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CCXLIX.ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868, június 26-án 

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

Tárgyai: Kérvények bemutatása. Várady János és társai a hűbéri viszonyokból hátramaradt birtokviszonyok iránt inter
pellálják a kormányt, mely azonnal válaszol. Csanády Sándor az 1848. t. ez. életbe léptetése iránt határozati javaslatot nyújt be. Az 
eddigi adózás meghosszabbításáról, a lottojövedékről, a seradóról, czukoradóról, végre az arany és ezüst fémjelzéséről 6zóló törvényja
vaslatok végleg elfogadtatnak. A bor és húsfogyasztásról szóló törvényjavaslat tárgy altatván, elfogadtatik. A bélyeg, illetékek és di
jak iránti törvényjavaslat átalános tárgyalása megkezdődik. Név szerinti szavazás. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy 
Gyula gr.. Horvát Boldizsár, Lónyay Menyhért; 
később Gorove István. 

Az ülés kezdődik d. e. Í01! órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzökönyvét Csengery Imre jegyző' úr fogja 
vezetni; a szólani kívánókat pedig Horváth Lajos 
és Mihályi Péter jegyző urak jegyzik. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a június 
25-kén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

Elnök : Ha a jegyzőkny vre észrevétel nincs, 
(Nincs!) hitelesíttetik. 

Győr megye közönsége Hajdu-Dorog városá
nak a hazai egyesült ó-hitü magyaroknak ma
gyar görög-kath. püspökség felállítását és a ma
gyar nyelvnek oltári nyelvvé emelését kérő fo
lyamodványát pártoltatni kéri. 

A boroszlói izraelita papnövelde magyaror
szági hallgatói a katonakötelezettség alóli fölmen-
tésöket kérik elhatároztatni. 

Számeez András h.-m.-vásárhelyi lakos több 
érdektársa nevében a f. évi april 10-dikén számos 
polgártársai által aláirt, a mellékelt folyamodáshoz 
tett járulásuk miatt, melyben az 1 848-diki törvé
nyeknek törvényhozáa utján visszaállítását kérték, 
polgári jogaikon s személyes szabadságukon ejtett 
sérelmeket megvizsgáltatni s az ily hivatallal visz-
Bzaéléseket jövőre megakadályoztatni kérik. 

É kérvények véleményes jelentéstétel végett 
a kérvényi bizottságnak adatnak ki. 

Várady J á n o s : T. ház! Magam és több 
képviselőtársam nevében bátor vagyok a t. igaz-
ságügyminiszter úrhoz egy interpellatiót intézni. 

Köztudomású dolog, hogy hazánkban az 
úrbéri viszonyokból hátramaradt sok kérdések 
igen nagy nehézséget okoznak a birtokviszonyok-
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ban; nagy nehézségeket okoznak különösen a ne
mesi birtokokhoz csatolt némely előjogok arra 
nézve, hogy birtokviszonyaik, kereskedelmök ren
des fejlődésbe jöhessen. A közgazdaság minden 
államban megkívánja, hogy a birtokviszonyok 
a leglehetőbben fejlesztessenek, hogy egyesek 
anyagi jóllétére minden elkövettessék, hogy azok 
a közteher viselésére minél alkalmasabbak legye
nek. I ly állapot, mint a mi birtokviszonyaink, 
szabad országban nem tűrhető el; a köztehervise
lés azt kívánja, hogy valamint a teherben mindenki 
egyenlőn részesül, ugy azon birtokjogok, melyek 
Titán a teher viselendő, hasonlókép egyenlők le
gyenek. Már pedig, t. ház, lehetetlen, hogy midőn 
az illető adókat úgyis nagyon nehezen viselik, mi
dőn a jövedékeket úgyszólván csak a nagy teher 
nyomásával és erőfeszítéssel teljesitik: sikkor még 
magán jogokhoz tartozó jövedékek, milyenek az 
érintett birtokviszonyokból következnek , milye
nek a regálék , a vásárjog, hogy ezek az egyes 
polgárokat tovább is terheljék; lehetetlen, hogy 
ily viszonyok között egyszersmind ezen kivételes 
terhek elviselésére is képesek legyünk. Ezen hely
zet tehát okvetlen szükségessé teszi e kérdések 
mielőbbi megoldását. Az absolut hatalom intézke
dett ezen kérdések megfejtéséről pátensek által ; 
ámde ezen pátensek részint csak részben terjesz
kedtek ki ezen kérdésnek megfejtésére; és nem 
hogy megfejtették volna, sőt inkább uj bonyodal
makat hoztak : mert különösen említem a rema-
nentialis, úgynevezett maradványföldeket, ezek
nek megváltásánál oly árakat szabtak meg és az 
árak lefizetésére oly rövid időt jelöltek ki, misze
rint az ország e részlseli lakossága tönkre mene
tele nélkül ennek megfelelni nem képes ; azirtvány-
földekre nézve, különösen a felső vidékeken, hol 
eddig is alig volt képes különösen a szegény osztály 
azon részéből megélni, mely neki volt, annyit vet-

23 



178 CCXLIX. ORSZÁGOS ÍL 

tek el tőle, hogy a mi megmaradt, abból megélni 
lehetetlen, minek következménye az lett, hogy 
ugy az úrbéres osztály, valamint a földesurak 
közt oly zilált állapot keletkezett, mely midőn a 
szegény osztályt tönkre tette, egyszersmind a volt 
föliesuraknak tetemes kárt okozott, az egyenet
lenség magvát köztök elhintette. Ennek következ
ménye a mostani állapot, és pedig az, hogy e kér
dés a hazában tökéletesen stagnans állapotban 
van. Ez országgyűlésnek és a kormánynak a 
házban többször tett nyilatkozatai reményt nyúj
tottak az ország lakosainak, hogy ezen kérdés mi
előbb meg fog oldatni; és ma ott vagyunk, hogy 
se per, se barátságos egyesség- nem képes ezen 
kérdésen áthatolni, mert mindenki feltételezi, hogy 
az országgyűlés ezen kérdést mielőbb meg fogja 
oldani, és erre számit. {Ugy van!) Én azt tartom, 
a birtokviszonyok és minden ebből folyó kérdé
seknek elintézése, rendbe hozása egyik főszükség, 
ennélfogva ez iránt igen kívánatos egy törvény
javaslatnak mielőbb előterjesztése. 

Azért bátor vagyok magam és megbízóim 
nevében az ide átnyújtott interpellatiót a t. ház 
elé terjeszteni. 

Csengery Imre jegyö (olvassa)-. „Miután 
tudva levő' dolog, hogy az igazságügyminiszterium, 
a hűbéri viszonyokból hátramaradott, kiváltképen 
pedig a birtokviszonyokat rendező kérdések felett 
törvényjavaslatot készíttet ; 

„miután ezen viszonyok mielőbbi tisztába ho
zatala a haza polgárainok millióira életkérdés ; de 
azonfelül közgazdaságunk és kereskedelmünk 
szabad fejlődésére, és igy a haza anyagi emelke
désére a legnagyobb horderejű, és sürgős követel
mény : 

„miután végre ennek mielőbbi rendbe hozatala 
végett az országgyűlés évek óta a legnagyobb ér
dekeltséggel nyilatkozott, sőt az igen t. igazság
ügyminiszter is még múlt évben ennek legsürgősbb 
teendői közé sorolásával és mielőbb törvényjavas
latban előterjesztésével minket megnyugtatott, mi a 
haza polgáraiban méltán biztos reményeket is kel
tett : 

„bátrak vagyunk a m. t. igazságügyminisz
ter úrhoz e mindnyájunk megnyugvását eredmé
nyezni óhajtó kérdést intézni : 

„szándékozik-e az igazságügyminiszter úr a 
hűbéri viszonyokból hátramaradott birtokviszo
nyok feletti kérdésekben törvényjavaslatot az or
szággyűlés elé terjeszteni mielőbb, és még oly 
időben, hogy a törvényhozás ezen sürgős ügyet 
még jelen törvényhozási időszak lefolyta előtt el-
intézhese ? 

„Pesten, június 26, 1868.Várady János, Bars 
megye lévai kerülete képviselője; Boresányi János, 
bazinvárosi és kerületi országos képviselő; Plachy 
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Lajos, zólyomi képviselő; Besze János, esztergom
városi képviselő; Rudnyánszky Flórián, barsi új
bányái kerületi képviselő; Halmosy Endre, nagy
baromi választó kerületi képviselő ; Somogyi 
László, edelényi kerületi képviselő; Botka Tivadar, 
aranyos-maróti képviselő; Szelestey László, kör
mendi kerületi képviselő. 

Horvát Boldizsár igazságügy miniszter .-
Azon kedvező helyzetben vagyok, hogy a t. kép
viselő urnák interpellatiójára azonnal megadhatom 
a választ. {Halljuk !) 

A kormány teljesen osztozik a képviselő úr 
nézetében arra nézve, hogy nem csak statusgaz
dasági, de egyersmind politikai okok is sürgős 
követelménynyé teszik, hogy az úgynevezett úrbéri 
vagy más néven hűbéri viszonyokból az ország 
kibontakozzék és a szabad föld és birtok eszméje 
tetté váljék az országban. 

Miután azonban ezen viszonyok olyan külön
bözők, hogy rendezésűket egy törvény keretébe 
belefoglalni nem Lhet, a kormány nem együttesen, 
hanem egyesleg fogott e kérdések megoldásához, 
és egy részét azon törvényjavaslatoknak, melyek e 
tárgyakra vonatkozólag az igazságügyminiszte-
rium kebelében munkában vannak, már a jövő hét 
folytában lesz szerencsém a ház asztalára le
tenni. Ami pedig a többi törvényjavaslatokat illeti, 
gondja lesz a kormánynak arra, hogy minden esetre, 
még ezen évi ülés folyama alatt, ezen kérdések 
végleges megoldást nyerjenek az országgyűlésen. 
(Helyeslés.) 

Madarász JÓZSef : T. ház ! Van szerencsém 
bemutatni Nagy-Váty községében lakó, e kérvényt 
aláirt választók és lakosok nevében hozzám a vé
gett intézett kérvénj^ökeí, hogy a ház asztalára lete
gyem, a mit ezennel teljesitik. A kérvény tárgya 
az 1867-es közösügyes törvény megszüntetése . . . 
{Derültség, zaj.) En ugy hiszem, t. ház, hogy nekem 
a kérvény tárgyát ugy előadni, a mint hozzám 
küldetett, kötelességem. {Tessék!)... az 1867-es kö
zösügyes törvény megszüntetése, „Magyarország 
állami alkotmányos önállóságának és független
ségének az 1848-ik törvények értelmében vissza
állítása és következései megszüntetése végett. Ké
rem e kérvényt a kérvényi bizottsághoz áttenni. 
{Zaj.) 

Elnök : A kérvényi bizottságnak ada
tik ki. 

Csanády Sándor : T. képviselőház! Még 
műit évi 1867-ik évi június 26-án tartott országos 
ülésben, és igy épen a mai nap egy éve annak, 
hogy a minisztériumot interpelláltam az iránt, 
szándékozik-e az 1848-iki XXI. t. czikk életbe lép
tetését eszközölni, mely törvény, miután világosan 
kimondja, hogy a nemzeti szül és ország czimere 
ősi jogaiba visszaállittatik, megrendeli egyszer-
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smind, hogy minden középületen, közintézeteken, 
minden ünnepély alkalmával a nemzeti lobogó és 
ország czimere használtassák. Miután azonban a 
minisztérium másfél évi működése alatt, az emii
tett törvényczikket, illetőleg törvény szabta köte
lességét teljesíteni elmulasztotta . . . (Hul? Zaj.) 
Igen, uraim, elmulasztotta. (Nagy derültség. Zaj.) 
Ez kötelessége volt a kormánynak és a miniszté
riumnak, melynek teljesitése alól magát kivonni 
nem szabad még az uralkodónak sem, annyival 
kevésbbé a kormánynak. (Zaj.) Miután tehát, mon
dom, a kormány másfél évi működése alatt az em
iitett törvény értelmében törvény szabta kötelessé
gét elmulasztotta, nem csak elmulasztotta . . . 
(Hallottuk már egyszer!) Ismételhetem ezt, uraim, 
százszor is, mert igazságot mondok, saz igazság ki
mondásától nem fogok visszarettenni soha 
sem. 

Elnök : Kérem a t. házat, méltóztassék a 
szónokot figyelemmel hallgatni, 

Csanády Sándor : . . . hanem egy év lefolyta 
alatt még interpellatiómra sem felelt; s miután 
nem felelt, nem tárta föl azon okokat, a melyek őt 
a kötelesség elmulasztására birták ; miután meggyő
ződésem szerint a kötelesség mulasztásának más 
oka nem lehet, mint vagy hogy a kormányban 
hiányzik az erős akarat a szentesitett törvények 
végrehajtására, mit szeretnék nem hinni, (Szép!) 
vagy az, hogy a kormánynak hatáskörén kivül áll a 
szentesitett törvénynek életet szerezni s annak 
óletszerzésében bizonyosan valamely láthat!an ha
talom által gátoltatik; s ha a második tételt fogadom 
el, meggyőződésem szerint szüksége van a kor
mánynak támogatásra ; már pedig a parlamentalis 
kormány támogatást csak az országgyűléstől 
várhat: felkérem tehát a t. házat a kormány istá-
polása tekintetéből, méltóztassék határozottan 
kimondani, miszerint tekintve az 1848 évi XXI. t. 
czikk azon rendeletét, hogy a nemzeti szín s az 
ország czimere ősi jogaiba visszaállittatik, minden 
középületeken s közintézeteknél nyilvános ünne
pélyek alkalmával a nemzeti lobogó s az ország 
czimere használtassák; tekintve, hogy a felelős 
minisztériumnak szoros és mulaszthatlan köteles
sége, hogy a törvények valósággal végre is hajtas
sanak, az emiitett t. ez. pedig valósággal mai na-
piglan sines végrehajtva : határozza el a képvise
lőház, hogy a minisztérium oda utasitfcatik, misze
rint törvény szabta kötelesség szerint az 184 7Jg 
évi XXI. t. czikk azonnali életbe léptetését mulhat-
lanul eszközölje. 

Kérem kinyomatni s napirendre tűzni ez in
dítványt. 

E l n ö k : Ha a ház nem parancsolja felolvas
tatni (Nem szükséges!) s ha a t. ház elhatározza, ki 
fog nyomatni s kiosztatni. 

Horvát Boldizsár igazságügyér: T.ház l 
Az 1848. XXI. t. ez. tartalmát a kormány ismeri és 
effectuálta is egész becsülettél. Én nagyon incor-
rect lépésnek tartanám egy határozatot hozni arra, 
hogy a kormány a törvényt hajtsa végre. Én te
hát a kin vontatást és tárgyalás alá vételt nem tar
tanám helyesnek. (Helyeslés jobb felölj A kormány 
teljesíteni fogja kötelességét s teljesítette is. H a 
itt-ott még néhol hiányoz iának a czimerek és lo
bogók a középületeken, törekedni fog a kormány, 
mihelyt erről tudomása lesz, kötelességét teljesíte
ni. Ujabb határozatra e tekintetben semmi szük
ség. (Helyeslés jobb felöl. Napirendre !) 

Csanády S á n d o r : Nem lehet napirendre 
térni, ki kell hallgatni mindenkit. 

E l n ö k : T. ház! Ha a felett méltóztatnak ta
nácskozni, hogy mi történjék ezen jelenleg felol
vasott s beadott határozati javaslattal, talán azt 
hiszem, minthogy a ház nem egyenlő értelemben 
van a határozathozatal felett, a szólást megtagad
ni nem lehet a képviselőktől. Ennek következté
ben indokoltnak látom azt, hogy a képviselők hoz
zászóljanak a tárgyhoz. 

B o b o r y K á r o l y : T. ház ! Én ugyan felfo
gom mély értelmét és fontosságát a t. barátom és 
és elvtársam Csanády képviselő úr által tett interpel-
latiónak ; de megvallom, azt fölöslegesnek tartom. 
Voltamén is hasonló esetben, hogy interpelláltam, 
s a felelet hónapokon által elmulasztatott. Nem 
sürgettem a feleletet, mert megfeleltek azon kér
désre, melyet tettem, a tények. Ugyanazon hely
zet áll jelenleg is. Egyébiránt, ha nem maga a t. mi
nisztérium,demegfelelta t.minisztérium helyett azon 
alkalommal csakugyan igen t. képviselőtársunk 
Deák Ferencz — én ugyan nem tudom, ugy-e, mint 
fogadott vagy fogadatlan ügyvivője a t. miniszté
riumnak? (Nagy zúgás a jobb oldalon.) 

Elnök,: T. ház 1 A házszabályok 30-ik sza
kasza mondja: ha oly indítvány terjesztetik elő, 
mely nem törvény alkotását czélozza, felvételi 
ideje meghatároztatván, az alatt kinyomatik és a 
tagok közt szétosztatik. Ezen szabály világos ér
telme következtében azt hiszem, nem lehet megta
gadni a t. indítványozó képviselő úrtól, hogy be
adott indítványa kinyomassák ás a t. képviselők 
közt szétosztassék. (Helyeslés. 1) 

Pap Máté úr kivan szólani. 
P a p Máté : A tegnap végleg megszavazott 

törvény 12-dik szakasza által megengedtetik a szé
kelyföldi lakosoknak, hogy a marha téli kitartása 
elősegítése tekintetéből liszttartalmu anyagokból 
kisebb üstökben is pálinkát főzhessenek bizonyos 
adó fizetése mellett. Midőn ezen törvényjavaslat az 
osztályokban tárgyaltatott, határozati javaslatot 

l) Lásd az Irományok 260-dik számát, 
23* 
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indítványoztam, hogy ezen kedvezmény Fogaras 
vidékére is terjesztessék ki. Azonban ezen határo
zati javaslatom oda módosíttatott, hogy nem csak 
Fogaras, hanem az ország minden lakóira terjesz
tessék ki. Midőn ezen törvényjavaslat a t. ház elé 
került, azon reményben voltam, hogy ezen jótéte
mény nem csak a székely földre, hanem az ország 
minden lakóira ki fog terjesztetni, és azért nem 
tettem azon indítványt, hogy Fogaras vidékére 
kivételkép terjesztessék ki. Történt azonban, hogy 
a vég szavazásnál a határozati módositvány elvet
tetett. Én, t. ház, a már hozott törvényt, ha nincs 
is szentesítve, megtámadni nem akarom, s nincs 
is jogom; de igenis, valamint minden képviselőnek, 
ugy nekem is megvan azon jogom, hogy nem 
•csak ujabb, de régibb törvényben foglalt jótéte
mény azokra is leendő kiterjesztését indítványo
zom, a kik annak élvezetétől el vannak zárva. An
nál fogva jogosan követelhetem, hogy a szeszadó
ról hozott törvényben kimondott engedély kiter
jesztessék azon vidékre is. melynek lakosai ha
sonló -sorsban vannak a székely föld lakosaival. Fo
garas vidékének lakossága mind régibb szokásaira, 
mind jogaira, mind viselt katonai szolgálatra, mind 
egyéb terhekre. mind pedig a vidék földjének 
természete- és terméketlenségére nézve hasonló sor
sú és helyzetű a szomszéd székely föld lakosságá
va l : annál fogva azt hiszem, hogy jogosítva vagyok 
utólag is Fogaras vidéke érdekében határozati 
javaslatot a t. ház asztalára letenni. 

Ha ezen kedvezmény csakugyan oly enge
dély, mely a székely föld lakói részére a kincstár 
valami hátrányára engedtetik meg, ugy az igaz
ság megkívánja, hogy azon lakosok, kik velők egy-
sorsuak, ezzn jótéteményben szintén részesittesse-
nek. Ha pedig ezen engedély nem oly kedvezmény, 
a mely az államkincstár kárára volna, mint a mi
nek én magam sem tartom , mert grvakorol-
hatása csakis bizonyos adófizetés mellett engedte
tik meg, ugy annál inkább megkívánja a méltá
nyosság és igazság, hogy ezen kedvezmény a többi 
lakosra is kiterjesztessék. 

De van még egy fontosabb ok, t. ház, mely 
engem arra indít, hogy ezen határozati javaslatot 
tegyem: a kik a székely földön laknak, átalában 
mind székelyek kevés kivétellel, Fogaras vidékén 
pedig románok egyátalán kevés kivétellel. Már 
most mily félreértésekre, panaszokra és sérelmekre 
fog okot szolgáltatni, ha politikai tekintetekből 
kedvezményben részesittetnek amazok, emezek pe
dig nem. 

Ezt felemlíteni tartoztam azon kötelességem 
érzetéből, melylyel tartozom küldőim irányában ; 
de tartozom a t. ház irányában is, nehogy utoljára 
az hozassák fel, hog-v ezen tekintet a t. ház előtt 
föl nem hozatott, és tudva nem lett volna. 

A t. háznak van egy nagy feladata, t. i. az, 
hogy legfőbb tekintet legyen az igazságra, és mi
helyt látszik, hogy az igazságtól eltérőleg határo
zott a t. ház, akkor ezen törvénynek morális ereje 
nem lehet. 

Annálfogva ezen határozati javaslatot a t. ház 
asztalára azon kéréssel teszem, méltóztassanak er
re nézve rendes tárgyalást elrendelni és azután az 
abban kifejezett kívánalom szerint határozni. 

Elnök : Fel fog olvastatni. 
Csengery I m r e j egyző [olvassa Pap Má

té és Puskariu János határozati javaslatát) : „Te
kintetbe véve, hogy a szeszadóról hozott és a teg
napi ülésben végleg felolvasott törvény 12-ik 
szakasza által a székely föld lakosságának megen
gedtetik, hogy a marha téli kitartása elősegítése 
tekintetéből pálinkát liszttartalmu anyagokból is 
kisebb üstökön főzhessen; tekintetbe véve, hogy 
Fogaras vidékének lakossága mind régibb szokásai
ra és jogaira, mind a viselt katonai szolgálatra és 
egyéb terhekre , mind pedig a föld természetére 
és terméketlenségére nézve hasonló sorsú és hely
zetű a szomszéd székely föld lakosságával; tekin
tetbe véve, hogy a fentebbi kedvezménynek az or
szág minden lakosságára kiterjesztése végett né
mely osztályokban s az országgyűlésen tett hatá
rozati módositvány a vég szavazásnál reménységen 
felül elvettetett, s ez alkalommal már többé Foga
ras vidékére nézve kivételképen határozati módo
sitvány nem tétethetvén: ez alkalommal az igazság 
szempontjából és az országgyűlés tekintélyének 
fentartása tekintetéből utólag a következő határo
zati javaslat tétetik az országgyűlés asztalára : A 
t. képviselőház rendeljen osztályonkinti tárgya
lást, és határozza el, hogy a szeszadóról szóló tör
vény 12-ik szakaszában körülvonalozott kedvez
mény Fogaras vidékére is ki terjesztetik." 

Elnök : T. ház! Nem tudom,vajon az által, 
hogy a szeszadóra vonatkozó törvényjavaslatot a 
t. ház átalánosságban és részleteiben már elfo
gadta es erre nézve már a jegyzőkönyv hitelesítte
tett is , vajon helye van-e ily határozati javaslat
nak, mely az elfogadott törvénynyel tökéletes 
ellentétben áll ? Ha a ház azon véleményben 
lenne, hogy mégis az osztályokhoz utasítható, ak
kor természetesen ki kell nyo aiatni; de nézetem sze
rint, miután az illető törvényjavaslat már elfo
gadtatott, a határozati javaslatnak nincs helye. 

Halász Boldizsár : Ha a t. képviselő úr 
törvényjavaslatot nyújtana be, akkor az igenis 
rendén volna; de ily törvénysurrogatumot határo
zati utón indítványozni, azt nem tartom rendén 
levőnek, és ennélfogva kinyomatására sem 
szavaszhatok : mert nem tárgya a tanácskozás
nak és határozatilag törvényt alkotni nem lehet. 
(Helyeslés.) 
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E l n ö k : Tudomásul vétetik és a levéltárba 
tétetik. 

Következik a napirend folytán először is az 
1868. évi július l-jétől szeptember 30-ig viselendő 
közterhekről szóló törvényjavaslat végleges meg
szavazása. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslatot.) 

E l n ö k : Kérem a t. képviselőket, kik ezen 
törvényjavaslatot végleg elfogadják, méltóztassa
nak felállani. (Megtörténik.) A törvényjavaslat el
fogadtatott. 

Következik a lottojövedékről szóló törvény
javaslat végleges megszavazása. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a lottojö
vedékről szóló törvényjavaslatot.) 

Elnök : Kérem azon t. képviselő urakat, kik 
a lottojövedékről szóló törvényjavaslatot átalá-
nosságban és részleteiben a végleges szavazásnál 
elfogadják, méltóztassanak fellállani (Megtörténik.) 
A lottojövedékről szóló törvényjavaslat elfogad
tatott. 

Következik a seradóról szóló törvényjavaslat 
végleges megszavazása. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a seradóról 
szóló törvényjavaslatot.) 

E l n ö k : Kérem a t. képviselőket, kik a ser
adóról szóló törvényjavaslatot átalánosságban és 
részleteiben a végleges szavazásnál elfogadják, 
méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) A seradó
ról szóló törvényjavaslatot a többség elfo
gadta. 

Következik a törvényjavaslat a czukoradó 
iránt. 

Csengery I m r e j egyző (olvassa a törvényja
vaslatot a czukoradóról.) 

Elnök : Kérem azon t. képviselőket, kik a 
czukoradóról szóló törvényjavaslatot átalánosság
ban és részleteiben a végleges szavazásnál elfogad
ják, méltóztassanak fölállani. (Megtörténik.) A több
ség a czukoradóról szóló törvényjavaslatot elfo
gadta. 

Következik az arany és ezüst áruk finomsági 
tartalma ellenőrzéséről és fémjelzéséről szóló 
törvény javaslat vég'eges megszavazása. 

Csengery Imre j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslatot.) 

Elnök : Kérem azon t. képviselőket, kik az 
arany és ezüst áruk finomsági tartalma ellenőrzése 
és fémjelzése iránti törvényjavaslatot átalánosság
ban és részleteiben a végleges szavazásnál elfo
gadják, méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) E 
törvényjavaslatot is a képviselőház többsége elfo
gadta. 

Következik a bor- és húsfogyasztási adóról 
szóló törvényjavaslat tárgyalása. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a bor-és hus-
fogyasztási adóról szóló törvényjavaslatot 1). 

Lónyay Menyhért pénzügyőr.- Ámbár 
ezen törvényjavaslatra nézve mind a pénzügyi 
bizottság, mind a központi bizottság osztozik azon 
nézetében a minisztériumnak, hogy a bor- és hus-
fogyasztási adó a jelen évre a fenálló szabályok 
szerint fentartassék: méltóz'ássanak megengedni, 
hogy okát adjam annak, miért kívántatott ezen 
törvényjavaslatra nézve, hogy annak intézkedései 
csupán ezen év végéig maradjanak érvényben, 
holott a többire nézve a jövő év végéig tüzetett 
ki azoknak hatályban maradása. 

Mint méltóztatnak tudni, a bor- és húsfogyasz
tásra nézve rendesen egész évre szoktak a szerző
dések köttetni; ennélfogva már ezen év folytán 
azokat megsemmisiteni és úgyszólván ujabb 
egyezkedéseket létesíteni az államjövedelemre 
nézve kedvező nem lehet, s az egyébként is sok 
nehézséggel járna. Ez volt főbb indoka, hogy 
a mielőbb létesíttetni szándékolt reformok már 
ezen évre javaslatba nem hozattak. Azonban kö
telességemnek ismerem már most kijelenteni, mik 
azon reformok, melyeket az állam jövedelmeinek 
nevezetes csorbítása nélkül a minisztérium javas
latba hozni vél azon töévényben, mely jövő év 
kezdetétől lépne életbe ; egyébiránt ezen javas
latot közölni volt szerencsém a pénzügyi bi
zottsággal. Mindenekelőtt megjegyzem, hogy 
ezen adónemek nevezetes tételét teszik az állam 
jövedelmének. Ugyanis midőn 1866-ban a zár
számadás szerint az összes jövedelem a borfo
gyasztás után 1,971,441 forintot tett - - noha átalá-
ban véve azon év nem tartozik bortermelés te
kintetében a legkedvezőbbek közé — ugyanazon 
évben a husfogyasztási adóból 1,615,639 forint, 
összesen 3,587,080 forint. Mint a költségvetésből 
tudni méltóztatnak, jelen évre az előbbi évek át
laga szerint a következő tételek jöttek előszámi-
tásba, még pedig borfogyasztás után 2.073,504, 
a húsfogyasztásból 1,723,105, összesen tehát 
3,796,403 forint. Ezen számokat azért voltam bá
tor előterjeszteni, hogy indokoljam, miszerint ha
zánk jelen pénzügyi körülményei közt az állam
nak ezen jövedelemre bizonyára szüksége van, s 
ha ezen nevezetes adót eltörülnők, azt az egyenes 
adókra kellene vetni; mindamellett czélszerü lesz 
s lehetséges oly intézkedéseket léptetni életbe, 
melyeknél fogva elsőben is a bornál a termelők 
magok saját házi szükségletökre bizonyos meny-
nyiség bort az évenkinti termésből díjmentesen 
felhasználhatnak. 

E tekintetben, ámbár a minisztérium azon 
meggyőződésben van, hogy ez által a bor meg-

' ) Láad az Irományok 243-dik számának VT. mellékletét. 
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adóztatásából származó jövedelemnek egy bizo
nyos része, körülbelül 5—6%, el fog enyészni, 
min damellett azoD igazságos elvet kivánja fel
állíttatni, hogy mindenki, ki saját szőlőjét miveli, 
a maga saját házi szükségletére adómentesen bi
zonyos mennyiséget használhasson fel; és ámbár 
erre vonatkozólag számokat most nem nevezek is 
meg, még azon határozott nyilatkozatott adhatom, 
hogy méltányosság szempontjából a közjövedel
meknek nevezetes csonkítása nélkül a kisebb ter
melöknél 5 akót, a nagyobb termelőknét pedig 
egész 15 akóig terjedhető mennyiséget saját hasz
nálatra a megadóztatás alól kivenni, azaz adómen
tessé tenni lehetne. Ezen értelemben kívánok még 
ezen ülésszak alatt a t. ház elé törvényjavaslatot 
terjeszteni. {Helyeslés.) 

A másik könnyítő körülmény az, hogy miután 
az országnak sok vidéke van, a hol lőrét is, t. i. 
a már kisajtolt szőlőtörkölyből viznek felöntése 
által könnyebb bort szoktak késziteni: e tekintet
ben czélszerü lesz ugy intézkedni, hogy az ily 
lőre lehetőleg kevés teherrel rovassák meg ; vagy 
a saját használatra adómentessé tett összegbe 
aránylagos érték szerint tudassák be ; vagy pedig, 
miután minden termelőrek saját használatára 5-től 
egész 15 akóig terjedő összegben bora a megadózta
tás alól a javaslat szerint már kihagyatnék, a lőré
nek megadóztatása akónkint csekélyebb illeték
kel , például 15 kr vagy legfelebb 17 krban 
állapíttatnék meg. 

A harmadik javítás, illetőleg módosítás, me
lyet a még ezen ülésszak alatt beterjesztendő tör
vényjavaslatba befoglaltatni szintén czélszerünek 
tartanám, annak előmozditását czélozná, hogy 
ezen adónemekre nézve, a mennyire csak lehet, min
denütt az illető községekkel köttethessék meg az 
egyesség, nem csak azért, hogy ennek folytán a 
kezelés olcsóbb legyen, hanem hogy [az czélsze-
rübb és a viszonyoknak megfelelőbb legyen. En
nek előmozdítása tekintetéből a minisztérium azt 
szándékozik javaslatba hozni, hogy mindenütt, a 
hol ezen adónemekre nézve a községek veszik át 
a kezelést és ez iránt egyességet kötnek, az illető 
községeknek oly helyeken, a hol az évi bérlet nem 
tesz többet 500 forintnál: 10°[0 : a hol pedig az 
bérlet ezen felül van: 5 ° |0 engedtessék át kezelési 
költségek fejében. 

Mindezen három könnyítés iránt még ezen 
ülésszak alatt szándékozik a kormány törvényja
vaslatot előterjeszteni; {Helyeslés) ez évre azonban 
a mostani körülmények közt alig marad egyéb 
hátra, mint a jelenlegi szerződéseket meghagyni, 
és a jelenlegi gyakorlatot fentartani. 

Indokolván ekkép az előterjesztett törvény
javaslatot, bátor vagyok a t. házat felkérni, hogy 

azt oly módon, mint elő van terjesztve, elfogadni 
méltóztassék. 

Detrich Zsigmond: T. ház! Én a felolvasott 
törvényjavaslatnak átalánosságban megtámadá
sától annál inkább tartózkodni fogok, mivel előt
tem szólott igen t. pénzügyminiszter úr kilátásba 
helyez oly változtatásokat, melyek ezen adónak 
legalább is elviselhetőbbé tételét fognák eredmé
nyezni ; s mivel itt egy törvényjavaslat megszava
zásról van szó, én azt átalánosságban elfogadom 
ugyan, de nem tartózkodom sajnálatomat kifejezni 
a felett, hogy ezen törvényjavaslatban az eddig 
fenálló rendszabályokra történik hivatkozás. Ezen 
rendszabályok iránt itt már több észrevétel tétetett; 
ezekhez részemről csak azt adom, hogy ezek egy
mással határtalan ellenmondásban lévők és az 
önkénynek a legtágasabb tért nyitók. Erre nézve 
egy pár adatot fogok elmondani. {Halljuk!) 

Tudva van a t. ház előtt, hogy a földbirtok 
adóztatása terén a szőlőföld kitűnő magasra van 
feladóztatva. Ezzel rendes körülmények közt az 
államháztartás untig bőven megelégedhetnék; 
azonban a letűnt kormány, melytől örökségképen 
vette át a magyar felelős kormány a fenálló rend
szabályokat, nem elégedett meg azzal, hanem ki
terjesztette azokat a bortermelés terére is ; de kez
detben csak igen óvatos volt, mert az üzletet adóz
tatta meg. S ez alapon talán itt-ott elviselhető volt 
az adózóknak ezen ujabb megterheltetése; de a 
kielégithetlen pénztörekvés nem elégedett meg 
ezzel, tovább ment, és ámbár egyik alaprendeletben 
nyiltan ki van mondva, hogy hegyek, melyekben 
lakás, bolt, kocsma, mészárszék nincs, mely egy-
átalában nem képez községet, s a községektől 
legalább 1/i órányi távolságra fekszik, az adózta
tás terhe alá nem vonandók, a termelők pedig ez 
adóval nem zaklatandók. Kevés idő múlva ez is 
megszűnt; jött a rendelet, melynél fogva mindenki 
saját birtokából, saját termesztményéből, azon föld
ből, melyből már 10-szer megadta az adót, és azon 
földből, melyet oly keservesen munkált, mely 
annyi veszélyek és bajoknak van kitéve, annyira 
megadóztatik, hogy egy pohár bort saját termesz
téséből saját szükségeinek fedezésére fordítani nem 
képes. 

Jött később az árendális rendszer. Már ma
ga az nagy szerencsétlenség, ha egy adóztatási, 
különösen pedig gyűlöletes adóztatási ágazat az 
állam által igénybe vétetik; a t. háznak nem kell 
magyaráznom, mennyivel kiállhatlanabb, ha az ily 
adóbeszedési rendszer bérbe adatik. Nem vagyunk 
urai saját birtokunknak; nem vagyunk urai saját 
hajlékunknak; ha ki akarunk tán havonkint vagy 
hetenkint birtokunkba menni, tudtunkra adják, 
miszerint a bort meg akarják nézni; a bor minősé
gét, a mustot, akár hányszor akarják megtekinthe-
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tik, ellenőrizhetik; szóval ez adóztatási nem, mely 
tán minden adóztatási nemek közt leggyülöle-
tesebb, a terhet még elviselhetetlenebbé tette; 
folyamodtunk, folyamodunk, indokolatlanul kül
dettek vissza a kérvények, azoknak hely nem 
adatván. 

Mi következik ebből ? Erkölcsi sülyedésünk! 
Mert midőn házunk és birtokunkban nem bírunk 
egyenes őszinteséggel uralomra vergődni, hajlan
dók vagyunk oly térre lépni, mely ennek lehető
ségét kihágások által eszközli. 

Én csodálom, de nem osztom azon cynismust, 
melylyel a t. ház egyik érdemes és tudós tagja 
az adózásnál fölmerült bűnöket átalánoss bűnökkel 
kívánta védelmezni. Ezen cynismust nem osztom. 
Alkotmányos házban, alkotmányos törvényhozás 
terén ily cynismust megengedni nem szabad. Meg 
kell szoktatni magunkat, hogy népünk az erkölcsi 
sülyedésből emelkedjék föl; meg kell szoktatni 
magunkat, hogy az alkotmányos kormány és 
törvényhozás utján hozott törvények iránt tiszte
lettel viseltessék. Ha erre nem szoktatjuk meg, 
akkor meg fogjuk adóztatni az alkotmányosság 
legnemesb eapitalisát, a bizodalmat; és ha a bizo
dalmat megadóztatjuk, a polgári erény megszűnik ; 
és akkor a kormányzat lehetlenné válik, a polgári 
és erkölcsi jóllét egyátalán meg fog semmisülni. 

Szerintem a törvényhozási adóztatásnak fela
data az államkormánynak kezébe szolgáltatni 
mindazon eszközöket, melyek a polgárok nyugal
mának és biztosságának megszerzésére hasznosak 
és alkalmasak; de minden kormánynál, főleg al
kotmányos kormánynál, kerülni kell minden oly 
cselekvényt, mely az állam iránti bűnöket vonja 
maga után, kerülni kell minden oly alkalmakat, 
melyek a nép rendületlen bizalmát javaiban, házi 
csendében, nyugalmában megzavarják. Az általam 
ostrom alá vett rendszabályokban többek közt a 
a kémkedés, az árulkodás is jutalom tárgyává 
tétetik. Nem hiszem, hogy a t. képviselő úr ezt is 
védelmezné. De azon rendszabályokban találunk 
oly tételt is, melynél fogva az állam a bűnöket és 
kihágásokat capitalizálja, azaz fölveszi saját jöve
delmi tételei közé azon elvet, miszerint az emberek 
kihágásaiból, hibáiból bizonyos jövedelemnek kell 
befolyni. Remélem , ez eljárást sem lehet védeni. 
Én már e házban más alkalommal is kimondottam, 
hogy az ily eljárás alkalmazását rósz, erkölcstelen 
politikának tartom; és ezt ismétlem most is. 

Midőn tehát ez alkalommal felszólaltam, áta-
lánosságban a törvényt azért, mert csak 6 hónap 
tartamára hozatik, megtámadni nem kívántam. 
Felszólalásom egyedüli indoka volt, hogy kifeje
zést adjak azon reményemnek és meggyőződésem
nek , mit a t. pénzügyminiszter úr most már nagy 
örömemre előleg is némileg megígért, miszerint 

ezen adózásnak rövid tartama alatt is a mélyen t. 
pénzügyminiszter úr oly intézkedéseket fog tenni, 
hogy a bortermelők saját termelésöktó'l semmiféle 
adózásokkal ne zaklattassanak; reményemet és 
meggyőződésemet akartam kifejezni, miszerint a t. 
kormány elállva ezen rendszabályoktól,melyek nem 
a mi népünkhöz, nem a mi körülményeinkhez, de 
az előbbi ellenség-es viszonyokhoz illenek, ugy a 
mint egy-két vonással úgyis igérni méltóztatott, a 
jövőben, ha ezen adózásnak már meg kell állnia, 
ugy fogja szabályozni és rendezni, hogy azok a 
termelőkre nézve méltányosak és igazságosak le
gyenek. 

Ezek után átalánosságban nincs több mon
dani valóm. (Helyeslés a bal oldalon) 

Kerkapoly Károly előadó: Nekem annyi 
okom van magamra venni a t. képviselő úr által 
elmondottakat, mint az ellenkezőre : azért mielőtt 
szólanék, bátor vagyok hozzá azon kérdést intézni 
— mert csak személyes kérdés esetében akarok 
szólani — vajon az én előadásomra vonatkozva 
mondotta-e azokat, a miket mondott volt ? 

DetríCh Zs igmond : Igenis, a képviselő úr 
előadására. 

K e r k a p o l y K á r o l y e l ő a d ó : Ha az én elő
adásomra vonatkozólag mondotta, bátor vagyok 
megjegyezni, hogy e házban senki, következőleg 
én sem követtem el azon cynismust, hogy akár
mely bűnt, s igy azt is, mely az adózás körül fel
merült, képviselő úrnak állítása szerint védeni 
akartam volna azon rámutatással, hogy azon bűn 
nincs bizonyos adótárgyhoz kötve, hanem átalá-
nos. Elfogadom és helyeslem képviselő úr azon kí
vánságát , hogy szokjunk el ezen bűntől, és szok
junk ahhoz, hogy az államkincstár i rányában 
szintoly becsületbeli kötelességünknek tartsuk 
megtenni azt, a mivel tartozunk, mint a magáno
sok irányában; ezt, mondom, elfogadom; de mikor 
felszólaltam, nem ez volt kívánva, hanem az, hogy 
mivel a kérdéses bűnről egy adónemnél leszokni 
nem birunk, töröljük el azon adónemet. Ez ellen 
szólaltam föl, és megjegyeztem, hogy ha abból, 
ha a csalást megszoktuk a dohánymonopolium-
nál, nem az következik, mit ő — és pedig igen he
lyesen— következtetett, t. i., hogy szokjunk le ar
ról, hanem az, hogy hagyjunk föl az egész adónem
mel : akkor bátran fölhagyhatunk a többiekkel is, 
miután a csalást nálok is megszoktuk. S mert ezt 
nem tehetjük, igenis az a helyes consequentia, a 
mit t. képviselő úr vont, hogy szokjunk le a bűn
ről minden s igy azon bizonj^os adónemnél is. Én 
tehát nem a bűnt védettem, hanem a létezésének 
tényéből vont helytelen következtetés ellen szól
tam, a mi nagy különbség. (Helyeslés a jobb ol~ 
dalon.) 

S i m o n y i E r n ő : Ha a pénzügyminiszter úr 
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azt hiszi, hogy az állam költségei egy részének fe
dezésére a hus és bor fogyasztása lenne megadóz
tatandó, nekem az ellen semmi kifogásom sincs. 
Ez esetben a pénzügyminiszter úr terjeszszen 
törvényjavaslatot az országgyűlés elé, a mely in
dítványba hozza a hus és bor megadóztatását. 

A képviselőház többsége ez esetben ugy, a 
mint legczélszerübbnek fogja látni, meg- vagy 
meg nem szavazza a törvényt; de nekem kifogá
som van alkotmányos szempontból az ellen, hogy 
a pénzügyminiszter oly törvényjavaslatot ter
jeszszen a ház elé, mely szerint a bor- és húsfo
gyasztás! adó azon törvények és kezelési sza
bályok szerint szedetik be, melyek a lajtántuli 
tartományokban fenállanak. Ily szerződés kö
tésére a miniszter semmi törvény által jogositva 
nem volt. 

Igaz ugyan, hogy a magyar országgyűlés a 
múltévben hozottXH-ik törvényczikkében elfoga
dott a lajtántuli tartományokkal bizonyos közös 
ügyeket; azt mondotta ugyanis, hogy a külügye
ket, a honvédelmet és bizonyos tekintetben a 
a pénzügyet is közösnek tekinti; kijelentette to
vábbá, hogy szükségesnek látja, hogy Magyaror
szág és a lajtántuli tartományok között keres
kedelmi és vámszerzödés létesíttessék, s ezen keres
kedelmi és vámszerződés a XVI. czikkben szintén 
törvénybe igtattatott. 

Ezen kereskedelmi és vámszerzödés Xl-ik 
czikke azt mondja : „a só-, dohányjövedék s azon 
közvetett adók, melyek az államháztartásra köz
vetlen befolyással vannak, név szerint a pálinka-, 
ser- és czukoradó, mindkét államterületen a szer
ződés ideje alatt egyenlő törvények s kezelési 
rendszabályok szerint fognak kezeltetni." Hát itt 
sem a hus-, sem a borfogyasztási adóról szó nincs. 
Én nem látom át, miért szaporítaná a kormány 
ezzel is a közös ügyeket. 

Én azért ezen törvényjavaslatot azon alakban, 
melybenaz most előterjesztetik, mégátalánostárgya
lás alapjául sem fogadhatom el; hanem azt kívánom, 
hogy, ha ezen adóra szüksége van az államnak, sze
dessék az be ugy an azon utón, melyen a többi adók 
mostanig beszedettek, tudniilik ideiglenes felha
talmazás utján, ugy mint épen ma szavazás utján 
felhatalmaztuk a kormányt, hogy továbbá is szedje 
be az adókat, ugy mint ennek előtte beszedettek, 
fölhatalmazás vagy indemnity utján. 

Én nem akarok több közös ügyet csinálni, 
mint a mennyi már van, mert abból már ugy is 
elég van. En tehát kijelentem, hogy én ezen tör-
vényjaslatot azon alakban, melyben az most a 
ház elé terjesztve van, még az átalános tárgyalás 
alapjául sem fogadhatom el. {Helyeslés a bal ol
dalon.) 

Csiiky S á n d o r : Jól esett ugyan a pénzügy

minisztertől hallani azon nyilatkozatot, melynél
fogva a most tárgy alás alatt levő kérdés, a bor- éa 
husfogyasztási törvényjavaslat iránt azon kijelen
tést tette, miszerint különösen a bortermesztökre 
nézve vonatkozólag fog a ház elé terjeszteni egy 
törvényjavaslatot, melynek értelmében különösen 
a bortermesztőknek saját szükségeikre megkí
vántató bormennyiséget különös adóztatás nélkül 
lehet élvezni. Ennek, midőn majd meg fog tör
ténni, és ha nem olyan lesz, hogy évek multával 
jön majd foganatba, ennek a hazában valamennyi 
bortermesztő s ennek súlyos adója viselése alatt 
görbedő nép örülni fog, mert némi kis enyhítés 
lesz reá; hanem ama törvényjavaslat iránt még 

j általánosságban nekem is azon észrevételem van, 
a mit megemlített előttem szólott képviselő tár
sunk : különösen ki van benne mondva határozt-
tan, hogy a bor- és husadózásra vonatkozólag az 
eddigi fenálló szabályok fognak zsinórmértékül 
tovább is szolgálni. De mikor ehhez szólani kellene, 
akkor igazán — én legalább magam részéről 
mondhatom — s azt hiszem, a t . képviselők között 
is nehezen fogunk találni csak egyet is olyat, a ki 
tudná, hogy miről fog határozni, s minő törvény 
alkotásába egyezik bele, mert az adózásra fenálló 
szabályok olyan chaos, a melyből, akármely pénz
ügyi igazgatósághoz, akár melyik finánczhoz, a 
kinek rendelkezésétől függött a bor termesztők
nek megadóztatása, azoktól tiszta igazságot, hogy 
minők azon fenálló szabályok, soha sem nyerhet
nek. Ezek tehát érthetetlen chaosok, melyek az 
alárendeltek önkényének a legtágabb kaput nyi
tották, a melyeket az alárendelt közegek teljes 
mértékben a bortermesztők szútyongatásával, ke-
seritétével , károsításával csakugyan gyakorol
tak is. 

Én tehát azt kívánom e tekintetben, hogy 
azokat a szabályokat, a melyek szerint a hus- és 
borfogyasztás adója szedetni fog, a kormány, kü
lönösen a pénzügyminiszter úr szintén kidolgozva 
a ház elé terjeszsze, hogy tudja a ház, mik és mi
nők lesznek azon szabályok? elfogadhatók-e és 
mennyiben elfogadhatók? Legyenek azok érthe
tők, világosak, hogy ehhez képest az országban a 
termesztőknél az elégedetlenség magva s a bizo-
dalmatlanség teljesen megszüntethessék, elhárittat-
hassék. Én a kormányzat érdekében épen ugy, mint 
a köznemzeti érdekben óhajtom, hogy ezen kivá-
natom a t. ház által elfogadtatván, a minisztérium 
által a ház elé terjesztessék azon fogalmazott sza
bály, mely szerint beszedendők lesznek az adók. 

De mondott még egyet a pénzügyminiszter 
úr javaslatában : hogy az eddig fenállott szerződé
sek az illető fogyasztásokkal és az illető községek
kel továbbra is épségben fen fognak hagyatni. 

T. ház! azok a szerződések, a melyek a bor-
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fogyasztókkal az eddigi pénzügyi igazgatók által 
köttettek, nem olyanok, hogy szabad akaratnak 
lettek volna kifolyásai, azokra ráerőszakoltattak 
a községek, ráparancsoltatott az egyesekre, el-vagy 
nem fogadását számba sem vette a pénzügyi ha
tóság. 

Hogy mindenütt az egész országban igy van-e, 
nem tudom; de föl kell említenem különösen Eger 
városát, mely város ez érdemben mind a kormány
hoz, mind a t. házhoz ényhités végett már kérvény
nyel is járult, de a melynek eddig sikere nem lett. 
Ott ugy volt, mikor behozatott a fogyasztási adó 
1852-ben, eleinte 6000 írtban állapíttatott meg, ez-

után később minden 3-ik évben két annyira emel
tetett, elanniyra, hogy 25,000 frtravan már emel
ve a bor- és husfogyasztási adó Eger városában. 
A város nem akart hozzájárulni, nem akarta elfo
gadni, de reá volt parancsolva, hogy ezt kénytelen 
elfogadni. Es igy a város és a termesztők azon ál
lapotban vannak, hogy közöttök nincs szabad aka
ratból kifolyó és ehhez képest a törvény értelmé
ben kötelező szerződés, hanem van erőszakos pa
rancs, mely alól nem voltak képesek kibontakozni, 
bármint óhajtják is az orvolást, bárhova folya
modtak is, nem csak a provisorialis kormány idő
szakában , de azóta is, mióta a magyar kormány 
fenáll. mely pedig magát alkotmányosnak nevezi, 
és az lenni óhajt. Ehhez képest a magyar kormány
hoz történt folyamodásoknak sem lett sikere, hol
ott a kérelem a legigazságosabb volt, és abban 
legtisztábban ki volt azt mutatva, hogy ezen adó
zási nem oly súlyos, oly elviselhetlen, hogy ez ál
tal a leginkább bortermesztésből élő és magokat 
tápláló egri lakosság legnagyobb része magát 
tönkre téve látja. De azért nem hallgatott rajok 
senki, és igy a sérelem még mai napig sincs orvo

solva. 
Most, midőn ezen törvény a t. ház elé terjesz

tetik, most azzal áll elő a pénzügyéi- úr, hogy az 
eddigi szerződések épségben maradjanak. Én ezt 
elfogadhatónak nem találom, s kérem a t. házat, 
hogy midőn e tárgyban rendelkezni méltóztatik, 
méltóztassék kimondani, hogy azon szerződések, 
melyek valódi szabad akaratból keletkeztek, ha 
ugyan ilyenek voltak, azon időig, melyre ezen 
törvény alkottatikj erejöket megtartsák ; de azon 
szerződések, melyek a községekre rá voltak erő
szakolva, azok semmisittessenek meg és kötelező 
erejök szűnjék meg. Ha ez meg nem történik, ak
kor ezen törvényjavaslatot részletes tárgyalás alap
jául el nem fogadhatom. 

E l n ö k : Miután a t. ház ezen törvényjavas
latot már akkor, midőn a közvetett adókról szóló 
törvényjavaslatok felett együttes vita tartatott, 
átalánosságban elfogadta: most a részletes tárgya
lás következik. 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1 8 6 5 ' 8 , VIII, 

j SimonyiErnö: Ha ez igy áll, akkor nem 
j tudom, miért bocsáttatott most átalános tárgya

lásra. 
Mihályi Péter jegyző {olvassa a törvényja

vaslat első szakaszát.) 
Kerkapoly Károly előadó: A központi 

1 bizottság ezen szakaszt követközőleg kívánja át-
j alakitni: „A pénzügyminiszter felhatalmaztatik, 
I hogy a bor- és húsfogyasztás iránt jelenleg fenálló 
| rendszabályokat és árszabásokat 1868. deczember 
| 31-ig érvényben és hatályban tartsa." 

Vadnay LajOS: T. képviselőház! Ismerve 
j hazánknak jelen pénzügyi viszonyait, igen jól tu-
I dom, hogy az állam tetemes költségeinek kellő fe-

dezhetése tekintetéből mindaddig nem lehet jelen
tékeny könnyitést eszközölni a mostani adózás sú
lyos voltán, míg egy ujabb, mig egy teljesebb adó
rendszer és annak alapján egy igazságosabb adóz
tatási kulcs nem fog kidolgoztatni, a mi minden
esetre huzamosabb időt s munkát igényel; azt is 
tudom, hogy jelen financzialis helyzetünkben az 
állambevételek egyes tételeit ugy, a mint óhajta
nok, nem törölgethetjük el a nélkül, hogy azokat 
másokkal pótolhassuk. 

Azt sem tagadhatom, hogy a különböző adó
nemek közt többeknek itt a teremben hallott vilá
gos nyilatkozatai ellenére is a közvetett adókat 
tartom legigazságosabbaknak; hiszem azt, hogy a ki 
minő mértékben vesz részt és húz hasznot valamely 
fogyasztási tárgygyal való üzletből, az, igazságos 
kulcs szerint megadóztatva, ugyanazon mértékben 
viselje a terhet is. Ugyanazért részemről óhajta
nám , vajha az el nem titkolható földre és 
fekvőségekre hárított terhes közvetlen adók köny-

I nyitve, az államkiadásoknak legnagyobb részét is 
közvetett adókkal lehetne fedezni. 

S A bor- és húsfogyasztási adóra nézve tehát 
| nincs elvben kifogásom ; de viszont meg vagyok 
| győződve arról is, hogy olyan tárgyak, melyek 
j tulajdonképen nem is lehetnek a fogyasztási adó-
| nak tárgyai, melyeknek fogyasztási adója az ál

lamkincstár jövedelmének tetemes és érzékeny 
csökkentése nélkül rögtön megszüntethető, me
lyekre az előbbi kormány inkább csak adószapo-
ritási törekvésből és a szegény nép szándékos sa-

| nyargatása végett terjesztette ki a fogyasztási adót, 
í mondom, az ilyen tárgyak a fogyasztási adó 
; alól minden halasztás nélkül azonnal felmentendők 
| lennének. 

Ily fogyasztási adótárgyra hívom fel a t. ház 
j becses figyelmét, annyival inkább, mivel ezen íb-
. gyasztási adó épen a bortermelő szőlősgazdáknak 

legszegényebb ostályát sújtja méltatlanul, azon 
osztályt, melynek sorsán enyhíteni magasztos 
feladata a törvényhozásnak. Magában azt sem tar
tom helyesnek és igazságosnak, hogy a borter-

24 
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melő szőlősgazdák, kik különben is igen drá
gán fizetik a szőlőföldadót, még azon néhány 
korty bortól is kénytelenek fogyasztási adót fizetni, 
melyet kinos munkájok utánnyert,saját terményök-
ből fogyasztanak el. Ugyanazért óhajtanám, hogy 
e tekintetben most mindjárt segíthetnénk sor
sukon ; de minthogy ugy értesültem, hogy a t. 
pénzügyminiszter iir maga szándékozik jövőre e 
tekintetben kedvező intézkedéseket tenni, ezen in
tézkedésektől várva, ezúttal e tárgyról nem kivá-
nok bővebben szólani; nem nyughatom meg 
azonban abban, hogy a borfogyasztási adó ürügye 
alatt még a lőrére is ki van terjesztve a fogyasz
tási adó, és ki lenne terjesztve ezentúl is folyvást. 
ha a törvényjavaslat ugy, a mint elő van terjesztve, 
a t. ház által elfogadtatnék. Mely lőre nem 
egyéb, mint a kitaposott szőlőre öntött viz-ital, 
melyet a szőlősgazdák részint magok, részint csa
ládtagjaik és napszámosaik nyári szőlőmunkaide
jén használnak; azon ital, mely nélkülözhetlen 
a szegény szőlősgazdáknak már egészségi szem
pontból is, mert pótolja a részint teljesen hiányzó, 
részint a naphosszat állott, megromlott és egész
ségtelen viz helyét; a fölött szükséges kellék ma
gára a fogyasztási adó tőkéjének, a bornak előál
lítására is. Hogy ezen savanyitott viz bár fogyasz
tási adó tekintetében a borral egy kategóriába té
tessék, azt se az igazsággal, se a méltányossággal 
megegyeztethetőnek nem tartom. 

Két észrevételt hallottam, melyek állítólag-egye
lőre gátolják a lőrefogyaztási adó megszüntetését. 

Az egyik ellenvetés az, hogy erre az évre már 
ki levén haszonbérbe adva a fogyasztási adó, 
könnyen megeshetnék, hogy a lőrefogyasztási 
adómentesség miatt a haszonbérlők számos kér
vényekkel fognának majd alkalmatlankodni a 
kormánynak. Megengedem, megtörténhetik, hogy 
némely haszonbérlők ügyesen felhasználva a ma
gok érdekében ezt is, alkalmatlankodnának a kor
mánynak ; méltóztassék azonban megengedni a t. 
kormány, én azt hiszem, hogy ezen üres, kopár 
és könnyen visszautasítható alkalmatlankodásnál 
sokkal nagyobb s fontosabb tekintetet érdemel 
azon tekintet, hogy a legszegényebb néposztály, 
az ország szó'lőmives osztálya ez által igazságos 
megnyugtatást nyerhessen ; a mit annyival is in
kább kívánhat és követelhet a t. kormánytól, 
mert nem tartliatni attól, hogy ezen haszonbérlők 
alapos keresettel támadhassák meg a kormányt; 
és pedig azért nem, mert a fogyasztási adó tár
gyairól szóló alaprendszabályokban egy szóval 
sincs említés téve a lőréről, s még kevésbbé van a 
lőre a bor kategóriájába téve, s ha későbben tétet
tek volna is ereszben pótrendeletek, azok egyedül 
az absolut volt hatalom sajnos maradványai és a 
nép zsarolására intézett visszaélések. De nem fél

hetni alapos keresettel való megtámadástól még 
azért is, mert tudva van, hogy az indemnity a t. 
kormánynak a folyó év végéig levén megadva, 
azon haszonbérlők, kik egész évre szerződtek, már 
azon előtudattal szerződtek, hogy a törvényhozás 
ezen tekintetben változtatást is tehet a fogyasztási 
adó alá eső tárgyak némelyikén. Tehát alapos ke
resettől a t. kormány nem félhet, és ez nem lehet 
indok arra, hogy a lőre továbbá is még ez évben 
fogyasztási adó alá legyen vetve. 

A másik ellenvetés az, hogy a borfogyasztás 
kellő szabályozása nélkül könnyen visszaélésre 
szolgáltathatna alkalmat a lőrefogyasztási adó
mentesség , a mennyiben ennek ürügye alatt 
lőre helyett bort fogyasztanának. Ezen ellenvetés
nek, elméletileg tekintve, van ugyan némi lát
szólagos nyomatéka, de a melyet teljesen meg-
czáfol a gyakorlat. Meghiszem, lehetnének o-
lyan szőlőgazdák , kik hajlandók volnának 
mind magát a kormányt, mind pedig annak 
közegeit, a fogyasztási adó haszonbérlőit meg
csalni; de épen az ilyen csalfa szőlős gazdák
ról legkevésbbé lehet feltenni, hogy önmagokat kí
vánnák megcsalni. Már pedig, a ki lőre gyanánt 
bort fogyasztana, az önmagát csalná meg. Vegyük 
practice. Tudjuk, hogy a szüret után minden sző
lősgazda köteles maga termését mind minőség, 
mind mennyiség, mind hordó számra bejelenteni, 
belajstromoltatni, és azokról a szőlősgazda köteles 
vagy a kormánynak, vagy közegének, illetőleg 
a fogyasztási adó haszonbérlőjének beszámolni. 
Mikép számol ? Minthogy már a minőség, mennyi
ség és hordószám tudva van, nem számolhat be 
mást, mint azt, mint a mit elad. A lőre pedig nem 
oly czikk, a mely eladható volna, még kevésbbé 
pedig olyan, melyet bor gyanánt lehetne eladni; 
természetes tehát, hogy a mennyit nem tud eladásra 
beszámitni, annyi fogyasztásnak tekintetik, s fizeti 
tőle a fogyasztási adót. A ki tehát lőre helyett bort 
fogyasztana el, az bizonyosan csak magát csalná 
meg, mert fizetni lenne kénytelen a lőre helyett 
elfogyasztott bor adóját is, a lőre pedig, mely se el 
nem adható, se nem tartható, nyakán veszne. 
Már én, t. ház, hiszem, hogy vannak emberek, 
a kik szeretnének másokat megcsalni; de nem hi
szem, hogy volna, a ki önmagát szeretné meg
csalni. Egyébiránt, hogy még e tekintetben is biz
tosítva legyen a t. kormány, óhajtanám, a törvény 
mondja ki világosan: hogy a lőrefogyasztási adó
mentesség csak a bortermelő szőlőgazdáknak, ezek 
családtagjainak s napszámosainak használatára és 
csupán a szüret alkalmával eleve bejelentendő lő
remennyiségre terjedjen ki, de csupán a bortermesz
tő saját családtagjai és napszámosai számára, 
s hogy ezen mentesség csupán a szüret alkalmá
val bejelentendő lőre mennyiségére terjed. 
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Ezen értelemben vagyok bátor t. képviselő
társammal együtt ezen módositványt benyújtani, 
kérvén a t. házat, hogy azt szokott igazságszere
tete szerint pártolni méltóztassék. (Helyeslés.) 

M i h á l y i Pé ter j egyző (ohassa Vadnay La
jos és Horváth Lajos módositványát): „A bortermelő 
szőlősgazdák szegényebb osztálya sorsán való 
enyhítés, s ez által hazánk egyik jelentékenyebb 
jövedelmi ága, a bortermelés érdeke tekintetéből, 
a következő módositványt ajánljuk a tisztelt kép
viselőháznak, jelesen: 

„A 2-ik szakasz helyére ezt: „Kivétetik 
mindazonáltal a szőlőtörkölyre öntött vízből készi-
tett, s a bortermelő szőlősgazdák és ezek napszá
mosai által használtatni szokott úgynevezett lőre, 
mely fogyasztási adó alá nem esik. Nehogy azon
ban ezen mentesség az államkincstár borfogyasz
tási adójövedelmét csökkentő visszaélésekre szol
gáltasson alkalmat. a lőrefogyasztási adómentes
ség csupán a bortermelő szőlősgazdák, ezek csa
ládtagjai és napszámosai használatára, és csak a 
szüreteléskor általok eleve bejelentendő szükséges 
mennyiségre érthető." 

„Ezt követné aztán a mostani 2-ik szakasz, 
mint 3-ik szakasz." 

N é m e t h K á r o l y : Tisztelt ház! Ámbár 
azok után . a miket előttem szóló képviselőtár
sam inditványba hozott törvényjavaslati módosítá
sának indokolására, és illetőleg a lőrének már a 
folyó évben történendő adómentesítésére nézve 
előadott, tökéletesen elégséges pártolásomat csak 
egyszerűen nyilvánítani: szükségesnek találom 
mégis további felszólalásomat azokra vonatkozólag, I 
a miket az igen tisztelt pénzügyéi' úr a jövő tekin
tetében, és jelesen a bortermelők saját borszükség
letének adómentesítése tárgyában hozott ígéretbe, 
annálfogva, mert ezzel a jövő tekintetében is a 
bortermelők azon osztályán, mely városokban la
kik, csakis egy irányban volna segítve, és a leg-
nyomasztóbb aránytalanság, mely a boradónál 
tettleg fenáll és a városi bortermelőket vég elpusz
tulásra juttatja, még továbbra is fenmaradna. 

A tényállásnak egyszerű előadásával teljesen 
igazolható lévén állitásom, leszen szerencsém a 
tisztelt ház engedelmével az adatokat rövideden 
elősorolni, s kecsegtetem magamat azon remény
nyel, hogy ekként meggyőződvén a tisztelt ház 
és pénzíigyér úr állitásom valósága felől, ez irány
ban sem fogják megtagadni a szükséges javítást 
és segedelmet a jövő tekintetében. 

A boradóra nézve három osztály lévén fel
állítva, fizetnek Pozsony városában a bortermelők 
minden akó bor vagy lőre után egyaránt 1 frt 
68 krt, mig az e várost környező és jobb minő- | 
ségü bort termesztő számos egyéb községekben ' 
minden akó után legfelebb 50 krt fizetnek az ille- i 

tők. Továbbá fizet a pozsonyvárosi szőlőbirtokos 
a szőlőnek minden holdja után földadó fejében 
majdnem 7 forintot, azaz: 1355 hold szőlő után 
9494 forintot, mig az ugyanezen városbeli 
egyéb termelésű, és a szőlőnél nagyobb értékű 
földnek 3968 holdja után 8342 forint fizettetik 
földadó fejében. S végre fizet a pozsonyvárosi 
szőlőmivelő a saját lakházacskájában létező prése-
s pinczéjétől is házbéradót, s fizeti a mellőzhe
tetlen s drága napszámost • ellenben a falusi 
községbeli szomszéd szőlőmivelők házaik után 
csakis a néhány forintból álló házosztályadót, bír
ván egyébként sokkal olcsóbb napszámosokkal is. 

A bortermelési költségeknek ily aránytalan
sága mellett lehetetlen, hogy Pozsony városa, 
mely évenkint körülbelül 50,000 akó bort termeszt, 
és a melyben a sernek használata mellett mindin
kább apad a borfogyasztás, kiállhassa a vidéke-
beli számos községek s kisebb városokbeli borter
melőkkel a concurrentiát; és miután ezen arány
talanság kisebb-nagyobb mértékben minden többi 
városban is fenáll, kétségkívül legszükségesebb, 
hogy ennek megszüntetésére fordíttassák minden 

'[ igyekezet. 
Másik tárgyát ezen törvényjavaslatnak ké

pezi átalában a fogyasztási adó, melynek erősza
kolt emelhetése tekintetéből történtek osztályozá
sok a városok közt: jelesen ezek közül Pozsony 
s még néhány város a zárt városok sorába is let
tek felvéve azon következménynyel, hogy ezek 
különös és sok tekintetben terhesebb rendszabá
lyoknak vannak alávetve. Meg vagyok győződve, 
hogy, talán Pestet kivéve, minden többi váro
sunkban legnagyobbrészt csak producensek lak
nak, és hogy az ipar vagy kereskedés fejlődését 
is mindegyike nélkülözvén, a fogyasztási adó csak 
káros hatással lehet rajok nézve; azonban nem 
merem hinni jelen pénzbeli viszonyaink közt, hogy 
nélkülözhesse, egyhamar az állam a fogyasztási 
adó fejében befolyó tetemes összegeket, s ugyan
azért ennek további taglalásába nem is bocsátkoz
ván , ez úttal jövőre nézve csak azon különbözte-
tést kívánom egyszerűen megszüntetni, mely a 
zárt és nem zárt városok közt fenáll. 

Ezen javításokra^ és illetőleg ezeknek a jövő 
költségvetésnél való életbe léptetésére lévén irá
nyozva óhajtásom, végzés utján kívánom erre uta
síttatni a tisztelt minisztériumot, s ugyanazért 
ebbeli indítványomat a tisztelt háznak pártolásába 
ajánlván, van szerencsém azt ezennel benyújtani. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő {olvassa Németh Ká
roly módositványát:) „Utasíttassák a kormány kép
viselőházi végzés utján arra, miszerint: 

„1-ször azon nyomasztó aránytalanságot, 
mely a városok, de főleg a nagy városok s falusi 
községek közt egyrészt a termesztett bor után já-

24* 
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ró boradóra nézve, s másrészt a szőlők után kü- j 
lön fizetendő földadó tekintetében, jelesen az egyéb j 
termelési földek irányában fenáll: már a 1869-ik ( 
évi január 1 -tol kezdve megszüntesse, és egyéb
iránt javaslatait oda irányozza, hogy a törkölyből 
készített lőrének azon meghatározandó mennjdsége, 
a mely a termelőnek saját és munkásai fogyasztá
sára szükséges, adómentes legyen, a többi pedig 
a rendes boradónak csak fele részével legyen meg
tel helve ; 

„2-szor igyekezzék megszüntetni azon osz
tályozást és különböztetést, mely a kir. városok
ban erőszakos behozatal mellett jelenleg is azon 
hatással bír, hogy néhány városok zárt városok
nak tekintetnek s mint ilyenek külön rendszabá
lyok alá esnek". 

H o r v á t h Döme.- T. ház! Ha a t. pénz
ügyi miniszter úr azt a kedvezményt, melyet kilá
tásba helyezett, a közelebbifél évre is kiterjesztette 
volna, nem egyszeres köszönettel venném, mint 
fogom venni akkor, de kétszeres köszönettel vet
tem volna azt a jelen esetben, és nem is szólalnék 
fel • igy azonban meggyőződésem parancsolja, 
hogy felszólaljak. Az 1-ső szakaszt, ugy a mint 
van, nem fogadhatom el: nem fogadhatom el, mert 
a termelők irányában ideiglenesen fentartva a 
legméltánytalanabb és legigazságtalanabb. Csak 
a napokban történt, hogy a képviselők egy indi
rect adó neménél, melyre nézve pedig senki sem 
fogta volna, igazolni, hogy az primae necessitatis 
ezikk, a dohány-monopóliumnál a legnagyobb érde-
k t Itséget tanúsítottak : legyen szabad hinnem, hogy 
a bor- és húsfogyasztás! adó iránti törvényjavas
lattól ezt a meleg érdekeltséget nem fogják meg
tagadni : annál kevésbbé fogják megtagadni, mert, 
hogy hazánkban a bortermelés és borfogyasztás 
valósággal a primae necessitatis ezikkek közé tar
tozik, ezt, azt hiszem, hogy közülünk talán senki 
sem fogja megtagadni. Emlékezzenek meg arról, 
uraim, hogy az ország népségének egy tized része 
egyes egyedül és kizárólag bortermeléssel fog
lalkozik, tized része ismét a termelésre mint íőjöve-
delmeinek forrására van utalva. Midőn a tulajdo
nosok szőlőbirtokuk után különben is busás 
adót fizetnek, nem legnagyobb igazságtalanság 
és méltánytalanság-e, hogy a saját fogyasztásukra 
lenhagyott borczikktől a különben is igazán 
tulszigoru boraccist megfizetni kénytelenek ? Em
lékezzenek vissza, hogy midőn az osztrák kor
mány által a boraccis behozatott, két éven át a 
bortermelők részére két akónyi bormennyiség 
adómentesen fenhagyatott, s talán ez az osztrák 
tartományokban most is igy divatozik. E kedvez
ményt a bizottság kilátásba helyezte, és hogy az 
ezen évről elmaradt, azt azzal indokolja,mert a bérleti 
szerződések a még hátra lévő év folyamára meg

köttettek. A bizottság e részbeli indokolását 
törvényes indokolásnak nem fogadhatom el, mert 
midőn a képviselőház által a direct és- indirect 
adónemek először 2 hói a, másodikban 4 hóra 
lettek megszavazva, lehetett-e szerintem végérvé
nyesen a még hátralévő és bekövetkezendő uj 
6 hónapra is minden megszorítás, minden íentar-
tási jog nélkül bérszerződéseket kötni és érvényre 
léptetni? Ebből a szempontból a pénzügyi bizottság
nak indokolását törvényesnek nem fogadhatom 
el, meggyőződésem levén, hogy e kedvezmény
ben a bortermelőknek már ez évben részesülni a 
szoros, az igazság és méltányosság igénylik, miután 
meggyőződésem az, hogy a sok zaklatás miatt 
méltán gyűlölt adónemnél e kedvezményt száz és 
százezer lakos világos érdeke rögtön igényli. 
Nézetem tehát oda járul, hogy e kedvezményt a 
bortermelőkre folyó évre is kiterjeszszük, és e te
kintetben én és több képviselőtársam indítványt 
teszünk, kérve ezt felolvastatni és a ház által el
fogadtatni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa Horváth 
Döme, Vadász Manó, Dani Ferenci, Kiss Miidós és 
Gahody Sándor módositványát:) „Eszó után: „ársza
bások" következzék: ,,azon kivétellel, hogy a 
bortermelő a folyó fél évre saját bortermékéből, 
házi fogyasztásra öt akó bort fogyasztási adómen
tesen tarthat fen, hatályban és érvényben ma
radnak4 '. 

Kerkapoly Károly előadó: A központi 
bizottság részérő] szabad legyen arra, mit Horváth 
Döme képviselő úr felemlített, hogy t. i. azon indo
kolást nem fogadhatja el törvényesnek,mi a központi 
bizottság jelentésében foglaltatik, megjegyeznem, 
hogy a központi bizottságtól távol volt azon szán
dék, mintha azzal lehetlenségét akarta volna ki
mondani a változtatásnak. A bizottság is ugy vélte, 
s részemről én is ugy hiszem, hogy a pénzügymi
niszter urnák feltétlen kötelező szerződéseket az 
év második felére kötni nem volt hatalmában; de 
nem is kötött. A szerződésekben fön van tartva, 
hogy ha az országgyűlés a létező jogi állapotban 
időközileg változtatást hozna be, akkor a szerző
dések nem állhatnak ellen ezen változtatások léte
sítésének. 

Hanem financziális baj van a dologbán, nem 
juridicus. 7 — 8 ezer szerződésről van ugyanis szó, 
melyek ezen föltevés alapján köttetnek, hogy a 
dolog marad a réginél; s ha ezen előfeltevés a 
törvényhozási idő közben tett intézkedéséné fogva 
megváltozik: természetes, hogy kártérítés követe
lésére nem lesz az illetőknek joguk a fentartásnál 
fogva, de lesz a visszalépésre. 7 — 8 ezer szerző
dés megsemmisítése, s rögtön ujakkal kicserélése 
nem oly egyszerű: mert ha péld. 5 % hagyatnék 
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szabadon, könnyű lenne azt mondani: hogy 20-ad 
része a bérösszegnek maradjon el, mert ez esetre 
20-ad része hagyatnék szabadon. Igen, de a keze
lési költségek ép oly nagyok maradnának, daczára 
azon levonásnak. Ez oly titulus, melyről tudjuk, 
hogy midőn idoközileg uj szerződéseket kel! kötni, 
rendesen az államkincstár rovására történik, és 
pedig annak nagyobb mérvben megrövidítésével, 
mint a mennyit igazol az adózóknak engedett 
kedvezmény. 

Egyébiránt azt hiszem, megnyugtatására szol-
gálna a t. háznak és az érdekelt képviselő urak
nak, ha kimondatnék, hogy az ide vonatkozó tör
vényjavaslat behozására egy bizonyos praeclusiv 
terminus tűzessék ki. 

Deáky Lajos : Én az 1-sö szakasz azon ren
delkezése ellen, hogy a bor- és húsfogyasztás meg
adóztatása iránt jelenleg fönálló rendszabályok és 
árszabások jövőre is érvényben és hatályban ma
radjanak , kénytelen vagyok felszólalni, és pedig 
1-ször következetesség- szempontjából: mert, mint 
ezelőtt is megjegyeztem , oly rendszabályt, mely 
tulajdonképen kinyomva, a képviselők közt ki
osztva és a ház által tárgyalva nem volt. megálla
pítani, módosítani vagy változtatni nem lehet; és 
én, mint törvényhozói tag , nem szeretném . ha or
szággyűlésen kívül szemrehányásokkal találkoz
nám, mikép képes voltam oly szabály érvényben 
tartása, megváltoztatása vagy módosítása fölött 
szavazni, mely, mint előbb is megjegyzem, a 
ház által tárgyalva soha sem volt. A pénz
ügyminiszter úr e tekintetben terjeszszen elő sza
b á s o k a t , melyekhez a ház hozzászólhasson ; így 
azokat nem ismervén, oly dolog fölött határoz, mit 
legalább a ház tagjainak nagyobb része nem tud. 

De kénytelen vagyok e szakasz ellen még 
más tekintetből is felszólalni: mert azon osztrák 
pátenseket, melyeket az absolut kormány az általa 
kibocsátott küldöttség javaslata után készíttetett a 
só-, dohány- és más jövedékek tárgyában, a tapasz
talati életre alkalmazva, legtöbbnyire magok az 
osztrákok, az absolut kormány emberei is sok te
kintetben igazságtalanoknak tartották, épen azért 
azok azt oly szigorral nem is hajtották végre. 

Ha tehát mi e gyűlöletes pátenst törvény 
erejére emeljük, és mint törvényt annak megfe
lelő szigorral hajtjuk végre, akkor még nagyobb 
igazságtalanságot követünk el, mint tulajdonkép az 
absolut hatalom emberei követtek el. 

Esetet hozok fel:Kraszna megyében, melynek 
egy részéből magam is képviselőnek vagyok vá
lasztva , Szilágy-Somlyó városa, a bor- és husfo-
gyasztási adóra nézve, a kincstárral szerződvén, 
tzen szerződés határideje közelebb a minisztérium 
deje alatt letelt, és igy ujabb egyezkedésnek 

helye és ideje állván elő, midőn e felett a kincstár 

Szilágy-Somlyó városával kiegyezni nem tudott — 
pedig megjegyzem, hogy ezen hus- és borfogyasz
tási adó, épen mint a hógörgetek, évről évre csak 
növekedett, de soha sem apadt -— egy fináncznak 
helytelen feljelentése következtében a pénzügymi
niszter úr az eddigi fogyasztási adót legalább is 
20 — 25°/0-kal felébb emelte. A hatóság jelentést 
tett ez iránt a megyéhez, és mind a város, mind a 
megye felírást intézett a pénzügyminiszter úrhoz, 
s kérték, hogy mivel az indemnitynél fogva csak 
is arra van felhatalmazva a minisztérium, hogy a 
régi adót a régi mód szerint szedje, ne méltóztassék 
az adót feljebb emelni, hanem a létezőt továbbra is 
megtartani, mert már ez alatt is végtelenül meg
terhelve érezek magokat. Azonban a pénzügymi
niszter úr arra nem hallgatott, hanem, mint mon
dám, 20 — 25%-kai felébb emelte ezen városban 
a bor- és húsfogyasztás! adót. 

Ha tehát ezen szakasznál fogva fel fog hatal-
maztatni a pénzügyminiszter úr, hogy az ilynemű 
szerződést, a maga tetszése szerint, ad lubitum föl
emelhesse , akkor sokkal súlyosabb állapotnak 
nézünk elébe. mint a milyen alatt nyögtünk az 
absolut rendszer alatt, mely hasonló körülmények 
között az önkényü adóemelés helyett gazdái ke
zelést, a fogyasztási tárgy adójának fmánczok ál
tali, bár kellemetben. de igazságosabb beszedését 
rendelte. 

Én tehát a különben is túlterhelt s inkább az 
indemninity szerint is kedvezményekben részesí
tendő adózó nép . s az alkotmány érdekében, 
mely az adókivetés jogát magának tartotta fen, 
köteleségemnek tartom, ezen pont ellen felszó
lalni. 

De felszólalok azért is, mert ez egyik neve
zetes iparágunkat, a bortermelést, fináncz nyűgei 
miatt, akadályozza. E mellett ezen szabályoknak 
alkalmazása szerint oly adótárgy, melytől már 
egyszer az állam az adót megvette, kétszer, három
szor, sőt többször is megadóztatik. Például ha vala
ki valamely városban a hus- és borfogyasztási adót 
már megfizette, de a tárgyat Pestre vagy más vá
rosokba szállítja, ismét és külön meg kell hogy 
fizesse a fogyasztási adót; pedig vélekedésem sze
rint oly tárgyért, melyért az adóköteles polgár már 
egyszer megfizette, kétszer, háromszor nem ter
heltethetik. 

Véleményem csak oda terjed, hogy a minisz-
teriumnnk tétessék kötelesség-évé. hogy a bor- és 
husmegadóztatás tárgyában ne az absolut kormány 
idejéből átvett rendszabályokat, hanem ujakat ter
jeszszen elő. (Helyeslés a szélső balon,) 

Besze JánOS: Esztergom városa, melyet 
képviselni szerencsés vagyok, átalábau és egészen 
a szó'ló'mivelés után tengődik; tengődik, mondom, 

! mert, küzd, mint minden szőlőtermesztő, nem csak 
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az elemi csapásokkal, hanem küzd mindig az accist 
segyebet haszonbérben birok zaklatásaival. Eszter
gom városa ismerve, hogy a hazának terhei vannak, 
fizeti még az accis adókat is, ha nem is szívesen, 
de fizeti, belátva azt, hogy ezek nélkül a haza je
lenleg nem boldogulhat. A zaklatásoktól, amennyi
re tud, menekszik esze által, és íájdalom, fondor
kodások által, mivel annyira vitték már accisos, 
íinanczialis zsidók és azok felügyelői, hogy ezeket 
kijátszani, ha tudja, kötelességének is kezdi tekin
teni a nép, a mi nagyon rontja a közerkölcsiséget. 
A szőlő oly ápolást kivan, mint a csecsemő' gyer
mek, mert azt is dajkálni kell, s az embernek a 
mire minden munkáját pazarolja, kell, hogy vala
mit láthasson is belőle. Már most, miután megfi
zette az adót földjétől, megfizette az accist a kocs
mában mérendő borától, hogy akkor azon szegény 
magyar ember meg ne ihassa accis nélkül azon 
bort, a melyet maga termesztett, a mint az ő ter
mészete megkívánja: (Derültség) ez oly eljárás, 
melyet, nem tudom, Chinában végy máshol lehet
ne-e találni? (Tetszés.) A magyar embernek termé
szete a vendégszeretet; borral megkínálja, itatja 
vendégeit, jó barátait: azért én azt követelem, 
hogy minden bor , a mit saját terméséből maga 
vagy vendégszerető természeténél fogva jó bará
taival megiszik, most és minden időben, örökké 
accis nélküli legyen. (Elénk helyeslés.) 

A mi pedig a lőrét illeti, (Halljuk!) ez a íinan
czialis operatiónak már non plus ultra kificzarni-

tása: mert hogy a saját földjétől megadóztatott 
mustjától megaccisált ember forró kánikulai na
pokban enyhítésül vizet öntsön a törkölyre s igy j 
felüdüljön : ha ezt Kern teheti, hol van akkor a ha- \ 
zában egy kis öröm ? hol van egy kis kényelem ? | 
hol tehát a munkálkodni akaróban a buzgalom? ; 
Szóval elzsibbad csirájában itt a buzgalom, a biza- ; 
lom a jóakarattal egyaránt. Én a lőrét egyátalá- • 
ban sem most, sem soha megaccizáltatni nem kí
vánom , és azért Vadnay Lajos képviselőtársam 
indítványát pártolom. (Helyeslés.) 

KacskOViCS IgnáCZ: Igen sajnálom, hogy j 
az előttem szóló véleményére azt kell nyilvánita- ' 
ni, miután Magyarországon az a szerencsétlenség, j 
hogy sok rósz bor terem, a lőreadóztatás nélküli fo- j 
gyasztás által nem óhajtom a rósz bort szaporittatni; i 
hanem annyival szivesebben üdvözlöm a miniszter 
urnák azon jövőre kilátásba helyezett nyilatkozatát, ; 
mely szerint mindenki 5 egész 15 akóig szabadon, j 
adómentesen fogná borát használhatni; de ezt óhaj-
tom mindjárt a jövő fél évben életbe léptetni. Hogy ; 
pedig ez nem lehetetlen, a pénzügyminiszter ur-
nak, ugy látszik, saját nyilatkozatai kimutatták. Ö ' 
azt mondta, hogy ez által a kincstár nagy hiányt ' 
nem fog szenvedni, és hogy jövendőre az egész 
évi hiány nem lesz túlságos és elviselhetlen az ál

lamra. Ha ez igy van, akkor az idei fél évre 
még kevésbbé lesz. Én tehát óhajtom külön sza
kasz által beigtatni a törvénybe, hogy a jövő 
fél évre ezen öt akó adóelengedés minden bor
termelőnek megadassék. E szerint Horváth Dö
me inditványát pártolom. 

Madarász József : Kecskemét városa érde
mesképviselőjénekfelszólalása következtében, a k i 
azt monda, hogy a dohányjövedék tárgyában nyi
latkozott meleg rokonszenv folytán ép oly meleg 
pártolást fog találni reménye szerint a jelen kérdés
ben levő tárgy is, épen oly érdektelenül, mint va
lószínűleg ő, a ki sem az egyik, sem a másiknak 
élvezetét nem ismerem, mondom, bár oly önérdek -
telenül, mégis kötelességemnek tartom az általa 
kivánt meleg pártolást nem csak magamévá tenni, 
hanem azt kissé bővebben is éreztetni hazánknak 
mind bortermelőivel, mind borfogyasztóival. 

Az itt előterjesztett több rendbeli módo
sítások meggyőztek engem, hogy pártoljam 
én is Vadnay képviselőtársamnak azon állítását, 
miszerint az állam költségeinek fedezéséről okvet
lenül gondoskodni kell; de nem pártolhatom azon ál
lítását, hogy az adózók terhein csak is igazságosabb 
adórendszer segíthet. Tökéletesen igaza van, hogy 

j az adózók terhein az igazságosabb adórendszer is 
I segit; de meg fog bocsátani, hogy bizonyára az 
' állam szükségeinek takarékossági szempontból 

összevonása s igy a kivetett államköltségeknek 
megvizsgálása, megfontolása után összébb vonása 
is minden esetre oly ága már önmagának az állam 
s a képviselet kötelességének, mely szerint ha bi
zonyos szükségtelen kiadásokat kitörül, s más, nem 
oly annyira szükséges kiadásokat mérsékel : ez ál
tal is könnyebbség tétetik az adózókon. Igy én előre 
megemlékezve bizonyos Hlavacs-féle megadóztatás! 
óhajtásoktól, önmagamban érzem annak kötelessé
gét, hogy ha az állam bevétele a hús- és borfo
gyasztás által némileg kevesbittetnék : kötelessé
gem azt még is pártolni, mert meg akarunk takarí
tani az államnak majdan bizonyos össze
geket. 

E tekintetben meggyőződvén a t. képviselők 
által beadott módositványokból a jelen, a központi 
bizottság által előadott első szakasz elégtelenségéről, 
merném mondani, majdnem alkotmányossági szem
pontból meg nem állhatásáról, a következő indit-
ványnyal vagyok bátor meleg keblem érzete szerint 
Horváth Döme képviselőtársamat támogatni. (Ol
vassa:) „Indítvány. Tekintettel mind arra nézve, 
hogy erőszakolva is lettek bizonyos községek a 
borfogyasztási szerződések megkötésére, s annak 
törvény esitését jog és igazság is tiltják; tekintettel, 
hogy a husfogyasztók és termelök érdeke az ed
digi szerződéseken és adózásokon nevezetes válto
zásokat igényel: határozza el a ház : a bor- és hús-
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fogyasztási adók iránti törvényjavaslat 1. szakasza 
az érdekek bővebb megvizsgálása végett az osz
tályokhoz utasíttassák vissza." Indítványomat, a 
ház figyelmébe ajánlva, ezennel beadom. 

Mihály i Péter j e g y z ő {olvassa Madarász Jó
zsef indítványát.) 

Deák Ferencz : T. ház ! Azon módositványt, 
melyet két képviselő a lőrére, vagy, mint némely 
vidéken hívják, zsigerre nézve előterjesztett, én is 
pártolom, pártolom pedig két szempontból: először 
azért, mert csakugyan a legszegényebb munkás 
nép érzi annak hasznát a nélkül, hogy az állam 
tetemes kárt szenvedne; másodszor pedig, a meny
nyire én ismerem a dolgot — pedig hiszen minálunk 
is igen sok bor terem, nálunk is készítenek lőrét 
— az tulajdonkép nem bor, az nem egyéb mint a 
törkölyre öntött viz, nem tartom pedig igazságos
nak hogy még a vizet is megadóztassuk, Hogy pedig 
az nem bor, e tekintetben mernék hivatkozni az 
egyházi rendre, mely megmondhatja , hogy a lőrét 
consecrálni sem lehet, pedig minden bort lehet 
consecrálni. [Derültség.) 

Engem nem tartóztat azon tekintet sem, hogy 
szerződések vannak már kötve az év végéig: mert 
mindezen szerződések az indemnity ótalma alatt 
és a törvényhozás rendelkezési jogának fentartása 
mellett köttettek. Ha akár egészben, akár részben 
a törvényhozás változtatásokat tesz, ezek a szerző
dések által nem lehetnek kivihetlenekké. Arról is 
meg vagyok győződee, hogy ha valamelyik bérlő 
lemondana is a szerződésről, mert a lőrével azt 
hiszi, hogy veszt : bizonyos, hogy újra kiadják 
árendába és vagy az vagy más ép ugy ki
veszi. 

Az, hogy bizonyos percent szabad bevitel 
engedtessék a borból, igen czélszerü intézkedés 
lesz, és óhajtva várjuk, hogy miniszter úr jövőre 
ily javaslatot terjeszszen elő. Ha a percent lenne 
kevés vagy ha csak átalában percentualis enge
delem adatnék, az ismét nem a szegény népen 
segítene. Azért bizonyosan fog a miniszter oly mó
dot kigondolni, hogy ugy a fogyasztókon, mint a 
termelőkön egyaránt az állam tetemes károsodása 
nélkül segítve legyen. 

De addig, míg- ez megtörténik a borra nézve. 
ne adóztassuk meg a vizet, és mondjuk ki , 
hogy a lőre megadóztatását a ház nem akarja. 
Pártolom a módosi ványt. (Helyeslés.) 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : Több íz
ben hivatkozás történt a megkötött szerződésekre. 
Mint a központi bizottság előadója előadta, ré
szemről is nyilváníthatom azt, hogy minden szer
ződésnél, mely egy évre köttetett, határozottan ki 
van a szerződésben jelölve az is, hogy érvényben 
csak azon esetben marad, ha a törvényhozás to
vábbra is elrendelni ezen adónem megtartását; 

ehát jogi szempontból nincs semmi nehézség, és a 
minisztérium nem is cselekedhetett máskép, mint 
azon fentartással kötni meg a szerződéseket; mind
amellett, ha nevezetes változások történnek a je
lenben f nálló rendszerűéi, a pénzügyi közegek
nek ujab szerződéseket kellene kötni, és köteles
ségem kijelenteni a t. ház előtt, hogy ez nagyobb 
változások esetében nehézségekkel fogna járni, a 
mennyiben ujabb szerződések kötésének esete 
állana elő, 

Ezen szempontból voltam bátor e vitatkozás 
alkalmával elmondani, hogy a legnagyobb nehéz
ség a teendő változtatásokra nézve épen ezen kö
rülmény folytán áll elő. Egyébiránt kiemeltem 
azt is, minő szempontból indulok ki a jövőre 
nézve életbe léptetendő törvény tárgyában. Kijelen
tettem, hogy bor mindenkinek saját használatára 
5-től 15 akóig engedtessék adómentesen és a lőrére 
nézve ezen törvényben tétessék intézkedés 

A mit t. barátom Vadnay képviselő úr indít
ványozott, hogy t. i. a lőre ne adóztassék meg, a 
mennyiben a saját használatra nézve kedvezéseket 
életbe léptetni én is méltányosnak hiszek, észrevé
telem nincs ugyan; hanem azt tartom, t. ház, hogy 
minden ilyen intézkedésben szorosan meg kell ha
tározva lenni azon korlátoknak, melyek közt ezen 
kedvezmények létesítendők, különben visszaélé
sek fordulhatnak elő, melyek a jövedelmet arány
talanul csökkentenék; s ámbár a lőréről az mon
datik, hogy viz, attól kell tartani, hogy ha tör
vényben meg nem határoztatnak már előre is, és 
kellő intézkedések nem tétetnek az ellen, akkor a 
könnyebb bor is a lőrék osztályába fog soroztatni s 
ez által az állam jövedelme kárt szenvedhet. 

Azt tartom, t. ház! miután bátor voltam a vi
tatkozás kezdete alkalmával kijelenteni, hogy ré
szemről nem fogok késni, ha a t. ház parancsolja, 
a lehető legrövidebb idő alatt, .például egy két hét 
alatt törvényjaslatot előterjeszteni, melyben mind
ezen kedvezmények szabatosan körül lesznek irva : 
ebben megnyughatnának a tisztelt képviselő urak 
Részemről most tovább menüi nem kívánnék. Ezen 

I indítványban a megfelelő szabatos meghatározást 
| nem lá tván. . . 

Deák FerenCZ : Megvan az indítványban ! 
Lónyay Menyhért pénzügyér: Részemről 

nyilvánítom, hogy ha az indítvány akkép módo-
sittatik, hogy a visszaélések koi'látolhatók lesznek, 
akkor határozhatunk most is felette. 

Csengery Imre jegyző (olvassa Vadnay 
Lajos és Horváth Lajos módositványát.) 

Zichy A n t a l : T. ház ! Ezen kérdésnek oly 
oldalai merülnek fel. hogy bizony érettebb, külön, 

i speciális ujabb meg ujabb megfontolást érdemelnek. 
Én ismertem egy gazdaságot, hol az volt a 

szokás, hogy az ocsút a gazdatiszteknek szokták 
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kiadni jutalmul. Mi lett ennek eredménye ? A tisz
tek egymással versenyeztek a fölött, hogy kinek 
felesége rostál ki több tiszta buzaszemet az oesuból. 
Én nem akarok visszaéléseknek tág kaput nyitni, 
nem akarom az államkincstárt a humanitásnak 
minden megadandó adója mellett annyira meg
károsítani, hogy azután ne tudjuk meghatározni, 
hogy mi a lőre s mi a bor: mert nem lehe
tetlen itt a visszaélés ; sőt valószinü, hogy benhagy-
ják kipréseletlenül a mustnak egy nagy részét a 
törkölyben, és ami azután a viz ráöntése által válik, 
az nem viz. (Nyugtalanság. Elfogadjuk a módo-
sitványt!) 

A mint első hallásból felfogtam a szövegezést, 
arra lényeges észrevételem van. A mennyiben 
magam is falusi ember voltam, tudom jól, hogy °a 
legszigorúbb munka az aratás, és ha valaha a 
közegészségre különös figyelmet kell fordítani, en
nek ezen munka ideje alatt van helye. Hivatkozom az 
itt jelenlenlevő gazdaemberekre, vajon nem épen az 
aratás ideje-e a legfontosabb ? E tekintetben pedig 
— legalább,mint én egy hallásra kivehettem, megle
het, hogy később capacitáltatom — a kérdéses fogal
mazás a czélnak meg nem felel : mert szorítja az e 
részbeli intézkedést kizárólag a szüret idejére. 
{Ellenmondás.) 

Bocsánatot kérek, ha nem eléggé szakavatot-
tan szólok a kérdéshez; de minden esetre elég fon
tossága van ezen kérdésnek, és nem tartanám el
veszettnek azon fáradságot, hogy az osztályokhoz 
vagy legalább a központi bizottsághoz utasíttassák 
vissza. 

BÓnis S á m u e l : T. ház! Miután ezen tör
vényjavaslat ugy is már csak ezen évre szól, s igy 
azon veszély nem fordulhat elő, melyet előttem 
szólott érdemes képviselő úr előadott, mivel a mi
niszter úr jövőre a törvényjavaslatot ugy fogja 
beterjeszteni, a mint legczélszerübbnek látja : én 
részemről ezt bővebben megfontolandónak nem 
vélem. Már eléggé megfoutoltatott. (Helyeslés) 

E l n ö k : Ha a t. ház belenyugszik abba, hogy 
a Bzavazási kérdések mindjárt feltétessenek és ne 
utasitassék az ügy az osztályokhoz vissza, akkor a 
kérdéseket következőleg teszem fel. 

Madarász József : Szavazzunk előbb az osz
tályokhoz utasítás kérdése felett. 

Elnök : Kérem tehát a t. képviselőket, kik ez 
ügyet jelenleg akarják eldönteni, ezt felállás által 
nyilvánítani. (Megtörténik.) A többség jelenleg kí
vánja eldönteni. 

A Vadnay Lajos és Horváth Lajos képviselő 
urak által beadott módositvány a szerkezetet egész
ben meghagyja, és csak a második szakaszra vonat
kozólag kivan uj szerkezetet, ugy hogy aztán a mos
tani második szakasz legyen a harmadik. Tehát leg
először is a szavazás a központi bizottság által el

fogadott első szakaszra történik; ha ez megtörtént 
és elfogadtatott, akkor következnék a Vadnay La. 
jos és Horváth Lajos által beadott módositvány-
(Helyeslés.) 

Kérem tehát azon képviselőket, kik az első 
szakasz szerkezetét a központi bizottság által aján
lott módositványnyal elfogadják, méltóztassanak 
felállni. (Megtörténik.) Elfogadtatott. 

Óhajtják-e most a t, képviselők, hogy a sza
vazás alá jövő' módositvány még egyszer felolvas
tassák ? (Nem.!) Tehát azon t. képviselők, kik a má
sodik szakasz helyébe a Vadnay Lajos és Horváth 
Lajos által beadott módositványt pártolják s kí
vánják elfogadni, méltóztassanak felállni. [Megtör
ténik.) Elfogadtatott. 

Következik a második, most már harmadik 
szakasz tárgyalása. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a máso
dik szakaszt.) 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház a harmadik sza
kaszt? (Elfogadjunk!) A harmadik szakasz elfo' 
gadtatik. 

Azt hiszem, e törvényjavaslat végleges meg
szavazására a holnapi napot tűzhetem ki. (Helyeslés.) 

Most következik a bélyeg és illeték iránti tör
vényjavaslat tárgyalása. 

Mihályi Pé ter j egyző (olvassa a bélyeg^ ille
tékek és dijak tárgyában beadott törvényjavaslatot'). 

T ó t h K á l m á n : T. képviselőház! A bélyeg
adó jelenlegi tárgyalása alkalmával egy határozati 
javaslatot leszek szerencsés a t. ház asztalára le
tenni, melyben az eddig létező hirlapbélyegadók 
egyikének, a tulajdonképeni lapbélyegnek lehető
leges megszüntetését indítványozom. 

Mindenekelőtt legyen szabad kijelentenem, 
I n o g y journalista létemre is nem pro domo mea 

beszélek, miután a bélyegadó által jelentékenyeb
ben illetett vállalataim nincsenek, hanem teszem ezt 
mint szakember, ki az irodalomnak e részbeli nyo
morúságait, küzdelmeit és túlterheltségét ismerem. 

Mellőzve azt, hogy a hírlapi bélyegadó a bruttó 
jövedelmet adóztatja meg, a mi a világ- minden 
financzialis tudományának elméletével ellenkezik, 
szabad legyen figyelmeztetnem a t. házat, hogy a 
jelenlegi hármas hirlapbélyegadó mellett minden 
napilap az államnak egyes előfizetőjétől mintegy 
6—7 forintot fizet; fizet tehát egy 2000 előfizető
vel biró vállalat az államnak 12—14 ezer forintot 
akkor, mikor 2000 előfizetője arra sem, elég, hogy 
deficit nélkül a lap fenállhasson. 

Nincs is a világon egyetlen állam sem, a hol 
a nálunk létező háromféle bélyegadó fenállana, 
értem a három alatt a posta-, hirlap- és hirdetési 
bélyeget, kivéve tán Franeziaországot, melyet 

' ) Lásd az Irományok 243-dik számának IX. mellékletét. 
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egyébiránt tán sok tekintetben irigyelhetünk 
ugyan, de sajtóviszonyait bizonyára nem. 

Maga az absolufc kormány, mely a hirlapbé- I 
lyeget behozta, azonkívül, hogy általa a politikai 
irodalom fejlődését akarta akadályozni, tette ezt j 
leginkább azért, mert az addig létezett postabé- i 
lyegnek a bécsi lapok legnagyobb része nem volt ; 
alávetve; Bécs világváros s mint ilyen ezrével és j 
ezrével szolgáltatja a helyi előfizetők contingensét; j 
hogy tehát azok is fizessenek adót, miután a posta- í 
bélyeget nem fizették, hozta be a bécsi kormány í 
a tulajdonképeni lapbélyeget, s az akkori „Ein- j 
beit" eszméjénél fogva kiterjesztette Magyaror
szágra is, neui gondolva meg, hogy Magyaror
szágon megforditva a vidék adja az előfizetők leg
nagyobb contingensét, s i gya magyar napi irodal
mat kettős, hármas, csaknem elviselhetlen bélyeg
adó alá vetette. 

Sokan fogják képviselőtársaim közöl azon 
észrevételt tenni, hogy mikép panaszkodhatni a 
hírlapirodalom tulterheltetésről, midőn régi politi
kai lapjaink megvannak, sőt minduntalan ujak és 
ujak keletkeznek; de ezen lehető ellenvetésre sza
bad legyen előre is megjegyeznem, hogy a jelen
leg fenálló összes magyar politikai napilapok közt 
csak kettő van, mely minden más támogatás nél
kül, saját előfizetőiből áll fen s némi jövedelmet 
is képe3 felmutatni, a többi magyar politikai napi
lap vagy egyes pártok anyagi támogatása, vagy 
a kormány subventiója által tartatik fen, s hogy 
az emiitett két régibb politikai lap is képes némi 
hasznot felmutatni, ezt is a legnagyobb gazdálko
dás által érik el, sakkor is mindössze 10—12 ezer 
forint jövedelmet mutatnak fel, midőn az államnak 
egyenkint 30—40 ezer forintnyi bélyeget fizetnek. 

Jól tudom én, t. ház, hogy semmi létezőt le
rombolni addig nem tanácsos, míg helyette ujat, 
jobbat vagy legalább aequivalenst állitani nem 
tudunk; jól tudom én, t. ház, hogy az államház
tartásnak a hirlapi bélyegadó megszüntetése által 
elesett jövedelmét valami módon pótolni kell: de 
erre nézve ajánlom azt, a mit a jelenlegi kormány 
egyik legtekintélyesebb lapja ajánlott néhány év 
előtt: vessük bélyegadó alá lapok helyett a játék-
rescontókat, vagy a mi humorisztikusnak tetézhe
tik ugyan, de nem lenne gyakorlatiatlan, vessük 
bélyegadó alá a photographiát, vagy emeljük fe
lébb a kártyaadót. Ismétlem, t. képviselők, adóz
tassák meg önök a nyervágyat, adóztassák meg 
önök a hiúságot; hanem mentsék fel ezen terhes 
bélyegadó alól a politikai ismeretek terjedésének, a 
szellemnek, a tudomány haladásnak eszközeit. 
(Elénk helyeslés.) 

Végül legyen szabad figyelmeztetnem a t. 
házat, miszerint azon egész enyhítés, melyet én az 
irodalom számára kérek, nem milliók, hanem mind-

KÉX'V. H. NAPLÓ . 1 8 6 % , VIII. 

össze 100,000 forint körül forog, minek könnyű 
kipótolhat ásat imént mutattam ki. 

Megérdemli ezen enyhítést azon irodalom, 
mely magát a haza legnehezebb percze-iben min
dig bátorsággal, gyakran saját lételének koezkáz-
tatásával is, mindenkor a haza érdekei mellett vi
selte. (Atalános helyeslés.) Van szerencsém indítvá
nyomat a t. háznak benyújtani. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa Tóth Kál
mán inditv Inyát): „Tekintettel arra, hogy a jelenlegi 
hirlapi háromszoros bélyegadó a politikai napila
pokra csaknem elviselhetlen terheket ró ; tekintet
tel arra, hogy e hármas teher a vállalatok szellemi 
minőségére és a közönség igényeinek kielégítésére 
hátrányosan ha t : tekintettel arra, hogy ezen adók 
a hírlapok* a politikai és tudományos művelődés 
eszközeinek terjedését és átalában keletkezését is 
lényegesen akadályozzák: ezeknél fogva a képvi
selőház határozatilag kimondja , hogy a háromszo
ros hirlapi bélyegadó közül az egyik, a tulajdon
képeni lapbélyeg, nem rögtön ugyan, hanem lehe
tőleg mielőbb megszűnjék; és megbízza a pénz
ügyminisztériumot, hogy az államtól ekként el
esendő jövedelem pótlásáról gondoskodjék s e te
kintetben a ház elé a jövő évi budget alkalmával 
alkalmilag törvényjavaslatot terjeszszen." 

LuZSénSZky P á l b . : T. ház! Nem akarom 
ismételni előttem szóló képviselőtársunk érveit: 
egyedül csak azt hozom fel, hogy mind akkor, 
mikor valamely jövedelem megszüntetését ajánl
juk, szükséges egy más javaslattal a megszünte
tendő jövedelmet pótolni. (Helyeslés) Én tehát nem 
csak ily jövedelempótlás tekintetéből, de egyszer
smind a haza biztossága és bátorsága tekintetéből 
is merem ajánlani a hirlapi bélyegadó helyett a 
gyufa megadóztatását. Mindenikünk tudja, t. ház, 
mennyi tömérdek szerencsétlenség történik a ha
zában és különösen egyes községekben a gyufa 
olcsósága miatt. (Ügy van!) Az ebből befolyó jö
vedelemmel lehetne tehát nézetem szerint pótolni 
a megszüntetendő hirlapi bélyegadót, s egyszer
smind a szerencsétlenségek ellen is inkább bizto-
sitva lenne a haza. Ennélfogva ajánlom a t. ház 
figyelmébe a gyufa megadóztatását. (Helyeslés a 
bal oldalon.) 

Lónyay Menyhért pénzügyér: T. ház! A 
mennyire kivettem, a beadott módositvány nem 
annyira a tanácskozás tárgyát képező törvényja
vaslatnak módositásáról szól, mint inkább azon 
intézkedésekről, melyek a jövő budget beterjesz
tése alkalmával szem előtt tartandók volnának. 

Abban igazsága van a t. képviselő urnák, 
hogy lehet még mindenféle adókat létesíteni, gyu
fára, photographiákra, kártyákra stb.; hanem áta
lában mostani feladatunk ezen átmeneti korszak
ban az állam jövedelmei'! lehetőleg biztosítani, 

2ö 
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Bizonyára be fog következni azon idő, midőn nem 
osak ezen törvények javításával, hanem más adó
nemeknek, melyek igazságosak és méltányosak, 
behozatalával is fog foglalkozni a törvényhozás. 

Azon állítása ellenében, hogy a politikai lapok 
háromszoros bélyeget fizetnek, engedje meg tiszt, 
képviselő úr, hogy állításának alaposságát kétség
be vonjam : mert oly fizetést is bélyegnek nevez, 
mit fizet mindenki, ki magán levelet küld a postá
val . mert mindenki fizetni köteles a posta vitelbé
rét. Méltóztatnak a költségvetésből tudni, hogy a 
posta passive áll , azaz a jövedelem nem képes fe
dezni a kiadásokat; már pedig ezeu állapot még 
tovább is fog tartani, miután feladata a kormány
nak, bár ez által a postaigazgatás és kezelés kia
dásai folyvást növekednek, azon lenni, hogy az 
ország minden vidéke postaközíekedéssel láttassák 
el; ennélfogva még egy ideig a kiadások növe
kedni fognak. U g y hiszem, ily körülmények közt 
nem lehet azt követelni, hogy a politikai irodalom 
kedvezményben részesüljön, s oly közigazgatási 
á g , mely úgyis passive áll , még inkább azzá le
gyen. U g y hiszem, a képviselő úr maga sem kíván 
ily indokolatlan kedvezést, s elismeri, hogy a vitel
díj nem bélyeg. 

A mi a hirdetési bélyeget illeti : azt nem a 
szerkesztő, hanem a hirdető fizeti, ép ugy, mint 
minden más hirdetésnél; tehát ez sem hirlapbé-
lyeg , de hirdetési bélyeg , mely bármikép történ
jék, mindenki által fizetendő. Egyébiránt hirlap-
bélyeggel csakis a politikai lapok terheltetvék, s 
még itt is k ivan mondva : hogy csak azok, melyek 
többször jelennek meg. 

U g y hiszem, a jövő budget alkalmával a mi
nisztérium gondoskodni fog", hogy, mint minden 
más javaslat, ugy ezen, a t. képviselő úr által 
tett javaslat is tekintetbe vétessék. 

Egyébiránt bátor vagyok még kijelenteni, 
hogy e bélyeg-jövedelem nem 100.000 forintot, 
hanem sokkal nagyobb összeget tesz, kivált az 
utóbbi időben, midőn tudjuk, hogy mennyire áta-
lános és kiterjedt a hírlapirodalom, s mily nagy az 
előfizetők száma, ugy hogy a bélyegjövedelem az 
államnak jelenben már nevezetes jövedelmét ké
pezi. Mihelyt gondoskodni lehet arról, hogy az 
állam ezen jövedelme máskép is fedeztethetik, a 
hirlapbélyeg eltörlése iránt is lehet intézkedni. 

Engedje még a t. ház, hogy azon véleménye
met nyilvánítsam, hogy miután a törvényjavaslat 
változtatását a t. képviselő úr maga sem akarja, 
határozatot hozni nem lehet. Czélszerü-e módosítás, 
ugy hiszem, akkor lesz szabályszerüleg, mint indít
vány tárgyalandó, midőn a tanácskozás alatti 
tárgy be lesz rekesztve, mely azzal ugy sincs szo
ros összefüggésben. U g y hiszem, czélszerü az lett 
volna, ha képviselő úr ezt a jövő budget tárgya

lása alkalmával terjeszti elő. Egyébiránt kijelen
tem, hogy a budget előterjesztéséig , azon kívánat 
teljesítésére nézve, melyet képviselő úr kifejezett, 
úgymint a hirlapbélyeguek más adókkal pótlására 
nézve, minden lehetőt készséggel megteend a mi
nisztérium. 

Halász Bo ld izsár : Csak azért szólalok fel, 
mert miniszter úr nyilatkozata rám nézve nem 
megnyugtató. Mert valamint a dohány-egyedáru
ság s átalában az egyedáruságokra a ház elvben 
kimondta, hogy azokat lehetőségig eltörölni kí
vánja, ugy fogom fel a t. képviselő úr indítványát, 
hogy ő is a hírlapoknál eddig gyakorlatban levő 
bélyegadót el akarja törülni. T. miniszter urnák 
tett észrevétele azt nem zárja ki, hogy a ház előre 
kimondja , hogy elvben eltörli ez adónemet; és a 
minisztériumra bizza, hogy e helyett belátása sze
rint más adóról gondoskodjék. Ezt, legalább néze
tem szerint, kimondani a háznak kötelessége. 

Én a politikai lapokra vetett bélyegadót ugy 
tekintem, mint védvámot a politikai érettség és 
műveltség ellenében. 

Egyébiránt, ha az ily bélyegadót nem a szer
kesztő vagy laptulajdonos fizeti, hanem mi, kik 
olvasunk, most, midőn a falukban is olvasótár
sulatok alakulnak és hírlapok olvastatnak, köte
lességünk e tekintetben intézkedni, hogy azon 
olvasó népközönség ez adózástól mentessék fel. Ez 
hasonló a házadóhoz: ha a törvényhozás a ház
adót 1 %-kal felébb emeli, a nagyobb városi ház
tulajdonosok igen fognak örülni, mert ők e helyett 
3—-4%-kot vetnek a lakbérlőkre. í gy a bélyegre 
vonatkozólag is, ha az l°/o-kal emeltetik, azt mi 
bizonyosan busásan megérezzük; és a mint a cul-
tusmiuiszter úr itt méltóztatott magát kifejezni ak
kor, midőn Csanády Sándor képviselőtársam inter-
pellatiójára felelt, igen helyesen azt mondotta : hogy 
nem elég nekünk az anyagi közérdekek közleke
dési eszközeiről gondoskodnunk, hanem gondos
kodnunk kell a szellemi műveltség közlekedési 
eszközeiről is. Ez pedig kétféle : iskolai és irodal
mi, illetőleg- hírlapíródalmi; a magyar népnek pe
dig, kivált mostani körülményei közt, legalább is 
annyi szüksége van politikai, mint tudományos 
műveltségre. [Helyes! Nagyon igaz! a jobb oldalon.) 

E szempontból pártolom azon indítványt, 
hogy a t. ház legalább elvben mondja ki a hirlap
bélyeg megszüntetését.(Helyeslés a szélső baloldalon.) 

I v á n k a I m r e : T. ház! A mennyire a tisz
telt indítványozó úr előadását értettem, ő nem 
ugyanazt indítványozta, a mit Halász képviselő
társam mondott, hanem azt, hogy a jövő budget 
alkalmával gondoskodjék a miniszter ú r , hogy a 
hirlapadó megszüntettessék és más módon pótol
tassák ; és midőn ezt a pénzügyminiszter úr elfő-
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gadta , ezzel, azt hiszem, indítványozó úr kíván
ságának elég van téve. (Helyeslés.) 

TiSZa K á l m á n : Ha a t. miniszter úr azt 
méltóztatott mondani: hogy ezen indítványt elfo
gadja oly értelemben, hogy a ház határozatilag 
kimondja, hogy a jövő évi budgetben a lapbélyeg 
többé ne szerepeljen, (Ellenmondás a jobb oldalon) 
azon esetben igenis meg lehetünk vele elégedve, 
és elég van téve az indítványnak; de ha a t. mi
niszter úr, a mint most látom a túl oldal nyilatko
zataiból, ezt nem ugy értette, akkor szükség, 
miután indítvány tétetett, szükséges, hogy a kér
dés szavazás alá bocsáttassák. És itt bátor vagyok 
megjegyezni, hogy én oly dolgokra nézve, melyeket 
helyeseknek tart a miniszter úr és az egész jobb 
oldal, azon irtózást a ház határozatától nem értem: 
mert vagy eleget akar tenni a kormány vagy 
nem: ha eleget akar tenni, nincs miért félni a 
határozattól; ha nem akar eleget tenni, akkor le
gyen szíves azt megmondani és indokait előadni. 
Én az indítványt pártolom. (Helyeslés a bal oldatom.) 

J á m b o r P á l : Én nem szóltam volna a 
tárgyhoz; de miután határozatot nem nyerhettünk, 
kénytelen vagyok hozzászólni. (Halljuk!) 

Szeretném Tóth Kálmán barátom véleményét 
az igazság minden érvével támogatni; de az fölös
leges, meri támogatja azt egy hatalmasabb érv. s 
ez az érdek: ez a nemzetnek közös érdeke; érdeke 
a kormánynak ugy, mint a népnek. 

Ezen teher nem csak a kiadókat nyomja, 
hanem nyomja az olvasó közönséget, nyomja a 
betűszedőket, nyomja a munkásokat, nyomja a 
jelent, nyomja a jövendőt. (Fölkiáltások a jobb ol
dalról : Minden adó! j 

Majd minden virágzó államban létezik, vagy 
létezett legalább, a hirlapbélyegadó. 

Midőn Francziaországban megjelent először a 
hirlapbélyeg. az olvasók kérdezték magoktól nem 
kis meglepetéssel : Quest ce que c'est que 5a? 
Micsoda madár az? És midőn jobban megnézték, 
ugy találták, hogy az bizony nem madár, hanem 
a madár szárnyaira rakott ór.suly, súly, mely 
nyomja a gondolatot, nyomja az eszmét, nyomja 
a nemzet kifejlését; és mondhatom, hogy Franezia-
országban a hirlapbélyeg nem valami népszerű volt. 

Angliában kis ideig divott a hirlapbélyeg és 
sok milliót hozott az államkincstárba. Egy reggel 
a nagy britt haza ugy találta, hogy Shakspere 
hazájához nem valami méltó dolog a szellemet, 
megadóztatni, és eltörölte azt, meghagyván csupán 
a postabélyeget. 

Menjünk tovább. Amerikában, a szabadság 
földjén szintén szeretnek mindenből pénzt csinálni. 
Mi van ott ? Az, hogy az adó csak ott következik, 
a hol kétezer előfizető van, azaz a hol a jövedelem 

kezdődik; mi pedig megadóztatjuk azt, a hol jö
vedelem nincs. (Igaz!) 

Uraim! azt kérem. ha már a nemzet vállait 
megrakjuk adóval, az adó mindenféle nemével, 
ne rakjuk meg a szellemet. Pártolom Tóth 
Kálmán képviselőtársam inditványát. (Helyeslés 
balfelöl.) 

Tóth K á l m á n : Pénzügyminiszter úr azt 
mondotta, hogy határozati javaslatomat a törvény
javaslat részletes tárgyalása végén kellett volna 
beadnom. De egy praecedens azt mutatja, hogy a 
dohány-monopólium tárgyalása alkalmával az áta-
lános tárgyalásnál intézkedett a ház a dohány-mo
nopólium ügyében. Ep.en igy tettem én is egy 
határozati inditványt a ház asztalára az átalános 
tárgyalás alkalmával. 

Különben indítványom elég világosan van 
feltéve: én azt kérem a t. háztól, méltóztassék a 
hirlapi bélyegadó megszüntetését kimondani. Nem 
kívánom ugyan azt, hogy a megszűnés rögtön 
történjék, hogy a pénzügyminiszter urnák ideje 
legyen a ház határozata érvényesítésére; de azt 
óhajtom, hogy a ház a hirlapbélyeg eltörlését ha
tározatilag most mondja ki s a pénzügyminiszter 
úr a jövendő budget előterjesztésével adja be a 
törvényjavaslatot. Ebből állott indítványom, me
lyet a t. háznak ismételve pártolásába ajánlok. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: T. ház! 
A tisztelt képviselő úr indítványának támogatásá
ra hivatkozott arra, a mi a dohánymonopolium 
tárgyalása alkalmával történt; de azt hiszem, nem 
helyesen. En is épen arra hivatkozom. Mit tett ez 
alkalommal a ház ? Kimondta , hogy e fontos jö
vedék iránt teendő intézkedésekre nézve elébb egy 
enquéte-bizottságot kivan a czélból, hogy miután 
a kérdés ott minden oldalról megvitattatott, és an
nak eredménye a ház elé terjesztetett, akkor ha
tározzon e jövedék felett a t. ház. És mi az. mit a 
t. képviselő úr kivan jelenben ? 0 már most akar 
végleges intézkedést; holott a dobányjövedéknél 
követett eljárás szerint részemről azt voltam bátor 
kijelenteni, hogy mind azon kutforrásokra nézve, 
melyeknek megnyitása által képviselő úr a hirlapi 
bélyeg megszüntetése folytán elöállandó különbö
zetet fedezhetni hiszi, a jövő budget előterjeszté
séig, a minisztérium gondos előmunkálatokat fog 
előterjeszteni. Miután most, az indítvány értelme 
szerint is, nem arról van szó, hogy a hirlapbé
lyeg egyszerűen megszüntettessék, vagy más kut-
f orrások által hely értesíttessék, és ennek ideje és 
helye a jövő budget tárgyalása alkalmával lesz: 
én hibás eljárásnak tartanám, ha most akar
nánk az iránt határozni, miképe:i járjon el a ház 
a jövő évi budget tárgyalása alkalmával. En ugy 
hiszem, t. ház, hogy e kérdés alapos megvitatása 

25* 
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nem mostanra, hauem a jövő budget tárgyalása 
idejére tartozik. (Szavazzunk!) 

E l n ö k : Szavazás előtt fel fog olvastatni a ha
tározati inditvány. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a határozati 
indítványt.) 

ElnÖk: Kérem azon képviselő urakat, a kik 
a Tóth Kálmán képviselő úr által beadott határozati 
nditványt elfogadják, méltóztassanak felállani. 
Megtörténik) 

Most kérem azon képviselőket, a kik ezen ha
tározati indítványt el nem fogadják, méltóztassa
nak felállani. (Megtörténik.) Nem tudván kivenni 
a többséget, kérem a jegyzőket, méltóztassanak 
a szavazókat megolvasni. Kérem azért azon kép
viselő urakat, a kik a határozati indítványt elfo
gadják, még egyszer felállani s állva maradni mind
addig, míg a jegyző urak összeszámítják. (Megtör
ténik.) Az összeszámítás szerint a képviselőház 93 
szavazattal 85 ellenében el nem fogadta a határo
zati indítványt. 

Madarász József: T. ház! Hivatkozva a 
ház szabályaira szót kérek. A ház szabályainak 
62-ik szakasza rendeli: „A szavazás felállás és ülve 
maradás által történik. Atalános többség határoz 
minden esetben. Ha az eredmény kétséges, uj kí
sérlet történik,, B a többség személyenkint megszá-
mittatik." A 63-ik szakasz rendeli: „20 tagnak 
írásban beadott kívánságára az elnöki kijelentés 
előtt is és utána is ^ név szerinti felhívás mellett 
történik szavazás." Én ragaszkodva a ház most 
felolvasott szabályához, a név szerinti szavazást ké
rem. (Nagy zaj, dlenmondások.) 

Tisza Kálmán: E n is a házszabályokhoz 
akarok szólni. (Nagy zaj. Elnök csenget) Kétség 
nem lehet, hogy név szerinti szavazást kérni vég
zés kimondása után is joga van 20 tagnak; azon
ban az imént lefolyt szavazás eredményéből azon 
meggyőződésre kellett jőnünk, hogy a ház sza
bályai értelmében a név szerinti szavazás is híjába 
lenne, mert nem vagyunk határozatképesek. Azért 
méltóztassék a szavazást akkorra áttenni, midőn 
elegendő számmal leszünk. (Nagy zaj.) 

Besze J á n o s : Azon határozata van a ház
nak, hogy ha szavazatképesek nem vagyunk, ak
kor a névsor olvastassák föl, hogy tudjuk meg, 
kik nincsenek itt. (Nagy zaj) Kérem tehát előbbi 
határozatunk értelmében, méltóztassék a névsor 
felolvasását elrendelni. (Nagy zaj) 

Halász B o l d i z s á r : T. képviselőház! Most 
senkinek sem volt eszében, hogy még ma név sze
rinti szavazás lehet: méltóztassanak az órára te
kinteni. Igen sokan jelen voltak, és csak néhány 
perez előtt távoztak el. Én tehát a mellett va
gyok, hogy a névsor most ne olvastassék föl. 

E l n ö k : Tisztelt ház t Az összeszámitás ered

ménye tisztán mutatja, hogy a házszabályok 
értelmében a ház szavazatképes nem volt. Én 
részemről nem tudom, mennyiben lehet a sza
bályokat akként rnagyarázim hogy aztán is, mi
kor egyszer már az összeszámitás megtörtént, 
név szerinti szavazás kérethessék. (De igen!) Ez. 
ugy hiszem, akkorra szól, midőn a többséget az 
elnök nem tudja kivenni és még nem rendeltetett 
el a tagok megszámlálása. De mellőzve ezt, ha a 
tisztelt ház azt méltóztatik határozni, hogy a 
név szerinti felhívás megtörténjék, az meg fog 
történni ; azonban több törvényjavaslat levén, me
lyekre nézve még a jelen ülés alatt hitelesíteni kell 
a jegyzőkönyvet, az ülést 5 perezre felfüggesztem. 

(Negyed órai szünet múlva:) Az ülést újra meg
nyitom. 

BÓniS S á m u e l : T. ház! Én tisztelem az 
elnökség jogait, mindig is tiszteletben fogom tar
tani ; de megvallom, a házszabályokból azt -nem 
tudtam kimagyarázni, hogyan lehessen és mi czél-
ja van egy határozatképességgel nem biró há
zat öt perezre felfüggeszteni tanácskozásában? 
Még látnám czélját — mert azt mindig eompro-
missiónak tartom, ha a ház nem határozati épes — 
látnám akkor czélját, ha még nem lett volna con-
statálva, hogy nem határozatképes, t. i. be lehe
tett volna hivni néhány tagot, hogy legyen a ház 
határozatképes. De miután már egyszer ki volt 
mondva, hogy a ház nem határozatképes, a czél 
elérve nincsen. 

E l n ö k : T. ház ! Ozéloni semmi egyéb nem 
volt, mint az, minek eredményét körülbelül látom 
is, hogy sok képviselő nem levén ben a terem
ben, az öt perez alatt, hittem, hogy bejön. Ezen 
drága időt, melynek minden percze fontos, nem 
akartam, hogy haszontalanul elveszítsük. (He
lyeslés) 

Most, ha a t. ház megengedi, a jegyzőkönyv, 
mely feltétetett, a képviselőház által elfogadott tör
vényjavaslatoknak a méltóságos főrendekkel való 
közlése végett fog felolvastatni, 

Ivánka I m r e : Még nincs elvégezve az élőb
bem tárgy. Ha közben mindig másra térünk, ak
kor soha sem végzünk. E !őbb kérném a szava
zást azon tárgyban, mely az imént félbe szakit-
tatott. 

Elnök: Tehát méltóztatik a t. ház előbb a 
szavazást kívánni, mint a jegyzőkönyvet ? (Igenis!) 
A mint a t. ház határoz. Ha a szavazást méltóztat
nak határozni, akkor, miután 20 képviselő név sze
rinti szavazást kivan, eẑ  fog történni. A javaslatot 
még egyszer jegyző úr lesz szives felolvasni.(Tud
juk! Nem kell felolvasni!) H& én a szabályokhoz 
kell hogy tartsam magamat, akkor a szabályok 
szerint a javaslatot a szavazás előtt fel kell olvas
tatnom. 
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Csengery Imre jegyző (olvassa a határozati 
javaslatot.) 

Deák FerenCZ: A háromszoros bélyeg van 
itt, ha jól hallottam, emlitve ? 

Csengery I m r e j e g y z ő : A háromszoros bé
lyeg közül az egyik. 

Deák FerenCZ : Ez tehát a tulajdonképeni 
lapbélyeg, tehát nem a postabélyeg. 

E l n ö k : Azon képviselőket, kik igennel sza
vaznak, s ekkép elfogadják a határozati javaslatot, 
jegyezni fogja Csengery Imre jegyző úr • a kik 
pedig nemmel szavaznak, azokat jegyzi Mihályi 
Péter; a távollevőket jegyzi Horváth Lajos. 

Csengery Imre jegyző (oha sa a képvise
lők névsorát, mely alkalommal: 

Igennel szavaznak: Almásy Sándor, Babes Vin-
cze, Bárányi Ágoston, Beniczky Ödön, Bernáth 
Zsigmond, ifj. Bethlen Gábor gr., Binder Mihály, 
Bobory Károly., Boczkó Dániel, Bónis Sámuel, Bor-
lea Zsigmond, Gsanády Sándor, Csengery Imre, 
Csernovics Péter, Cséry Lajos, Cs'iky Sándor, Deáky 
Lajos, Desse/wffy Ottó, Detrich Zsigmond, Dobr-
zánszkyAdolf, Drágjy Sándor, Eöry Sándor, Eszter-
házy István gróf, Fisser István, Gábriel István, Gál 
Péter, Ghyczy Kálmán, Halász Boldizsár, Hevessy 
Bertalan, Hodosiu József, Horváth Döme, Ivánka 
Imre, Jámbor Pál, Jendrassik Miksa, Justh József, 
Kemény Gihor b., Kende Kamit, Királyi Pál, Küs 
Lajos, Kiss Miklós, Kupricz Imre, Kapp Gusztáv, 
László Imre, Lázár Kálmán gróf, Lukynich Mihály, 
Luksics Bódog, Luzsénszky Pál báró, Liikö Géza., 
Madarassy Mór, Madarász József Majthényi Dezső, 
Makray László, Manojlovics Emil, Milkovics Zsig
mond, Mocsonyi Antal, Molnár Endre, Molnár Pál, 
Nicolics Sándor, Odesoalchi Gyida herczeg, Ormos 
Sándor, Pap Lajos, Pap Pál, Pap Simon, Perczel 
István, Perczel Mór, Pethes József, Popovics Zsig
mond, Pulszky Ferencz, Péchy Tamás, Rannicher 
Jakab, Sipos Orbán, Soldos Imre, Somossy Ignácz, 
Somssich Imre gróf , Svastics Gábor, Szabó Imre (pár 
pai), Szaplonczay József, Szász Károly, Szelestey 
László, Szentkereszthy Zsigmond báró, Széky Péter, 
Széles Dénes, Sz'ilády Áron, Szontagh Pál (nógrádi), 
Simonyi Ernő, Thalabér Lajos, Tinku Ábrahám, 
Tisza Kálmán, Tóth Kálmán, Trauschenfels Emil, 
Tury Sámuel, Tokody Ágoston, Varga Antal, Varró 
Sámuel, Vállyi János, Várady Gábor, Vécsey-Oláh 
Károly, Vidacs János, Vitolay József, Zichy Nán
dor gróf, Zsitvay József. 

Nemmel szavaznak: Almássy György gr., Andre-
ánszky Boldizsár, Antalfy Károly, Armbruszt Péter, 
Balomiri János,Barinyai József, Bay György, Bánffy 
Albert báró, Bánó József, Bánó Miklós, Bencsik 
György,BerényiFerencz gróf Bernáth Lajos, Berze-
viczy Tivadar, Besze János, BeteghKelemen, Bethlen 

F^arkas gróf, Bethlen János gróf Bethlen Sándor gr., 
Bezerédj László, Bittó István, Boér János, Boheczel 
Sándor, Borcsányi János, Boros Pál, Botka Ti
vadar, Branovácsky István, Bujanovics Sándor, 
Csik András, Csiky István, Cáórghe László, Czor-
da Bódog , Deák Ferencz , Dellimanics István , 
Dózsa Dániel, Eitel Frigyes, Édes Albert, Fábián 
Gábor, Fejér János, Fehdenfeld Frigyes, Földvárig 
Miklós, Freyseysen Gyula, Gorgei Géza, Granzen&tein 
Gusztáv, Hertelendy Kálmán, Horváth Antal, Hor
váth Károly, Horváth Lajos, Huszár István, Huszár 
Károly báró, Ihász Rezső, Inkey József, Jankovics 
Antal, Joannovics György, Justh Kálmán, Kacskovics 
Ignácz, Kandó Kálmán, Karácsonyi Ferencz. Kardos 
Kálmán, Kazinczy István, Kálnoky Pád gróf Ke
mény Istv ín báró, Kerkapoly Károly, Kethely Jó
zsef, Kiss Jakab, Kovách László, Kurcz György, 
Kvassay László, Lónyay Gábor, Lónyay Menyhért, 
Madocsányi Pál, Majthényi József báró, Mednyin-
szky Dénes báró, Mihályi Péter, Molnár Pál, Nagy 
Károly, Németh Károly, Opicz Sándor, Paiss Andor, 
Perczel Béla, Plachy Lajos, Reviczky István, Rónay 
Jáczint, Röser Miklós, Rudnyánszky Flórián, Semsey 
Albert, Simay Gergely, Somogyi László, Somsdch 
Pál, Stefanidesz Henrik, Stoll Károly, Szabó Miklós, 
Szemző István, Szent,ványi Adolf, Székács József, 
Székely Gergely, Szilágyi István, Szitányi Bernát, 
Szontacji Pál (gömörf), Széli Kálmán, Tanárky Ge
deon, idősb Teleki Domokos gróf, Tolnay Gábor, 
Tóth Vilmos, Török Sándor (göm'óri), Török Sándor 
(nógrádi), Trefort xígoston, Tulbás János, Urházy 
György, Vadnay Lajos, Várady János, Wesselényi 
József b., Vladár Tamás, Wodianer Albert báró, 
Vojnics Lukács, Vucsatics István, Zeyk József, Zeyk 
Károly, Zichy Antal, id. Zichy József gr., ifj. Zichy 
József gr., Zsedényi Ede. 

Kijelenti, hogy nem szavaz : Szolga Miklós. 
Nincsenek jelen : 'ifj. Ambrózy Lajos b.. And-

rássy Gyida gróf Ács Károly, Ányos István, Balo
miri Simon, Barial György, Bartal János, Beliczey 
István, Beniczky Gyula, B"rde Mózes, Békásy Lajos, 
Binder Lajos, Bogyó Sándor, Boros Bálint, Botka 
Mihály, Bömches Frigyes, Böszörményi László, Buócz 
Kálmán, Berzenczey László, Cebrián László gr., Con-
rád Móricz, Császár József, Cseh Sándor, Csengery 
Antal, Csernátony Lajos, Damaszkin Lajos, Dapsy 
Vilmos, Dani Ferencz , Dániel János, Dániel Pál, 
Decáni Károly, Dedinszky József, Dellimanics Ist
ván, Degenfeld Gusztáv gróf, Dimitrievics Milos, 
Domahidy Ferencz, Draskóczy Gyula, Drotllejf Ta
más Vdmos, Domokos László, Dezső Szaniszló, Eöt
vös József báró, Erős Lajos, Fabritius Károly, Far-
kes Elek, Fejér Miklós, Fest Imre, Fridcczky Timót, 
Fülepp Lipót, fái János, Geczö János, Gednly Lajos, 
Ghyczy Ignácz, Glatz Antal, Gorove István, Gubody 
Sándor, Gull József Halmosy Endre, Hedry Ernő, 
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Hollán Ernő, Horvát Boldizsár, Horváth Elek, 
Hosszú József, Hunfalvy Pál, Ibrányi Lajos, Ivács-
kovics György, Ivánka Zsigmond, Jókai Mór, Kalauz 
Pál, Karácsony János, Kaucz Gyula, Károlyi Ede 
gróf, Keglevich Béla gróf, Kemény Zsigmond báró, 
Klapka György, Koller Antal, Kossuth Pál, Kuba 
János, Láng Gusztáv, Lator Gábor, Lázár Dénes, 
Lázár Sándor, Leh czky Egyed, Lovassy Ferencz, 
Macellariu Illés, Markos István, Maróthy János, 
Máday Lajos, Maniu Aurél, Mátyás József, Medán 
Endre, Melas Vilmos, Mikó Imre gróf, Milet cs Szve-
tozár, Miske Imre báró, Miskoíczy Lajos, Mocsonyi 
András, Mocsonyi György, Mocsonyi Sándor, Moldo-
ván János, A.olnár József, Morscher Károly, Móricz 
Pál, Noszlopy Antal, Nyáry Pál, Nagy Péter, Oláh 
Miklós, Olgyay Lajos^ Onossy Mátyás. Orczy Bélab., 
Paczolay János, Pap Máté, Pop Mór, Pop Zsigmond, 
Papfalvy Konstantin, Patay István, Perényi Zsig
mond báró, Pethe András, Petkó Lázár, Pétery Ká
roly, Pillér Gedeon, Podmanivzky Frigyes b., Fopo-
•vics-Desseanu János, Prónay József, l'rugberger Jó
zsef, Puskariu János, Radics Ákos, Ráday László 
gróf, Ráth Péter, Román Sándor, Rónay Lajos, Ró
nay Mihály, ifj. Rudics József báró, Ruttkay István, 
Salamon Lajos, Sebestyén László, Sigray Fülöp gr., 
Siklósy Károly, Simon Pál, Simonyi Lajos báró, 
Sipos Ferencz, Stojacskovics Sándor, Siimeghg Fe
rencz, Szabó Imre, Szakái Lajos, Szemző Mátyás, 
Szentiványi Károly, Széchenyi Béla gróf, Szlávy 
József, Szluha Benedek, Sztralimirocics György, 
Tentsch György, Tisza László, Tolnay Károly, Tóth 
Lörincz, Török Danid, Trifunácz Pál. Thury Ger
gely, Ujfalt ssy Lajos, Urbanovszky Ernő, Vadász 
Manó, Vay Béla báró, Vay Sándor báró. Varga 
Flórián, Wass Samud gr., Véghsö Gellért, Wlád 
Alajos, Vojnics Barnabás, Zámory Kálmán, Zerda-
helyi Incze, Zichy-Ferraris Viktor gr., Zichy Jenő 
gr., ZmeskálMór,Zsarnay Imre, Zámbokréty József.]) 

Csengery Imre jegyző: Igennel szavazott 
103, nemmel 124, nem akart szavazni 1, az elnök 
nem szavazott, távol volt 173. 

E l n ö k : Ennélfogva Tóth Kálmán képviselő 

') Ezek közöl szabadságosok : ifj. Aiiibrózy Lajos b , Ács 
Károly, Beniczky Ödön, Cebrián László gr., Degenfeld Gusztáv 
gr., Draskóczy Gyula, Keglevich Béla gr., Lovassy Ferencz, Pe
rcnyi Zsigmond b., Prónay József, Rónay Mihály, Tentsch György, 
Vay Sándor b., Zichy-Ferraris Viktor gr. ; az elnökség engedel
mével vannak távol : Bartal János, Beliczey István, Beniczky 
Gyula, Békásy Lajos, Buócz Kálmán, Dapsy Vilmos, Frideczky 
Timót, Geduly Lajos, Giatz Antal, Jókai Mór, Ibrányi Lajo?, 
Miske Imre b. , Molnár József, Móiicz Pál , Onossy Mátyás, Patay 
látván, Prugberger József, Szakái Lajos, Ujfalussy Lajos ; bete
gek : Bogyó Sándor, Fiiiepp Lipót, GuU Józeef, Szentiványi Károly. 

úr határozati javaslata 124 szavazattal 103 szava
zat ellenében elvettetett. 

Zsedényi E d e : Miután a jelen nem levők 
nevei, a kik engedélylyel nincsenek ellátva, a mi
nap sem hirdettettek ki, jóllehet a t.háznak hatá
rozata szerint ki kellett volna hirdetni, tehát a t. 
elnökséget arra kérem fel, hogy a képviselőház 
hozott határozata nyomán hivatalból hirdettesse 
ki azok neveit, a kik most jelen nem voltak. 

BÓniS S á m u e l : T. ház! Midőn a név sze
rinti szavazás megtörtént, mindenki szavazásra 
név szerint hivatott föl; az tehát, hogy kik nem 
voltak jelen, constatálva van, és uj kihirdetésre szük
ség nincs. Az ülés nyilván tartatott, mindenki 
hallotta. 

E l n ö k : Kérem a t. házat, hallgassa meg a 
jegyzőkönyvet. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa az ülés jegy
zökönyvét.) 

Elnök: A jegyzőkönyv hitelesítve van. A 
jegyzőkönyvben emiitett törvényjavaslatokat Mi
hályi Péter jegyző a főrendekhez hozzájárulás vé
gett át fogja vinni. 

Csengery I m r e j e g y z ő : A törvényjavas
latokra nézve a most hitelesített végzésnél fogva 
meg van rendelve az átvitel; hanem van még a 
t. háznak egy határozati javaslata a czukor- és 
szeszadóra vonatkozólag: nem tudom, méltóztat
nak-e azt is átvitetni? mert erre nézve még nem 
határozott a ház. (Nem szükség!) 

Elnök : A t. ház nem tartja szükségesnek 
ezen határozatot átvitetni. 

Miután holnapra még a bélyeg, illeték és di
jak iránti törvényjavaslatnak részletes tárgyalása 
van napirenden, nem tudom, beleegyeznek-e, hogy 
ha netalán ideje korán bevégeznők az e fölötti tár
gyalásokat , holnapra napirendül Csiky Sán
dor képviselő úr egy határozai javaslata és Bo-
bory Károly képviselő úr határozati javaslata tű
zessenek ki? 

JuSth József: És a kérvények is! 
BÓniS S á m u e l : T. ház! Én az előbbi tárgy

hoz akarok szólni, t. i., hogy ezen határozati javas
latokat nem tartom szükségesnek a főrendekhez 
átküldetni; azonban ez nem minden határozati 
javaslatról szól átalában, mert lehetnek oly hatá
rozati javaslatok is, melyeket ha országos határo
zatokká akarunk emelni, át kell küldetni a főren
dekhez. 

E l n ö k : Holnap 10 órakor ülésre kérem a 
képviselőket. 

Az ülés végződik d- u. 2 V', órakor. 




