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CCL. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. június 27-dikén 

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

Tárgyai: Pillér Gedeon szabadságot kap. Kérvények bemutatása. A főrendek üzenik, hogy az eddigi adószedés 
meghosszabbításáról s a sójövedékröl szóló törvényjavaslatokat, továbbá a Nagy-Britanniával kötött hajózási, valamint a Bajorországgal 
kötött, Jungholzra vonatkozó szerződést elfogadták. A bor- és husfogyasztási adó iránti törvényjavaslat végleg elfogadtatik. A véd-
rendszerröl,-honvédségről, népfelkelésről s 1868. évi ujonczozásról szóló törvényjavaslatok bemutattatnak. A görög-keleti vaííásuakról 
szóló törvényczikk szentesittetvén, kihirdettetik. A bélyeg, illetékek és dijak tárgyában beadott törvényjavaslat részletes tárgyalása foly. 

A kormány részéről jelen vannak' Andrássy 
Gyula gr., Eötvös József b., Lónyay Menyhért, Miké 
Imre qr., Wenckheim Béla b.; később Gorove István. gr. 

Az ülés kezdődik d. e. 10*/t órakor. 

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

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Csengery Imre jegyző (olvassa a június 26-

kán tartott ülés jegyzökönyvét) 
Elnök : Ha nincs észrevétel, a jegyzőkönyv 

hitelesíttetik. 
Pillér Gedeon képviselő, egészsége helyre

állítása tekintetéből, egy havi szabadságidőt kér 
magának adatni. Megadatik. 

Győr megye közönsége, Hajdu-Dorog városá
nak, a hazai egyesült ó-hitü magyarok népgyülése 
határozatának alapján, egy magyar egyesült ó-
hitü püspökség felállítása és a magyar nyelvnek 
oltári nyelvvé emeltetése iránti folyamodását pár
toltatni kéri. 

Schweighoffer Anna Amália, pesti lakos, 
Woronyeczky -herczeg 184 s |9-ki vértanú sírjá
nak folytonosan mai napig tartó hű ápolásáért, 
valami segélyezésben kéri magát részesittetni. 

A nagykikindai kerület közönsége a budai, 
kolozsvári és újvidéki népszínházaknak országos 
segélyezését figyelembe vétetni s pártoltatni kéri. 

Ezen kérdések a kérvényi bizottsághoz tétet
nek át. 

Baranya megye közönsége az országos ülé
sekből több képviselő elmaradását az olasz parla
menti rendszabály alkalmazásával meggátoltatni 
kéri. A házszabályok átdolgozására kiküldött bizott
sághoz tétetik át. 

Nakov Péter s több érdektársai toron tál
megyei ó-besenyőközségi lakosok a helybeli kincs
tári uradalomhoz tartozó majorsági földeknek 
10—15 évre leendő haszonbérbe adatását ré
szökre kieszközöltetni kérik. A kérvényi bizott
sághoz tétetik át. 

A melt. főrendek jegyzője üzenetet hozott. 
Nyáry Gyula b. főrendi jegyző {az elnöki 

szék elé áll): Mélt. elnök ú r ! tisztelt ház ! A sójö-
vedékrc vonatkozó törvényjavaslatot, valamint az 
Angol- és Bajorországgal kötött szerződéseket, 
végül az ujabb indemnity iránti törvényjavas
latot a főrendi ház érdemileg tárgyalván, ez alka
lommal a t. háznak határozataihoz készséggel 
hozzájárult. Ezen alázatos jelentésem után van 
szerencsém az illető jegyzőkönyvi kivonatot tisz
telettel kézbesíteni. (Éljenzés.) 

Csengery Imre jegyző (olvassa a főrendi 
ház jegyzökönyvének kivonatát a sójövedéki törvény
javaslat, az angol hajózási és bajor vámügyi szerző
dés, valamint az eddigi adószedés meghosszabbítása 
iránti törvényjavaslat tárgyában.) 

E l n ö k : Tudomásul vétetik. 
Napirenden van a bor- és husfogyasztási adó 

iránti törvényjavaslat végleges megszavazása. 
Csengery Imre jegyző (olvassa a bor-éshus-

\ fogyasitási adóról szóló törvén; javalatot.) 
E l n ö k : Kérem azon képviselőket, a kik a 

I bor- és husfogyasztási adó iránti törvényjavasla-
j tot átalánosságban és részleteiben végleg elfo

gadják, méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) 
Mihályi Péter jegyző úr ezen törvényjavaslatot 
a méltóságos főrendekhez fogja átvinni. 

Andrássy G y u l a min i sz tere lnök: (Hall
juk!) T. ház! Van szerencsém a védrendszer megálla
pítására vonatkozó törvényjavaslatokat, név szerint 
a törvényjavaslatot a védrendszerről, a törvényja-
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vaslatot a honvédség alakításáról, és a törvényja
vaslatot a népfelkelésről a t. ház asztalára letenni. 
Egyúttal addig is, mig a tör vény hozás részéről ezen 
átalakításra vonatkozó minden intézkedések meg
történhetnek, mindenek előtt pedig mig ezen tör
vények a ház által törvényes utcn elfogadtatnak, a 
magyar ezredek ideiglenes kiegészítésére vonatko
zó javaslatot szintén a ház asztalára vagyok bátor 
letenni. 

Minthogy a kormányra nézve igen nehéz vol
na kilencz osztályban úgyszólván egyszerre kép
viselni e tekintetben nézeteit; másrészről pedig 
ezen kérdések minden es'.tre némi szakértelmet 
tesznek fel azok részéről, a kik hivatva lesznek e 
tárgyban véleményt adni : bátor volnék a t. házat 
felkérni, hogy midőn ezen törvényjavaslatok ki-
nyomatását és mentül előbbi tárgyalását elrendelni 
méltóztatnak, méltóztassanak az iránt is intézkedni, 
hogy egy, talán 15 tagból álló bizottság neveztes
sék ki, mely bizottság véleményének alapján fog
nának aztán ezen törvényjavaslatok az osztályok
hoz áttétetni. (Helyeslés.) Én azt gondolom, hogy 
ez időnyereség tekintetéből is igen kívánatos. 
(Helyeslés.) 

Ez alkalommal egyszersmind van szerencsém 
átadni az ő felsége által .szentesített törvényczikket 
a görögkeleti vallásúak ügyében a végett, hogy 
kihirdetését elrendelni méltóztassanak. 

Elnök: Mindenekelőtt az ő felsége által szen
tesi tett törvény fog felolvastatni.. 

Csengery Imre jegyző (felolvassa a görög 
keleti vaüásuakra vonatkozó szentesitett törvény
czikket.1) 

Elnök: Miután a képviselőházban e törvény -
ezikk kihirdettetett, hasonló kihirdetés végett a fel
sőházhoz is át fog tétetni. 

Nem tudom, ha a t. ház a miniszterelnök úr 
által most beadott törvényjavaslatokat fel akarja-e 
olvastatni vagy nem ? (Felkiáltások: Ki kell nyo
matni!) Ha nem, azon esetben felolvasottaknak te
kintetvén, ki fognak nyomatni és a képviselő urak 
közt szét fognak osztatni.2) S ha méltóztatnának 
elfogadni a miniszterelnök úr azon kérését, hogy 
e törvényjavaslatok előzetesen egy választandó 
15 ös bizottságnak adassanak át.akkor kérem a t. ház 
tagjait, hogy a jövő keddi ülésbe a szavazati czédu-
lákat szíveskedjenek behozni. 

Nyáry P á l : Ugy értettem, t. ház, a ininisz-
terelnök urat, hogy a 15-ös bizottság munkálata 
azután az osztályokhoz fog utasíttatni. 

Elnök: Azt mondám, hogy beleegyezik-e a 
ház abba, hogy előzetesen egy 15-ös bizottságnak 
adassék ki ? a mi alatt azt értettem, hogy ennek 

') Lásd az Irományok 261-ik számát. 
2) Lásd az Irományok 262— 265-dik számait. 

í jelentése azután az osztályokhoz tétetik át. (He
lyeslés.) 

Következik a bélyeg- s illetékek, valamint a 
dijak tárgyában beadott és átalánosságban már 
elfogadott törvényjavaslat részletes tárgyalása. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a törvény-
I javaslat l-sö szakaszát.) 
j Kerkapoly Károly előadó: A központi 
| bizottság módositványt ajánlott erre nézve, követ-
i kezőleg kívánván szerkesztetni: „A pénzügyminisz-
j ter felhatalmaztatik, hogy a béi\ eg s illetékek, va-
| lamint a dijak megszabására, mérvére és lerovási 
| módjára nézve fenálló szabályok az 1869-ik évi 
I deczember 31-ik napjáig érvényben maradnak a 
j következő §§-ban elősorolt módosításokkal."' 

CSiky Sándor : T. ház ! Ezen törvényjavaslat 
i most felolvasott l-sö szakaszára nézve bátor vagyok 
I a t. ház elé egy módositványt terjeszteni annál-
I fogva, mivel ezen bélyeg, illeték és dijak megszabá-
I sa tárgyában és követelése érdemében az van ki-
1 jelentve a törvényjavaslat 1-ső czikkében, hogy 
i az eddigi szabályok fognak zsinórmértékül szcl-
i gálni, és azok tartatnak meg, de hogy melyek le-
I gyének azon szabályok, az nincs kifejezve, hogy 
; melyeket kell törvényül tartani és melyek legye-
' nek alkalmazásba veendők, azt senki sem tudja, 
! mert az absolut rendszer alatt a bélyegilletékek 
í megszabása tárgyában annyi különféle, egymás-
i sal ellentétben álló rendelet adatott ki. hogy azok-
| ból melyik legyen tehát a magjai-országi birósá-
' gok és hatóságok által alkalmazásba veendő, ezen 
törvény czikk ki nem fejezi. Mikor törvényt alkot a t. 
ház, alázatos értelmem és véleményem szerint, azt 
szükséges kikerülhetetlenül tudnia, hogy miféle di-

: jak és illetékek lesznek azok, melyek az illető pe-
| res felekre rá rovandók. E részben két rendbeli 
i módositványt voltam bátora ház asztalára letenni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa Csiky Sán-
! dor módositványát:)„A mennyiben az l-ő szakaszban 
í szintén ugy, valamint a 2-ik szakasz második pont-
1 jában is az mondatik ki, hogy a bélyeg, illetékek, va-
j lamint a dijak megszabására nézve és le rovási mód
jára nézve a fenálló szabályok érvényben ma
radnak ; ezen eddigi szabályok pedig a volt abso-

; lut kormány által időnkint kény és kedv szerint 
| választatván, oly zavarosak és határozatlanok len-
j nének, hogy ezek alkalmazásában az önkénynek 
| tárt kapu lenne nyitva: ennek kikerülése végett, 
utasíttassák a kormány, hogy oly mérsékleti és ha
tározott bélyeg-, illeték-és díjszabályzatot készítsen 
és terjeszszen a ház elé tárgyalás végett, mely 
jövőre minden kételyt és homályt kizárjon, és igy 
világos is és érthető is legyen, addig pedig ezeu 
pontok tárgyalásafüggesztessékfel." (Felkiáltások: 
Maradjon!) 

Elnök : Többé senki szólni nem akarván, ké-
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rem azon képviselőket, kik az első szakaszt a köz
ponti bizottság által tett módosítással elfogadják, 
méltóztassanak felállani. (Megtörténtjei) A többség 
az első szakaszt elfogadja. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a második 
szakaszt.) 

Halász B o l d i z s á r : T. képviselőház! Én e 
2-ik szakaszban a progressiv adó elvét látom 
érintve, a minek én ugyan nem vagyok ellensége, 
és lia jól emlékszem, én voltam az 1848-iki ország
gyűlésen Bezerédj István képviselőtársammal 
együtt, kik azt már akkor megemlittettük : mert 
annyi igaz, hogy ha a folyton fokozódó szükség
leteket fedezni akarjuk, azt bizonyosan a progres
siv adó, illetőleg a fényűzési czikkekre vetendő 
adó által fogjuk fedezhetni. Itt pedig most a pro
gressiv adó természetével ellenkezőleg a szegé
nyebb vagyontalan néposztályra vettetik a pro
gressiv adó. Ezt azzal bizonyítom, mert ime a tőr
vényjavaslat azt mondja, hogy az első példányra 
vezetendő, például 100 frt bélyegadó után. vagy 
nem tudom mennyi bélyegadó után. a többi 
példányra csak 50 kr. jár ; második , harmadik, 
4-ik, 5-ik sorában pedig azt mondja: „ha azon
ban az első eredeti példánytól járó fokozati 
illeték ennél csekélyebb összeget teszen, ezen 
csekélyebb illeték jár a többi példánytól is." Ezt 
nevezem én, t. képviselőház, fokozati adónak: az
az, ha egy vagyontalan szegény ember oly szer
ződést köt, melynek eredeti példányára a fokozatos 
adó csak 20 krt vagy annál kevesebbet tesz, ha 
hat példányt irat, annak mindegyikére 50 krt, 
kell tennie. Én, t. ház! sokkal természetesebbnek 
tartom, ha egy vagyonosabb ember például 10 
egész 20 frt. bélyeget tesz az első eredeti pél
dányra, fizessen minden másolatért annyit vagy 
legalább annál az 50 krnál többet. Miután én itt 
a progressiv adó természetével ellenkezőt látok, 
én ezen módositványt vagyok bátor a t. képviselő
háznak ajánlani : „Tekintve, hogy ezen szakasz 
3 utolsó sorában a fokozatos progressiv adó be
hozatala, de annak természetével ellenkezőleg a 
csekélyebb vagyonú polgárokra alkalniaztatik. 
ezen szavak helyett : ,,ezen csekélyebb illeték jár a 
többi példánytól is" ezeket ajánlom: ,,ezen cseké- i 
lyebb illetéknek csak fele jár a többi példánytól." j 
Igaz, t. ház ! hogy ez sem fejezi ki tökéletesen azt, j 
mit én méltányosnak és igazságosnak tartok : de I 
legalább a progressiv adó a csekélyebb vagyonú i 
polgárokra nem fog alkalmazásba vétetni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa Halász Bol- j 
dizsár módositványát) : „E szavak helyett : „Ezen i 
csekély illeték jár a többi példánytól isí£ mondas
sák : „Ezen csekélyebb illetéknek csak fele jár a 
többi példánytól." 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter : 
KÉFV. H. NAPLÓ. l 8 6 5 / g . VIII. 

Bátor vagyok felvilágosításul megjegyezni, hogy 
ez valóságos kedvezmény azokra nézve, kik cse
kélyebb dijat fizetnek, mert az eddigi szabályok 
értelme szerint minden másolat, habár a kötvény 
pénzértéket nem foglal magában, átalában 50 
krnyi bélyeggel látandó el; most pedig ezek a 
javaslat szerint kivételesen azon kedvezményben 
részesülnének, hogy az eredeti első példányra meg
szabott 50 krnál kevesebb fizettetnék, az esetben 
nem az átalános 50 krnyi másolati illetéket, de 
kevesebbet fizetnének, s semmi esetben sem töb
bet, mint a mi az eredeti szerződésért volt medália-
pitva. 

N y á r y P á l : T. ház! Én azt hiszem, Halász 
képviselőtársamnak módositványa nem arra vo
natkozik, a mit a t. pénzügyminiszter kifejtett. 
Ugy, a mint előadta t. pénzügyminiszter úr, neki 
tökéletesen igazsága van; de ő azt mondja , hogy 
a fokozatosság megszűnik azoknál, a kik 50 krnál 
kisebb bélyegilleték mellett is beadhatják illető 
irataikat: megszűnik, mert a többinél megvan az, 
hogy a mint beadja az eredeti példányt, bár mily 
nagyiegyen az illeték, a mellékletek csak öOkrral 

j terheltetnek. Itt azonban a kisebbeknél már nincs 
J meg azon különbség, és megvallom, annak okát 

nem látom, Valamit kell e részben tenni. Nem 
hallottam jól Halász képviselőtársam indítványát, 

i mert zúgás volt. 
Halász Boldizsár . Fele! 
Nyáry P á l : Tehát felényit vagy valamivel 

kevesebbet. Ez esetben megfelelne ezen második 
pont jótékonysága az utóbbi esetre vonatkozólag 
is ; igy azonban azzal ellenmondásban van. Ennél
fogva ajánlom Halász Boldizsár indítványát a í. 
háznak elfogadás végett. 

Kerkapoly Károly előadó: T. ház ? Ha 
nem csalódom, e kérdésben egy csekély félreértés 
van : mert azt hiszem, hogy azon kedvezmény egy
általában nem szándékoztatik ezen szakasz által ki
terjesztetni, csupán az van mondva, hogy a fokozatos 
illeték alá eső jogügyletek iránt kiállított okmá
nyoknak és okiratoknak, habár két vagy több 
egyenlő példányban szerkesztettek is , csupán 
első eredeti példánya vettetik a jogügylet természe
tének megfelelő fokozatos illeték alá, míg a többi 
példány évenkint 50 kr. állandó bélyegilleték alá 
esik; ha azonban az első eredeti példánytól járó 
fokozati illeték ennél csekélyebb összeget teszen, 
ezen csekélyebb illeték jár a többi példánytól is. 
Ezen határozat áll a többire nézve is, csupán azon 
különbséggel, hogy ez 50 krt nem lehet megvenni 
ott is, a hol netalán az elsőtől sem jár annyi. Ez 
nem volna kedvezmény. (Fölkiáltások hal/elöl : 
Nem igy áll a dolog!) 

HaláSZ Bold iZSá r : T. ház ! Én ugy látom, 
nincs megértve az, a mit én megértetni akartam, 

26 
ff "V 

í v!5f 
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Hiszen furcsa kedvezmény volna, ha az mondat
nék , hogy a szegény vagyontalan ember fejadója 
legyen például 5 frt, mig vagyonosabbé vagyoná
tól egy vagy két percent, a még vagyonosabbé pe-
dig felényi vagy egy negyedrésznyi csupán. Csak
ugyan megeshetik, hogy , a mint már mondám, 
100 frtos bél veget kell tenni a szerződésre, midőn 
nagyobb vagyont szerez valaki, és már a második 
példányra csak 50 krt. Itt pedig, nem tudom, hogy 
lehet kedvezménynek mondani azt, hogy ha vala
kinek a szerződésre 40 krt kell tenni, ha azt pél
dául 1U példányban iratja le, mindegyikre annyit 
kell tennie. Ezt én nem értem, hogy lehet olyant 
méltányosan kívánni ? Hogy ha azon kedvezményt 
élvezheti a nagyobb vagyonú ember, hogy az első 
példányos szerződésre 100 frt tétetvén, már a 
többi példányra csak 50 krt kell tenni, annál inkább 
kell ennek a szegényebbeknél állania. Én módosit-
ványómban felét kívánom, ez pedig a 100 írtnak 
csak ezred részét képezi. így levén a dolog, 
nem tudom, miként lehet megegyeztetni a méltá
nyosság- és igazsággal, hogy, a mint látom, a t. 
képviselőház többsége azt mondja : „Maradjon!" 
(Zaj) hogy az, ami igazságtalan, maradjon. [Zai.) 

Csanády Sándor: T. képviselőház! Miután 
a már igen nagy mértékben elfogadott államadós
ságok miatt a nép terhein alig lehet könnyíteni 
az egyes adózások leszállítása által, a képviselőház 
elmulaszthatlan kötelességének tartom minden 
alkalmat megragadni arra nézve, hogy a kisebb 
birtokosokon, a nép szegényebb osztályain köny-
nyitsünk ott, a hol lehet; és mert a jelenleg tár
gyalás alatt levő törvényjavaslat ily alkalmat 
szolgáltathat nekünk arra nézve, hogy a népen 
könnyitsünk, igen örömest ragadom meg tehát 
ezen alkalmat és képviselőtársam Halász Boldizsár 
indítványát elfogadom: mert igen is, uraim, ha 
már ugyan a felemelt adók miatt a terhet nehezeb
bé kell tenni, igen méltányosnak és igazságosnak 
tartom, hogy azon terhet inkább a nagyobb birtokos 
osztály viselje, mint a szegény s a napi szükséglet 
megszerzésére alig képességgel bíró néposztály. 

H o r v á t h L a j o s : T. ház ! Én nem kívánom a 
tanácskozást hátráltatni; de kénytelen vagyok ki
jelenteni , hogy t. képviselőtársam Halász Bol-
dizstárnak igazat adok. Ha például oly jogügylet
nél, melynek illetéke 100 frt, a másod példányok
ra 50 krt kívánunk, ez óriási kedvezmény, a mit 
én elismerek; de viszont egyátalában nem látom, 
hogy egy olyan jogügyletre, a melynek eredeti 
példányára 40 kr. bélyeg kívántatik, annak másod 
példányára is 40 kros bélyeg tétessék. Én még 
lejebb is mentem volna, mint t. barátom Halász 
Boldizsár. 

Halász Bo ld i z sár : Csak méltóztassék in
dítványozni : mi elfogadjuk! 

Horváth L a j o s : De még is egyszerűség és 
i rövidség végett elfogadom az indítványt ugy, a 
mint tétetett. 

Kerkapoly Káro ly e l ő a d ó : T. ház! Meg
vallom, nem értettem először az indítvány czélját; 
most tökéletesen egyetértek Horváth Lajossal az 
iránt, hogy itt az arány nem egyenlő az 50 krral 
ugy az alantiakra, mint a felébb valókra; H ha 
valahol kedvezni kell, ugy bizonynyal ott kell, hol 
a legszegényebb embert éri s általa a kincstár sem 
sokat veszít. (Helyeslés.) 

Elnök ; Miután a második szakasz első bekez
désére módositvány tétetett, azt hiszem, két részben 
kell feltenni a szavazati kérdést a £í-dik szakasz
ra nézve. Először a második szakasznak első be
kezdése jő szavazás alá. s kérem azon képviselő
ket, a kik a második szakasz első bekezdését, ugy 
a mint eredetiben szövegezve van, elfogadják, mél
tóztassanak felállani.{Fel'ciáltis)k: Fölkeli olvasni! 
Nem értjük! Zaj.) Azt hiszem, t. ház, hogy nyíltan 
tettem fel a kérdést. A második szakasz első be
kezdésére nézve módositvány adatott be, e szerint 
kell az első bekezdést szavazási kérdésül feltenni. 
Kérem tehát azon képviselőket, a kik a második 
szakasz első bekezdését az eredeti szövegezés sze
rint el akarják fogadni, méltóztassanak felállani. 
(Megtörténik.) A többség nem fogadta el a máso
dik szakasz első bekezdését. 

Most következik azon módositvány, melyet 
Halász Boldizsár képviselő úr tett. 

Csengery Imre j e g y z ő (olvassa Halász Bol
dizsár módositvány át.) 

Elnök: Most kérem azon képviselőket, a kik 
Halász Boldiszár képviselő úr módositványát elfo
gadják, méltóztassanak felállani. {Megtörténik.) A 
módositvány elfogadtatott. 

Most méltóztassanak felállani a'son képviselők, 
a kik a második szakasz második bekezdését elfo
gadják. {Megtörténik.) Elfogadtatott. 

Következik a harmadik szakasz. 
Csengery Imre jegyző (olvassa a 3-dik 

szakaszt.) 
Kerkapo ly Káro ly e l ő a d ó : A központi bi

zottság a második sor elején e szavak iielyett: „a 
szintén" ezt óhajtaná: „egyidejűleg". És egy 
leirási vagy nyomdai hiha is van az elején: ?,szerző 
felek'' áll a helyett: „szerződő felek." 

H o r v á t h K á r o l y : T. ház! Azon módosit
vány folytán, a melyet legközelebb Halász Boldi
zsár képviselőtársam inditványa folytán el méltóz
tatott a t. ház fogadni, nem lehet a következő sza
kaszt ezen szerkezetben meghagyni, hanem ahhoz 
alkalmazkodva kell módosítani. Itt t. i. az van 
mondva, hogy a szerződő felek kötelesek a máso
dik szakaszban emiitett, de csak 50 kr. állandó
bélyegilletékkel ellátott eredeti példányokat 8 nap 
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alatt az illetékszabással megbízott hivatalnak be
mutatni. A most elfogadott módositványban már 
nem csak 50 kros bélyegre kell tekintettel lenni, 
hanem, a mint az előbbi szakaszban megállapitta-
tott, az 50 krnál kevesebbnek felével ellátottra is. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a harmadik sza
kaszt ? 

H o r v á t h LajoS : T. ház ! Én Horváth Ká
roly t. képviselőtársam módositványához nem já
rulhatnék, mert az kizárná az 50 krnyi bélyeggel 
ellátottakat: hanem ezt proponálnám a t. háznak: 
„de csak az illetékes bélyeggel ellátott eredeti pél
dányokat" ; tehát módositványom igyhangzanék: 
„A szerződő felek kötelesek a második szakaszban 
emiitett, de csak az illetékes bélyeggel ellátott" stb. 

Tisza K á l m á n : Bocsánatot kérek, minő ille
tékes bélyeggel? mert itt a z eredeti példányról 
van szó: tehát e szerint mindjárt a 100 forintos 
bélyeget kell rátenni. 

Kerkapoly Károly előadó: A második 
szakasz szerint illetékes bélyeggel. 

Tisza K á l m á n : Az már más ! 
BÓniS S á m u e l : Akkor ki kell tenni, hogy : 

„csak a második szakasz szerint illetékes bélyeggel, 
a szakasz értelmében." 

E l n ö k : Kérem jegyző urat, méltóztassék fel
olvasni az egész szerkezetet, azon apró módosítá
sokkal együtt, melyek tétettek. 

H o r v á t h Lajos j egyző (olvassa) .• „A szer
ződő felek kötelesek a második szakaszban emii
tett, de csak a második szakasz értelmében illeté
kes bélyeggel ellátott eredeti példányokat 8 nap 
alatt az illetékszabással megbízott hivatalnak be
mutatni a végett" stb. (Ellem/; ondás.) 

Horváth K á r o l y : Nézetem szerint segitve 
lesz a dolgon, ha oda teszszük, hogy az eredeti 
másod és harmad példányok mutattatnak be, mert 
nem az első eredeti péltányt kell bemutatni, mely
nek szabályszerű bélyege ugy is meg van. (Ellen-
mondí-s. Azt is be kell mutatni !) 

BÓniS S á m u e l : Én legjobbnak látnám ré
szemről , ha ezen szakasz igy állana: „a szerződő 
felek kötelesek a 2. szakaszban a másolatra meg
szabott illetékes bélyeggel ellátott" stb. (Nem 
másolatban !) 

E l n ö k : Kérem , tartsuk meg a tanácskozás 
rendét! Méltóztassanak a szólni kívánok magokat 
feljegyeztetni! 

PaíZS Andor : T . ház! Én ezen szerkezetet, 
ugy a mint van, helyesnek és megtartandónak 
látom , mert akkor fordul elő ezen eset, midőn az 
illetéket nem lehet bélyegben a szerződésre rá
tenni, hanem az illetéket meg kell szabni és e 
végből a szerződést 50 kros bélyeggel kell bemu
tatni a bélyegilleték kiszabására hivatott közegnél, 
és pedig az illető másolattal együtt. Itt az eredeti 

példányról, és nem másod példányról van szó, és 
ez nem alkalmazható arra, a mit Halász Boldizsár 
indítványára elfogadtunk, mert arra rá lehet az 
egész illetéket bélyegben tenni, és az semmi to
vábbi magszabás alá nem esik. Nem másolatról 
van itt szó. hanem az eredeti példányról való ki
szabásáról , s ezért a szerkezetet módositás nélkül 
megtartatni óhajtanám. 

Tisza K á l m á n : T. ház! Ugy hiszem, hogy 
az eredeti példányról van szó, az bizonyos; de 
maga a 2. szakasz megkülönbözteti az első eredeti 
példányt a másod eredeti példánytól, és azt mondja, 
hogy csak az első eredeti példányra kell az egész 
bélyegilletéket rátenni. Ennélfogva leghelyesebb 
volna a következő szerkezet : „A szerződő felek 
kötelesek a második szakaszban a másod példá
nyokra megszabott állandó bélyeg-illetékké! ellá
tott és4< stb. 

E l n ö k : Kérem írásban beadni. 
Vadnay LajOS : T. képviselőház! E szakasz 

contradistinguálni akarja az illetéket. és ezért 
mondja, hogy ha 50 kron alul van. akkor legyen 
fele, mint elfogadtatott. Ennek nyomán ennek ösz-
hangzásban kell lenni a 2-ik szakaszszal, ez pedig 
csak ugy lehető, ha azt mondjuk, hogy „a szerződő 
felek kötelesek a 2-ik szakaszban említett 50 krnyi, 
illetőleg csekélyebb állandó bélyegilletékkel ellá
tott eredeti példányokat bemutatni," mert tartozik 

| valamennyi példányokat, melyeknek bélyege 50 
j kron aluli, bemutatni. E szerkezet tehát öszhang-
I zásban az előbbivel ugy lesz, ha szerkezetein elfő-
gadtatik. 

HalmOSy Endre : T. ház! Én egyszerűen 
igy formuláznám : „A szerződő felek kötelesek a 
2-ik szakasz esetében sz összes eredeti példányo-

! kat 8 uap alatt az illeték kiszabására rendelt hiva-
; tálnál bemutatni a végből, hogy itt az első eredeti 

példány alapján rá vezethesse a többi példányokra" 
stb. : mert minden esetre az összes eredeti példá
nyokat kell bemutatni a végett, hogy az első ere
deti példány alapján rávezethesse a többi példányra, 
legyen az 2. 3 vagy 4. azt, hogy az első példány
tól az illeték valósággal megfizettetett. A többi pél-
dánvokra minő bélveg illesztessék, azt a 2-ik sza
kasz ugy is meghatározza. 

Horváth LajOS : Ezt a szerkezetet ajánlom: 
„A szerződő felek kötelesek a 2-ik szakaszban em-

! litett, az ugyanazon szakasz szerint állandó illeté
kes bélyeggel ellátott" stb. 

Elnök:: A szabályok szerint legelőször a szer
kezetre történik a szavazás. Kérem azon képviselő 
urakat, kik a 3-dik szakaszt a központi bizottság 
szerkezete szerint elfogadni kívánják, méltóztassa
nak fel állani. 

Deáky LajOS : Valamint egykoron a dézsma-
fizetésnek csakis positiv törvények által támogatha-

£6* 
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hatott terhét a dézmálási visszaélések, ugy ezen köz
vetett adókat a finánczok zsarolásai s a bélyegtör-
vény sokképen magyarázható kitételei s érthetlen-
ségei tették súlyosakká. Én ezen szakaszban még 
súlyosabb körülményt látok, mint az eddigi szabá
lyokban : mert ez előtt a vásárleveleket, az örök
hagyó végrendeletét, a hagyatékról szóló osztály
levelet terjesztették illetékszabás alá; most pedig 
mindazon kétoldalú szerződések, melyek az illető 
felek közt létrejőnek, de melyek illetékszabás^ vé
gett ennek előtte nem terjesztettek az adóhivatal
hoz, e szakasznál fogva 8 nap alatt, ha az adóhiva
taltól legtávolabb eső községekben köttetnek is, 
beterjesztendó'k, különben az illető szerződő felek 
háromszoros büntetés alá esnek. Minthogy pedig a 
ház, nem gondolom , hogy terhesebb és szigorúbb 
szabályok alá kívánná vetni az adófizetőket, mint 
minők a bélyegtörvényben vannak előszabva, tehát 
véleményem szerint a bemutatás alá eddig sem tarto
zott szerződéseket a bemutatás kötelezettsége alól 
e szakaszban ki kellene venni. Ha ez előtt a szer
ződő felek, pl. a haszonbéri szerződésekben a meg
vásárolt bélyeget szerződéseikre feltették és azzal 
mentek lehettek minden további büntetéstől, legye
nek jövőre is mentesek, ha t, i. nem bemutatni 
valók. 

E l n ö k : Senki sem levén szólásra feljegyezve, 
nem tudom, kivánja-e a t. ház, hogy a szabályok 
szerint legelőször a központi bizottság szerkezetére 
történjék szavazás ? Ez esetben kérem azokat, kik 
a ő-dik szakaszt a központi bizottság által tett 
módositványnyal elfogadják, méltóztassanak felál-
lani. (Megtörteink.) Nem fogadtatik el. 

Csengery Imre jegyző (olvassa Vadnay 
Lajos módodtványát) : „A szerződő felek kötelesek 
a második szakaszban meghatározott 50 kr.. ille
tőleg csekélyebb állandó bélyegilletékkel ellá
tott . . ." 

E l n ö k : Kérem azon t. képviselőket, kik Vad
nay Lajos módositványát elfogadják, felállani. 
(Fölkiáltások: Halljuk előbb a többi módositványt is!) 
Attól tartok, hogy ha mind egymás után felolvas
tatnak , nem lehet majd tisztán kivenni a különb
séget. 

Bón iS S á m u e l : Engedelmet kérek, hogy a 
kérdéshez szólhassak. (Hulljuk! Zaj. Elnök csen
get.) Miután a központi bizottság szerkezete elvet
tetett, igen természetes, hogy mind azon niódosit-
ványokat, melyek beadattak, előbb fel kell olvas
tatni, hogy közülök választhassunk. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Három módositvány adatott be. Az 
egyik imént már felolvastatott; most fel fog ol
vastatni a második, melyet Horváth Lajos képvi
selő úr adott be. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa Horváth La
jos módositványát): „A szerződő felek kötelesek a 

2-ik szakaszban emiitett és az ugyanazon szakasss 
szerint illetékes bélyeggel ellátott . . . " 

E l n ö k : Következik Halmosy képviselő úr 
módositványa. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvasni kezdi Hal
mosy Endre módositványát, de nem tud az Íráson 
elmenni, minek következtében) 

H a l m o s y Endre (maga olvassa módositvá
nyát) ; ?JA szerződő felek kötelesek a 2-ik szakasz 
esetében az összes eredeti példányokat 8 nap alatt 
az illetékszabással megbízott hivatalnak bemu
tatni a végett, hogy ezen első példány alapján . . ." 

E l n ö k : A Vadnay képviselő által tett mó
dositvány még egyszer fel fog olvastatni. 

Csengery I m r e j egyző (olvassa Vadnay La
jos módositványát.) 

E l n ö k : Kérem azon képviselőket, kik a 3-ik 
szakaszt Vadnay Lajos képviselő módosítván yá-
val el akarják fogadni, méltóztassanak fölállui. 
(Megtörténik.) Most méltóztassanak felállni azok, 
kik nem fogadják el. (Megtörténik.) Magvalloni, 
nem merem a felelősséget magamra vállalni, hogy 
a többséget kimondjam. Kérem tehát azokat, kik 
Vadnay Lajos képviselő módositványát elfogad
ják, felállni és állva maradni. (Megtörténik.) Nem 
fogadtatott el. 

Következik Horváth Lajos képviselő módo
sitványa. 

Csengery Imre jegyző (olvassa Horváth 
Lajos módositványát:) 

Elnök: Méltóztassanak azok, kik az imént 
felolvasott módositványt elfogadják, felállni. (Meg
történik.) Elfogadtatott. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a é-ik sza
kaszt. Elfogadjuk!) * 

E l n ö k : Elfogadtatott. 
Csengery Imre jegyző (olvassa az 5-ik sza

kaszt.) 
Kerkapoly Károly előadó: A központi 

bizottság több változtatást hoz javaslatba az5-ik 
szakasz iránt. Ugyanis (Olvassa) a 6-ik sorban e 
szavak: „részletes hagyaték kimutatása" helyett 
irandó „hagyaték részletes kimutatásának." Ugyan 
azon szakasz a14-ik sorában : ,,telek és ház" 
szavak helyett a ..föld" teendő; mig a 17-ik sor 
ezen kezdő szavából: „hagyatéki" az , , i" betű 
elmaradna s helyébe „gazdasági" jönne. Utána 
pedig „ingóságok'' helyett „ingóságai" Íratnék. 
Végre ugyanazon szakasz 18-ik sorában e szó 
elé: „hozzá" oda írandók e szavak : „a lakház becs
értéke." 

H o r v á t h D ö m e : Tiszteit ház! Ha valahol, 
ugy bizonyára egy önmagában is súlyos, az oszt
rák korszakból boldog-talan örökségül ránk ma-
radoít, és most csak szükségből törvényesítendő 
indirect adó iránti törvényjavaslatnál kétszeresen 
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szem előtt tartandó azon latin mondat: „Ne quid 
nimis!" 

Azt hiszem, e latin mondat nagyon is illik a je
len, tárgyalás alatti törvényjavaslatra. 

És én részemről örömmel és elismeréssel ta
pasztalom, hogy a jelen törvényjavaslat, párhu
zamba vetve a ránk ugy maradt pátensszerü 
illetéki törvénynyel, nem csak az utóbbinál sok 
tekintetben eló'nyösebb, enyhítéseket és kedvez
ményeket foglal magában, de valódi jótéteményt 
involvál intézkedéseivel. 

Ilyen szerintem az 5-dik szakasz. 
De a mennyiben intézkedéseivel localis jel

lemű testületekre szorítkozik: nézetem szerint csak 
fél kedvezmény, félig jótétemény. 

Mert, ugyan is az 5-dik szakasz a falusi és 
mezővárosi kisebb, 50 hóidon aluli, tisztán földé
szettel foglalkozó földbirtokosok irányában a ha-
gvaíéki egyszerűsített eljárásnál tetemes könyeb-
bitéseket s enyhébb örökségi díjfizetéseket enged 
meg, míglen az ugyanazon correlatióju szab. kir. 
városi kisebb, ugy nevezett 50 holdon aluli, tisztán 
földbirtokosokat ugyanazon hagyatéki eljárás és 
díjfizetés kedvezményétől megfosztja. 

Én, megvallom, ez intézkedésnek a kir. városi 
kisebb földbirtokosok iránti ratióját nem értem. 

Ugyan kérdem, a kir. városok, különösen az 
alföldi kir. városok, mint Szeged, Szabadka. Deb-
reczen, s a nagyobb alföldi mezővárosok mint 
Szentes, Csongrád, Mező-Vásárhely és a többi ki
sebb, 50 holdon aluli, tisztán földbirtokosai közt 
mi lényeges különbség van ? nem ugyan az a 
correlatió ? nem ugyan egy hagyatéki eljárás és 
díjfizetésben részesithetok-e ugyanolyas jellem
es életviszonynál fogva? Ujabban nyilvánítom, 
t. ház! hogy én ez eltérésnek és megkülönböz
tetésnek ratióját nem értem. 

Vagy talán azért érdemlik meg a kir. vá
rosi kisebb földbirtokosok a hagyatéki több ter-
helíetést, mert 1848 előtt a kir. városoknak, mint 
törvényes testületnek előnyei levén, mert intelli-
gentiájok azt akkor kieszközlötie: most azért 
többel terheltessenek ? Vagy azért, mert mai nap 
a királyi városok nz egyenlő közteherviselésen 
tul semmi előnynyel nem bírván, egyedül csak a 
királyi városig czimet viselhetik, kevesebb ked
vezményben kell tehát részesülniük ? Vagy talán 
azon kilátásért, mert a közelebb behozandó ház
béradónál bizonyosan több adóban kellend ré
szesülniük? 

Ez intézkedés indokait bármiben találja: én 
azt a kir. városi kisebb 50 holdon aluli, tisztán 
gazdasággal foglalkozó földbirtokosok irányában 
méltányosnak és igazságosnak nem látom, s igaz
talannak találom. 

E tekintetből több képviselőtársammal az 

5-dik szakaszra vonatkozólag, a hagyatéki eljá
rásnál és díjfizetésnél behozandó kedvezményt a 
kir. városi kisebb földbirtokosokra is kívánván 
kiterjesztetni, módositványt adtam be. 

Kérem azt felolvastatni és a t. ház által elfo
gadtatni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa Horváth 
Döme módositványát): „A.z 5-dik szakasznál ezen 
szó elé: „mezővárosi és falusi" igtattassék be : „sza
bad királyi és mezővárosi s falusi". 

SomOSSy IgnáCZ : T. ház! A előttem szó
iónak véleményét nem pártolhatom. Egészen tö
kéletes törvényt hozni nem lehet. Tökéletesen a 
kivételeket meghatározni nem lehet. De az köz
tudomású, hogy a királyi városok, különösen na
gyobb királyi városokban levő birtok meg mező
városi s falusi birtok közt oly nagy a különbség, 
hogy 50 hold már is igen tisztességes birtok a 
városban, a mi a vidéken csekély. A 2-dik sorban 
kijelölt kivételeit a t. képviselő urnák szintén nem 
pártolhatom, a mennyiben azt mondja, hogy ipar
vagy kereskedelmi üzlettel nem foglalkoznak, mert 
vannak azon kivül olyanok, kik tőkepénzesek, 
s vannak, kiknek más vagyonuk van. Ennélfogva 
azon részletes kifejezés helyett bátor vagyok in
dítványozni, ezen átalános kifejezést: „kik 
gazdaságon kivül más üzlettel állandóan nem fog
lalkoznak" : {Helyedé^ mert igy lesz egyedül 
elérve ázzon ezél, hogy a földbirtokot meg kíván
juk kimélni. 

Lónyay Menyhért pénzügyért T. ház! 
Részemről szívesen hozzájárulok azon módosit-
ványhoz, melyet Somossy képviselőtársam bea
dott, annyival inkább, mert indokolása csakugyan 
helyes: mert megtörténhetik, hogy az eredeti szer
kezet szerint ezen kedvezmény olyanokra terjesz
tetnék ki, kikre azt kiterjeszteni a törvény inten-
tiójában bizonyára nem volt, olyanokra t. i., kik 
nem iparosok, de tőkepénzesek. E tekintetben 
szívesen járulok ahhoz, hogy átalános kifejezés 
használtatnék. 

A mi a királvi városok befoglalása iránt 
tett javaslatot illeti, arra átalában megjegyzem, 
hogy azon törvény nem foglalja magában mind azt, 
mit részletes törvény alkotása alkalmával javaslatba 
hozni lehetne; jelenben csak azon reformok és 
könnyítések hozatnak javaslatba, melyek az állam 
jövedelmeinek nagyobb csorbítása nélkül azonnal 
kivihetők. A javasolt inditvány ezen határon tul 
menne, mert. méltóztassék figyelembe venni azt, 
hogy a királyi városok határain gyakran egy pár 
hold értéke sokkal, 10—20-szorta nagyobb, mint 
más földmivelő mezővárosokban vagy falukban. Mi 
szándékoltatik ezen javaslat által? Az szándékol
tatik, hogy az ország lakóinak azon osztálya, mely 
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kiválólag föMmiveléssel foglalkozik. megkímél
tessék mindazon részletes kimutatások tételétől, 
melyek rajok nézve eddig igen terhelők voltak. Ezen 
törvény csupán a kisebb mezei gazdáknak kedvez, 
kik 50 holdnál kevesebbel birnak, amely osztályba 
esnek a volt úrbéresek, kik magok gyakorolják a 
földmivelést. Ezen könnyítés meggyőződésem sze
rint az adókezelést is egyszerűbbé teendi és még 
sem megy azon batáron tul, hol az állam jövedelmé
nek a méltányosságon túli csonkítása kezdődnék. 
Mivel az államnak bizonyos jövedelemre szüksége 
van, azért szükséges, hogy maradjon ezen 5-dik sza
kasznak szerkezete: mert a törvényjavaslat szer
kesztésénél más szándék nem volt, mint hogy ezen 
könnyítés és egyszerűbb eljárás az országnak 
azon osztályára terjesztessék ki, mely, kiválólag 
földmiveléssel foglalkozik. Ha ezen kedvezményt 
szélesebb értelemben alkalmazzuk, akkor lehetnek 
oly nagy hagyatékok, például Pesten, vagy más ki
rályi városokban is, hol tíz—húsz hold birtok oly 
nagy vagyonértéket képvisel, melyre kiterjesz
teni ezen kedvezményt a törvényhozásnak bizo
nyára nem lehet szándékában. {Helyeslés.) 

KiSS M i k l ó s : Én helyeslem a pénzügymi
niszter urnák nézetét, annyiban és odáig, amennyi
ben azt méltóztatott mondani, hogy valósággal egy 
ötven holdas birtok nagyon relatív értékű, és lehet
nek helységek. hol 50 hold tetemes birtokot 
képez; de ugy vagyok meggyőződve, hogy azáltal, 
hogy a falukban létező 50 holdnyi birtokosnak 
kedvezmény adatik, az által a kisebb birtokosokat 
akarjuk megkímélni azon alkalmatlanságtól, mely 
a százalékolás által történik. Ezen czél elérhető 
lenne azon az utón. hogyha a kisebb helységek
ben lévő 50 holdnyi értékre kiterjesztve mondatnék 
ki ezen kedvezmény. Például, numerus incerrus 
pro certo, átalában a falusi 50 holdnyi birtok meg
érhet 4000 forintot; de aztán nem tennék különb
séget, hogy faluban vagy városban, hanem azt 
mondanám. hogy ezen kedvezmény mindenütt 
megadassák, hol 4000 forintot tess a hagyaték. 
(Közbeszólások: Maradjon!) 

E l n ö k : Senki többé szólásra feljegyezve nem 
lévén, következik a szavazás. Első kérdés a sza
bályok szerint az. liogy a t. ház elfogadja-e az 5. 
szakaszt a központi bizottság által tett módosítá
sokkal vagy pedig nem? (Közbeszólások: Nem fo
gadjuk el!) Tehát a t. ház az 5-dik szakaszt a 
központi bizottság által tett módositásokal nem fo
gadja el. 

Következik a Horváth Döme képviselő úr ál
tal beadott mödositvány feletti szavazás, A módo-
sitvány fel fog olvastatni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa Horváth 
Döme módositványát.) 

E l n ö k : Kérem azon képviselőket, kik az 5. 

S. (Június 27. 1868.) 

szakaszt a központi bizottság által tett módosítá
sokkal, hozzá adva a Horváth Döme képviselő úr 
által tett módositványt, el akarják fogadni, méltóz
tassanak fölállani. (Megtörténik.) Az 5-dik szakasz a 
központi bizottság és Horváth Döme képviselő úr 
módosításaival nem fogadtatik el. 

Következik a Somossy képviselő úr által be
adott módositvány. 

Csengery Imre jegyző (olvassa Somossy 
Ignácz móo'o-itványáf) 

E l n ö k : Kérem azon képviselőket, kik az 5. 
szakaszt a központi bizottság által tett módosítá
sokkal és a második sorban Somossy képviselő 
űr által tett módosítással el akarják fogadni, mél
tóztassanak felállani. (Megtörténik.) Az 5. szakasz 
ezen módosítással elfogadtatik. 

Horváth Lajos jegyző (oh ássa a 6-dik 
szakaszt, mely változatlanul elfogadtatik. Olvassa a 
7-diket.) 

Kerkapoly Károly előadó: A szám azért 
nincs kitéve, mert a t. ház még a házbéradót nem 
fogadta el; s igy természetesen nem maradt egyéb 
hátra, mint a szám helyét üresen hagyni. Ez a 
végleges felolvasásnál, a szerkezetnek végleges el
fogadása alkalmával lesz kiegészítendő a szerint, a 
mint a t. ház a házbéradót elfogadja: mert attól 
függ, hányszor nem lesz igaztalan, hogy milyen 
magas a házbér; tehát ennek a végleges szerke
zetben való elfogadása akkorra lenne halasz-
tandó. 

H a l á s z B o l d i z s á r : Ennélfogva függőben 
marad. 

Kerkapoly Károly előadó: Igenis, de csak 
a végleges elfogadásig. 

Lónyay Menyhért pénzügy ér. A házbér 
adó magasságához arányosítva. 

Kerkapoly Károly előadó: Olyformán, 
hogy a megállapítandó házbéradó magasságához 
arányosítva. (Közbeszólások : Nem fogadjuk el!) 

Lónyay Menyhért pénzügy ér: T. ház! Mit 
akarunk ezen 7. szakaszban kifejezni? Azt, hogy 
ugyanazon arány, mely a földadóra nézve, megálla-
pittatott. a házbéradőra is alkalmaztassák. Miután 
azonban a házbéradó iránt van ugyan törvényjavas
lat előterjesztve , de az a t. ház által még elfogadva 
nincs : ennélfogva az aránynak percentualis megha
tározását jelenben kitenni nem lehet; de igenis ki le-
hetmondani azon elvet, mely szerint a százalék kiszá
mítandó lesz,kilehet mondani,hogy ez hasonló arány 
szerint,minta földadó után kimért jövedelemnél tör
tént, kiszámittassék és vettessék ki. Mihelyt a tör
vényhozás egyszer meghatározta a házbéradó meny-
nyiségét, azt teljesíteni azonnal lehet. Én azt hiszem, 
legczélszerübb volna ezen 7, pontot ily módú for-
mulatiója végett a központi bízottsághoz áttenni azon 
meghagyással, hogy azt a jövő ülésben terjesz-
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sze be. Bátor vagyok kérni a t. házat, hogy ezen szer
kezeti hiány miatt ne méltóztassanak ezen törvény
javaslat vég megállapítását és szentesítés végetti fel
terjesztését elhalasztani, mit annyival kevésbbé ta
lálnék czélszerünek, miután nevezetes kedvezések 
foglaltatnak ezen törvényjavaslatban, s kívánatos, 
hogy a terhet viselők mielőbb részesüljenek annak 
jótékonyságában. 

Ennélfogva kérem a tisztelt házat, tegye át a 
központi bizottsághoz, a központi bizottságot pedig, 
hogy ily értelemben szerkesztendő formulatioját a jö
vő, azaz keddi ülésben előterjeszteni méltóztassék. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Megnyugszik a t. ház, hogy a 7. sza
kasz a központi bizottsághoz tétessék á t? {Fölkiál-
tások: Elfogadjuk!) Ennélfogva e szakasz a közpon
ti bizottsághoz fog utasíttatni uj fogalmazás végett. 

Horváth Lajos jegyző (olvasna a 8. sza-
hiszt.) 

Kerkapo ly Káro ly e l ő a d ó : A központi bi
zottság megállapodása szerint ezen szakasz kima
rad, miután az intézkedés a t. ház által már 
elfogadott 5 szakasz módositványai által megtéte
tett. (Helyeslés.) 

Elnök : Tehát a 8-ik szakaszt kihagyatni 
kívánja a t ház és a következő 9-ik lesz a 8-ik sza
kasz. 

Horváth LajOS j e g y z ő (olvassa a 9. sza
kaszt, mely észrevétel nélkül elfogadtatik. Olvasssa a 
ÍO-iket.) 

KaCSkOViCS IgnáCZ e l ő a d ó : Nekem a most 
felolvasott pontra nézve a 9-ik osztály nevében mó-
dositványt kell tennem, mely annyiból áll, hogy a 
10. szakasz megtoltandó lenne e kifejezéssel: „az 
örökséget terhelő adósságok levonandók". Ezen 
szakasz arról rendelkezik, hogy ha az örökösök 
között oly követelések forognak fen, melyek két
ségesek, azok bizonyos módok szerint legyenek tár
gyalandók. Szükséges leszen azon adósságokra fi
gyelemmel !i enni, a melyek ugyanazon hagyatékot 
illethetik, s ez annyival inkább szükséges, mert az 
eddigi gyakorlat különböző, t. i. némely vidékekben 
azon adósságokat vették figyelembe, melyek telek-
könyvileg az illető tárgyakra be lettek jegyezve, 
máshol azon adósságok lettek felszámítva, melyek 
a concursusperek szerint némi előleges joggal vol
tak fölruházva. E szerint tökéletesen az illető eljá
rónak önkényétől függött ezen adósságokat felven
ni, és minő mértékben fölvenni ? De más részről a < 
kincstár érdekét sem szabad károsítani, tehát szűk- j 
séges oda tenni, hogy „igazolt adósságok", hogy 
az illetők igazolják, mi terheli a hagyatékot. Ké
rem tehát e toldalékot elfogadni. {Nagy zaj.) 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 9-ik osz
tály módositványát.) 

Lónyay Menyhért pénzügyén Azt tartom, 

hogy az ilyen törvényjavaslat fogalmazásánál min
den más viszonyokra is kell tekintettel lenni. A va
lósággal bekeblezett terhekre nézve mi sem jöhet 
kérdés alá; hanem oly intézkedéseket nem kell ten
ni a törvénybe, a melyek folytán sok esetben az 
eszközöltetnék, hogy valaki úgyszólván képzelt 
adósságoknak, a melyek nem léteznek, kimutatására 
jogosíttatnék fel. Az indítványt tehát czélszerünek 
nem tartom,mi után ennek következése azlenne, hogy 
utoljára megtörténhetnék, hogy ily nem valóságos 
terhek felszámítása folytán a tömeg névleg elenyész
nék s azzal az adózási alap is. Ha méltóztatnak módo
sítást tenni, inkább azt óhajtanám, hogy legyen ha~ 
tározott és kijátszásokra alkalmat nem szolgaitató, p. 
o. a bekeblezett terhek vétessenek tekintetbe. Egyéb
iránt eddigi eljárás szerint minden olyan teher, a 
mely iránt kétség nem lehet, ugy is tekintetbe vé
tetik s letudatik. Kerüljük tehát az oly szerkezetet, 
mely kijátszásokra adhatna alkalmat. Én tehát óhaj
tanám megtartatni a központi bizottság által ajánlott 
szerkezetet. 

BÓniS S á m u e l : Abban igaza van a t. pénz
ügyminiszter urnák, hogy a törvényhozásnak óva
kodni kell, nehogy olyan törvényt hozzon, a mely 
kijátszásra adna alkalmat; hanem szerintem ez a 
szó magában: „bekeblezett adósságok" nem lenne 
elég, mert pl. a váltók be nem kebeleztetnek: ugy 
kellene tehát tenni, hogy „bekebelezett adósságok 
és biztosított váltók." Ezt kérném oda tétetni. 
{Helyeslés.) 

D e á k y LajOS: T. ház ! A mennyiben ezen 
szabályt a közönségre nézve nagyon terhesnek 
tartom, annyiban kénytelen vagyok ellene felszó
lalni. Az eddigi mód szerint hagyatéknak csak az 
tekintethetett, a mi az adósságok kifizetése után 
megmaradt; még a temetési költségeket is le szok
ták vonni ezen hagyatékból, s a megmaradt összeg 
jött csak illetékszabás alá. Ha most ezen szakaszszaí 
valamely oly határozat csúsztathatnék be, a mely 
a bélyegtörvénynyel magával ellenkezik, hogy t. 
i. még azok is megadóztatás alá kerüljenek, a me
lyek e hagyatékot nem csak hogy nem emelik,hanem 
alászállitják, ezt a közönségre nézve igen káros, 
igazságtalan eijárásnak tartanám, és az eddigi gya
korlatnál, szokásnál terhesebbnek.Ez a szakasz nem 
áll ellentétben az eddigi örökösödési szabályok- és 
törvényekkel, a mennyiben ezen bélyegilletéki sza
bályok szerint levonatott a hagyatékból a tehertar-
tozási állapot és a temetési költség : ha tehát ez 
jövőre nézve is meghagyatik, nem lehet semmi 
kifogásom; de a mennyiben pénzügyminiszter 
urnák azt tetszett mondani, hogy csak is a bekeb
lezett adósságok vonassanak le, nem pedig az ösz~ 
szes tartozási állapot, váltó és temetési költség, már 
akkor az örökösökre nézve károsítás történnék, mi 
ellen bátor vagyok felszólalni. 
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Horváth K á r o l y : T . ház ! Igaza van az előt
tem szóló igen érdemes képviselő urnák, hogy 
mindazon módosításokkal, melyek itt tétettek 
Kacskovics és Bónis képviselő urak által, mind
ezek által csak roszabbá tennők a törvény in
tézkedését az adózókra nézve. Én tehát azt gon
dolom, hogy legjobban teszünk, ha roszabbá nem 
teszszük a módositványok által, s meghagyjuk ugy, 
a mint a szerkezetben van: hogy activ vagyonnak 
csak az tekintessék, a mi az adósságok teljes levo
nása után fenmarad. Nem kell tehát itt semmi iga
zítást, semmi módositványt tenni. 

E l n ö k : Kérem a t. képviselő urakat, kik 
ezen, az előtt 10-ik, most már 9-ik szakaszt az ere
deti szövegezés szerint elfogadják, méltóztassanak 
fölállani. (Megtörténik.) Elfogadtatott. 

Horváth Lajos jegyző {olvassa a 11. és 12-
szakaszt, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak". Olvas
sa a 13-dika.t.) 

V á l l y i JánOS: T. ház! Ezen 13-ik szakasz
nak alapos okát nem találhatom. Ilyennek ugyan
is egyátalán nem veendő azon egyedüli, netalán 
észlelhető ok, hogy a birtoklás jogezime változást 
szenved. í g y tehát nem is helyeselhetem azt, mi
dőn, mint e törvény szakasza által, valami, még 
pedig felette súlyos teher rovassák olyan ténynél, 
mely az illető egyén tulajdonosnak sem szerzemé
nyi, sem más egyéb ily módon tett birtok szerzési 
jogot ujabban nem ád. Jelesen itt az van mondva 
a harmadik és utolsó sorban: „az ingatlan vagyon 
teljes értékének csak felétől." En ezt kihagyandó-
nak vélem, és csak annyit látnék czélszerünek 
helyette tenni: „csak a ráfizetett összegtől." Okom 
erre az. hogy a mikor itt, t. ház, semmiféle ujabb 
birtokszerzés nem történik, mégis az illető, ki ezen 
örökítést, lehet, hogy esetleg igen csekély összeg 
által, eszközli, mindazonáltal könnyen megtörtén
hetnék, hogy reá nézve elviselhetlenül, száz vagy 
több ezer forinttól kellene neki az illeték megsza
bása után százaléki járulékot fizetni; következőleg 
én nem találom azt a méltányossággal megegyez-
tethetőnek, miután az ilyen csak jogczimváltozást, 
de semmiféle birtoklási szerzeményt nem eszközöl. 
Csakis azon összegig tekinthető ez szerzésnek, a 
mennyi örökösités fejében oda fizettetik ; már pedig 
az illetékmegszabásoknál mulhatlan kötelesség 
tekintettel lenni arra, hogy legyen oka, miért 
történik a fizetés. A fizetés alapokának veendő ily 
körülmények közt a szerzés. Havalaki szerez akár 
ipar, akár szorgalom, akár szellemi adományok 
által, hogy ezen szerzeményből illetéket adjon az 
államnak, az nagyon méltányos, azt értem; de 
hogy a ki holmit nem szerez, fizessen, azt nem 
tarthatom helyesnek : nem pedig annyival inkább, 
mivel az illetőt még azon méltánytalanság is sújt
hatja gyakori esetekben, hogy ezen birtoktól, mely 

rá örökség- vagy másként szállott, már különben 
is megfizette az illetéket, s így többszörösen is 
fizeti. Ezért is ajánlom módosítványomat a t. ház 
figyelmébe. 

Csengery Imre jegyző (olvassa Vállyi János 
•módodtványát): „A 13-ik szakaszban a harmadik 
és utolsó sorból „az ingatlan vagyon teljes érté
kének csak felétől" hagyassék ki, és helyette té
tessék ez: „csak a ráfizetett örökösitési összegtől." 

Horváth K á r o l y : T. ház! Az eddig fenál-
lott bélyegtörvény szerint az ilyen esetben, mi
dőn a zálogbirtokos a tulajdonostól azon birtokot, 
melyet bir, egészen átvette és telekkönyvileg ne
vére is íratta, az ilyen birtok után, ha a tulajdon
jogot megszerzé és ezen tulajdonjogát a telek
könyvbe bekebelezteté, az egész illetéket ugy fizet
te, mintha a birtokot egészen újból vette volna. 
Ezen 13-ik szakasz intentiója az, hogy ezen tul-
terheltetés némileg enyhítve legyen, mert tagad-
hatlan dolog az, hogy ez által nem annyi jogot 
szerzett, mint a mennyit egy egészen idegen bir
tok után szerzett volna. En tehát ezen szakasz
ban e tekintetből némi megnyugvást találok, A 
javaslott indítványban, melv. szerint t. i. csak azon 
érték után szabatnék ki az illeték, melyet ráfizetett 
az eddigi zálogbirtokos akkor, midőn tulajdonává 
tette, ebben, mondom, hogy ezen összeg után sza
batnék ki az illeték, látok ugyan némi igazságot; 
de ez kérdésen kívül a legtermészetesebb és leg
egyszerűbb kijátszási módra vezetne, hogy ha ez 
igy megállapittatnék: mert természetesen az adás-
vevés a felek közt magok közt történvén, bármily 
összegben egyeznének is meg tettleg, az ille
tékszabás alá mindig csak oly összeget fognának 
bejelenteni, a mennyi nekik tetszik, és a megsza
bás a szerint történnék. Kénytelen tehát a törvény
hozás, hogy ennek útját vágja, bizonyos méltá
nyos és igazságos, de határozott kiszabást e tekin
tetben tenni, s ugy látom, hogy ilyennek találta 
a minisztérium azt. hogy felében szabta meg az 
illetéket. Én tehát ezt részemről e tekintetnél fog
va elfogadom és hozzájárulásomat nyilvánítom. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter : 
Részemről azért sem járulhatok ezen módosításhoz, 
mert ez ellenkeznék a más eladásoknál átalában 
felállított elvekkel és eljárással: mert ha valaki 
valamely birtokot szerez és átruházását eszközli, 
a hiteltelekkönvvbe átíratás által az illeték nem 
a vételsomma után méretik ki, hanem a birtok
nak valóságos értéke szerint. Miután tehát ezen 
elv minden más telekkönyvi átruházásra nézve 
meg van állapítva, itt sem lehet más elvet fel
állítani. A javasolt szerkezet annyiban is káros 
lenne, mert ez, mint már azt az előttem szóló t. 
képviselő úr is megjegyezte, bizonyára számos 
kijátszásokra adhatna alkalmat, és megzavarná 
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az egész eljárásnak azon elvét, hogy mindig az 
érték után és nem a szerződésben kitett összeg után 
fizetendő az illeték. Minthogy pedig ezen szakasz 
valóságos kedvezményt foglal magában a szerző
re nézve, mert a dolog természete szerint, mihe-
lyest telekkönyvi átíratás történik, az illetéket az 
egész érték után kellene fizetni; de miután a 
zálogi jog és a zálogbirtok úgyszólván már fél 
tulajdonjogot ad, az illetéknek is csak fele fi
zettetik : ezt a feuálló adózási elvek szerint más
kép nem szabad és nem lehet kiszámitani , 
mint bármely más átruházásnál történik. En
nélfogva ajánlom a tövényjavaslat ezen szaka
szának elfogadását. 

Deáky LajOS: T. ház! Én abban, megval
lom, semmi érvet nem látok, hogy azért, mert az 
absolut hatalom az illetéket a zálog- és vételár 
szerint vetette ki és szabta meg, hogy ezután az 
alkotmányos kormánynál is ugyanezen alapon 
történjék az eljárás: mert ez igazságtalan dolog 
volt, a mennyiben az önkényuralom által kiadott 
pátens szerint a zálogos birtokok között olyanok 
is állíttattak fel, melyek tulajdonává váltak 
logbirtokosnak, mi által ki volt mondva, miszerint 
a zálog örök elidegenítésnek is vétethetik. E sze-
rint — a törvénynek visszaható ereje nem lehet
vén — az első alkalommal történt zálogelidegeni-
tés összege illetékszabás alá nem eshetett volna, 
csakis azon többlet, mely a teljes megörökítés vé
gett felülfizettetett. De vannak, kik szülőiktől örö
költék e zálogos birtokokat, s már az álíal, hogy 
az örökségtől egyszer a bélyegilletéket megfizet
ték, ha superaetio vagy örök eladással valamivel 
többet kaptak is, mint mennyi a zálogösszeg volt, 
véleményem szerint az osztó igazság nem azt 
hozta volna magával, hogy az egésztől vétessék a 
bélyegilleték, hanem csak azon résztől, mely a 
vételárt kiegészítette: mert a megörökösités az 
árusításnak csak folytatása levén, a vételárnak a 
bélyegtörvény keletkezése előtt lefizetett része a 
tulajdonjog átíratásánál illetékszabás alá nem jö
het, s még kevésbbé, ha a zálogos birtokos a zá
logösszeggel a jószág egész értékét fizette meg, 
Azért én Vállyi János módositványát pártolom. 

Halász Bold izsár : Én ezt sokkal f ontosabb 
kérdésnek tartom, semhogy néhány perezre a t. 
ház figyelmét igénybe ne venném. A zálogok kü
lönfélék : a régi zálogokra, nézve ősiségi pátens 
még az elévülést is feltételesen behozta; de az itt 
szóban levőket, melyek ideje még le nem járt, 
azoktól meg kell különböztetni. Minő igazság vol
na abban, ha például én bírnék egy zálogos birto
kot 10,000 forintért, és körülbelül nem is ér töb
bet , hanem hogy telekkönyvi tulajdonjogomat 
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I megnyerjem, még pár száz forintot ráfizetek, most 
tehát 10,000 forinttól és még a 200 forinttól is 
százalékot fizessek, holott most a pótlékot csak 
azért fizetem, hogy az illető, ki birtokát zálogba 
adta, egyezzék bele.hogy az nevemre átírassák, mint 
örök tulajdon. Ha csaknem az egész értéket, mint 
zálogos birtokos, megadtam érte, miért vessék rám 
azon összeget ? Én tehát méltányos- és igazságos
nak tartom Vállyi inditványát, amennyiben az azt 
mondja, hogy itt csak a zálogbirtokok, és nem az 
örök tulajdonok megszerzésénél történjék a ráfize
tés; és ennélfogva azt pártolom. 

E l n ö k : Senki sem levén szólásra felirva, ké
rem azon képviselőket, kik a 13-ik szakasz eredeti 
szerkezetét elfogadják, méltóztassanak felállni. 
(Megtörténik.) A^többség az eredeti szerkezetet el
fogadja. 

Horváth Lajos jegyző (olvass a a 14-ik sza
kaszt , mely szó nélkül eljogadtatik. Olvassa a 15-
cliket.) 

KaCSkOViCS IgnáCZ: A 15-ik szakaszra azon 
észrevételem van, hogy vannak peregyességek, 
midőn a peregyességek sokkal kisebb összegre 
vonják le a kereseti összeget, és mégis a bélyeg
illeték az egész per tárgyára kivettetik. Történtek 
esetek, midőn 100,000 forintnyi keresetnél ki
egyezvén a felek, nem az egyesség csekély össze
ge, hanem az egész kereseti összeg vétetett bélyeg 
alá: illő tehát, hogy ne a per tárgyát tevő, hanem a 
biróság előtt vagy különben megállapított összeg 
vétessék bélyeg alá. 

Csengery Imre jegyző (olvassa Kacskovics 
Ignácz módositványát) : ;)A 15-ik szakasz végére 
következő szavak jönnének : „peregyességeknél 
nem a per tárgyát tévő összegek, hanem az egyez
ség utján megállapított összegek vétetnek bé
lyeg alá." 

Horváth LajOS : T. ház! Azt hiszem, ezzel 
nem teszünk uját: mert ha kiteszszük,hogy peregyes-
ségeknél nem a per tárgya szerint vetendő ki az 
illeték, akkor ki kell tennünk más perekre nézve 
is. Ezekre nézve intézkedések vannak az eddigi 
rendszabályokban, melyek itt fel nem vétettek. 
Én nem tartom czélirányosnak, hogy a különben 
is fenálló szabályok közül némelyeket ide átve
gyünk, némelyeket ne. (Helyeslés.) Azért hagy
juk meg a szakaszt ugy, a mint van. 

Deáky LajOS : A bélyegtörvény szerint 
bármely összeg iránt indított valaki keresetet va
laki ellen, csakis azon esetben tétetett azon összeg 
után ítéleti bélyeg az ítéletre, ha a felek bevárták, 
hogy a per Ítélettel fejeztessék be ; de ha azt be 
nem várva egyességre léptek, ha például a per tár-

21 
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gya 100.000 frtot tett, és 1000 forintban kiegyez
tek, a bélyegtörvény szerint csakis ezen 1000 fo
rintnak megfelelő bélyeg tétetett fel az egyezmény
levélre. De miután ez eddigelé is épen igy volt, 
szükségtelennek látom, hogy ezen módositvány 
még utána tétessék. (Helyeslés.) 

H o r v á t h K á r o l y : T. ház! Azon indítvány
nak, melyet Kacskovics képviselő méltóztatott 
tenni, alapja épen ott rejlik, mert a bélyegtör
vényben addigelé azon megszabás á l l , hogy az 
egyesség dija azon érték után szabatik ki, mely 
felett az egyesség köttetett, nem pedig azon érték 
után, melyre az egyesség megköttetett. Például, ha 
a per tárgya 100 ezer forint volt, ezen érték szerint 
szabatik ki. Megengedem, t. ház, hogy az adóköze
gek sok esetben belátva ezen kiszabás mébányte-
lanságát, azt nem igy értelmezték ; és épen ez volt 
czélja indítványozónak, hogy határozottan mon
dassák ki, hogy ne az egyességi érték felett, ha
nem azon érték felett, melyre az egyesség történt, 
szabassák ki ez illeték. 

Kerkapoly Károly előadó : Bocsánatot 
kérek, t. képviselőház! ha nem tévedek, most a 
részletes tárgyalás alatt vannak ezen szakaszok; 
ezen szakaszokban pedig oly egyességről s egyez
kedésről, mire illeték szabatnék, nincs szó. Ha a 
t. ház a felolvasott szakaszt ugy, mint van, elfogad
ja, ezen tárgyban nem mondott semmit; következő
leg ezen indítvány ajánltatik a részletes vita 
bevégzése után pótszakasz gyanánt : mert akkor 
lehet oly adalékok iránt inditványt tenni, melyek 
nem érintik az itteni szakaszokat: különben nem 
ezen szakaszok tárgyaltatnának részleteikben, ha
nem a beadott inditványok. {Helyeslés.) Azt hiszem 
tehát, ha már a t. ház belebocsátkozni kivan, be-
lebocsátkozhatik akkor, midőn ezen szakaszokon 
keresztül ment, mert a mit képviselő úr indítvá
nyozott, nem ezen szakasz módosítását czéíozza. 
{Helyeslés) Itt csak az van helyén, a minek elfoga
dása valamely szakaszt módosítana; de ennek 
elfogadása nem módosít egy szakaszt sem 

Lónyay Menyhért pénzügyér: T. ház! Én 
azt tartom, hogy ezen törvény azon módosításokat 
és javításokat hozza javaslatba, a melyekkel az 
eddig fenállott bélyegszabályok életbe fognak 
léptettetni. Az igaz, hogy ezen törvénybe még 
mindenféle tárgyat be lehetne tenni, melyek benne 
foglalva nincsenek; de miután ezen törvényben 
csak a régibb bélyegszabályok változtatásai vétet
tek föl, s azon szabályokban ben van mind az, a 
mi talán most ujabban indítványba hozathatnék: 
én azt tartom, hogy ezeknek felvétele a jelen tör
vénybe egészen fölösleges. Az élet meg fog rá ta
nítani, hogy mi czélszerü és mi nem czélszerü. 
Havaiami nem czélszerünek bizonyul, akkor lehet 
mindig ujabb módosítást tenni. De nem akarnám, 

hogy mind azon pontok ide módosítás alakjában 
behozassanak, holott ezek a szabályokban ugy is 
benne vannak. Meglehet, egyes eljáró közegek 
annak szűkebb vagy tágabb értelmet adnak; a 
magyarázatnak alkalmazása a kivitelnél mindig elő
fordul minden törvényes szabálynál; de miután e sza
bálynak teljes értelme van, ha hiba esnék, az orvos
lás mindig megszerezhető. Ennélfogva bátor vol
nék felkérni a t. képviselőket, hogy oly tárgyat, 
mely már ugy is benne foglaltatik a szabályzatban, 
ne hozzunk ide módosiíásképen, mert különben 
az által a tárgyalás igen hosszura nyúlnék. {He
lyeslés) 

E l n ö k : Kérem a képviselőket, a kik a 15-ik 
szakaszt az eredeti szerkezet szerint elfogadják, 
méltóztassanak felállani. {Megtörténik) Elfogadta
tott. 

Horváth Lajos jegyző {olmssa a 16-ik 
szakaszt, mely szó nélkül elfőgadtaük. Olvassa a 17-ói
két.) 

Popovics-Desseanu János : T. ház! Én 
világosabban kívánnám kifejeztetni azt, vajon az 
illeték, melyet az előjegyzéstől kell fizetni, azon
nal, vagy csak akkor fizettetik-e, midőn az előjegy
zés igazolása már megtörtént? E tekintetben a 
gyakorlat azon tapasztalatra vezetett, hogy ebből 
igen sok zavar támad, és sokszor összeütközésbe 
jőnek a felek a pénzügyi közegekkel azért, mert 
az előbbeni rendszabályok szerint, melyek az 
absolut hatalom alatt hozattak, ugy volt, hogy 
akkor a bejegyzési, illetőleg előjegyzett jogtói 
csak akkor volt befizetendő, ha az előjegyzés iga
zolva lett. Később azonban a „Reichsrath" oda 
módositotta ezt, hogy azonnal fizetni kell a telek
könyvi bejegyzéstől, legyen az bekeblezés, legyen 
az előjegyzés. Én részemről igen méltatlannak ta
lálom azt, hogy az előjegyzéstől, mielőtt igazolta
tott, s ekként végleges bejegyzéssé vált volna, a 
bejegyzési illeték behajtassák: mert sokszor, sőt 
legtöbbször ugy van, hogy az előjegyzésről az em
ber előre nem tudhatja, vajon fog-e igazoltatni 
vagy sem? Tehát azon kellemetlenség származik 
abból, hogy előre gyakran egész capitalist kell 
befizetni az adópénztárba, és azután — a mennyi
ben az előjegyzés igazolható nem volt — évekig 
kell utána járnia az illető félnek, hogy előleg 
befizetett pénzét visszakaphassa. Én tehát igazsá
gosnak, helyesnek s méltányosnak találnám azt, 
hogy az előjegyzés után az illeték befizetése csak 
akkor követeltessék, midőn az előjegyzés igazolás 
folytán végleges bejegyzéssé vált. Itt teljes biztos
sága van a kincstárnak arra nézve, miszerint ká
rosodást nem szenvedhet. Kezeskedik erről azon 
jog, mely az előjegyzés tárgyát képezi; de egy-

j szersmind a közönség is meg van mentve azon 
kellemetlenségtől, hogy oly összeget fizessen, me-
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lyet később vissza kell követelnie. Én tehát a kö
vetkező módositványt vagyok bátor ajánlani e 
szakaszra nézve. Ezen szakasz szerkezete ugyanis 
egészen kimaradván, helyébe a következő tétet
nék : „Miután az előjegyzés csak föltételes jogot 
aű, az ettől fizetendő telekkönyvi bejegyzési ille
ték csak az előjegyzés igazolása után követeltethe
tik. Az előleg fizetett illeték azonban a végleges 
bejegyzési illetékbe betudatik." Ajánlom módosit-
ványomat a t. ház figyelmébe. 

Csengery Imre jegyző (olvassa Popovics-
Desseanu János módositványát.) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
T. ház ! Méltóztassanak megengedni, hogy egy 
tekintetben ezen módositványra nézve a t. ház be
cses figyelmét felhívjam. A t. képviselő úr, midőn 
indítványát előadá, annak indokolására azt mon
da , hogy az előjegyzés után, t. i. ha valaki vala
mely birtokra pert vagy követelést előjegyezni kí
ván, ne fizessen akkor mindjárt illetéket, hanem 
csak akkor, midőn az előjegyzés érvényesíttetik. 
Erre nézve megjegyzem, hogy én ezt sem igazsá
gosnak, sem méltányosnak, sem helyesnek nem 
tartom, sőt a közhitel érdekében szólva ilyen in
tézkedést károsnak tartanék. Méltóztassanak te
kintetbe venni azt, hogy kevés ügy bír nagyobb 
fontossággal, kivált földmivelő országban, mint 
a földbirtoki hitel, és mind az, mi azzal szo
ros kapcsolatban van, a telekkönyvi intézmény. A 
telekkönyv mutatja a hitelre vonatkozó körülmé
nyeket, és a telekkönyv állapotától feltételeztetik 
az illető birtokosok hitele: a mint egyrészt meg
szorítani nem lehet a valódi jogigények, érvények 
érvényesítésének lehetőségét, t. i. hogy bárki, a 
kinek pere vagy követelése van, ezt a telekkönyv
ben fel ne jegyeztethesse, ugy másrészt minden 
indokolatlan cselekvényt meg kell nehezíteni az 
által, hogy minden ilyen cselekményért díj fizet
tessék. Mert ha az előjegyzés minden dijnak fize
tése nélkül engedtetnék meg, mi lenne ennek a 
következménye? Az, hogy ezáltal a birtokosoknak 
hitele bárki által, minden igazságos alap nélkül 
eszközlött előjegyzések által, megsemmisíthető len
ne. Ennélfogva bátor vagyok a t. házat megkérni, 
hogy ezen fontos intézkedést, mely szoros kapcso
latban van a földbirtokosok hitelkérdésével, mél
tóztassanak ugy meghagyni, a mint az a tárgya
lás alatt levő törvényjavaslatban foglaltatik. 

H o r v á t h L a j o s : T .ház! Egy pár szóm van 
Popovics t. képviselő úr megjegyzéseire. Neveze
tesen, a mint én tudom, az eredeti bélyegtörvény 
12/i5 tétéiszáma alatt az mondatik, hogy a dologi 

jogok előjegyzésénél épen ugy kell eljárni, mint a 
bekeblezésnél, tehát meg kell azonnal fizetni a be-
táblázási illetéket az előjegyzésnél is. Ugyanezen 
eljárást tartotta meg a gyakorlat is, B az előjegy

zésért mindig meg kellett fizetni az illetéket, ép 
ugy, mint a bekeblezéseknél. 

De elvben sem helyeselhetem, épen a kincstár 
érdekében, a mit a tisztelt képviselő rxr mondott. 
Ugyanis azt mondja képviselő úr , hogy ha felté
teles zálogjogot szerez valaki, csak akkor fizesse 
le az illetéket, ha a feltételes zálogjog végleg be-
kebeleztetett. Már most ha hitelezőjével, illetőleg 
adósával összejátszik valaki, az előjegyzést meg
teszi, az igazolással pedig vár az előjegyzett adós
ság kifizetéséig, a mikor az előjegyzett zálogjogot 
kitörölteti: végtelenségig húzhatná a dolgot, sőt 
kijátszhatna a kincstárt. 

Mindezen, és a t. pénzügyminiszter úr által 
előadott indokoknál fogva, pártolom a szerkezetet. 

HaláSZ B o l d i z s á r : Midőn törvényt alko
tunk, nem árt, ha megértjük a kérdést. A t. indít
ványozó úr olyformán járt, mint a 9. osztály. 
Ugyanis a 9. osztály nem a szerződések összegé
ről, hanem a netalán egyességileg alább szállított 
összeg megadóztatása tárgyában akart módosit
ványt beadni. Indítványa abból áll, hogy ha pl. 
100,000 forintra megy ugyan az eredeti per tár
gya, de az egyesség szerint 50,000 forintra száll 
alá, ne a százezer, hanem csak 50,000 forinttól 
fizettessék az illeték; de ez nem ezen szakaszba, 
hanem egy uj pontba tartozik : mert még fenállanak 
a telekkönyvi szabályok, melyek az ideiglenes telek
könyvi szabályok által elfogadtattak, tehát azok 
szerint kell eljárni. Majd, ha uj telekkönyvi törvé
nyeket alkotunk, akkor méltóztassék előlépni ész
revételeivel. Ez csak méltányossági szempontból 
hozatik ide be, ha t. i. már az előjegyzésnél az 
illeték lefizettetett, az neki, midőn az előjegyzést 
valósággá teszi, betudassék. Én tehát, a szerkezet 
elfogadására szavazok. (Helyeslés. Maradjon!) 

P a p p Z s i g m o n d : A tárgyalás alatt levő 
szakaszban ezt olvafeom. (Olvassa a szakaszt.) Én 
ugy tudom, hogy a bélyegtörvény szerint épen 
azon illetékeket kell fizetni az előjegyzésért, mint 
az úgynevezett bekeblezésért. Ezen szakasz szerint 
nem tudom, mit fognak betudni akkor, mikor vég
legesen elintéztetett a dolog. (Nagy zaj.) Vagy le
számításról van szó, vagy betudásról. Ha betuda
tik, akkor a stylistica amúgy is rósz, mert nem 
betudatik, hanem azt kell mondani, hogy : az elő
jegyzés igazoltatván, a befizetett dijak beszámít
tatnak, de nem betudatnak. (Maradjon!) 

Popovics-Desseanu János : Ha jól értet
tem 

P a p p Zs igmond : Kérem, még nem végez
tem be. (Felkiáltások : Már leült !) 

PopOViCS-DeSSeanu János : Ha jól értet
tem, a pénzügyminiszter úr azzal indokolta azt, 
hogy az előjegyzésnél azonnal fizetni kell a száza
lékot, mert ez a közhitel érdekében volna annyiban, 

27* 
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a mennyiben az által meggátoltatnék az előjegy
zés és elősegittetnék a végleges bejegyzés. Én ezt 
épen ellenkezőleg a hitel érdekével ellentétben 
állónak látom: mert akkor, midőn nekem az elő
jegyzés meg van nehezítve, sokkal nehezebben 
fogok kölcsön adni , ha ez által minden ily 
üzleteknél végleges bekeblezésre s ezzel járó 
költekezésre kénytelenittetem a nélkül, hogy 
annak szükségét előre láthatnám; ha pedig ellenke
zőleg tudom azt, hogy midőn követelésem lejár és 
annak jelzálogi biztosítása szükségesnek mutat
kozik, azt, ha nincs is előlegesen beueblezve, azon
nal eló'jegyeztethetem, sokkal kevesebb aggoda
lommal adhatok pénzt kölcsön vagy tehetek 
egyéb hitelezést, mert az előjegyzésben annak 
idejében a jelzálogi biztosítás módja mindenkor 
nyitva áll előttem a nélkül, hogy a hitelezést nagy
ban zsibbasztó telekkönyvi előleges bekeblezésre 
volnék kényszerítve. Az én felfogásom szerint az 
előjegyzés megkönnyítése tehát a hitel érdekével 
nem ellenkezik, mert e szerint a hitel szélesebb 
alapra van fektetve, és mert nem hiszem, hogy a 
közhite] előnye azon alapulna, hogy a hitelezések 
azonnali bekebelezések mellett eszközöltethessenek. 
De tegyük fel. vannak olyan esetek, hogy midőn 
például előjegyeztetík 100,000 frfc s ettől fizettetik 
az illeték, az igazoláskor pedig az előjegyzett ösz-
szeg leszállitatik 20,000 frtaa:vajon igazságos dolog, 
hogy az illeték ily esetben 100.000 ftért fizettetett? 
illetőleg, hogy azt 100,000 forintért mégis előre 
exequálják ? Ez nem igazság ! De így nem csak a 
hitelre, hanem a tulajdonjogra vonatkozó elő
jegyzések is megnehezittetnek. Igen gyakran elő
fordul, hogy a követelő fél, mivel az előjegyzés 
meg van nehezítve, nem eló'jegyezteti követelését, s 
mikor esecutióra kerül a dolog, nem talál kielégí
tési alapot. Ugyanazért egyátalában nem tar
tom indokoltnak, hogy az előjegyzéstől az illeték 
azonnal befizettessék. De hallottam azt is, hogy az 
én módositványom egészen felesleges: pedig ha 
van valami fölösleges, akkor én feleslegesnek tar
tom a 17-ik szakaszt, ugy a mint van, mert 
eddig sem történt az, hogy előjegyzéstől fizetett 
illeték a végleges bekeblezésnéí be ne számittatott 
volna, eddig sem történt, hogy kétszer megvették 
volna a bejegyzési dijat, ezen szakasz tehát tö
kéletesen fölösleges, mert olyasmi ellen intézkedik, 
mi nem létezik. Ü g y hiszem, a mit én ajánlottam, 
sokkal helyesebben foglalhat, helyet ezen törvény
javaslatban, mint a jelenlegi szerkezet; minélfogva 
módositványomat újból a t. ház figyelmébe 
ajánlom. 

E l n ö k : Fölkérem azon képviselőket, kik a 
17-ik szakaszt az eredeti szövegezés szerint elfo
gadják, méltóztassanak felállni. (Megtörténik.) A 
többség elfogadja. 

Horváth Lajos jegyző (olvas sa a 18-ik 
szakaszt.) 

Kerkapoly Károly előadó : E szakaszra 
a központi bizottságnak módositása van, mely 
szerint a központi bizottság a válópereken kívül 
a becstelenitési és erőszakoskodási perekre is ki 
kívánja terjesztetni a törvény ezen intézke
dését. 

T inku Ábrahám : Minden adónál nézetem 
szerint meg kell különböztetni: először, vajon 
igazságos-e az adó ? 2-szor azt kell tekintetbe venni, 
ha behajtható-e? Az én felfogásom szerint a felek 
azon perekben fizetnek az államnak valamit, mert 
az állam biróságait igénybe veszik, s azért, mert a 
bíróságokat az állam fizeti; de nem értem, t. ház, 
hogyan kívánhatja az állam azt, hogy a peres 
felek fizessenek akkor, mikor az állambiróságok 
segitségét igénybe nem veszik. (Zaj. Szólót nem ér
teni.) 

Elnök (csenget) : Kérem a t. képviselőket, 
legyenek szívesek a szónokot meghallgatni, mert 
eddig- egyetlen szót sem lehet beszédéből ér
teni. 

Tinku Á b r a h á m : T. ház ! Én a 18-ik sza
kaszhoz módositványt akarok beadni. De a mint 
látom, a tisztelt háznak nincs nagy kedve, hogy 
engem meghallgasson. (Halljuk!) 

Nézetem szerint minden adónál meg kell kü
lönböztetni, vajon az adó igazságos-e ? s 2-or habe-
hajtható-e? Nézetem szerint ezen illetéket, t. i. hogy 
a válóperekben a felek fizessenek adót azért, mert 
pert folytatnak olyan bíróságnál, mely bíróságot 
az állam nem fizet, igazságtalannak tartom: igaz
ságtalannak tartom pedig azért, mert valóperes fe
lek fizetnek az itélekért az egyházi bíróságoknak 
is, más részről pedig ezen illetékek nem is hajtha
tók be. Az egyházi bíróságok ugyanis nem álla
nak, legalább szorosan nem állanak az állam alatt, 
és azért ennek azokra nincs oly befolyása, mint az 
állami bíróságokra, és ezért nagy súrlódásokra ad
hatna alkalmat, ha a financzhivataluokok vizsgál
gatnák az egyházi archívumokat. Ezeknél fogva 
bátorkodóra e szakaszra nézve módositványt elő
terjeszteni. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa Tinku Ábra
hám módositványát): „A 18. szakasz ekként módo
sítandó: „Válóperekben a beadványok és az ezek
ben hozott Ítéletek illetékmentesek. ha azon 
perek az egyházi bíróságok előtt tárgyaltai
nak."-

H a l á s z B o l d i z s á r : Az 1848-iki törvényho
zók Pozsonyban igen helyesen indokolták azt, 
hogy a nemességre nézve miért nem hozzák be a 
quaíificatiót, azt mondván, hogy nem érzik ma
gokat képesítve arra , hogy jogokat elvegye
nek. Alkalmazom ezt ezen esetre is. A pro-



COL. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Június 27. 1868.) 213 

visoriurn a becstelenitési és eró'szakossági és 
több más pereket, a mennyiben fegyelmieknek 
tartotta azokat, kivette a bélyegilleték alól. Már 
most mi ezen képviselő'házzal elfogadtatjuk-e a volt 
ideiglenes provisorium szabályait ? melyekről azt 
tartom, hogy elég keservesek voltak. Ez esetben mi 
a provisoriumnál provisoriumobbak volnánk. Elé
gedjünk meg azzal, hogy ezen adózási szabályok 
ideiglen megmaradjanak, de azon tul ne men
jünk. En ennélfogva az én alázatos véleményem 
szerint indítványozom, hogy ezen szakasz egészen 
törültessék ki a törvényjavaslatból. 

P a p p Zs igmond (szólni akar.) 
B o r l e a Zs igmond : Én következem. Papp 

Zsigmond úri tessék még egy kicsit leülni. (De
rültség.) 

Én Tinku Ábrahám indítványát elfogadha
tónak vélem, még pedig azért, mert mellőzve azt, 
a mit ő nagyon is alaposan előhozott, hogy a 
szent széknek birói s hivatalnokai az állam által 
nincsenek fizetve, különösen nálunk a görög nem 
egyesülteknél, és ugy hiszem, a reformátusoknál 
sem, s igy nem mondhatni, hogy a bélyegből bejáró 
jövedékiemből a birák fizetései fedeztetnek, mondom, 
mellőzve ezt, van még egy igen fontos ok. Ugyanis 
mindnyájan tudjuk, hogy az előbbeni kormány 
alatt azon szokás volt, hogy biztos tudomást 
akarván szerezni magának arról, hogy a stempli-
törvények vagy is pátensek megtartatnak-e ? vajon 
bélyegcsonkitás nem történik-e'? egy fiancziális hi
vatalnokot a megyékre és városokra küldeni, ki
nek azon joga volt, hogy az arehivumokat ott ké-
nvekedve szerint kikutathassa, sőt onnan actákat el 
is vihessen.Hiszem azonban.hogy ezen eljárás a szent 
székek levéltáraira eddig nem alkalmaztatott. A me
gyéknél azonban tudom bizonyosan, hogy a mostam 
kormány által is gyakoroltatik; sőt tudnék egy 
megyét nevezni, hol jelenleg épen ezzel foglalkoz
nak. Habár ezen eljárást részemről nem helyesel
hetem; de ha Tinku indítványa elvettetik, s ezen tör
vény által kimondatik, hogy a szent széknél tár
gyalt válópereknél is bélyeg használtassák, akkor 
nagyon természetes, hogy ha a kormány magának 
biztos tudomást akarván szerezni, vajon nem történ
nek-e bélyegcsonkitások ? ezen eljárást itt is be fogja 
hozni, vagy legalább megfogja kisérleni. Akkor 
azután nagyon természetesen súrlódások fognak 
bekövetkezni: az egyház a maga autonómiáját 
fogja védeni s arra hivatkozik, az állam a törvény
erőre s hatalmára hivatkozik, s utóvégre is hihető
leg a kormány hatalmi argumentuma lesz a győz
tes : és ekkor mi fog történni ? Akkor a financz csak
ugyan oda is fog menni. Már én ugy hiszem, 
mindnyájan igen jól tudjuk, hogy a váló- s olyan 
pereknél, melyek a házasfelekre vonatkozólag a 
szent széknél szoktak megfordulni, sokszor olyan

féle esetek fordulnak elő, melyek moralitási szem
pontból meg nem engedhetők, hogy köztudomásra 
juttassanak, s melyekről csakis a felek s a szent széki 
b^rók birjanak tudomással. Már pedig ha a financz-
hivatalnok oda fog menni, azt meggátolni nem le
het, hogy arról tudomást ne szerezzen, s ez által az 
ügy köztudomásra ne jusson. Azt fogják némelyek 
mondani, hogy a mit egy financzhivatalnok tud, az 
még nem köztudomásra juttatás, s ez igaz is; de ez 
nem ugy van, már mondottam, hogy azon financz
hivatalnok nem elégsdk meg, hogy a levéltárakat 
kikutatja, hanem abból annyi ügj^darabokat visz 
magával, mennyi neki tetszik, s azokat magánál 
6 , sőt több hónapig is tartja. Ezt én praxis
ból tudom. Nem ugy tudom, mintha magam 
financz voltam volna valaha, (Derültség) hanem 
onnan tudom, hogy azon archívumból, mely 
felügyeletem alá van helyezve, vitettek el iro
mányok, s azokat csak több hónap múlva küld
ték vissza. S azt is tudjuk, hogy ha azon bizo
nyos financz elviszi az irományokat, s ott valami 
subtilis vagy curiosus dolgot talál, az emberi 
gyarlóságból következik, hogy az ily ügyirat 
azon irodában kézről kézre vándorol, s igy arról 
azon irodában mindenki tudomást szerez, s igy 
első nap azon irodában, másik nap az egész bureau-
épüíetben, harmad nap egész az városban s igy 
tovább köztudomásra leszen hozva, mit, mint 
mondám, moralitási szempontból én károsnak 
tartok. 

Ettől áttérve a központi bizottság által ho
zatott azon javaslatra, hogy ezen bélyeg még a 
becstelenitési és erőszakossági pereknél is beho
zassák, a mi, ugy hiszem, annyit jelent, hogy a 
becsület- s biztossági perek is bélyeg alá esse
nek : ezt valóban nem értem. En ugyanis ugy 
fogtam fel a dolgot, hogy a tisztelt pénzügymi
niszter úr,- midőn ezen törvényjavaslatot a ház 
elébe terjesztette, azt mondotta, hogy azért ter
jeszti elő, hogy a hol csak lehetséges, a népnek 
egy kis kedvezést s könnyitést tegyen. Engedel
met kérek, ha tehát mi még az ily tárgyakat, 
melyek az absolut kormányok alatt is bélyeg
mentesek voltak, bélyeg alá akarjuk vetni: mi 
a népen nem könnyíteni, de terheit nagyobbitani 
fogjuk, s ez által épen a nép szegényebb osztályát 
fogjuk sújtani, s annak lehetlenné fogjuk tenni,hogy 
még becsületét is megvédhesse : mert igen természe
tes, hogy a gazdagabb osztály, a kinek pénze van, 
nem fog nézni egy pár írtra, ha arról van szó, 
hogy becsületét keresse; de a szegényebb, a ki 
nehezen keres egy irtot is, s ki sokszor egy hét 
alatt sem lát 1 irtot, az kénytelen lesz a pert 
mellőzni, mert nem lesz pénze a bélyegre. 
(Nagy zaj, ellenmondások. Elnök csenget.) Enge
delmet kérek, ha valakinek beszédemben va-
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lami nem tetszik, tessék, ha beszédemet elvé
geztem , engem refutálni; de beszédembe ne 
tessék senkinek közbe szólani, akár tetszik az, 
akár nem. Ez által, az én véleményem szerint, 
a szegényebb néposztály el volna zárva attól 
is, hogy saját becsületét védje. Ez az igazság
gal s a méltányossággal Össze nem egyeztet
hető s ezenkívül erkölcsi sülyedésre is vezttne. 

Én tehát egyrészt pártolom Tinku Ábra
hám képviselő úr indítványát, s másrészt a köz
ponti bizottság által hozott javaslatot elveten-
dőnek találom s annak elvetését inditványozom. 

Deáky L a j o s : Az erdélyi és ahhoz tartozó 
partiumi heh'ét hitvallásuak eddigi szabadságaik
ban, kiváltságaikban minden kormány által meg
hagyattak , minél fogva ó'k törvényszéket alkot
hattak és a válóperekben Ítéletet hozhattak. Még 
a Magyarországhoz való kapcsoltatás alkalmával 
is ezen jogaikra nézve biztosíttattak, és most ugy 
latszik, hogy ugyan csak per tangentem, legalább 
a tekintetben, hogy bólyegtelenül sem beadványo
kat ne fogadhassanak el. sem pedig Ítéletet ne hoz
hassanak, megszorittatnak s fináucz vizsgálat alá 
vettetnek. A válópereket, és a bizottság által 
felhozott nyelvváltsági és eró'szakossági pere
ket, a mint már az előttem szólott Halász Boldi
zsár tisztelt képviselőtársam mondotta, bűnügyiek
nek tekinthetjük, vagy legalább oly polgári vétsé
geknek, melyek ha a sérelmesek által indítandó 
rendes per utján meg nem toroltathatnának, ha
nem panasz utján kellene, hogy a hatóság azokat 
orvosolja, ez utón kénytelen lenne önköltségén 
beavatkozni, ha nem akarná a megtámadott 
felet és annak sérelmét orvosolatlanul hagyni. 
Következésképen ezeket a bélyeg és illetékek alól 
továbbra is felmentetni kérem, annyival inkább, 
mert, mint az előttem szólók felhozták, ezen pa
pok az állam által fizetve teljességgel nincsenek, 
és ha fizetve nincsenek, akkor nem is lehet köve
telni, hogy ó'k ugy szólván még jövedelmet szol
gáltassanak az államnak. 

P a p p Z s i g m o n d : T. ház ! Két indítvány 
merült fel: az egyik a válóperekre nézve; a má-
zik a rágalmazási és erőszakossági perekre nézve. 
Mindkettőre nézve ki fog terjedni figyelmem. 

Én ugy hiszem, az állam költségeit, az állam 
terheit egyformán tartozunk mindnyájan fizetni; 
ha tehát való az, hogy a protestánsok és katholi-
kusok közt az állam terheit illetőleg különbséget 
tenni nem lehet, való lehet az is, és kell is, hogy 
való legyen, hogy midőn a protestánsok váló
pereinek, melyek a törvényszék előtt folynak, bé
lyeggel kell eláttatniok, ugy más részről szintén 
egyformaság tekintetéből a katholikusok pereinek 
is meg kell bélyegeztetni. Exceptiót nem lehet tenni: 
ha egyiknek el lehet engedni, ugy a másiknak is 

el lehet; vagy mind a kettőt egyforma bánás alá 
kell venni. E szempontból tehát nem pártolhatom 
azok véleményét, kik azt mondják, hogy az egyik 
részről maradjon meg a bélyeg, mert a reformá
tusoknál a világi törvényszék ítél , a katholikus 
válóperei podig consistorium előtt folyván, ezek 
bélyegmentesek legyenek. 

Nem pártolhatom azok véleményét sem, kik 
azt mondják: ha megmarad a bélyeg, finanezhi-
vatalnok fog kutatásokat rendezni, pedig financz-
nak és államnak semmi köze az egyházhoz. Én 
államot az államban nem ismerek. {Elénk helyeslés) 
A cultusminiszter hatóságát elismerem — de nem 
omnipotentiáját dogmatikus kérdésekben — azért, 
mert ő cultusminiszter, és mind azon ügyekben, 
melyek nem egyháziak és dogmatikusok, fölügye
leti joggal bír. 

Itt, uraim, tekintetbe kell venni más szem
pontot is. Mint én tudom, a 15-ös bizottságnak 
operatuma szintén oda terjed, hogy ezentúl a váló
pereket nem a consistorium fogja ellátni, hanem a 
világi hatóság. Ha tehát ez keresztül fog menni, 
bár vannak, kik mondják, mivel ez szentség és 
válóper, papi kezekbe tartozik, ha, mondom, a jog
ügyi bizottság javaslata elfogadtatik, akkor a con
sistorium irataiba nem fog a financz betekinteni. 
De a válóperek amúgy is csakugyan bélyeg alá 
vetendők, mert tudjuk, hogy a válóperek oly elke
seredettek szoktak lenni, hogy az illetők szívesen 
fizetnek bár mit is, csak hogy elválhassanak egy
mástól ; és így bizonyára nem lesz oly terhes a 
válóperek utáni bélyeg, hogy az illetők azt ne 
akarnák fizetni. Én tehát a válóperekre nézve a 
bélyeget azért is fen akarom tartani, mert az egy
formaságot a hazában fen akarom tartani, privi
légiumot nem akarok adni az úgynevezett katho-
likusoknak akkor, midőn más hitfelekezeteknek 
ily esetekben bélyeget kell fizetniök. 

A mi pedig a másik kérdést illeti: tökélete
sen igaz az, hogy a németek, mint Halász Boldi
zsár mondotta, nem adóztatták meg az ilyen pere
ket. Igaz, mert ez a németeknél criminális actio 
tárgyát képezte, ezek pedig nem voltak bélyeg
illeték alá vetve; de a magyar törvényhozás a 
rágalmazást — b á r magam is azt mondom, a k i más 
rágalmaz, belegyan zárva — nem sorolja a criminá
lis tárgyak közé, hanem azt mondja: fizessen 100 
frtot, ha nem nemes, és 200 frtot vagy többet, ha 
nemes ellen történik a rágalmazás. Már ott, hol 
civil perré alakultak ezek, világos, hogy bélyeg
illeték alá essenek. 

De a központi bizottság stylizatiója sem tet
szik nekem. Igen jó irálylyal birnak, tudom, ezen 
urak; de még is itt az van : „becstelenitési és 
erőszakossági," míg mi ezen kifejezéshez szoktunk: 
acalumniaK , mit mi ugy neveztünk, rágalmazás; az 
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erőszakosság pedig kétféle volt : potentia major et 
minor; ez pedig hatalmaskodás; ezt tehát igy ír
nám : a rágalmazási és hatalmaskodás! perekben. 

Tisza K á l m á n : T. képviselőház ! Én a vá
lóperekre nézve, és illetőleg a válóperek bélyeg
mentessége vagy nem bélyegmentessége iránt kí
vánok szólani, megjegyezvén egyébiránt, hogy én 
az eredeti szerkezetet pártolom, és a központi bi
zottság módosítását, mely áttér egy más tárgyra, 
részemről el nem fogadom: mert az abban meg
említett ügyekre a bélyeget kiterjeszteni nem 
akarom. 

Á mi a válópereket illeti, ugy látom, leghely-
telénebb volna, mit a törvényhozás tehetne, ha azt 
tenné, mi egy részről inditványoztatott, ha t. i. 
azt tennők, hogy kimondanék, hogy a szent szék 
eló'tt folyó perek bélyegmentesek, a törvényszékek 
előtt folyók pedig nem bélyegmentesek, mert ez 
által megzavartatnék a haza lakói közt az egyen
lőség, a mennyiben az mondatnék ez által ki, hogy 
a protestáns hitfelekezetüek válóperei bélyegköte
lesek , más hitfelekezetííeké pedig nem. Én tehát 
ezt egyátaíán a törvényhozás feladatával és magá
val az 1848-iki törvények szellemével homlok
egyenest ellenkezőnek találván, részemről el nem 
fogadhatom. 

Az mondatott ennek védelmére, hogy az 
egyházi törvényszékeket az állam nem fizeti, mig 
a világi törvényszéket fizeti. Én ugy tudom, hogy 
azon egyházi törvényszékeknek legnagyobb részét 
is az állam, és pedig busásan dotálja; tehát ez ar
gumentum azon különbségre nézve nem lehet. 

Tovább megyek. Fölhozatott e tárgynál azon 
argumentum is, hogy a szent szék előtt folyó pe
rek legyenek bélyegmentesek, mert ha nem lenné
nek bélyegmentesek, a financzoknak igy vagy 
amngy kellene eljárniok. Én nem tartom ide tar
tozó kérdésnek meghatározni azt, hogy a bélye
gek befolyása feletti control egyátalában a tör
vényszékeknél a financzhivatalnokok által miként 
gyakoroltassék. Ez elő fog fordulni az adó behaj
tására vonatkozó törvényeknél, és ott én is el fo
gom mondani felőle nézeteimet; hanem azt tartom 
utoljára, hogy ha csakugyan megmaradna a szent 
székek illetékességi kö re , épen azon eljárás volna 
azoknál is követendő, mely minden más törvény
székeknél az országban, és én ebben sem feleke
zeti, sem egyház sérelmet nem látok, mert a vizs
gálat nem az egyházfelekezeti, hanem a bírói el
járásra terjesztetnék ki, melyhez pedig az állam
nak minden irányban joga van. 

Különben részemről azt hiszem és remény
lem, hogy ezen egész kérdés a legközelebbi jövő
ben meg fog szűnni, mert fel sem tehetem, hogy 
a t. ház el ne fogadja a jogügyi bizottság azon 
javaslatát, hogy minden válóper különbség nélkül 

a világi törvényszék előtt folyjon le. (Elénk he
lyeslés.) 

Erre is csak azt vagyok bátor megjegyezni, 
hogy én a szerkezetet pártolom szemben azon má
sik lehetőséggel is —• melyet tán igazoltabbnak 
ismerek el, mint az előbbit — azzal ugyanis, ha 
az mondatnék k i , hogy minden válóper ment a 
bélyegtől: mert ezt a különböző hitfelekezetek 
közti különbségtétel nélkül kimondhatná a ház; 
de ezzel szemben is pártolom a szerkezetet, párto
lom pedig azért, mert én a házassági pereket nem 
tekinthetem, mint előttem szólott egyik képviselő 
úr mondotta, bűnügyi pereknek. 

Ha a legszabadelvübb szempontból indulunk 
is ki, a házasságot nem tekinthetjük másnak, ha 
meg akarunk tőle minden egyebet is tagadni, 
mint szerződésnek. Az el válási per tehát, a legszű
kebb korlátok közé szorítva is a házasság fontossá
gát, egy az államra nézve is igen fontos szerződés fel
bontására irányzott per. Már pedig, midőn más, 
sokkal kevesebb fontossággal biró szerződések fel
bontására intézett perekben a bélyeget megkívá
nom , akkor ugyancsak megkívánom ennél is, 
melyre nézve ugyan óhajtom, hogy az elválás 
lehető legyen, de azt hiszem, maga az állam érde
ke ismét azt kívánja, hogy n ; azon legyünk, hogy 
az elválási pereket mentül jobban könnyítsük. 

Én tehát az eredeti szerkezetet pártolom, a 
központi bizottság módosítását azonban el nem fo
gadhatom. (Helyeslés.) 

BeSZC J á n o s : Én az eredeti szerkezetet, és 
igy nem a központi bizottság módositványával 
bővittettet pártolom. Jóllehet előadhatnám azt, 
hogy az elválási perek a katholikusoknál nem fize
tett birák előtt folynak, és igy a bélj'eg, melyből 
a bíróságok fizettetnek, ha másoknál megkívánan
dó is, a katholikusoknál mellőzendő lenne: mert 
annak biráit a bélyegből soha sem fizette sem az 
állam, se a kormány; hanem egyenlőségi tekin
tetből elfogadom azt, hogy a perlekedők a per 
folyama alatt mindenben egyenlően tekintessenek. 
De azt, hogy a becstelenitési és erőszakossági pe
rek, mint ezt a központi bizottság kívánja, bélyeg
gel terheltessenek: egyátaíán el nem fogadhatom 
azért, mert az állam kötelessége minden embernek 
becsületét, minden emberen elkövetett erőszakos
ságot ex nobili officio védelmezni. Ha valaki be
csületemben megsértett, ha valaki rajtam erősza
kot követ el — (Derültség) erőszakot elkövethet 
rajtam, ha megver, megsebesít, ha nagyobb erő
vel támad meg — én ily erőszakoskodási, és ha 
becsületemet is megsérti, becstelenségi perekben 
kívánom, hogy az irományok bélyegtelenek legye
nek : mert azért vagyok e hon polgára, hogy be
csületemet a status védelmezze a nélkül, hogy egy 
fillérrel hozzájárulni köteles volnék. Azért a köz-
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ponti bizottság ezen bele vett két szavát el nem fo
gadhatom. 

Popovics-Desseanu János: T. ház! Én 
a szerkezetet nem pártolom és egészen kihagyatni 
óhajtom. 

Nem lehetek egy véleményben azon t. kép
viselő' urakkal, kik a ránk különben is oly terhe
sen kivetett bélycgillctéket sokkal terhesebbé kí
vánják tenni most az alkotmányosság alatt, mint 
az absolutismus alatt volt. Az absolut fináncz-
miniszter csak kikutatott minden forrást, melyből 
tőlünk jövedelmeket kipréselhetett, és bizonyosan 
nagyon jól tudta ö a válópereket, és válóperekből 
is kipréselt volna magának jövedelmet, de nem 
bántotta az egyház autonómiáját. 

Én ezen szakaszszal, ha ez megmarad, egyene
sen az egyház autonómiáját látom megsértve, mert a 
válóperekben a bíráskodás és ítélethozatal az illető 
egyházaknak ősi jogához tartozik, és én azt hi
szem, az egyházak beleegyezése nélkül a törvény
hozás sem veheti el tőlük. Ugyan azért különö
sen méltánytalannak találnám, hogy midőn az il
lető egyház semmiféle javadalomban nem részesül 
— mert a görög keleti egyház nem kap egy kraj-
czárt sem senkitől és csak nagy nehezen vagyunk 
képesek fentartani a consistoriumot — most 
még külön taksát fizessen. A görög-keleti egyház
ban van ugyan is egy bizonyos taksa, mit a felek 
az ítéletekért kötelesek fizetni, hogy ez által a kan
cellária fentartassék. Kérdem, hol van az egyen
lőség, ha a görög-keleti vallás hivei kötelesek 
kétszeresen fizetni? mert kénytelenek vagyunk 
az egyház költségeit is viselni és az államéit is. 

El nem fogadhatom azon nézetet sem, hogy 
különbség nem volna a közt, midőn azállam által 
fizetett bírák ítélnek, és a közt, midőn az egyház 
által nehezen fentartott bíróság ítél. A protestáns 
egyházban világi birák ítélnek; kik meg vannak 
fizetve az állam részéről; tehát méltányos, hogy 
az államnak vissza kell fizetni a költségeket, me
lyeket ez a bírákra kiadott; de ott, hol az állam 
semmit sem fizet, igen természetes, hogy méltányo
san nem is követelhet semmit vissza. Ezen ország
gyűlés folyamában történt az, hogy miután a vá
rosok bíróságainak fentartása az államnak is érde
kében van, az állam méltányosnak tartá azok 
költségeiben részesülni azért, mert azon bélyeg
ből az állam is kap megfelelő jövedelmet. 

Ha e szakaszban oly rendelkezés történnék, 
hogy azon bélyegeknek megfelelő állami segély
ben részesittetnek azon egyházak, melyek az illető 
válóperekben az esetben ítélő egyházi bíróságok 
eljárása folytán befolynak, nem szólnék ellene; 
akkor biztos volnék, hogy azon taksák, melyeket 
a felek fizetni kötelesek, az egyháznál megmarad
nak; de miután más javadalomban az egyházi 

bíróság sehonnan se részesül, és irodáját, ügyé
szét és jegyzőjét az egyház fönnem tarthatná, tehát 
világos, hogy a taksát az egyház nem nélkülözheti. 

I hogy arra okvetetlenül szüksége van. 
Ennélfogva az egyenlőség elvénél fogva, 

mindamellett, hogy különbség van az egyházi 
viszonj^ok közt, óhajtanám, hogy, ugy mint eddig, 
jövőben is a válóperek bélyegmentesek legyenek. 

Ragaszkodom tehát Tinku Ábrakám képvi
selőtársam módositványához ; és a mennyiben ez 
nem fogadtatnék el — minek utána oly indo-

! kokat hallottam felhozni, miszerint a kath. egy-
j ház is javadalmaztatik az állam részéről — min-
l den esetre kérem, hogy a görög-keleti egyház ré

szére különbség tétessék, mert ez az állam részé
ről segélyt nem kap, és így, ha képviselőtársam 
módositványa el nem fogadtatnék, kérem annak 
elfogadását, hogy csak a görög-keleti egyházi bí
róság előtt folyó perek mentessenek fel a bélyeg 
alól. 

A mi a központi bizottság szerkezetének má
sik részét illeti, azt helyesen kifejtették előttem 
szólott képviselőtársaim, s ahhoz nem szólok, ha-

I nem azokat mellőzni akarom, mert méltánytalan 
volna, hogy azon perektől, melyektől Lajtán 
túl nem fizetnek bélyeget, mi fizessünk. {Nagy 
zaj.) 

Babes V i n c z e : T. ház ! En azt tartom, hogy 
j a bélyegnek fontossága, illetőleg alapja a pereknél 
| csak egy lehet: és pedig az, hogy a per tárgyának 
j bizonyos értéke vagyon, bizonyos pénzbeli értéke, 
• és a felek egyike vagy másikának bizonyos nye
resége van belőle, különben semmi értelme nincs 
a bélyegnek a pereknél. Azon pereknél, melyek 
polgári pereknek neveztetnek, melyeknek tárgya 
érték szerinti, épen ezen érték szerint a bélyeg na
gyobb vagy kisebb. Oly pereknél azonban, me
lyek tárgyainak nincsen pénzbeli értékök, nem al-

! kalmazható a bélyeg, és épen azért nem is alkal-
í mázta a bélyeget ilyen esetekben annak föltalálója, 
j a bécsi kormány. A mi a válópereket illeti, szeret
ném tudni, hogyan taksálnák ezeket, minő érték 
szerint lehetne itt a belyegmegadóztatást alkal
mazni ? Szeretném tudni, hogy mi értéke volna, és 
ki nyer belőle, ha csak a közmoralitás nem ? 
Ugyanazért azt tartom, hogy ha valamely hitfele
kezetnél alkalmazásban van a bélyeg a válóperek
nél, az én logikám szerint ennek következése az 
volna, hogy ott is eltöröltessék, nem pedig hogy 
behozassák. 

A mi pedig a rágalmazási, becsületsértési és 
hatalmaskodási pereket illeti, azt tartom, hogy 

| ideiglenes intézkedésről van szó : mert gondolom, 
hogy ha majd codificálunk, ezeket a kriminális co-

I dexbe fogjuk helyezni, és akkor, ugy gondolom, 
I megszűnik majd a bélyegilleték, valamint meg-
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szűnik az egész világon a kriminalis perekben; de 
addig is mit taksáljunk becsületsértési perekben ? 
ki fizesse ezekben az illetéket ? Miről van itt szó ? 
Ha közönséges ember, nem nemes, megnyeri pe
rét, mit nyer vele ? Fizeti a költségeket és kapja 
20 forintnak egy harmadát. Ha tehát roppant 
költségébe kerül valakinek a mostani magyar tör
vény szerint becsületét megvédeni, még most 
bélyeget is fizessen ? Vagy fizesse a másik? De ily 
pereknél költségekben nem marasztaltatik el senki. 
Az én csekély véleményem szerint, helytelenség 
azon indítvány, hogy ily perekben bélyeg alkal
maztassák ; én legalább az én logikám szerint fel 
nem foghatom ezen bélyegnek alapját: azért azt 
tartom, hogy helyesebben nem segíthetne ezen a 
dolgon, t. ház, mint ha elfogadná Halász Boldi
zsár képviselő úr indítványát, mely szerint töröl
tessék ki ezen szakasz. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Tokody Á g o s t o n ; T. ház! A központi bi
zottságnak a törvényjavaslat 18. szakaszát a be
csületsértés miatti ügyekre kiterjesztését illetve, 
nekem is több rendű észrevételeim vannak: mert 
a becstelenités miatti perek nem tisztán polgári 
természetűek; de nem is tisztán bűnügyi termé
szetűek, mint többen állították, hanem miként a 
törvény nevezi: birságiális ügyek, és ezen ügyek
ben csekély bírság az, a mi megítéltetik, 40 fórt, 
néha 100 írt, és e birságnak is csak egy harmada 
a becsületében megsértett félé, két harmada pedig 
— törvényinknél fogva — a bíróé, avagy, mióta 
a bírákat az állam fizeti — a gyakorlat szerint — 
az államé, mely két harmad, a helyi szokások kü
lönbözőségéhez képest, a szegények részére, majd 
egyéb czélokra fordittatik. a curiai ítéletek szerint 
pedig a közhatósági pénztárakba foly be ; szóval: 
a két harmad semmi esetben sem a felperesé. Túl
terhelésnek vélem tehát az ily ügyeknek, melyek
ben a nyertes fél csak is egy harmadot kaphat, 
bélyeg alá vonatását. 

E tulterheltetést fokozza az, hogy az 1723. 
LVII . törvényezikkely világosan rendeli, hogy 
a becstelenitési perek lolynak „sine expensis;" 
tehát perköltségek sem ítéltethetnek meg, mi, hogy 
valóban így áll, mutatják a magyar királyi curia 
minden időben hozott Ítéletei: mert perköltségek 
a becstelenitési perekben soha sem Ítéltetnek; s azt, 
hogy a perköltségek ezentúl sem fognak megítél
tetni, igazolom a tisztelt igazságügyi miniszter úr 
által beterjesztett perrendtartásnak, különösen pe
dig a jogügyi bizottságnak a törvénykezési rend
tartás tárgyában való 251. szakasz e szavaival: 
„A biró belátásától függ a per körülményeihez 
képest a perköltségeket kölcsönösen megszüntetni." 
Azt pedig, hogy a becstelenités miatti pereknek — 
a fen érintettem 1723. LVII. czikk miatt — el ta
gadhatatlanul ama körülményei vannak, hogy 
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azokban perköltség nem ítéltethetik, ugy hiszem, 
annyira világos, hogy e valóságot bővebben ok-
adatolnom nem kell; hogy pedig a bélyegek 
használása vagy nem használása, vagy az, hogy 
a bélyegszabályok szerint valamely bélyeget hasz
nálni kötelességszerűen kell, a bíróra a költség 
megítélésére nézve hatálylyal nem lehet, a bírót a 
költség megítélésére nem indítja, sem nem indít
hatja : ennek igazolásául elég egyszerűen a zálog
perekre utalnom: ezekben bélyegek használtatnak, 
de a törvény zálogperekben perköltséget Ítélni 
nem enged; és valóban törvényszékeink a zálog
perekben költséget se nem ítéltek, se nem ítél
nek. Igaz, hogy a zálogot perlő bélyeg költségeire 
nagy súlyt nem fektet, mert birtokot perelvén, a 
bélyegekre tett kiadásait figyelembe sem veszi; 
de az ügyállás nem igy van a becstelenitési perek
ben : mert ezekben a felperes, miután a becsületén 
szenvedett sérelem miatt legalább három évig pe
relt már, és perét hosszú küzdelem után megnyerte, 
ott látja magát az egy harmaddal, hogy tulajdon
képen semmit sem kapott, hanem még ráfizetett a 
bélyegekben; s ezért van, hogy a becstelenitési 
ügyeknek bélyeg alá rendelése nem csak tulter-
heltetés, de igazságtalanság is egyszersmind. 

É n locus communisokat nem használok; nem 
mondom — mert hisz mindenikünk tudja — hogy 
becsület olyan, mint a fényes aczél, melyen a le
helet is meglátszik ; nem mondom, hogy csak azon 
állam lehet önálló, csak azon állam lehet nagy, 
melynek polgárai a becsületre sokat, sőt mindent 
adnak, s ebből folyólag kiválóan fő kötelessége 
az államnak nem nehezíteni, hanem könnyűvé 
tenni az utat, melyen polgárai a becsületökön ej
tett sérelmet törvényesen megtorolhassák; nem 
mondom: mert én a szívre hatni nem akarok, én 
csak az észhez szólok. 

Azok közül, kik igazságosak akarnak lenni, 
az absolut rendszer embereit senki sem vádolhatja 
azzal, hogy a hol csak lehetett, hogy a hol csak 
— az ő logikájok szerint — távol árnyékát kép
zelhették is az igazságnak, vagy csak szinét hihet
ték lenni az igazság látszatának, a peres ügyeket 
bélyeg alá ne vetették volna; de a becsületsértés 
miatti perekkel nem tették azt, mert ezek felbé-
lyegeztetését az ő gondolkodásmódjuk szerint is, 
igazságtalannak találták. Ne tegyük tehát azt, 
mit az absolut rendszer emberei sem véltek tehetni, 
hanem elkerülték gondosan: pedig a perköltsé
gekre nézve az azon időbeli pátensek is épen azok 
voltak, melyek a mi ideiglenes törvénykezési szab
ványainkban ; épen azok voltak, melyek a most 
tervben lévő polgári perrendtartásunkban foglal
tatnak — hisz azokból ültetvék á t ! Ne legyünk 
tehát igazságtalanabbak, mondani akartam: szi-
goruabbak saját hazánk polgárai iránt, mint az 
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absolut rendszer emberei voltának hazánk, a rajok 
nézve idegen ország polgárai iránt. Annálfogva az 
emiitett okok alapján, kérem a t. házat, méltóztas
sék a becstelenitési ügyekben a bélyegeknek a 
központi bizottság által tervezett használatát el
vetni, és a törvényjavaslat 18. szakaszát elfogadni: 
mert az, hogy akkor, midőn az állam a birság 
két harmadát elveszi, hogy akkor, midőn a tör
vény a perköltségeket megítélni nem engedi, a 
becsületsértés miatti perek még is bélyeg alatt áll
janak, az igazságtalanság superlativusa volna. 

Az erőszakossági ügyeket illetőleg az előttem 
szólottak czáfolhatlanul kifejtették azokat, mik
nél fogva a bélyegkötelezettség azokra sem ter
jedhet k i : következőleg kérésem oda irányzik, 
hogy a központi bizottságnak a törvényjavaslat 
18. szakaszára vonatkozó kívánalma egészben 
elhagyassák. 

A válópereket érdeklőleg tisztelt képviselő 
Tisza Kálmán úrral teljesen egy nézetben vagyok, 
s előadásához csatlakozom. 

SomOSSy I g n á c z : Rövid leszek, t. ház! 
Nem akarom ismételni az előttem szólott kép

viselő úr által elmondottakat; csak röviden föl
említem az okokat, miért pártolom én is egyedül 
csak a törvényjavaslatot és kívánom mellőzni a 
központi bizottság hozzáadott toldalékát. 

Azonban lehetetlen, hogy azokra nézve, mik 
itt elmondattak, fölállítva ugy, mintha az törekvés 
lenne némely vallásfelekezetek autonómiája meg
sértésére, észrevételt ne tegyek. Itt semmi ujabb te
her az egyházakra nem rovatik; annálfogva azon 
okoskodásnak sincs helye, hogy azok fizetést nem 
húznak, a világi törvényszékek pedig húznak: 
mert a bélyegek nem a világi törvényszékeket il
letik; a bélyegek a statusnak köz jövedelme. Itt 
csak arról van rendelkezés, hogy bizonyos kérdés
ben vagy tárgyra nézve, például a válóperekre néz
ve ,a hazának minden lakosai különbség nélkül tel
jesítsék kötelességüket. 

Az innét eredő indokból kiindulva pártolom 
a szerkezetet. (Szavazzunk!) 

Andreánszky Bo ld iz sár : T . ház! Én a tör
vény előtt kivételt tétetni senki számára ez ország
ban nem akarok; azért a bélyeg érdemében nem 
is szólok; hanem azon megjegyzést, melyet Tisza 
Kálmán t. képviselőtársam által tétetni hallottam, 
t. i. hogy a katholikus szent székek, mint az állam
tól fizetett hivatalnokok tekintendők (Közbeszólá
sok balról: Azt nem mondta !) vagy tekinthetők, {El
lenmondások balról, zaj) el nem fogathatom, hanem 
egyszerűen visszautasítom. (Közbeszólások mindkét 
oldalról: Nem mondta azt !)Ha nem mondta, akkor az 
én megjegyzésem szintén nem mondottnak tekin
tendő. 

Másodszor, valamint ő a maga szempontjából 

kívánja, hogy valamennyi válóper mind a világi 
törvényszékekhez utasittassék: ü g y é n ellenkezőké
pen az én szempontomból kénytelen vagyok azt 
kivánni, hogy az a váló perekre nézve meg ne tör
ténjék. (Ellenmondások. Zaj.) 

BÓniS S á m u e l : T. ház! Én igen röviden 
szólva a törvényjavaslat szerkezetét pártolom. Csak 
arra bátorkodom felelni, mit az előttem szólott 
képviselő úr, félremagyarázva Tisza Kálmán be
szédét, előadott, ő visszautasította Tisza Kálmán
nak azon mondását, mintha a szent székek tagjai 
az államnak fizetett hivatalnokai volnának. Ezt 
ugyan Tisza Kálmán nem mondotta; azonban, ha 
kívánja a t. képviselő úr, én azt jelentem ki, hogy 
igenis a szent székek tagjait az állam fizeti, (Ellen
mondás és helyeslés) mivel mindazon alapitványok, 
melyekből a szent széktk tagjai fizetésöket húzzák, 
az államéi. 

Dobrzsánszky Adolf: (Nagy zaj. Szólót alig 
érteni) T. ház ! Az egyenlőség hozatott fel azok ellen, 
kik i t ta mellett szólaltak fel, hogy ezen szakasz kiha-
gyassék. Én csak azért kívántam felszólalni, hogy 
ezek ellen az egyenlőség elvét fölhozni nem lehet. 
Mert kérdem,ki fizeti jelenleg a bélyégeket?Azt mon
dom, hogy egy vallásfelekezet sem; ha pedig annak 
ellenében azt méltóztatnak mondani, hogy igenis 
fizeti azta protestáns egyház, én azt mondom, hogy 
nem fizeti: nem fizeti pedig azért, mert nem vilá
gi birák előtt folynak a perek; de jelenleg nem is 
fizeti senki, hanem csak az, a ki világi birák előtt 
folytatja perét. Ez az egyenlőség elvét egyátalá-
ban nem sérti; sőt ellenkezőleg mondhatnám, hogy 
térti az, a kiavilági birót igénybevesz ; , noha arra 
nemköteles, hogy az annyit fizessen, miat az, a k i 
a világi birót nem veszi igénybe, hanem oly birót, 
a ki az állam által egyátalábannem fizettetik, ha
nem ő maga tartozik fizetni azon egyházi birót. 
Én tehát az egyenlőség elvénél fogva pártolom 
Halász képviselőtársam indítványát, hogy ezen 
szakasz hagyassák ki, (Nagy zaj) magától ér
tetődvén , hogy a protestánsok részére fentartatik, 
hogy saját consistoriunrjok által végeztessék el az 
ily pereket és igy szintén ne fizessenek bélyeget. 
(Nagy zaj.) 

H o r v á t h D ö m e : Tisztelt ház ! (Szavazzunk! 
Eláll!) Rövid leszek. En a 18-dik szakaszt csak 
ugy fogadhatom el, mint eredetileg szerkesztve 
van ; de a központi bizottságnak módosítását nem 
fogadhatom el mindaddig, mig a becstelenségi 
perek csakis a polgári perek tárgyát képezik. 
Mindaddig, mig a mi törvényeink szerint e tekin
tetben oly nyomorult elégtételben fognak része
sülni az illetők, mint a mi törvényeink szerint 
egyátalában részesülnek, addig nem óhajthatom, 
hogy az illetők illeték alá vetessenek. Ezekre nézve 
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az illetékmentességet kívánom fentartani. Épen 
azért a 18-dik szakaszt eredeti szerkezetében kívá
nom elfogadtatni. 

Csik E n d r e : Én ezen pontot a központi 
bizottság módosításával együtt egészen kihagyan-
dónak vélem, még pedig azon egyszerű oknál 
fogva, hogy ne legyen a közönség helyzete roszabb, 
mint volt az absolut rendszer alatt: mert akkor 
nem vettek semmiféle illetéket, sem a válóperek
ben, sem a becstelenitési és erőszakossági perekben. 
E szakasz szerint a jelenlegi állapot roszabb volna 
az előbbinél. 

Molnár P á l : Bónis Sámuel képviselőtár
sunk azon állítását, hogy a sz. szék tagjait az 
állam fizeti, ellnem fogadhatom. 

T i n k u Á b r a h á m : T. ház! Ha Halász Bol
dizsár indítványa elfogadtatik, nem szólok töb
bet ; hanem a mi a központi bizottság által ajánlta-
tik, hogy házassági, becsületsértési perekben bé
lyeget kell fizetni, arra nézve azt nyilatkoztatom 
ki, hogy ez által a t. ház semmit sem nyer. Most 
szólni akarok Tisza Kálmán és Tokody képviselő 
urak indokairól. Ezek fő indokai épen indítvá
nyom mellett szólanak. Én görög-keleti szempont
ból indultam ki s épen a jogegyenlőséget akartam 
helyreállítani. Előhozatott, t. ház, hogy a görög
keletieknél a peres felek fizetik az egyházi bíró
ságot, s ha még bélyeg is adatik rá, kétszeresen 
fizetnek, holott azon hitfelekezetüek, kik a világi 
birák előtt viszik ügyeiket, nem fizetnek esak egy
szer. Csak ezeket akartam mondani. 

E l n ö k : T. ház ! Miután Tisza Kálmán kép
viselő úr és többen az eredeti szerkezetet a köz
ponti bizottság által tett módositás nélkül pártol
ják, ennek következtében legelőször is az eredeti 
szerkezet fog szavazás alá feltétetni. Azért kérem 
azon képviselőket, a kik az eredeti szerkezetet a 
központi bizottság módosítása nélkül, a maga ere
detiségében elfogadják, méltóztassanak felállani. 
(Megtörténik.) Ennélfogva a szerkezet ngy, a mint 
van, elfogadtatik, 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a 19-ik 
szakaszt, mely szó nélkül elfogadtatik. Olvassa a 
20-dikat.) 

VucsetiCS I s t v á n : T. ház ! Azon meggyő
ződésben levén, hogy alkotmányi polgári jogait 
csak oly nép képes gyakorolni, mely a szellemi és 
értelmi művelődésben előhaladt,hogy az alkotmány 
fentartására szolgáló legczélszerübb eszköz a nép
nek műveltsége, s hogy az alkotmány fejlesztése 
csak is a tudományokban, polgári erényekben mű
velt néptől várható : bátorkodom a tisztelt háznak 
módositványomat benyújtani, melynek elfogadása 
kétségkívül ezen czél elérését elő fogja mozdítani 
az által, hogy a közművelődésre szánt hagyomá
nyok épségben tartását ajánlja. Véleményem sze

rint az államnak főfeladata s hivatása a tudományt 
méltányolni, azt minden szabad kitelhető esz
közzel terjeszteni, s fejlesztését és .ielvirágozá-
sát előmozdítani. De főkép a mi államunk feladata 
ez, mert tudva levő, hogy hazánkban a tudomány, 
műveltség és ipar nem áll azon a fokon, mint a 
többi civilizált népeknél; s ha ezen jelenség okát 
fürkészszük, megvallom, jó lelkiismerettel mond
hatom, nem mi vagyunk ezen elmaradásnak okai, 
hanem azon nyomasztó viszonyok, a melyeket át
éltünk. Azon körülmény, hogy Európa a béke 
gyümölcseit élvezte, hogy a tudománynak legjobb 
erejét szentelhette, hogy tevékenységét semmi sem 
gátolta: lehetővé tette előre haladását; mig ellen
ben hazánk czélul tűzte ki magának elszántsággal 
és önfeláldozással ellent állani a szilaj keleti népek 
romboló dühének, és keblét érez falként ezélpon-
tul kitűzni a muzulmánok vad megtámadásainak; 
s midőn azt vélte magával elhitetni, hogy szent 
ügyért nagy áldozatot hozott volna, be kellett 
látnia, és hogy elmondhassa az irás szavait: „mag-
num certamen certavi*, be kellett látnia, hogy 
nagy tévedésnek adta oda magát: mert a mit béke 
idején szorgalmas méhként összehordott, prédául 
kellett oda dobnia a mindent megsemmisítő szom
szédnak. Ezen szomorú napok elmultak, a feltor
nyosult fellegek eloszlottak, és egy jobb jövő fény
sugara látszott szegény elpusztított hazánk látha
tárán feltünedezni, midőn a nép, mely annyit szen
vedett, mint semmi más, Európát lakó nép, remény
leni kezdett egy jobb jövendőben. De ezen remé
nyében csalatkozott, mert az idegen kormány fél
tékenységből, vagy Isten tudja, mi okból, gátló-
lag lépett fel jobb sors után küzdő nemzetünk el
len. De most, midőn nemzetünk erélyes kitartása 
által országunk az őt megillető önmaga feletti 
rendelkezési jogot kivívta , látjuk kormány-
férfiainknak minden teendőit oda irányulni, hogy 
a szenvedett mulasztások pótoltassanak. Igaz , 
hogy mindent egyelőre, ugy a mint mi kívánjuk, 
el nem intézhetünk ; de az alap le van téve, me
lyen módosított viszonyainkhoz képest erős ha
zát teremthetünk. Műveljük népünk erkölcsi és 
vallási érzelmeit, terjeszszük a tudományokat, emel
jük az ipart: és meg vagyok győződve, hogy e nem
zet, hogy hazánk — miután nemzetünknek a mű
velődésre képessége megvan és hajlandósága 
nem hiányzik — minden civilizált népekkel fog 
versenyezhetni. 

Én részemről, azon kérdésre: ki van hivatva 
ezen czél valósitására ? azt felelem, főkép a status, 
és az egyesek. 

A status egy részről az által, hogy buzditólag 
hat a szellemi művelődésképviselőire, hogyiskolákat 
és tanintézeteket alapit, hogy a taneszközök előállí
tásában segéd kezet nyújt, és a hiányokat pótolja. 
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Tudom, hogy sok más szükségleteink miatt most 
nem vagyunk képesek többet ezen magasztos czélra 
adakozni. Ezt az előttünk fekvő budgetből isiáthat
ni , melyből kiviláglik, hogy közoktatási czélokra 
nem tehetünk annyit, mint a kis Belgium. Magyar
országnak lakossága a 14 milliót meghaladja, s 
mindamellett csak 1 millió 111 ezerforint van a 
közművelődésre és vallási czélokra szánva, Vaj
mi kevés ezen kiadási összeg ezen magasztos czél
ra, összehasonlítva a többi civilizált népekéivel! 
Ausztria 1851-ik évben Magyarország kivételével 4 
millió pengőforintot szolgáltatott közmüvelődési czé
lokra, Francziaország 1862. évben 31,324,615 fran
kot, Poroszország az 1861. évben 7,449,224tallért, 
Spanyolország 1860-ban 61,589,465 reált, Angol
ország 1854-ben 705,904 font sterlinget. De mi
után a lehetetlenséggel meg nem küzdhetünk, 
jobb időket kell bevárnunk , a melyekben a 
status képes leend ezen czélra többet , mint 
most, adakozni. 

Más részről az' állam hivatva van ezen czél 
valósítására az által is közreműködni, hogy a 
mit egyesek adakoznak, hálásan elfogadja, és 
azon czélra fordítja, a mire azt az adakozó szánta. 
Továbbá hivatva van mindazt eltávolitani, a mi 
az adományt az eredetileg szánt czéltől elvonni 
képes. 

Ezen kötelezettség egyikét sem teljesiti az 
állam akkor, midőn a tudományi, közoktatási, 
közművelődési és közjótékonysági czélokra tett 
hagyományokra illetéktartozást r ó , mint ezt az 
előttünk fekvő törvényjavaslat 20. szakasza teszi. 
Ezen törvény részben igazságtalan is, mert a he
lyett, hogy ezen megnevezett czélokra a status 
maga adakoznék, mire köteles, ellenkezőleg még 
egy részét annak is elveszi, mit mások által maga 
helyett adatott. 

Ezek következtében kérem a t. házat, méltóz
tassék módositványomat, ngy a mint azt a tisztelt 
háznak előterjeszteni bátor vagyok, kegyesen el
fogadni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa Vucsetics 
István módositványát): „A második sorban kimarad 
ezen kitétel: „500 frtnyi értékig." A szerkezet te
hát igy hangzanék: „A tudományi, közoktatási 
és jótékonysági czélokra tett hagyományok ille
tékmentesek/' 

V á l l y i J á n o s : Midőn a 13. szakasznál mó-
dositványt tettem, a jelen szakaszra vonatkozó 
módositványomat is egyidejűleg beadtam, és most 
csak azon kérelmem van, hogy most az ezen sza
kaszra vonatkozó módositványt, melyet az előbbi 
alkalommal beadni szerencsém volt, felolvastatni 
méltóztassék. 

Csengery Imre jegyző (olvassa Váttyi János 
módositványát): „A huszadik szakasz helyett té

tessék: „A tudományi, közoktatási és közjótékony
sági czélekra tett hagyományok illetékmentesek." 

Csik Endre : Nézetem szerint ezen 20-ik 
szakaszban, ezen szó helyett : „bélyegadó" szaba
tosabb volna e kifejezés: „bélyegilleték", a meny
nyiben az adó nem bélyegben, hanem pénzben 
fizettetik. 

DobrzánSZky Adol f : T. ház! Ha a törvény
javaslat e szakaszát elfogadjuk, sikamlós térre lé
pünk, és meg lesz ingatva az egyaránti tehervi
selés elve. E szakaszban ugyan csekélységekről 
van szó; de tartok tőle, hogy e csekélység körül 
adómentesítés, mely vajmi keveset használand az 
eléretni kívánt czélnak, maga után vonja az adó
mentességi tételek egész seregét, mint ezt már a 
jelen törvényjavaalat 23-ik szakasza is igazolja. A 
23-ik szakaszban pedig, mely az országos tudomá
nyos intézetek és a tanintézetek ingatlan javai
nak részbeli adómentességét tartalmazza, már 
nem csekélységről, hanem igen jelentékeny össze
gekről van szó, melyek elvonatván az állam bevé
teleiből, más utón pótolandók; pótolandók pedig 
nagyrészt azok által, kik még közvetítve sem 
érzik s nem is érzendik ezen adómentességek jóté
konyságát. 

Igaz, az mondatik, hogy ily ingatlan javak 
részben adómentesek, tekintet nélkül az illető bir
tokos hitfelekezetére; de azért, t, ház, mindenki 
tudja, hogy az ily ingatlan javak kiválólag csak 
a katholikus iskolai alap (fundus studiorum) tulaj
donai, s hogy némely vallásfelekezetek egyátalán 
nem birnak ily fekvő javakkal. De tudva van az 
is, hogy ha a tervezett, privilegialis kedvezmény 
egyaránt érintene minden felekezetet, akkor a tör
vénynek értelme sem lenne, a mennyiben a kedvez
mény hazánk összes lakosságát egyaránt érintené, 
s igy ez maga magát, vagyis az egész országot 
privilegialis állapotba helyezné csak azért, hogy 
más utón talán, a legsúlyosabban viselhető egye
nes adóknál maga magát ismét ugyanazon arány
ban megadóztassa. 

Ha tehát kedvezni népeink egyik vagy má
sik osztályának, jelesül egyik vagy másik vallás
felekezetnek nem kivánunk; ha nem akarjuk az 
egyenlőség vagy az egyenlő teherviselés elvét 
megingatni: ne méltóztassanak elfogadni a terve
zett privilegialis adómentességet, és pedig annál 
kevésbbé, minthogy átmeneti korszakban élünk, 
mely a t. pénzügyminiszter úr nyilatkozata sze
rint is legfelebb 1 és V2 évig tarthat; és mert kü
lönben csakugyan elmondják rólunk, hogy már 
pénzkezelésünk kezdetén nem mellőzhettük a pri-
vilagialis adómentesség isméti behozatalát, mi 
előnyünkre alig ha szolgáland. Én tehát mind
ezeknél fogva ezen egész szakasz kihagyását indít
ványozom. (Szavazzunk !) 
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Besze JánOS: Az államnak soha sem sza
bad jövedelmet húzni abból, a mi czélra neki 
áldoznia kellene. Ilyenek a tudomány, a kegye
leti alapítványok és erkölcsiséget előmozdító áj
tatos hagyományok: ezekből az államnak egy 
fillért sem szabad nyerni. Ha egyesek találkoz
nak, kik e czélra adakoznak, az államon már ez 
által ugy is segítenek, mert megkímélik attól, 
hogy maga adakozzék. Őseink oly kegyelettel 
viseltettek ily hagyományok iránt, hogy midőn 
megkívánták más alkalommal a végrendeleteknél 
az 5 tanút, az ájtatos hagyományokra tett vég
rendeleteknél 3-at is elégségesnek tartottak, hogy 
ezen szent czél előmozdittassék. Ennélfogva ha 
már pénzzel nem is segíthetjük, azzal segítsük, 
hogy adómentesekké teszszük a hagyományokat. 
Az ellenkezőt méltóságunkkal megegyezőnek 
nem tartva, a módositványt pártolom. (Helyeslés.) 

Bezerédj L á s z l ó : Miután korlátolt finan-
czialis körülményeinknél fogva a tudományok 
előmozdítására az ország igen keveset áldozhat, 
nem tartom méltányosnak, hogy midőn magáno
sok találkoznak, kik e szent czélt előmozditani 
kívánják, azoknak intentiójából a fmanczia némi
leg hasznot húzzon. Én is azt hiszem, hogy a tett 
inditvány méltányos, és ennélfogva pártolom. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
T. ház! A jövedelmek, melyek ezen dijakból be szok
tak folyni, ugy is igen bizonytalanok, egyik év
ben többet, másik évben kevesebbet tesznek; min
den esetre azonban az eddigi bevételek szerint ne-
vezetesb bevételi tételét képezték az államnak. 
Mind e mellett magam is helyeslem mind azon t. 
képviselők indokait, kik azon elvet állították fel, 
hogy miután ezen adományok és ajándékok oly 
czélokra tétetnek, melyekhez, ha az államnak 
pénzügyi állapota kedvezőbb lenne, bizonyosan 
maga az állam nagyobb mérvben járulna: tehát 
az indítványozott módosítást méltányosnak tartom 
és magam részéről is szívesen hozzájárulok. (He
lyeslés.) 

Azt tartom azonban, hogy akkor e czikket 
másképen kellene szerkeszteni, ugy t. i., hogy 
ezen kedvezmény ne csak a hagyományokra, ha
nem az élők közti ajándékokra is terjesztessék ki, 
mert méltánytalanság volna, hogy a ki már él
tében is e czélokra tettleg adományt tesz, az ily 
adomány ne részesülne azon előnyben, mely a ha
gyományokra a beadott módosítás szerint kiter
jesztetnék. (Helyeslés.) 

Ekként kellene tehát, nézetem szerint, ezen 
szakaszt formulázni: „Tudományi, közoktatási és 
jótékonysági czélokra tett hagyományok és aján
dékok illetékmentesek". (Elénk helyeslés.) 

E l n ö k : Nem tudom, meg kívánja-e a t. ház 
tartani a szabályokat, hogy mindenekelőtt az eredeti 

szerkezetre szavazzunk? (Nem szükséges!) Fel fog 
tehát olvastatni az uj szerkezet. 

Csengery Imre jegyző (ohassa a módosí
tott szerkezetet.) 

E l n ö k : Ez lesz tehát a 20-dik szakasz. (He
lyeslés.) 

Következik a 21-dik szakasz. 
Horváth Lajos j e g y z ő (ohassa a fórvény

javaslat 21-dik szakaszát.) 
E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogadjuk!) 
B á n ó MíklÓS: T .ház ! Én a 21-dik szakaszt 

igy, mint szerkesztve van, el nem fogadom. (Föl-
kiálltások: Már el van fogadva !) Nem fogadom el 
pedig azért, mert nem ismerek adónemet, mely a 
közerkölcsisóget és a társadalmi viszonyokat any-
nyira megsértené, annyira megtámadná, mint épen 
azon adónem, mely egyenes örökösök, vagy há
zastársak öröklése esetében szokott szedetni. (Fel
kiáltások: Már tvl vagyunk rajta!) Azon kötelék, 
t. ház, mely egyenes örökösök közt, gyermekek 
és szülők közt, vagy házastársak közt létezik, 
a legtermészetesebb. Más részről nincs soha any-
nyira kitéve a gyermek a szükségnek, mint épen 
akkor, midőn szüleitől megfosztatik; és épen ak
kor sújtják ily erkölcsöt megtámadó illetékkel és 
adóval, mikor a statusnak az ő gj^ámolának kel
lene lennie. Ezt tehát, igy legalább mint szer
kesztve van, el nem fogadhatom, és igy sze
retném a szabályt kimondatni: „házastársak 
közti örökösödések illetékmentesek". Ha pedig 
ezt el nem érhetném, akkor nem látom át, hogy 
legalább egy részre az örökségnek miért ne lehetne 
illetékmentes, a mint az például a tudományos 
czél és más jótékony hagyományokra nézve az 
eredeti szerkezet szerint fenállt, hogy t. i. azok 50, 
illetőleg 100 frtig illetékmentesek voltak. H a 
beláttuk, hogy méltányos, hogy a jótékonysági 
hagyományok bizonyos összegig kivétessenek 
az illeték fizetés alól: én azt méltányosnak 
tartom különbség nélkül, ugy a gyermekek és 
szülők, valamint házastársak közti öröklésre nézve. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa Bánó Mik
lós módositványát): „Egyenes és közös házastár
sak közti örökösödések 100 frtig illetékmentesek. 
Nagyobb örökösödés esetében is, mely ajelen tör
vény életbe lépte napjától kezdve egyenes örö
kösöknél szülő, törvényes gyermekek, unokák 
vagy házastársak közt megnyílt, 1 % vagy illető
leg 1%%-nyi illetékbe a 2 5 % rendkívüli pótlék 
nem számíttatik be" . 

E l n ö k : Méltóztassanak azok, a kik a 21-dik 
szakaszt elfogadják, felállani. (Megtörténik.) Elfo
gadtatott. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a 22-dik 
szakaszt.) 

Horváth D ö m e : Bánó Miklós képviselő-
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társam módositványa a 22-dik szakasz keretébe 
vágott; de ugy vettem ki a t. képviselőház tény
leg tanúsított nyilatkozatából, hogy azon nézet, 
azon elv, a melyet előterjesztett—ámbár megelőző
leg, mert ennek itt ezen szakasznál lett volna 
helye — elesett. Én is azt akartam felemlíteni, 
noha talán szabatosabb modorban; de nem aka
rom a képviselőház idejét rabolni. {Helyeslés) 

V á l l y i J á n o s : A különben is felette bo
nyodalmas és főleg ezért is sok méltatlan tulter-
heltetésre ürügyet szolgáltató bélyegtörvényben 
alig van és lehet természetellenesebb és gyűlöl
tebb, mint ezen szakasz, mely által a családi ke
gyelet és szentély mind annyiszor, a hányszor és 
a mikor e szakasz foganatosittatik, a legnagyobb 
mérvben háborgattatik. Már magában az, hogy 
egy család, valahányszor köréből egy tagja a ha
lál által kiragadtatván, legmélyebb bánatos érzé-
ben szenved, a haláleset felvétele, a hagyaték 
leltározása és ebből kikerülhetlenül folyó hivata
los eljárásokkal sujtatik s a család tagjaitól nagy 
mennyiségű fizetés követeltetik épen akkor, a mikor 
igen sok esetben még inkább anyagi segélyre 
volna szükségük: mind ez olyan, hogy ennél már 
jobban, fájdalmasabban alig zaklathat az állam; 
és épen azért én ezen szakaszt, már beadott mó-
dositványom szerint, annál is inkább módosít
tatni kérem , mert igen gyakran vannak esetek, 
sőt különösen kisebb birtokos és szegényebb osz-
tályuaknál,a hol a szüléknél a gyermekek már dol
goznak és segitik a vagyont szaporitni és gyara-
pi tn i , tehát már akkor is fizetnek illetéket, midőn 
a vagyon általok szereztetik , én pedig nem találom 
helyesnek, igazságosnak, méltányosnak, hogy má
sodszor is fizessenek dijat vagyonuktól: ajánlom 
tehát módositványomat a t. háznak figyelmébe. 

Csengery Imre jegyző {olvassa Vállyi Já
nos módosüványát.) „Jelen törvény életbe lépte 
napjától kezdve szülők, törvényes gyermekek és 
unokák közt megnyílt örökösödéseknél illeték nem 
számítandó". 

Borcsányi János : T. képviselőház! A 22. 
szakaszra nézve bátor vagyok észrevételt tenni. 
Azon kedvezményt t. i., mely ezen szakasz szerint 
egyenes örökösödés esetében a törvényes öröklő 
gyermekeknek és unokáknak biztosíttatik, kívá
nom kiterjesztetni a törvénytelen gyermekekre is 
anyjok utáni örökösödésöket illetőleg. Nem kívá
nom ezt, t. ház! hosszas indokokkal támogatni, 
csupán azon egyszerű érvre vagyok bátor hivat
kozni, miszerint a humanitás is ugy hozza magá
val, hogy egy gyermek, kit születési viszonyainál 
fogva a társadalom erkölcsei úgyis eléggé sújta
nak, a törvény által még mostohább bánásmód
ban ne részesittessék. (Zaj.) Én tehát, t. ház, a 22. 
szakaszt következőleg kívánom módosítani. „A je

len törvény életbe léptetésének napjától kezdve a 
szülők és törvényes gyermekek, valamint unokák 
közt" szavak után : „ugy az anyjok után a törvény
telen gyermek részére megnyílt örökösödés* stb. 
intézkedést kívánom beigtatni. (Fekiáltások: Ma
radjon !) 

Csiky Sándor: T. ház! A bélyegtörvénynek 
ezen pontját valóban olyannak látom, melyet ha a 
t. ház és a magas törvényhozás meghoz, az embe
riség és társadalom czéljaival homlokegyenest 
ellenkezésbe jön. Itt arról van szó, hogy ha meg
hal a férj és a feleséggel együtt birt vagyonban 
örökösödik a nő, azonfelül, hogy özvegységének 
súlyos terheit viseli, még súlyosabb nyomást viselni 
kénytelen. Rá megyén ugyanis az adószedő és 
azon örökségből, mely örökséget a nélkül is adó
mentesen sem a férj, sem ő nem birt, örökségi szá
zalékot vesz, í gy a gyermekektől is, kik hasonlóan 
gyámság alá kerülnek. {Felkiáltások: Szavazzunk! 
Zaj.) Kérem a t. házat, legyen csenddel: különben 
kénytelen vagy ok várni. Mondom, az ily súlyos 
árvaságra jutott gyermekektől hasonlókép megve
szik e százalékot azon örökség után, mely örökség 
atyjok halála után életök táplálására, nevelésök 
folytatására lenne fordítandó. És a helyett, hogy 
az állam segélyezési kötelességében járna el, el
veszi tőlök az egy vagy másfél százalékot, ki
mondva, hogy mennyit tartozik fizetni az örökségi 
vagyonból; de még utána teszi a második pont
ban , hogy azon kedvezményt még a természetes, 
valamint mostoha gyermekekre ki sem terjeszti. 
Azonban ezekre nézve semmiféle százalékot meg-
nem állapit, és tudja Isten micsoda illetéket szab 
rajok. Akkor, ha tudnók, hogy mennyi, legalább 
hozzászólhatnánk. En tehát ezt, mint az állam 
tisztével és némileg társadalmi renddel és természet 
szabályaival ellentétben állót, el nem fogadhatom. 
{Maradjon!) 

Elnök : Senki sem levén szólásra följegyezve, 
a kik a 22-ik szakaszt elfogadják, méltóztassanak 
felállani. {Megtörténik.) A többség elfogadja. 

H o r v á t h LajOS j egyző (olvassa a 23-ik sza
kaszt) 

Y á l l y i J á n o s : T. ház! Szabad legyen re
ménylenem, miután a 20-dik szakasznál a pénz
ügyminiszter úr figyelmet tanusitott, azt ezen pont
nál is meg fogja tenni, s e végett modósitványt 
ajánlok. Óhajtom, hogy ezen szakasz utolsó előtti 
és utolsó sora következő változtatás alá jőjön. 
Ezen szavak: „csak felét fizetik a szabályszerű," 
hagyassanak ki, és egyszerűen tétessék ez: jynem 
fizetendő." {Helyeslés) 

Csengery Imre jegyző (felolvassa Vállyi 
János módosüványát) 

Lónyay Menyhért pénzügyőr : Midőn a 
20-dik szakasz volt tárgyalás alatt, a legnagyobb 
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készséggel járultam azon indítvány elfogadásához, 
hogy a tudományos és jótékony intézetekre teendő 
hagyomány ok és ajándékok díjmentesek legyenek; 
de ahhoz, a mi most inditványoztatik, nem járul
hatok , mert itt egészen másról van szó. Itt bizo
nyos országos intézetekről van szó, melyek földbir
tokot, azaz fekvőségeket birnak, s melyekre nézve, 
ugy hiszem, a magánjogi szabályokat kell fentar-
tani. Ez tehát egészen más természetű ügy. s ha 
adandó is kedvezmény, de nem oly széles értelem
ben, mint előttem szóló képviselő úr kívánná. Na
gyon is elég azon kedvezmény, mi a törvényjavas
latban czéloztatik, annyival inkább, mert ha a tett 
indítvány elfogadtatnék, ez az állam jövedelmé
nek oly nevezetes csonkítását idézné elő, melyet, 
különösen ily átmeneti korszakban, czélszeríinek 
tartani nem lehet. Ajánlom tehát annak elfogadá
sát , hogy ezen szakaszban foglalt intézetek által 
az illetéknek csak fele fizettessék. (Helyeslés.) 

VuCSetícS I s tván : Elállók a szótól. 
É d e s A lbert : Tisztelt ház ! (Nagy zaj.) 

Máskor sem szoktam hosszasan beszélni; most is 
rövid leszek. Azon egyházakat, melyek 300 év óta 
istápoltattak és azon szegény-alapból tartattak 
fön, melyet az egyházaknak oly szegény emberek 
adományoztak, kik mindennapi consurntiójokra is 
alig tudtak elég jövedelmet teremteni, s kik az 
egyházaknak 300 év óta gondatlanságát vagy 
inkább az államnak mostoha bánásmódját pótol
ták saját erejökből, holott azt az állam egyformán 
köteles volna föntartani, ezeket az egyházakat csak
nem koldussá tette a szerfölött nagyra nőtt adó. 
Én ezen szegény egyházakat, melyeknek nincs 
annyi bevételük, hogy consurntiójokra legyen 
elég, ez adó alól kivétetni óhajtom. 

D e á k y L A J O S : Én ezen egyenértékű adót 
minden adó közt legigazságtalanabb adónak tar
tom, kivált ha tekintem annak alkalmazását, a mint 
az p. o. nálunk Közép-Szolnok megyében gyakorlat
ba vétetett. Ott a pipi lakoktól, a tanári épületektől, 
templomtól, iskolától, tanszobáktól, sőt a tanesz
közöktől és minden ingó és ingatlan birtoktól meg
vették az egyenértékű adót; pedig vélekedésem 
szerint, ha az egyes adományozásokból s adókból 
nem állittattak volna fel mindazon épületek és be
ruházások, az államnak kellett volna gondoskod
ni, hogy fölállitassanak. Én tehát járulok azon 
indítványhoz, hogy az egyenértékű adó teljesen 
és tökéletesen megszüntessék, a mint azt Vállyi Já
nos képviselőtársam indítványozta. 

I v á n k a I m r e : Nem pártolhatom előttem 
szóló képviselőtársam indítványát, mert olyan tes
tületek megadóztatásáról van szó, melyeknek igen 
nagy fekvő birtokaik vannak, és melyek el nem 
múlnak soha, igy tehát örökösödés alá nem is es
nek , ez utón tehát az adó alól ki levén véve, so

ha nem fizetnek örökösödési adót. Én ezeket épen 
ugy meg akarom adóztatni, mint megadóztatnak a 
családok örökösei. Az állam jövedelmeit nem vethet
jük mind a földadóra és a direet adókra, s ezért 
én a holt kéz birtokát a megadóztatás alól kivenni 
nem akarom. 

KacskoviCS IgnáCZ: Az ingatlan javakra, 
melyek felett az ily tudományos és egyházi inté
zetek rendelkeznek, én sem óhajtom az adómen
tességet kiterjesztetni, hogy az egyenértékű adó 
alól fölmentessenek; de annyival méltányosbnak 
tartom, hogy az isteni tis'zteletre szánt épületek, a 
tudományos intézetek épületei s fölszerelései ez 
adó alól ki legyenek véve. Én olvastam, kérdeztem 
az illető avatottakat, hogy van-e valami a templo
mokból adó ídá vetve? És nekem azt mondták, 
hogy még a kelyheket és más egyházi fölszerelé
sekel is megbecsülik. (Zaj.) Én, t. ház, az isteni 
tisztelet helyeit, a tanépületet és a taneszközöket 
az adó alól kivétetni óhajtom, legyen az akár fekvő, 
akár tőkeérték; s azért indítványozom e szakasz
hoz hozzátétetni, hogy : „az országos tudományos 
köztanintézetek, továbbá ez isteni tisztelet helyei, 
felszerelései hitfelekezetek különbsége nélkül illeték
mentesek ; azonban azon ingatlan javak értékétől, 
melyek azoknak mint erkölcsi testületeknek kizá
rólagos tulajdonai" stb. A többiben maradna a tör
vényjavaslat a mint vau. 

BÓniS S á m u e l : Bátor vagyok ezen indít
ványt a t. háznak figyelmébe ajánlani. Ezen indít
ványra szükség nem volna, ha eddig gyakorlati
lag a templomok aequivalens adót nem fizettek 
volna; de gyakorlatilag igen is fizettek. (Ellenmon
dás.) Én például, mint tractus curatora, tudom, 
hogy fizettek. Én nem látom okát, miért ne men
jen be a törvénybe, ha már egyszer a kétség föl 
volt hozva, hogy a templomok és tanintézetek he
lyei kivétessenek. (Helyeslés.) 

Szabó Imre (pápai): U g y látszik, némely 
képviselő urak kétségbe vonják azt, fizetnek-e a 
templomok egyenértéki adót vagy nem? Én is sa
ját tapasztalatomból mondhatom, hogy ezen adó 
minden legkisebb falusi templomra ki van vetve. Én 
ezt nem találom igazságosnak, mert nem akarom 
a templomot adó alá vetni; hanem igenis, ha vala
melyiknek fekvő birtoka van, legyen az akár er
kölcsi személy, az vétessék adó alá. 

Egyúttal kérném még a t. képviselőházat, 
méltóztassék figyelmét oda is kiterjeszteni, hogy a 
lelki pásztornak nem csak a földtől, mely fen-
tartására van hagyva, az aequivalens adót meg 
kell fizetni, hanem meg kell fizetni még könyv
tárától is, meg kell fizetni a szobájában lévő bú
tortól, meg kell fizetni a falon függő képektől. 
Vajon ezek az egyenértékű adó méltó tárgyai 
vagy nem ? méltóztassék a t. ház elhatározni. 



224 CCL. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Június 27. 1868.) 

Tisza K á l m á n : Én azon kérdést, mely itt 
mellesleg felmerült, igen fontos kérdésnek tartom, 
melynek tüzetes megvitatása akkor lesz helyén, 
mikor egyátalában az egyházaknak és iskoláknak 
az államhoz való viszonyairól lesz szó. Azonban, ha 
nem akarok is bővebben ezen kérdés elemezésébe 
bocsátkozni, meg kell jegyeznem mégis annyit, a 
mennyi saját nézetemet ezen pontra nézve vezérli. 
Én azt hiszem, nekünk nem feladatunk, s nincs az 
ország érdekében, hogy a holt kéz birtokának pri
vilégiumot adjunk. (Helyeslés) Felmenteni pedig 
az egyenértékű adótól az ily birtokot nem egyéb, 
mint privilégiumot adni a holt kéznek. Továbbá 
nem pártolom egy más okból: nem, jelesen azon 
okból, mert azt hiszem, az ily módon adott ked
vezmény aránytalanul oszlik el; a terhek pedig, a 
melyeket viselni kell, ezen kedvezmények miatt, 
egyformán sújtanak mindenkit: aránytalanul osz
lik el, mert egyik vagy másik felekezetnek nagy 
értékű, nagy mennyiségű birtokai vannak, a me
lyektől, ha nem kell neki egyenértékű adót fizetni, 
neki nagy haszna van; a többi felekezet pedig vi
seli az adó terhét. Én tehát az elengedést sem 
egyik, sem másik részben nem pártolom; én azt 
pártolom, hogy méltóztassanak a templomokat és 
iskolákat egészen felmenteni, a többi birtokot pe
dig egészen megadóztatni. (Elénk helyeslés.) 

Kerkapoly Károly előadó: T. ház! Hajói 
értem ezt a szakaszt, ebben csakugyan oly valami 
van mondva, a mi Tisza képviselő úr nézetétől 
alig üt el. Itt nincs is arról szó, hogy akár melyik 
egyházfelekezetnek például ingatlanai az egyenér
ték alól felmentessenek, mert itt is az van mondva, 
h o g y : „az országos tudományos intézetek, továbbá 
a köztauintézetek, azon ingatlan javak értékétől, 
a melyek azoknak mint erkölcsi testületnek kizá
rólagos tulajdonai, a mennyiben közművelődési 
czélokra szolgálnak, hitfelekezeti különbség nél
kül csak felét fizetik a szabályszezü egyenérték
nek". Tehát nem arról van szó, hogy egyházak 
tulajdonai legyenek azok, hanem arról van szó, 
hogy a köztanintózetek, akár melyik felekezethez 
tartozzanak, tehát csak is köztanintézetek értéké
ről, de nem azon felekezetek értékéről, a mely
nek tulajdona maga azon tanintézet is. A fundus 
religionis , nem tanjavak, semmiféle felekezethez 
nem tartoznak, semmiféle tanintézetnek nem javai, 
hanem igenis mindenik egy olyan tanintézettől 
független, olyan érték, nem tudom kié ? (Fölkiál
tás: Az országé!) Tehát az országé ; de legyen akár 
egy bizonyos felekezeté, bizonyos, hogy sem 
speciális, sem nem országos tanintézeté. In merito 
tehát egyetértek Tisza Kálmán képviselő úrral, 
hogy ilyen horderó're nem akarnám kiterjeszteni 
ezen szakaszt; de a központi bizottság és én is a 
magam személyére a kedvezményt csak országos 

tudományos intézetekre, mint a milyen például a 
Múzeum, meg köztanintézetekre vettem, a melyeket 
egy speciális vallásfelekezet bir, nem pedig azon 
felekezetre, a melynek magok az intézetek is tulaj
donai. Ezekről szól a szakasz, s ezt oda kiterjesz
teni, a hova Tisza Kálmán képviselő úr nem kí
vánja, én sem kivánoni. (Helyeslés.) 

VuCSetiCS I s t v á n : T. ház! Privilégiumokra 
hivatkozni, vagy azokat ujabban igénybe akarni 
venni, ugy hiszem, senki sincs a t. házban, ki kí
vánná ; azért nem is hivatkozom azon időkre, mi • 
dőn a királyok és nemzetek egymással vetélkedtek 
Istennek templomokat építeni; nem hivatkozom 
azon időkre, midőn legfőbb dicsőségöket abban ta
lálták a dicső fejedelmek, hogy az egyházat gaz
dagítsák, miként Szent István első királyunk de-
cretor. libro II . „de decimatione" mondja: „Si cui 
Deus decem dedit in anno, decimumdet Deo/ 'Neoi 
hivatkozom azon időkre, midőn így szólott fiához: 
„Fili mi! ferventi studio debes invigilare in sancta 
ecclesia de die in diem, ut potius capiat augmen-
tum, quam detrimentum patiaíur. Inde etiam in 
primis reges augusti ducebantur, quia augebant 
ecclesiam." Nem hivatkozom azon időkre, midőn 
a romai nemzet a censust minden tárgyra kitei'-
jesztette, de nem a res sacrae et religiosae és san-
ctae-kra, miután ezeket sokkal magasztosabbaknak 
tekintette, minthogy azokat is megsarczolta volna. 
Nem hivatkozom ezen időkre azért, t. ház, mert 
egészen más viszonyok közt élünk mi, mint ők: 
mert hogy az állam költségeit fedezhessük, kényte-
lenittetünk húszféle adókat feltalálni és azokat úgy
szólván a danaidák fenéktelen hordójába beledobni. 
De tekintetbe véve, t. ház, azon kötelezettséget mely-
lyel mint keresztyének Istenünknek tartozunk; te
kintetbe véve az egyházak azon magasztos feladatát, 
hogy a népeket erkölcsileg vallásosán miveljék,mely 
feladatuknak eddig lelkiismeretesen megfeleltek, mi 
által a közerkölcsiség és vallásosság főtényezőivé vál
t ak : fölbátorítva érzem magamat felkérni a t. házat, 
méltóztassék bölcs belátása szerint elrendelni, hogy 
az isteni tiszteletre szánt helyek és isteni szolgá
latra szükséges eszközök és ékszerek az egyenérték 
alól felmentessenek ; ezt pedig különösen azért is, 
mert pietas elleni véteknek tartom azt, mit Iste
nünknek áldoztunk, a profanus dolgok módjára 
ismét megadóztatni. A többi ugy, amint a szöveg
ben van, megmaradhat. 

Dobrzánszky Adolf: T. ház! (Eláll!) igen 
helyesen, sőt helyesebben, mint azt magam tehettem 
volna, kifejezte Tisza Kálmán kép viselőtársam 
azt, mit mondandó valék; de nem mellőzhetem 
kifejezni azon hozzáadásomat, miszerint nem elle
nezhetem ugyan, ha az állam felkarolja a tudo
mányt és a tanintézeteket, de kívánnám, hogy 
tegye ezt nyíltan és ne alattomban. Nyíltan teheti, 
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ha azon adóból, melyet beszed, ad e ezélra annyit, 
a mennyit szükségesnek talál; alattomban teszi 
akkor, midőn részbeli adómentességek, tehát privi
légiumok utján könnyit egyik vagy másik osztály
nak, egyik vagy másik vallásfelekezetnek tudo
mányos és tanintézetei fentartásán. S itt biztosítha
tom a központi bizottság érdemes előadóját, hogy 
csakugyan a római kath. iskolai alap fog kiválólag 
és mindenek előtt a tervezett adómentesség jótéte
ményeiben részesittetni, ha a kérdéses törvényja
vaslat ezen szakasza valósággal elfogadtatik, a 
mennyiben nyiltan ki van ebben mondva a köz
oktatási czélokra szánt ingatlan javak részbeli adó
mentessége. Bfetosithatom arról is, hogy mások 
nem sokat, sőt épen nem fognak részt vehetni ezen 
privilegiaiis kedvezményben, miután, egy-két 
apróbb jószágrészecskét kivéve, nem bírnak ilyetén 
fekvő javakkal. De országos tudományos intéze
tekről is van itt szó, s a központi bizottság elő
adója felhozta például a Muzeumot. En ugyan eddi
gelé nem tudtam, hogy ez országos intézet, mert tör
vényeinkben a „regnicolaris" megnevezés nyomát 
nem találtam; nem is ismerek országos tudomá
nyos intézetet, melynek egyszersmind tanintézet is 
lenne czime. Miért is ugy vélekedem, hogy e szakasz 
változatlan megtartása által egyszersmind tér nyit-
tatik arra nézve, hogy majd az igen t. pénzügy
miniszter tetszése szerint elhatározza, mik ezen or
szágos tudományos intézetek s következőleg mely 
intézet részesüljön az adómentesség kedvez
ményében. Tudtommal az universitásnak vannak 
fekvő javai; de az universitás tanintézet, a Múzeum
nak pedig, ha szinte kanoüizáltatnék országos inté
zetnek különös törvény által, alig van egy-két 
adóvégrehajtás utján birtokába jutott jószágrészecs
kéje, mely csekélység csakugyan nem érdemel kü

lönös privilegiaiis kedvezményt: s igy valóban 
nem tudom, mire szolgálhatna a törvényjavaslat 
kérdéses szakasza, ha csak nem a fundus studiorum 
kiváló javára.Én tehát ismételvén a kérdés alatti sza
kasz kihagyására irányzott indítványomat, ujonan 
kifejezem abbeli óhajtásomat, miszerint nyilvánosan 
tegyen az állam, a mit tesz: adóztasson meg mind
nyájunkat egyaránt, s az őt megillető adóból ad
jon annyit, a mennyit jónak vél, a tudományos és 
tanintézetek felsegélésére ; de kerülje lehetőleg az 
adómentességi egyoldalú privilégiumok törvény ál
tali alkotását. 

; Elnök : Senki sem levén felírva, kérem azon 
| képviselő urakat, kik a 23-ik szakaszt az eredeti 
j szerkezetben el akarják fogadni, méltóztassanak fel-

állani. (Megtörténik.) Kérem most azokat, a kik nem 
fogadják el, méltóztassanak felállni. (Megtörténik.) 
Oly kétes, hogy nem lehet a többséget kivenni. 
(Nagy zaj.) Kérem még egyszer azon képviselőket, 
kik a 23-ik szakaszt az eredeti szerkezet szerint el
fogadják , szíveskedjenek felállni, és állva maradni 
mindaddig , míg az összeszámítás megtörténik, 
(Megtörténik.) Méltóztassanak leülni. Most kérem 
felállni azon képviselőket, kik el nem fogadják. 
(Megtörténik.) Mellette 83-an, ellene 86-an szavaz
tak, a miből kitűnik, hogy a ház nem határozatké
pes. (Nagy zaj.) 

Besze János : Föl kell olvasni a névjegyzé
ket. (Ellenmondás, nagy zaj.) 

Elnök (csenget): Kedden reggeli tiz órakor 
folytattatni fog a tárgyalás: először fog t. i. a sza
vazás megtörténni, azután következik a részletes 
tárgyalás, s a még napirenden levő tárgyak is sor
ban fel fognak vétetni. 

Az ülés végződik d. u. 2% órakor. 
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