ur talán helyeselni fogja azon in
dokot . . . . 

T i s z a L á s z l ó : Nem! 
L ó n y a y M e n y h é r t p é n z ü g y m i 

n i s z t e r : . . . . melynél fogva a minisztérium 
nem ideiglenes módon kivánt néhány hónapra 
valamely ideiglenes állapotot törvényesíteni, ha
nem már oly javaslatot kivan beterjeszteni, a 
mely a rendes bíráskodási és törvénykezési rend
szerrel van egyhangzásban. (Helyeslés jobb felől.) 

Ez volt — mint mondám — az indok, 
mely a minisztériumot arra indította, hogy most 
részletesen kidolgozott szabályokat ne terjeszszen 
a ház elé; a minisztérium azonban fölterjesztette 
a törvényt, miután mindezen oknak fölsorolása 
mellett ezen tárgyról törvényjavaslatot terjesz
t e t t a ház elé, mely a pénzügjd bizottsághoz 
lőn utasítva, és a mely szerint a meghatalma
zás 1870. deczember 31-éig meg lenne hosszab-
bitandó. Midőn tehát e törvényjavaslat indokai
val együtt a t. ház előtt fog tárgyaltatni, akkor 
fog a ház az iránt határozni: vajon kiván-e ezen 
tekintetben félszeg, ideiglenes eljárást életbe lép
tetni, mielőtt a bíróságok rendeztetnek ? (Helyes
lés jobb felől.) 

Méltóztassanak megengedni, hogy még egy 
körülményt említsek föl, melyet fontosnak tar
tok Tisza Kálmán képviselő ur határozati javas
la tára nézve. (Halljuk!) 

Tisza Kálmán képviselő ur határozati ja-



80. országos ülés december 3. 1869. 19 

vaslata a budget tárgyalásának határnapjául szep
tember 15-ét tűzi ki. Én megvallom, hogy ha 
rendes viszonyokat kivánunk, ha t. i. egyszer az 
államháztartás iránti határozatok hozatalánál 

. czélszerüen akarunk eljárni, óhajtandó, hogy az 
év elején tartassanak a delegátiónális ülésezések, 
és — ha még lehetséges — ez az én óhajtásom 
és szándékom, még szeptember előtt is terjesz
tessék a költségvetés a ház elé. Ha például már 
januárban vagy februárban tartja a delegátio 
üléseit, semmi sem akadályozhatja a minisztériu
mot abban, hogy előbb is, mint szeptemberben, 
például aprilban vagy májusban beterjeszthesse 
a költségvetést. 

Miután ezt óhajtom, és miután — megle
het — el is érhető, hogy még september előtt, 
talán még a nyári szünetelés ideje előtt is elő
terjesztessék a budget, nem kívánnám a ház ke
zét megkötni azon irányban, hogy már bizo
nyos határidő tűzessék ki a költségvetés elő
terjesztésére. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

T i s z a K á l m á n : T. képviselőház ! Mi
után senki sincs fölírva a szólásra, szabad legyen 
mint indítványozónak pár szóval felelnem az in
dítványom ellenében fölhozottakra. 

Az igen t. pénzügyminiszter u r , először is 
azt méltóztatott mondani, hogy ő a deez. 5-ikei 
határozatot nem érti. Valóban a tények csak
ugyan azt látszanak mutatni, hogy azt nem ér
tette. De én azt hiszem, hogy elég tisztán kife
jeztem, mi volt annak rendelkezése. Rendelkezése 
annak az volt, hogy september közepéig a bud
get egészen előterjesztessék. 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : Nem látszik ki belőle! 

T i s z a K á l m á n : Azt mondja a t. pénz
ügyminiszter ur, hogy ez nem látszik ki az én 
indítványomból. Erre azt felelem, hogy én azon 
nézetből indultam ki, hogy nem szükséges azt 
szóról szóra oda igtatnom, mert azt gondoltam, 
hogy a ház határozata iránt tisztelettel viseltető 
miniszter és a ház tagjai fogják tudni, hogy mi 
van benne. 

Különben, miután ugy látszik, hogy nem 
tudták vagy' nem tudják, vagy nem akarják 
tudni, tehát megmondom, hogy mi van abban a 
deczember 5-ki határozatban. Az van, a mit első 
beszédemben is tisztán és határozottan kifejez
tem : hogy a 70-ki évről szóló budget 1869-ki 
szeptember közepéig a ház asztalára letéve le
gyen, és én az én határozati javaslatomban azt 
mondom, hogy ezen határozat értelmében, vagyis 
azzal megegyezőleg, mint első beszédemben is 
megjegyeztem, mondom, megegyezőleg azzal, a 
mit a ház már irányul kitűzött, a 71-ki budget 

pedig 18 70-ki szeptember közepéig legyen be
terjesztve. 

Különben, ha nem elég világos javaslatom, 
és csak ez az akadály, akkor valóban igen köny-
nyü egy pár szó hozzátételével segíteni a dolgon, 
és a határozatlan szerkezet az el nem fogadás
nak indoka semmikóp sem lehet, mert az el nem 
fogadásnál nem az a kérdés, hogy teljesen tisz
ta-e a szerkezet; hanem az, hogy elfogadható-e 
az, mi a határozati javazlattal czéloztatikl és ha 
ez elfogadható, akkor csak tisztábban kell kife
jezni. Azt hiszem, hogy ebben a t. minisztérium 
igen nagy segítségünkre lehetne, mert hiszen 
országszerte ismeretes, hogy az ő törvényjavas
latai igen eorreetek és tisztán vannak szerkesztve. 
(Derültség a bal oldalon.) 

Különben az igen t. miniszter ur épen mos
tani beszédében azt méltóztatott még fölhozni 
határozati javaslatom ellen, hogy ő nem fogad
hatja el, s akkor már, ugy látszik, hogy értette 
annak tartalmát, hogy szeptember 15-én tárgyal-
tassék a budget. mert : hátha előbb is tárgyal-
tathatik? Én azt gondolom,! azon határozati ja
vaslatban először is nem tárgyalásról, hanem 
beadásról van szó. és másodszor . . . 

Lónyay Menyhért pénzügy mi -
j n i s z t e r (közbeszól) 

T i s z a K á l m á n : Ne méltóztassék tisz-
J telt miniszter ur előre kritizálni, mielőtt befejez

tem volna mondatomat. 
Ott, másodszor, nem mondatik, hogy előbb 

nem szabad tárgyalni, mert , én azt gondo
lom, határidő kitűzése, a meddig okvetlenül szük
séges, hogy beadassék valami, nem zárja azt ki, 

| hogy előbb is be lehessen terjeszteni; de nem 
j lehet azt mondani, hogy nem szükséges ily ha

táridő kitűzése ott. hol látjuk, hogy szeptember 
helyett még deczemberben is tétetnek le a bud-
getre vonatkozó előterjesztések a ház asztalára. 
Szivemből óhajtom, hogy teljesüljön a miniszter 
ur azon szándéka, hogy nem szeptemberben, ha
nem már május- vagy ajDrilisban tegye, hogy 
minél előbb tegye Je a budgetet a ház aszta
lára; de tiltakozom az ellen, hogy ez határozati 
javaslatommal legkevésbbe is ellenkeznék : ez 
nem lesz egyéb, mint többnek tétele a miniszter 
részéről, mint a mire utasíttatott; a miért pedig 
soha senkit sehol a világon meg nem rótak, 
de sőt azért elismerésre számithat. 

Különben az igen t. miniszter ur azt is 
monda, hogy nem lehetett megtartani szeptember 
közepét a múltban, mert a ház nem volt együtt. 
Ugyan kérdem, a ház összehívása ki által szo
kott történni? Az ellenzéknek valamelyik tagja 
hivja talán össze, r vagy a t. ház összejön magá
tól? (Derültség.) Én azt gondolom, a ház össze-

3* 
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hívásának joga fejedelmi jog, melyet a minisz
terek tanácsa által szokott gyakorolni; ha pedig 
olyan esetet veszünk, midőn nem valóságos el
napolás, hanem szünetelési idő következik be, 
— veszszük például a legközelebbi esetet — em
lékeztetem a t. házat, midőn a képviselőház magát 
a szünetelésre elhatározta, mind a minisztérium, 
mind a ház részéről az volt kitűzve, hogy szep
tember első napjaiban összejövünk, a nap meg
határozása az elnökségre bízatván, hogy egyet-. 
értőleg a kormánynyal — miként ennek lenni 
kell — az illető napra összehíja a házat. Ha te
hát nem szeptember közepére, hanem október 
közepére hivatott össze, ha tehát a ház septem-
ber közepén nem volt együtt, az nem a ház bűne, 
nem a ház, hanem a minisztérium ténye. (Bal 
felől élénk helyeslés, jobb felől nyugtalanság.) 

En t. ház, megmondtam első beszédemben, 
és ehhez ragaszkodom most is, hogy én, miután 
a kérdések megoldását most ugy sem látom le
hetőnek, nem akarok sem egyikre, sem másikra, 
nem magára a dohány-monopóliumra nézve sem 
részletekbe bocsátkozni. Hogy elvileg és fő voná
saiban, miként gondolom ez ügyet elintéz hetőnek, 
azt a múlt országgyűlés alatt kifejtettem; arra 
nézve pedig, hogy én adjak be az iránt javasla
tot, utasitóm a miniszter urat azokra, a miket 
Simonyi Ernő barátom a kormány és az ellen
zék kötelességeire nézve igen helyesen elmondott. 
Csak azt csodálom, hogy azt nem mondja a mi
niszter még, hogy : ha ő a budgetet nem terjeszté 
be maga idejében, miért nem terjesztette be az 
ellenzék? (Elérik helyeslés és derültség bal felől.) 

Azt mondja t. miniszter ur, és ezen állítá
sát még megerősítette Hoffmann képviselő ur, 
ki, ugy látszik, azért, hogy elmondhassa: veni, 
vidi, vici, mihelyt hatalmas beszédét megtartot ta; 
el is távozott . . . (Jobb felől felkiáltások: Itt van!) 
Legalább nincs a helyén! Képviselő és miniszter 
ur — mint mondám — azt mondják, hogy fö
lösleges is ezen határozat, mert ilyen határozat 
már van. Először is ily concret alakban ezen 
határozat ma még nem létezik; de másodszor, 
ha egy határozatnak ideje letelt és azon idő 
alatt nem teljesíttetett az, mi benne határozva 
volt, okvetlenül szükséges azt megújítani, ne 
hogy ugy látszassák, hogy a ház is megnyugszik 
rendeletének nem teljesitésében. (Helyeslés bal 
felől.) 

A mi azt illeti, hogy az ellenzék méltóz
tassék lehetővé tenni, hogy az azon határozatban 
foglaltak kivihetők legyenek: én azt kérdem 
először is, hogy a javaslatok tétele és különösen 
a budget iránti javaslatok tétele kit i l let: a 
kormányt-e vagy az ellenzéket? Mindenesetre 
első teendője a kormánynak : letenni a ház asz
talára a javaslatokat. De továbbá ismét kérdem: 

hát a napirendet ki határozza meg : a többség-e 
vagy a kisebbség? Ha tehát a javaslatok annak 
idején le lesznek téve a ház asztalára, és ha a 
ház többsége a napirendet meghatározza, ugy, 
hogy azok és ne más tárgyak vétessenek föl ; 
akár minő indokok által legyen az ellenzék ve
zéreltetve, soha sem leend hatalmában kivinni, 
hogy ne azok, hanem mások tárgyaltassanak: 
és azt mondani, hogy az ellenzék csupa ellenzéki 
viszketegből mellékes érdekű tárgyakkal foglal
koztatván a házat, okozta, hogy a költségve
tést nem lehetett tárgyalni, nem egyéb, mint 
légből kapott állítás. Nem lehet tárgyalni azt, 
a mi beadva nincs, nem voltak ped'g beadva a 
budget iránti javaslatok. 

Még csak egyet jegyzek meg, és pedig arra, 
hogy a t. pénzügyminiszter ur indokolta második 
beszédében, miért nem tet t eleget annak idejé
ben a törvényben reá rótt kötelezettségnek ? 
Nem akarok most abba ereszkedni, hogy magok 
ezen indokok helyesek és elfogadhatók-e vagy 
nem ? de azt kénytelen vagyok megjegyezni, 
hogy ha valamely törvény a kormányra vagy 
annak egyik tagjára valamely kötelezettséget ró : 
nem attól, s nem azon tagtól függ megítélni, 
teljesítse-e azon kötelességet vagy nem ? hanem, 
ha azt látja, hogy a körülmények ugy kívánják, 
hogy czélszerübb nem teljesíteni: ez iránt a kép
viselőháznak beleegyezését kell kikérnie. (Élénk 
helyeslés bal felől.) Ez hitem szerint a rendszeres 
eljárás és kérem, hogy ez követfcessék jövőben. 

Egyébiránt határozati javaslatomat, mint a 
mely nem ismétlés, mert az 1868-ik é\i deczem-
ber 5-ki határozat nem ezekről, hanem ezeknek 
csak egy pontjáról szól és mert az 1868-ik évi 
deczember 5-ki határozat csak a múltról beszél, 
mig ez a jövőre akar szólni, ajánlom a t. ház 
figyelmébe. (Élénk helyeslés a bal oldalon,) 

E l n ö k : Senki sem levén feljegyezve, a 
vita be van zárva. A kérdés most az, vajon 
átalánosságban a részletes tárgyalás alapjául 
ezen törvényjavaslatokat a pénzügyi bizottság 
jelentésével együtt, elfogadja-e a t . ház, vagy 
nem ? Akárhogy dőljön el e kérdés, ez nem zárja 
ki azt, hogy Tisza Kálmán képviselő ur határo
zati javaslatára is szavazzon a ház, mert ezen 
határozati javaslat nem áll ellentétben ezen tör
vényjavaslatokkal, hanem különálló indítvány 
(Helyeslés.) 

Első kérdés tehát az lesz: elfogadja-e a t. 
ház átalánosságban a részletes tárgyalás alap
jául ezen négy törvényjavaslatot, úgymint: a 
czukor-adóról, a bor- és hus-fogyasztási adóról, 
a ház-jővedelem és személyes kereseti adóról, és 
a dohányjövedékről szóló törvényjavaslatokat? 
A kik elfogadjak, méltóztassanak fölállani. (Meg
történik.) A többség elfogadja. 
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Következik a második kérdés: elfogadja-e 
a t. ház a Tisza Kálmán képviselő ur által be
adott határozati javaslatot, vagy nem? 

Még egyszer fel fog olvastatni. 
J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa Tisza 

Kálmán határozati javaslatát,) 
E l n ö k : Elfogadja a t. ház ezen hatá

rozati javaslatot ? (Bal felőli Elfogadjuk! Jobb fe
löl: Nem!) A kik elfogadják, méltóztassanak fel 
kelni. (Megtörténik. Bal felől: A többség itt van!) 
Kérek ellenpróbát : méltóztassanak azok felkelni, 
a kik el nem fogadják. (Megtörténik.) A t. ház 
többsége el nem fogadja. 

Következik a részletes tárgyalás. Jegyző ur 
szives lesz a törvényjavaslatokat egyenkint fel
olvasni. 

J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa a ház-jö
vedelem és személyes kereseti adóról szóló törvényja
vaslat czimét s 1. §-át.) 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : T. képviselő
ház ! Az átalános tárgyalásnál voltam szerenesés 
a központi bizottság részéről azon módosítást 
ajánlani, melyet ezen törvényjavaslatra nézve a 
pénzügyi bizottság tet t . Xem indokolom továbbá 
ezen javaslatát a központi bizottságnak; egysze
rűen csak a pénzügyi bizottságnak ide vonat
kozó jelentését leszek bátor felolvasni. (Olvassa): 
„Azonban a törvény érvényének idejét i t t is 
szabatosabban óhajtván kifejeztetni, indítvá
nyozza, hogy a törvényjavaslat e tétele „a tör
vényhozás további intézkedéséig" a következővel: 
„az 1870-ik év deczember 31-ik napjáig" cserél
tessék föl." 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház ? (Elfogadjuk ':) 
Ezen szavak tehá t : „ a törvényhozás további in
tézkedéséig" fel fognak cseréltetni ezen szavak
kal: „az 1870-ik évi deczember 31-ik napjáig." 

J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa a 2. §-t.) 
S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : A központi 

bizottságnak erre nézve nincs észrevétele. 
E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház ? (Elfogadjuk!) 

El van fogadva. 
A végleges megszavazás holnap fog meg

történni. 
Következik a dohányjövedékről szóló tör

vényjavaslat részletes tárgyalása. 
J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa a dohány

jövedéki törvényjavaslat czimét s 1. §-át.) 
S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : T. ház! Ezen 

törvényjavaslatra nézve ajánlja a központi bizott
ság a pénzügyi bizottság azon módosítását, mi
szerint e szavak helyett: „a törvényhozás to
vábbi intézkedéséig" tétessenek ezen szavak : 
„az 1870-ik évi deczember 31-ik napjáig." 

G o n d a L á s z l ó : T. ház! Midőn szót 
emelek a „dohányjövedék iránt" beadott 81 . sz. 
miniszteri törvényjavaslat ellen, tudom, hogy a 

legnehezebb és leghálátlanabb, egyszersmind a 
legkényesebb föladatok egyikére vállalkozom. A 
ki mint ellenpárti egy trónkövetelőnek barczkész 
táborába lefegyverzési szándékkal s egy pálczá-
val menni bátorkodik, nemzetünk történelméből 
vehető példa után, legalább is koronával fején 
lépjen elő. I t t több mint egy lázadó ellentábor, 
i t t egész roppant erődítmény ellen intézendő az 
ostrom. És pedig mivel? Az egyszerű polgári 
meggyőződésnek, a honfiúi s a népképviselői hi
vatás-érzetnek nyilt homlokával, a szabad szó s 
az érvek hatalmával. Bizonyára egyenlőtlen fegy
verek, s legalább is nagyon kétes a támadónak 
győzelme. Az 1867: XII. törvényczikk 63. §-a, 
s az ugyanazon évi 16. törvényczikk XXI. czik-
kelyén, ugy látszik, egyelőre „veto!"-t kiálta
nak. Ezekhez csalatkozik az 1868-diki zárszám
adásnak törzskönyvében a „dohányjövedék" ezime 
alatt előforduló 47, mondd: negyvenhét rendbeli 
külön számtételnek ugy nevezhető igazolványa, 
melyek közül, ha a többi elnémulna is, két cso
port mulhatlanul kiáltani fog, u. m.: 1) az 
58 — 9. lapokról, melyeken „az államköltségve
tésnek az igazgatási eredménynyel összehasonlí
tása" rovatában ez áll: Előirányzat: lS6S-dik 
évi hitel 9.575,000 frt; 1868-dik évi jövedelem 
13.717,923 frt 66V2 kr., és végre: az ered
mény kedvezőbb 4.142,923 frt 66V2 krral. 2) 
a 86—7. lapokról, melyeken „az államköltségve
tésnek a pénztári eredménynyel összehasonlítása* 
olvasható, s a dohányjövedékre nézve a követ
kező száintételek találhatók: a) Előirányzat: 
1868. évi hitel 9.575,000 frt; b) 1868-dik évi 
bevétel és ugyan c) 1867-re 11.784,000 forint 
22V2 kr. 2) 1868-ra 12.778,213 forint 06 kr., 
együtt 12.789,997 frt 28V2 kr. c) az eredmény 
kedvezőbb: 1. 1867-re 11,784,000 forint 22V2 
krral, 2) 1868-ra 3.203,213 frt 06 krral ; együtt 
3.214,997 frt 28T/2 krral. Mellékesen szabad le
gyen megjegyezni, hogy ily nagyszerűen kedvező 
eredmények közé, csodálatosan, egy kedvezőtle
nebb eredmény is talált elvegyülni (hanem két
ség nélkül az 1869-dik évi hitelnek rovására), 
u. m. a 97-dik lapon található „rendes kiadá
sok" között 78,733 frt 13 kr. De ez mind el
törpül, oly csekély minoritás ahhoz képest, a mi 
van az 1868: L. törvényczikk 2-dik §. 6. ezime 
a la t t : Dohányjövedék költségei 13.553,700 frt s 
majd ugyanott a 3. §. 12. sz. a. megírva így: 
Dohányjövedék (mint „rendesfedezet") 22.571,000 
frt. Hozzá tudva még ezekhez azt, hogy hazánk
ban a dohánytermelő talaj — legújabb fölszá-
mitás szerint — megközelíti a 100,000 holdat, 
s hogy ez évenkint 8 —10 millió frt bruttó be
vételt képvisel; továbbá azt, hogy a dohány 
egyedáruságnál az ország mezőgazdaságának kö
rülbelül Vio-ed részéről s ezzel mintegy 57,000 
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család élelemforrásáról van szó: nemde, t . ház, 
egy hatalmas fegyverzetű óriás bajnok áll sze
meink elé, kit valamely ismeretlen pásztorfiu 
parittya-kődobással vél agyonsújthatni. Ha még 
nem jár t volna le a csodák kora! 

Az a kérdés merül föl már most : lehető-e 
józan politikai belátással? szabad-e megfelelő 
szakértelemmel olyasmit kivánni, hogy egysze
rűen eltöröltessék a dohánynak állami egyed
árusága? hogy az 186S: XIV. törvényczikk 
hatálya a folyó 1869-dik évi deczember 31-ikén 
okvetlenül megszüntetve, a pénzügyminiszternek 
adott fölhatalmazás 1810-re ki ne terjesztessék? 

A mint veszszük: igen és nem. (FölMáltás a 
jobb oldalon: Nem!) 

Az én föladatom az igenlő bizonyítékok elő-
hozása. 

Ha ellenvetik: nem lehet az államnak ily 
nagy jövedelemforrását bedugni, nem lehet a 
közjónak tetemes kára nélkül e hiánynak rop
pant terhét pl. a földre át tenni; válaszom: igen, 
ezt én is ugy tartom, nem lehet. Nem is czélo-
zom. Ha pedig fölhozná valaki, hogy az állam
háztartásnak mai tudományos irodalmi fejlett
sége különösen hangsúlyozza a közvetett adók 
ezélszerüségét, mint a melyek által könnyithetni 
az egyenes adók terhének viselését, ezt is elfo
gadom. Abban is van igazság, ha azt vitatják 
a pénzügyi tanulmányokban, miszerint a magán
os az állami háztartások közt lényeges különbség 
van. Mig t. i. amaz előbbinél számot kell vetni 
először is a jövedelem iránt, kideriteni annak 
valószínű összegét s ahhoz szabni a kiadásokat; 
ellenben az államra nézve mintegy rideg szük
ségesség, ott van előlegesen a födözendő kiadá
sok összege, s aztán a szerint keli a fedezetről 
gondoskodni, még az által is, hogy növeltessék 
az adóképesség, mint a melynek emelkedése nyil
ván bizonyítja az országos közvagyonosság és a 
közművelődésnek fejlődését, haladását. Igaz. lehet 
ez is elméletben, és nem teljes átalánosságban. 
Mert ide is alkalmazandó az, hogy a politika 
exigentiák tudománya. Ennélfogva az is tekin
tetbe veendő, hogy nem kell a húrokat elpatta-
násig feszíteni. (FölMáltások jobh felől: Eláll! El
áll !) Nem állok el. 

De hiszen, t. ház, i t t voltaképen nem is a 
közvetett adók nemeiről vitázunk bölcsészeti és 
jogtani szempontok alapjain. Most csak egyről 
van szó, s ez:, a dohány-egyedáruság ügye Ma
gyarországon. A közös ügyes állapothoz képest 
nem árt tudni, hogy a lajthántuli tartományok
ban a dohánytermelésre fordított föld nem több, 
mint 6100 holdnyi. Ez ugyan fölötte aránytalan 
a nálunk elfoglalt 100,000 holdnyi területhez 
hasonlítva. Majdnem ugy veszi ki magát, mintha 
i t t volna a termelő erő, amott a földolgozó, az 

értékesítő ipar. Szigorú, mert tényadatokkal ré
gen kiderített igazság az, hogy a nyers termé
nyeket előállító egyén vagy nép, ha érdekközös
ségbe, gyakran és természetesen súrlódásba is 
jön a földolgozva átnemesitő iparossal s az el
árusító kereskedővel, amott inkább az erő, emitt 
az ész töltvén be a szerepeket, rendelkező uri 
és alárendelt szolgai viszony létesül a kettő 
között. Kérdem: hogyan is állt a világ a szép 
Magyarországon a dohányegyedáruság behozata
lakor? A szaktudomány emberei majdnem két
ségbeejtő számsorozatokat állítanak egybe annak 
kimutatására, hogy hazánk dohánytermelése, köz-
gazdászati tekintetben, satnyul, sülyed a mono
pólium óta. Koppant mennyiségben fölhalmozott 
hitvány készlet a raktárakban; minőségre nézve 
az előhaladásnak majdnem ellentéte észleltetik. 
Nem csatlakozott a kellő értelmiség a termelő 
szorgalommal. Nem is csoda; ellenszenves intéz
mény az egész. Legszomorúbb az, ha kiderülne, 
miszerint az állam részére fölmutatott kedvezőbb 
eredmények az állam egyes polgárait kedvezőt
lenül, irgalmatlanul terhelő nyomás, országosan 
elszegényedésnek árán vétetnek meg. S aligha 
nincs valami e dologban. 

„A képviselőháznak az 1868-ik évi június 
22-dikén tar to t t 245-dik országos ülésében hozott 
határozata folytán köteles a pénzügyminiszter, 
szakértők meghallgatásával, szorosan megtartva 
az 1861. XVI. törvényczikk rendeletét, javaslatot 
készíteni az iránt, hogy miképen és mikor le
hetne a dohány-egyedárusságot az állam szüksé
geinek igazságos, méltányos és biztos fedezése 
mellett megszüntetni?" ugyanaz, a miről én be
szélek. (Fölkiáltás a jobb oldalon: Eláll!) Elállá
som csak akkor fog megtörténni, ha majd leültem. 
(Derültség.) 

Még csupán egy évre kegyelmez a bűnösnek 
az 1868. XIV. törvényczikk. 

Kérdés: nyerjen-e ujabban is egy évre, már 
most a pénzügyminiszter ur törvényjavaslata 
szerint is a legutolsóra, 1810-re, kegyelmet a 
bűnös ? 

Irányi Dániel t. képviselőtársam e hó 1-én 
tar tot t ülésében a t. háznak törvényjavaslatot 
nyújt be „igen tökéletlen, súlyos és igazságtalan 
adórendszerünk gyökeresen orvoslása, s egyszerre 
való átalakítása iránt." Ugyanezen dolgozik a 
t . pénzügyminisztérium, habár — felette nagy 
fájdalmunkra — még el nem készült vele, hogy 
már az 1870-dik évi államköltségvetésnél hasz
nát vehetné a t . ház s a haza. 

Tisza Kálmán t. képviselő urnák 140-ik sz. 
a. határozati javaslata már explicite, nyíltan 
szól a dohányjövedéknek a jövő évre eshetőleges 
megszüntetéséről. (Halljuk!) 

A hazai közvélemény, mely a lőre-accis-
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mentességgel bizonyosan nincs véglegesen kielé
gítve, azt tar t ja : okoskodni sem kell már, csak 
határozni,, és pedig minél előbb, ha boldog uj 
évet kívánni akar a t. ház a hazának, (Nagy 
derültség a jobb oldalon és helyeslés a szélső bal ol
dalon) a dohánymonopoliumnak mostani alakjá
ban, mely elitélve, minden politikai pártnál rég
óta elkárhoztatva lön, azonnal megszüntetése 
felől. Azt ne várjuk, észszerüleg nem is lehet 
várni, hogy a lajtántulról indítványozzanak 
ilyesmit. 

Kérdés: kegyelem utján engedményezett, 
vagy jogalapon áll-e a mostani magyar alkot
mány? (Fölkiáltás a szélső baloldalon: Füstön áll!) 

De önök azt mondhatnák, hogy mivel lő
dözni a dohányegyedáruság megszüntetése által 
származott tetemes hiányt? (Halljuk!) et érit 
mihi magnus Apolló, a ki megmondja. Fájdalom, 
nem vagyok oly közel a titokba beavatva, hogy 
csalhatatlan gyógyszert mondhassak e részben ; 
hanem igenis van szerencsém ajánlatba hozni 
csak azt, a mit a magyar törvényhozás termei
ben 1848. augusztus 28-án hallottam, miszerint 
a mellékadók közt volt a dohány-egyedárusági 
adó, melyet, az italmérési adó aránya szerint, 
kellett volna 4 osztályra fölosztani; de az abso-
lut rendszer ezen találmánya még akkor nem 
volt alkalmazható a nemzetre. Ezek csak törté
neti előzmények. Vannak számtani adataink, a 
melyekre hivatkozni lehet: i t t van például az 
1868: L. törvényczikk 5-ik §-a, a mely a rendkí
vüli szükséglet rendkívüli fedezésére 8.400,000 
frt kincstári márványok fölvételére hatalmazza 
föl a pénzügyminisztert. (Hosszas derültség.) Csak 
hozzávetőleg hozom föl ezt, mert — ugy tudom 
— nincs kimerítve a tárgy; de ha ez nem tar
tozik oda, tehát az a fényes 6 millió többlet, 
kérdezzük, árnyék vagy valóság? (Derültség. He-
helyeslés a szélső bal oldalon.) 

Ezekkel, t . ház, csak rá akartam mutatni 
arra, miszerint, ha az akarat megvan és a ko
moly meggyőződés arról, hogy legjobb a fölis
mert kívánat kielégítését nem halogatni továbbá 
és továbbra, hanem azonnal teljesíteni: mert ki
nek lesz hozzá ideje, a kinek majd lesz ereje a 
folyvást szaporodó, előrehaladó visszaélésnek még 
nagyobb bajait orvosolni. Azért nevezik a poli
tikát exigentia tudománynak, mert benne foglal
tatik azon jó tanács: nem kell túlfeszíteni a 
húrt. /Igaz! a szélső bal oldalon.) 

Én tehát, t. ház, ezen dohányjövedéknél — 
figyelembe véve még azon körülményt is, hogy 
több rendbeli kényszer-, vagyis inkább kinszer-
törvényjavaslatoknak (Derültség) nevezhető javas
latokkal együtt kerül a ház asztalára — nem 
tehetek mást, mint hogy megszavazom, miután 
mindegyikről ki van mutatva, törvényczikkely 

alapján, hogy lehetetlen máskép tenni. De, 
ámbár tudom, hogy nem mondja el egy képvi
selő sem választói előtt: elmegyek a lehetetlen
séggel küzdeni; mindamellett kötelezve érzi 
magát minden képviselő, ha nem is kiadott pro-
grammja, hanem hazafiúi lelkületénél fogva, hogy 
még a legnehezebbel is megküzdjön és megkí
sértsen mindent, hogy a haza népének, különö
sen közgazdászatban nyomasztó viszonyain minél 
inkább és minél előbb könnyítve legyen; és a 
miután az ilyen kitérhetlenül utunkban levő 
kényszer törvényjavaslatok igen szomorú jelen
ségei az időnek, és miután nyereménynek kell 
tekintenem, ha ezeknek seregéből csak egyet is 
elejthetnénk (Zaj), én, t . ház, ezek alapján — 
azonkívül még támaszkodva a haza józan köz
véleményére is — bátorkodom módositványomat 
ajánlani a t . ház figyelmébe, mely elég csekély, 
ha fogalmazás szempontjából veszszük, de lénye
gére nézve mégis fontos. (Halljuk! Olvassa.) 
„Módositvány a 25. számú törvényjavaslat első 
§-ához: Az első §. harmadik és negyedik sorá
ban e szavak „1870-ik évi november hó else
jéig meghosszabbittatik"', ezzel cserélendők föl: 
„1869. deezember 31-kén végkép lejártnak ki-
mondatik." (Hosszas derültség.) 

J á m b o r P á l j e g y z ő (újra fölolvassa 
Gonda László módositványát.) 

C s i k y S á n d o r : T. ház ! (Zaj és felkiál
tások : Eláll!) Megvallom, nem azért beszélek én 
a t . házhoz, hogy bárkit a túlsó oldalon capaci-
tálni akarnék (Helyeslés a jobb oldalon) arról, 
hogy rósz utón jár, (Zaj) mert azt látom, hogy 
i t t egy compact kormánypárti többséggel állok 
szemben, mely az okoknak nem enged. (Zaj. El
áll !) Nem tehetek én róla; engedelmet kérek, 
én népképviselő vagyok, és mint ilyen nem ma
gam érdekében szólok, hanem azon népnek ér
dekében, (Derültség és zaj) melynek megbízása 
folytán jöttem ide, igenis Eger népének érdeké
ben, mely engem országgyűlési képviselőül meg
bízott. (Helyes! Halljuk!) Méltóztassék tehát 
megengedni, ha szólni akarok nem azért, hogy 
a hatalmasoknak kegyelmét és mosolyát érde
meljem ki, (Derültség) hanem azért, mert keblem, 
szivem és hazafiúi kötelességem azt hozza magá
val, (Derültség és éljenzés a jobb oldolon) hogy ne 
hallgassak ott, hol szólni kötelesség; én pedig 
i t t e tekintetben ezen törvényjavaslatnak tárgya
lásánál ugy találom, hogy felszólalnom hazafiúi 
kötelesség. (Éljenzés a jobb oldalon.) Szavaimat 
okokkal fogom támogatn i ; ha megczáfol valaki, 
bőlesesége előtt meghajlok. De ha csak a sza-
vazzunk-többség dönti el, azt hiszem, ezzel ki 
nem elégítjük a nemzetet. T. ház! Bocsánatot 
kérek, de ne méltóztassanak okot szolgáltatni 
arra, hogy mikor röviden óhajtom érzelmeim ki-
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fejezni, itt kitérések által a drága időt vesztegessem. 
(HaUjuk!) 

T. ház! Miután 1867-ben a többség a kö
zös ügyet létrehozta, miután a quotát, az állam
adósságot, ezen irtózatos terheket elvállalta, ter
mészetesnek találom, hogy ezek fedezésére utó
lag oly nagy adózási rendszert kell létrehozni, 
melyet az egyenes adók tárgyát kéf>ező javadal
mak megadóztatásával kielégíteni nem lehet. 
Hogy tehát ily viszonyok közt mellékadókra el-
kerülhetlen szükség van, hogy azon adónemeket 
egyszerre egy tollvonással eltörölni nem lehet, 
azt belátom. Hanem én mindamellett azt hiszem, 
t. ház, azon mellékadóknak, melyek a már em
lített szükségesnek fedezésére nélkülözhetlenül 
megkívántatnak, beszedési módja és kivetési rend
szere által is nagyot lehet könnyíteni a népen, 
nagyot az országon és a sokaknál aggodalmat 
gerjesztő, elviselhetlennek feltűnő és oly szekánt 
módon behajtott adózásokat mérsékelni és az 
állam kincstárába más módon beszerezni lehet. 
A dohány-egyedáruság, a hol csak létezik, ott sza
bad föld nincs, hol dohány-egyedáruság van, ott 
birtokjog nincs, ott szabad kereskedelem nincs, 
ott minden nem egyéb, mint irónia azon esetben, 
ha a dohány-egyedáruságot az állam által gya
koroltnak képzeljük. 

En tehát, t. ház, a dohány-egyedáruságnak 
egyszerre történendő eltörlését lehetőnek tartom, 
a nélkül, hogy ez által valamely jelentékeny 
kárt volna kénytelen szenvedni az állam. 

Mint előttem szóló Gonda képviselőtársam em
iitette volt, 1848-ban is az akkori pénzügyminisz
ter, és épen, ha nem hibázom, azon központi 
bizottságnak előadója maga a mostani pénzügy
miniszter ur volt, — akkor azon véleményt terjesz
tette az országgyűlés elé, melyben a dohányjö
vedelem szabályozva van. Ott, ha nem csalódom, 
négy fokozat van felállítva; az elsőt képezik a 
dohánykereskedők, t. i. mindenkinek szabad aka
ratától függött dohányt árulni és vele keres
kedni, és igy nem is lehetett sérelme, ha utána-
adóval megrovatik. Ez olyan méltánj-os és igaz
ságos, hogy ez bizonyosan egy embernek érzé
kenységét és kedélyét sem háborítja fel; ez ok
nál fogva a dohány-egyedáruság használatának 
gyűlöletes oldalát ez által el lehet hárítani. 
Nincs szükség azon erkölcstelen eljárásokra, me
lyeket a pénzügyőrök kutatások, emberek meg^ 
támadása és az által gyakorolnak, hogy meg
fizettetik magokat. Egynél például van 8 —10 
mázsa dohány, ezt saját érdekükből elhall
gatják, a másiknál, ha csak egy fontot is ta
lálnak, azt föladják, fogságba hurezolják. Az 
ily adóbehajtási mód által a békés kedély és 
az igazság fogalmának elnyomása eszközölte
tik. De a mellett, hogy a dohány-egyedárusság 

gyűlöletes, egyszersmind czéltalan is. Mert a do
hánytermelőktől az államnak egyszer egy, más
szor 6 — 8 millió tehát bizonytalan ingatag jö
vedelme van;mig, ha a kereskedő szabadon árai-
hatja a dohányt, akkor mindig bizonyos megha
tározott adó mennyiségre fog számithatni az 
állam, és e mellett könnyebben is fog ez adó 
behajtathatni, ugy, mint bármely adó, és azon 
óriási költségek sem lesznek szükségesek, me
lyekbe a íinánczok eltartása kerül. Ha egyébiránt 
ugy méltóztatnék találni a pénzügyminiszter ur, 
hogy ezen jövedelem még nem elegendő, akkor 
lehetne még azt is tenni, hogy pl. a dohányzók 
bizonĵ os mérsékelt adót fizessenek. A kulcs ki
dolgozása nem oly nagy dolog, csak akarat kell 
hozzá, nem kerül oly óriási munkába. Ha tehát 
mondom, a tapasztalat azt mutatná, hogy azon 
jövedelemfogyatkozást, melyet az egyedáruság 
eltörlése által az állam szenvedne, a dohányke
reskedők megadóztatásával nem lehetne teljesen 
pótolni, akkor adóztassanak meg a dohányzók 
ós azok, a kik burnótot színak, mérsékelt összeg
gel, ez azután pótolni fogja a hiányt, és ezen 
utón a gyűlöletes és erkölcstelen, az államnak 
óriási költségbe kerülő eljárás ez adó behajtá
sában is el fog kerültetni. 

En tehát egyenesen arra szavazok, hogy a 
Gonda képviselőtársam által beadott javaslat 
fogadtassák el. 

E l n ö k : Nem levén senki fölírva, méltóz
tassék a t. háznak határozni a fölött: vajon el-
fogadja-é a pénzügyi bizottság által módosított 
törvényjavaslatnak első czikkét, mely fölolvasta 
tott?vagy pedig a Gonda által beadott módosítást. 
Először tehát kérdés fölött fog tör
ténni : elfogadja-e a t. ház a dohányjövedéket 
tárgyazó törvényjavaslat 1-ső szakaszát, ugy, a 
mint azt a pénzügyi bizottság módosította? A 
kik elfogadják, méltóztassanak fölkelni. (Megtör
ténik.) A többség elfogadja, s e szerint Gonda 
László ur módositványa elesik. 

J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa a 2. §-t.) 
E l n ö k : Elfogadja-e a ház? (Elfogadjuk!) 

El van fogadva, s holnap fog harmadszor felol
vastatni. 

Következik a harmadik törvényjavaslat a bor 
és hus-fogyasztási adóról, 

J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa a bor- és 
hus-fogyasstási törvényjavaslat csimét s 1. §-át.) 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : Ezen törvény
javaslatnál is ugyanazon módosításokat hozza a 
pénzügyi bizottság javaslatba, melyeket a másik 
két törvényjavaslatnál a t. ház most már el is 
fogadott. Ajánlom tehát a központi bizottság ré
széről ezen módositványok elfogadását. (Elfo
gadjuk !) 
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E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfo
gadjuk!) El van fogadva. 

J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslat 2-ik §-át.) 

E l n ö k : Nem levén ellene észrevétel, a ház 
elfogadja. 

A törvényjavaslat szintén a holnapi ülésben 
fog harmadszor felolvastatni. 

Hátra van a czukor-adóról szóló törvényja
vaslat. 

J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslat czimét s 1-ső §-át.) 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : Itt is ugyan
azon módosításokat vagyok bátor ajánlani, mint 
az előbbieknél. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) El van fogadva. 

J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslat 2-ik §-át.) 

E l n ö k : Nem levén ellene észrevétel, a t. 
ház elfogadja. 

Ezen törvényjavaslat szintén a holnapi ülés
ben fog harmadszor felolvastatni. 

A holnap 10 órakor tar tandó ülésben (Hall
juk') napi renden lesz a még hátra levő három tör
vényjavaslat tárgyalása, azonkívül a mentelmi 
bizottság jelentése, végül a szavazati jegyek beadá
sa az 1868-ki zárszámadások megvizsgálására ki-
küldendő hetes bizottság tagjaira. 

As ülés végződik d. u. 2 árakor. 

81. országos ölés 
1869. deczember 4-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 . 

Tárgyai: Kérvények bemutatása. A pénzügyi bizottság jelentést tesz a közlekedési minisztérium kivánta pót-
hitel iránt s törvényjavaslatott nyújt be a hirlapbélyeg eltörléséről. Wass Sámuel gr., illető határozati javaslatát vissza
vonván, az iparvállalatok segélyezése ügyében interpellálja a kormányt, mely is azonnal válaszolván, a ház e választ tu
domásul vesazi. Ugyancsak a kormány felel Szakáesy Dániel interpeliatiójára a Tisza-szabályozás ügyében. Az adott válasz 
tudomásul vétetvén, az ügy tárgyalásra tűzetik. Csiky Sándor az egri elemi iskolák ügyében határozati javaslatot nyújt 
be. Schvarcz Gyula közoktatási ügyekben interpellálja a kormányt. Szavazás az 1868-ik évi zárszámadást megvizsgálandó 
bizottság tagjára. A ház-, jövedelem- és személyes kereseti adóról, a dohány-jövedékről, a bor- és husfogyasztási, végre 
a czukor-adóról szóló törvényjavaslatok végleg elfogadtatnak. Az állam-uradalmak területén fekvő, nem tagositható birtokok 
eladásáról szóló törvényjavaslatot a kormány visszavonja. A mácsai, ecskendi és valkó-szentlászlói birtok megvásárlását s 
a király keleti útjára szükséges 150,000 frtnyi póthitelt tárgyazó törvényjavaslatok megáll apittatnak. A mentelmi bi
zottság jelentése Eomán Sándor sajtóperében tárgyaltatik. 

A kormány részéről jelen vannak: Gorove Ist
ván, Lónyay Menyhért, Mikó Imre gr.; később Be-
deliorics Kálmán, Horvát Boldizsár. 

Az ülés kezdődilc d. e. 10'/t órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak helyeiket elfoglalni 
s a múlt ülés jegyzőkönyvét meghallgatni. 

J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa a deczem-
ber 3-án tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Ha nincs észrevétele a t. háznak, 
a jegyzőkönyv hitelesítve van. 

Tisza Kálmán képviselő bemutatja Hartmann 
KBPV. H. STAPLÓ 1 8 f | IV. 

Sándor volt honvédkapitány kérvényét, melyben 
az kéri magát a honvédségnél alkalmaztatni. 

Nekem egyéb előterjesztésem nincs. 
I v a c s k o v i c s G y ö r g y : T. képviselő

ház! Temes megye Omor községének kérvényét 
van szerencsém bemutatni, az általa a királyi 
kincstári uradalomtól haszonbérben birt allodiális 
földek után járó tartozások elengedése tárgyában. 
Midőn azt a t . háznak figyelmébe ajánlanám, 
kérem, hogy azt a kérvényi bizottsághoz utasí
tani méltóztassék. 

B e l i c z e y I s t v á n : Tiszt, ház! Kálmán 
. Zsigmond gyulai szabómester kérvényét van sze-
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