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1868. június 30-dikán 

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

Tárgyal: Horváth Élek, Vitolay József és Branovaesky István szabadságot kapnak. Hoffmann Pál megbízó levele, a 
közoktatási miniszter fölterjesztése a kezelése alatt álló vagyonokról, és kérvények mutattatnak be. Missies János föltétesen igazoltatik. 
Az eddigi adószedós meghosszabbításáról, úgyszintén a sójövedékröl szóló törvények szentesíthetvén, kihirdettetnek. A védelmi bizottság 
megválasztatik. A bélyeg, illetékek és dijak iránti törvényjavaslat részletes tárgyalása tovább foly s bevégződik. Csiky Sándor hatá
rozati javaslata a demokrata körök eloszlatása miatt, valamint Bobory Károlyé a külföldre szállítandó só tárgyában, mellőztetnek. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy 
Gyula gr., Eötvös József b., Horvát Boldizsár, L6-
nyay Menyhért, Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. lO1'^ órakor. 

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

A múlt ülés jegyzőkönyve hitelesíttetik. 
Csengery Imre jegyző (olvassa a június 

27-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : Ha nincs észrevétel, a jegyzőkönyv 

hitelesíttetik. 
Horváth Elek képviselő úr 15 napi szabad

ságidőt kér. Megadatik. 
Vitolay József képviselő' úr orvosi bizonyít

vány mellett egy havi szabadságidőt kér .Megadatik. 
Branovaesky István képviselő úr szintén egy 

havi szabadságidőt kér. Megadatik. 
Hoffmann Pál, Sopron megye nagy-mártoni 

választó kerületében megválasztott országos kép
viselő, eredeti megbízó levelét előmutatja. Az ál
landó igazoló bizottsághoz tétetik át. 

Eötvös József b. miniszter úr a vallási és 
közoktatási ügyekre vonatkozólag ő felségéhez in
tézett felterjesztését 300 példányban a képviselők 
közti kiosztás végett átküldi. 

Torontál megye közönsége a Jászkun kerü
letek közönségének a Jászkunság által 1745-ben 
örökváltság fejében fizetett 515,000 frt. visszapót
lását kérő felterjesztését pártoltatni kéri. 

Bereg megye közönsége az összes óhitű ma
gyar honpolgárok nevében Hajdu-Dorog vái'osá-
nak felterjesztését, egy óhitű magyar püspökség 
felállítása és a magyar nyelvnek szertartási nyelvvé 
emelése tárgyában, pártoltatni kéri. 

Máramaros megye Hidegpatak községe az 
1860. évtől előirt erdő- és legelő-adónak fizetésétől 
feloldását s a már befizetett 474 frt. összeg viszafize-
tésének kieszközlését kéri, 

Bereg megyébe kebelezett Asztély község elöl
járói a Madarász József képviselő által a képviselő
ház előtt bemutatott és állítólag községök nevében 
az 1867-ki állapotot és kiegyezést megváltoztatni 
kérő felterjesztés ellen tiltakoznak. 

A bécsi egyetem bölcsészeti osztályának se
gélyegylete bizonyos évi segélyben kéri magát ré-
szesittetni. 

Prasszer János pécsi asztalosmester 4000 frt-
magyar bankjegyének elkobzása és más csapások 
következtében eladósodása miatt házának foganatba 
vett elárvereztetését megátoltatnis 1600 frt. segély
ben részesítése által két családdal együtt koldus
botra jutását megakadályoztatni kéri. 

E kérvények a kér vény i bizottsághoz tétet
nek át. , 

A pénzügyi bizottság elnöke felkéri a tisztelt 
tagokat, hogy délutáni 5 órakor a szokott helyen 
megjelenni szíveskedjenek. 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök : 
T. ház ! O felsége idő közben legkegyesebben szen
tesitvén a sójövedék iránti törvényezikket, ugy 
szintén a törvényezikket az 1868. évi július 1-től 
szeptember hó végéig viselendő közterhekről : van 
szerencsém ezeket a t. háznak átnyújtani azon ké
réssel, hogy kihirdetésöket eszközlésbe venni mél
tóztassék. 

E l n ö k : A bemutatott törvényezikkek ki fog
nak hirdettetni. 

Csengery Imre jegyző (felolvassa a szente
sitett két törvényezikket). 

' ) Lásd az Irományok 266. és 267. számát. 
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E l n ö k : Miután ezen törvényczikkek a kép
viselőházban kihirdettettek, a mélt. főrendekhez 
hasonló kihirdetés végett át fognak küldetni. 

Antalfy Károly az állandó igazoló bizottság 
előadója jelentést fog tenni. 

Antalfy Károly előadó (olvassa az állandó 
igazoló bizottságnak Missics János Temesvár város 
képviselőjének választásáról szóló jelentését, mely sze
rint Missics János a szabályszerű 30 nap fentartása 
mellett igazolandónak véleményeztetik.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház az állandó igazoló bi
zottság véleményét ? (Elfogadjuk !) Ennélfogva Mis
sics János Temesvár város képviselője a harminez 
nap fentartása mellett feltételesen igazoltatik, és, ha 
a t . ház beleegyezik, a 7. osztályba, melyben amúgy 
is legkevesebb tag van, beosztatik. (Helyeslés.) 

T. ház! Mielőtt a mára kitűzött törvényjavas
latok tárgyalására átmennénk, talán megkezdhet-
nők a szavazást, hogy addig a jegyző úr a jegyző
könyvet elkészíthesse s az még ma a mélt. fő
rendekhez átvihető legyen. (Helyeslés.) 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a képviselők 
névsorát, kik egyenkint beadják szavazati jegyeiket a 
védelmi törvényjavaslatok tárgyában küldendő lő 
tagú bizottságra.) 

E l n ö k : Hogy a t. bizottság még mai napon 
megalakulhasson, a t. ház engedelmével, a sza
bályok értelmében is, még ezen ülés alatt össze fog
nak számíttatni a szavazatok és az eredmény 
még ezen ülés folytában fog felolvastatni. 

A kihirdetett törvényczikkekre vonatkozó 
jegyzőkönyv fog hitelesíttetni. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa az ülés jegyzö
könyvének a két törvényczikk kihirdetésére vonatkozó 
pont/ját.) 

Elnök: Horváth Lajos jegyző a szentesitett 
törvényczikkeket át fogja vinni a mélt. főren
dekhez. 

Napirenden van a bélyeg és illetékek, vala
mint a dijak tárgyában beadott törvényjavaslat 
részletes tárgyalásának folytatása. A tárgyalás a 
23-ik szakaszra nézve be levén fejezve, következik 
a 23-ik szakaszra a szavazás. Előzetesen azonban 
még egyszer fel fognak olvastatni a módositványok, 
melyek a 23-ik szakaszra beadattak. Ezek felol
vastatván, először is az eredeti szerkezetre fog sza
vazás történni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 2%-dik 
szakaszt és Vucsetics István, Vállyi János, Édes Al
bert, Kacskovics Ignácz módositványait és Dohrzdnszky 
Adolf indítványát.) 

Lónyay Menhért pénzügyér: T. ház! Az 
ezen szakaszra beadott módositványok. azt hiszem, 
nincsenek szoros összefüggésben a 23-ik szakasz 
szál. Az imént felolvasott módositványok közül a 
két első szól arról, hogy a templomok, iskolák és az I 

isteni tiszteletre szánt eszközök egyenérték alá ne 
vétessenek. Azt tartom, ha méltóztatnak kivánni, 
hogy ez iránt a törvényben magában történjék 
intézkedés : akkor ezt, a 23-ik és a 24-ik 
szakasz között, külön uj szakaszba kellene fog
lalni. Ezen tárgyról bátor vagyok megjegyezni 
és azon körülményt megemliteni, hogy, a jelenben 
fenálló szabályok értelme szerint is, az egyenérték 
alól ki vannak véve a templomok, az imaházak és 
az egyházak isteni tiszteletre szánt ingóságai. Ha
nem, ha méltóztatnak parancsolni, hogy ezen ren
delkezések, melyek a létező szabályok szerint is 
fenállanak, a törvénybe magába beigtattassanak, 
bátor vagyok a következő szerkezetet ajánlani. A 
23-ik szakasz után a 24-ik előtt jönne : „Az illeték! 
egyenértéktől mentesek : a) mindazon ingatlan ja
vak, melyek a telek- és házadónak nincsenek alá
vetve; továbbá b) a szentegyházak és imaházaknak 
az isteni tiszteletre szánt ingóságai.i( Ugy hiszem, ez 
teljesen kielégitő lesz, miután a házadó és földadó 
alól ngy is ki vannak véve a templomok, imaházak 
és iskolák, sőt vannak más kivételek is, melyekre 
czélszerü a hasonló kedvezményt kiterjeszteni. 
U g y hiszem, czélszerü lesz az általam ajánlott szer
kezetet használni, mely által nézetem szerint elég 
lesz téve azon kívánalmaknak, melyeket a múlt 
ülésben méltóztattak nyilvánitani, és elég lesz téve 
a beadott módosításoknak is. Bátor vagyok e szer
kezetet a t. ház figyelmébe ajánlani. (Helyeslés.) 

E l n ö k : E szerint, t. ház, még egy uj módo-
sitvány adatott be a pénzügyér által, azt . i . , hogy 
a 23. szakasz után egy uj szakasz állapíttassák 
meg. Jegyző úr fel fogja olvasni az indítványozott 
uj szakaszt. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a Lónyay 
Menyhért indítványozta uj szakaszt.) 

E l n ö k : Most lesz szerencsém a szavazati 
kérdést föltenni. Nem tudom, a t. ház óhajtja-e, 
hogy a szabályok szerint minden módosítás külön 
tűzessék ki szavazásra ? (Nem kell! Fölösleges!) Te
hát először kérem azon t. képviselőket, k-ik a 23-
dik szakaszt, ugy a mint szerkesztve van, elfo
gadják, méltóztassanak felállam. (Megtörténik.) A 
többség elfogadja. 

Most még egyszer fel fog olvastatni az uj 
szakasz, melyet a t. pénzügyminiszter úr 24-dikül 
akar elfogadtatni. 

Csengery Imre jegyző (újra fölolvassa az 
indítványozott uj szakaszt.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ezen 24-ik sza
kaszt? (Elfogadjuk !) E szerint 24-ik szakaszul be 
fog szúratni a 23-ik szakasz után. 

Következik a 24-ik, illetőleg 25-ik szakasz. 
Csengery I m r e jegJZÖ (okassa a törvény

javaslat 24-dik szakaszát 25-dikid.) 
I BóniS S á m u e l : T. ház! Elismerem, hogy 

29* 
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az állam szükségletei igen nagyok; azt is elisme
rem, hogy ha ezen szükségleteket az állam fedezni 
akarja — a minthogy fedezni önfentartási tekin
tetből kell is — köteles a törvényhozás az adóké
pesség minden nemeit igénybe venni. De midőn 
ezen kötelességet teljesiti a törvényhozás, azt tar
tom, szem előtt kell tartania, hogy az iparnak, ke
reskedelemnek és földmivelésnek egyes ágait, me
lyek az adóképességet előteremtik, annyira meg 
ne adóztassa, hogy magát annak az erejét, misze
rint képes adóképességet előteremteni, megszün
tesse. Továbbá köteles a törvényhozás ügyeim, 
hogy a bizonyos adó nemeinek, egyforma adó ne
meinek megadóztatása közt arányosság létezzék. 

Ezen tekintetből vagyok bátor a t. ház figyel
mét e szakaszra felhivni. 

Először is megjegyzem, hogy nincs arány a 
gőzerőre készített s az állam által kamattal biztosí
tott vasutak megadóztatása meg a közúti vaspálya 
megadóztatása közt. Ha ugyanis veszszük azon 
arányt, hogy a 2 frt 50 kros jegytől 15 krt fizet 
a vaspálya, akkor, ha ezen arányban fizet a köz
úti vasút a 10 kros jegyek után 1 krt, (Felkiáltá
sok: Fél Tcrajczárt!) akkor a 2 frt 50 kr. után 
kénytelen lesz a vaspálya 3 7 V2 krt fizetni, az 5 
kros jegyektől pedig 75 krt. Már itt arány a 
kettő között nem létezik: nem létezik annyival 
kevésbbé, mivel mindenféle versenynek ki van 
téve, kamatbiztositékot nem kap, és a mellett a 
nyári és téli hónapokbeli jövedelme közt igen nagy 
különbség létezik; holott amott a verseny kisebb és 
kamatbiztositéka is van a gőzvonatu pályának, és 
így nincs kitéve annak az eshetőségnek, hogy tán 
veszítsen. 

De továbbá a közúti pálya tul a rendén van 
terhelve, annyira, hogy ha a fővárosban ily meg
adóztatás mellett is megállhatnak efféle vállalatok, 
de a vidéken hasonló adóztatás mellett ilynemű 
vaspályák készitésére nem számithatunk. Ha pél
dául Debreczenben egy társulat szükségesnek látná 
azt, hogy a vasútig lóvonatu pályát építsen, az 
ottani közlekedés s ezen adóztatás mellett e vasút 
soha se jőne létre. 

Én tehát módosítást nyújtottam be a t. ház
hoz e tárgybaü, melyben tekintetbe vettem azon 
nagy szükségleteket, melyeket az állam igényel; 
és ha tökéletes arányban nem lesz is ezen vasutak 
megadóztatása, ez onnan van, mert az államot 
nem akartam jövedelmétől egészen megfosztani; 
de legalább azt akartam elérni, hogy az arányta
lanság ily nagy ne legyen. Kérem módositványo-
mat felolvastatni s ajánlom a t. ház figyelmébe. 

Csengery Imre jegyző (olvassa Bónis Sá
muel módositványát): „A 24. szakasz utolsó sorába 
e helyett: „fél kr ." tétessék »egy negyed kr." 

Zsedényi E d e : Mint a pénzügyi bizottság

nak egyik tagja, egy részről elismerem azt , hogy 
személyszállító vállalatoknak támogatása és előse-
gélése nem csak a pesti, de átalában az egész hazai 
ipar érdekében fekszik; de más részről tagadnom 
kell, hogy ezen támogatás az államnak azon jogát 
megszoríthatná, melylyel, az ilynemű vállalatok
nak valóságos jövedelmét voltaképen megtudván, 
azokat igazságos arányban meg is adóztatja. 

Előttem szólott tagtársunk ugyan elismeri, 
hogy ezen közúti vasút azon vállalatoknak 
egyike, melyek nyereményeik után a hazának 
szükségleteihez járulni kötelesek; de velem együtt 
igen jól tudja azt, hogy ezen nyeremények vagy 
jövedelmek megtudása igen nagy nehézségekkel 
jár, melyek nem mindig az illető üzleti könyvek elő-
mutatása által háríthatók el, főleg ott, hol az állam
nak semmi egyéb felügyeleti vagy kutatási joga 
nincs. Midőn tehát pénzügyminiszterünk oly módra 
tehet szert, mely által az üzletnek minden hábor
gatása vagy kutatás nélkül valóságos jövedelmeit 
megtudhatja és hazánk többi adózóihoz arány
lag igazságosan megadóztathatja: nem hiszem, 
hogy ezen módtól való megfosztását az állam ér
deke kívánja. 

Igaz, megengedem, hogy a személy jegyektől 
fizetendő 1/i krajczár után is megtudható a szállí
tott személyek száma és így a bruttó jövedelem 
mennyisége; de én részemről épen itt Buda-Pesten 
a közúti vasutakra nézve megtartandónak vélem 
a Ví, krt először azért, mert e vállalat tőkéje nincs 
ugy, mint pl. a gőzmalmoké, a gabona változó ára 
folytán, ingadozásoknak kitéve, de ez a mindig 
növekvő és biztos személyi forgalom alapján mo
zog ; másodszor, mert ezen vállalat a Pesten köz
pontosított kereskedelem- és iparral, a központosí
tott törvényhozói közigazgatással és törvényke
zéssel járó előnyöket élvezve, azokat annyira tudta 
máris saját jövedelmének szaporítására felhasználni, 
hogy 200 írttal fizetett részvényei a borsén már is 
640 — 660 írttal adatnak el. (Helyeslés jobbról.) A 
folyó évi január 1-jétó'l május utolsó napjáig a 
„Pesti Naplóban"' közhírré tett kimutatás szerint 
(melyből az utolsó hónapokban a személyek szá
mát kihagyták) kitűnik, hogy 64,500 frtot jöve
delmezett; tehát 645 ezer személy szállíttatott 5 
hó alatt csak is az újpesti vonalon, mert addig 
még a városligeti a forgalomnak nem volt átadva; 
azonban, miután igazsága van előttem szóló érde
mes tagtársunknak abban, hogy a téli hónapok
ban nem annyira jövedelmező, tehát január, febr., 
november, deczemberben sokkal kevesebb személyt 
szállít; tehát én nem akarom, hogy 1.400.000 
személyt szállít, hanem évenkint csak 1 milliót; 
tehát az évenkinti bevétel tesz 100.000 forintot; 
ebből fizet az államnak % krajczáros személydij 
után 5000 forintot; kiadásokra számitok maximum 
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45,000 frtot, mi az 5000 frttal együtt 5%-et tesz ; 
marad tehát jövedelem 50.000 frt; ettől fizet5000 
frtot jövedelmi adó fejében; marad tiszta jövedelem 
45.000 forint, tehát 1000 darab részvény után per 
200 frt 200.000 frtnyi tőkének 22%%-ja ; holott 
a földbirtokos, ha 45.000 frt jövedelme van, fizet 
295/4%-al 14.800 frtot, tehát 4800 frttal, vagyis 
körülbelül 5 0 % többet, és igen örül a mellett, ha 
jószága 5 vagy 6 százaléknyi tiszta jövedelmet 
hoz. Igaz, hogy nem akarom egészen hasonlitani 
a földbirtokhoz, mert ezen vasút 40 év múlva át
megy Pest városának birtokába; de azt hiszem, hogy 
egy részvényes, ki 100 darab részvény után befi
zetett 20.000 frtot és most eladhatja 70.000 frtért, 
ezen nyereség után még egy kis jószágot is vehet. 
Igazságos-e, hogy ilynemű vállalatoknál megelé
gedjék az állam 10% jövedelmi adóval? és nemde 
méltányos, hogy ezen társulat, hazánk szorult pénz
viszonyai között, ennek szükségleteihez minden 
szálíitott személy után fél krral járuljon ? (Helyeslés.) 

De megengedem, hogy, a mint Bónis nagy 
érdemű tagtársunk és barátom emiitette, hazánk 
más vidékein ily közúti vasútok nem számithatnak, 
mint Buda-Pesten, ily nagyszerű személyi forgalom 
előnyére, és igy ott a bélyegilletéket negyed krra le
hetne leszállítani; de a budapesti vasutakra nézve a 
fél krt okvetetlen fentartandónak vélem. (Helyeslés.) 

K o v á c h L á s z l ó : T. ház! Annyi helyeslés 
után, a mely Zsedényi t. képviselőtársam előadá
sát kisérte, alig tartom szerencsés gondolatnak az 
ellenkező vélemény mellett felszólalni; minda
mellett kötelességemnek tartom elmondani nézete
met, mert meggyőződésemen alapszik. 

Ugyanis maga az, hogy a bruttó jövedelmet 
adóztatjuk meg, nem valami perfeet adózási gon
dolat; dehamár a bruttó jövedelmet kivánjuk meg
adóztatni, akkor azon tárgyhoz, melyet megadóz
tatni kívánunk, hasonló tárgyaknak megadóztatási 
rendszerét és kulcsát kel] vezérül elfogadni; semmi 
esetre se pedig azt, a mit t. előttem szóló oly bril
iáns számítás mellett előadott, mely valóban oly 
kápráztató, hogy hozzá szólani is lehetetlen. De 
talán nincs is oly mérvben a jövedelem, a mint azt 
előadni méltóztatott. (Felkiáltások: Kimutatásokon 
alapszik!) 

Ha hasonlítjuk ezen üzleti ágat, melyet jelen
leg magadóztatni kívánunk, más üzleti ágakhoz, 
akkor csak két tárgyhoz lehet hasonlitani: az 
egyik a gőzerejü vasutak; a másik pedig, a mit 
épen jelenlegi tárgyunk kipótol, az omnibusok. 

Az egyik tárgynak, t. i. a gőzerejü vasutak 
megadóztatása sokkal csekélyebb arányokat mu
tat föl; a másik pedig ily módon épen nincs, 
vagy legalább tudomásom szerint nincs megadóz
tatva. 

A gőzmozdonyu vasutakra nézve t. képviselő 
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úr azt monda, hogy azok bizonyos vonalakon 
nagy kereskedelmi pontokat kötnek össze s azok
nak több nehézségekkel kell küzdeni, mint a köz-
utu vaspályának, mely minden jövedelmi tényezőt, 
törvényhozást, öszpontositott kereskedelmet, ipart 
s közigazgatást s a többit mind helyben találja. Ez 
vélekedésem szerint nem érv arra, hogy a közúti 
vaspályának megadóztatása nagyobb kulcsosai 
történjék, mint a gőzmozdonyu vasutaké. 

A t. képviselő úr a közúti vaspályának meg
adóztatását hasonlította a gőzmalmok tőkéjének 
megadóztatásához; deelfelejté, hogy a gőzmalmok 
tulajdonossal azoknak örökös tulajdonosaivá vál
nak, mert örökké tulajdonuk marad, míg a közúti 
vaspálya nem is 90, de 38 év múlva a város tu
lajdonává válik; tehát e kettő jövedelme egyfor
ma beszámítás alá nem jöhet. 

Mindezen okoknál fogva én igen méltányos
nak találom, hogy ezen közforgalmi eszköz átalá-
nositásának siettetése és több ily vonal mentül 
előbbi kiépítésének serkentése végett a közúti vas
pályák kisebb megadóztatás alá essenek: én tehát 
pártolom Bónis képviselő úr indítványát. 

Ivánka I m r e : T. ház! Zsedényi t. tagtár
sunk előadása valóban kápráztató színekben fes
tette a közúti vaspályák állapotát, ugy hogy szin
te levedzett az ember szája: ugyan miért nincs 
legalább 100 részvény zsebében. (Derültség.) Ha
nem azt vélem, hogy ezen fényes eredmény, ha 
közelebbről fogjuk megvizsgálni, akkor is ugyan 
szép és fényes marad, de oly rendkivüli nagy 
eredményeket még sem fog felmutatni. Ne feledje 
a t. képviselő úr azt, hogy azon vaspályánál most 
még minden uj és minden j ó : de ezen uj és jó 
folytonosan romlik, és javításnak, pótlásnak lesz 
kitéve, a mi tetemes levonásokat fog a jövedelem
ből eszközölni. 

Egyébiránt, hogy a közúti vaspálya ilyen 
szép eredményt mutat föl, azt főképen annak 
tulajdonithatja mindenki, a ki annak kezelését és 
igazgatását megszemléli, hogy annál takarékosab
ban, óvatosabban s olcsóbban létesített és kezelt 
intézetünk nincsen. Mi ennek a következése? Az, 
hogy miután szép eredményeket mutat föl a köz
úti vaspálya : terjeszkedik; terjeszkedik mindig 
tovább, s követik mások, mert szép nyereményt 
mutat föl. De ezen terjeszkedés nem fog progres-
sióban mutatni olyan eredményt, mint a legelső 
s legjobb vonal, hanem a nyeremény a terjeszke
déssel arányban mindig alább fog szállani, mind
addig, rnig a normális állapotot el nem éri. 

Én annak csak örvendeni tudok, hogy e ha
zai vállalat ennyire virágzó, s nem kívánom már 
bölcsőjében túlságos megadóztatás által megfoj
tani ; de tisztán az igazság szempontjából véve, 
vagy azt az arányt méltóztassanak alkalmazni a 
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nagy vasutakra, gőzhajókra, a melyet a közúti 
vaspályára; vagy pedig viszont. 

S igy pártolom Bónis képviselőtársam indít
ványát. 

SomOSSy I g n á c z : Zsedényi képviselőtársunk 
felállította számításának alapjául a jelen börzei 
folyamot, felállította a jelen nagy jövedelmet, s 
felállította, hogy mindezek állandó jövedelmek, 
s ezen, szerinte, állandó jövedelemhez képest 
tette számítását. Ebben van csalódása : mert a jö-
vedelmezés e vállalatnál a eoncurrentiától függ. 
Mér is példáját látjuk, hogy az omnibusoknál elkez
dődött az árleszállítás, s ha e leszállítás foly-
tattatik, idővel fél annyira is leszállhat a jövedelem 
ahhoz képest, a melyen most az adókiszámítás 
történt; a jelen jövedelmet tehát irányadóul venni 
nem lehet. 

Én e tekintetben nem a jelen pillanatból 
indulok k i , hanem azon közhaszon tekintetéből, 
melyet minden ily vállalat a hazában előidéz. íme 
az adótörvényjavaslatban ajánltatik, hogy a ki uj 
házat épit, 10 évi adómentességet nyerjen. Hogy 
fér össze két ily különböző nézet, hogy az építke
zési vállalkozásnak protectio nyujtatik, a közleke
dési vállalat pedig ugy meg van terhelve adóval, 
hogy lehetetlenné tétetik, ha nem is Pesten, de 
más vidéken, az ily üzlet felállitása ? Én ezt az 
államra nézve károsnak tartom, épen oly káros
nak, mint annak eljárását, a ki meg nem metszi 
szőlőjét azért, hogy egész termését egyszerre meg
kapja, s erét metszi további jövedelmeinek. í g y 
fojtja meg a terhes adó a hason vállalatokat, és 
nyakát szegi annak, hogy jövőre mások is vállal
kozva, az államnak uj adóforrásokat nyissanak. 

Pártolom Bónis képviselőtársunk indítványát. 
Várady Gábor : T. ház ! Zsedényi barátom 

egy speciális esetet hozott fel állitásainak támoga
tására, nevezetesen Pest városban a közúti vaspályá
nak példáját emiitette ; azonban t. barátom figyel
mét bizonynyal nem kerülte k i , hogy itt nem a 
pesti közúti vaspályáról van szó, hanem az egész 
országban létesítendő ilynemű vasutakról. Azon
ban a pesti példa kivételes eset. Ha módositványt 
adott volna be t. barátom Pest városra vonat
kozólag, elkülönönözve az ország többi részeitől, 
akkor ehhez inkább hozzászólhatott volna; azon
ban miután nem lehet Pesten létező kivételes 
esetet az egész országra alkalmazni: én Bónis 
képviselőtársam módositvái^rát már azon okok
nál fogva is, a melyeket Kováeh László és Ivánka 
Imre képviselőtársaim fölemlitni méltóztattak, 
pártolom. 

L ó n y a y M e n y h é r t p é n z ü g y é r : Kötelessé
gemnek ismerem ezen tárgyra nézve a szavazás 
előtt röviden kifejteni nézeteimet. 

Atalában. t. ház, a pénzügyérnek helyzete 

mindig igen nehéz, nehéz különösen olyan tárgyak
nál, hol bizonyos engedélyek, bizonyos kedvez
mények kívántatnak, melyek, miután az államjö
vedelmeket csonkítják, a pénzügyeméi ellenzésre 
találnak; különösen nehéz ez a jelen esetnél, mikor 
egy régi tisztelt barátom indítványa ellen kell 
szólanom, és kijelentenem, hogy ahhoz nem já
rulhatok. Ugyanis azt hiszem, hogy akkor teljesiti 
a pénzügyminiszter kellőleg kötelességét, ha min
denekelőtt az államkincstár érdekeit az igazsággal 
és méltányossággal megegyezőleg kívánja érvé-
nyesitni. [Helyeslés.) 

Minő esetekben lehet nézetem szerint a ren
des szabályok alól kivételeket tenni, engedélye
ket adni ? Mint az eddigi vitatkozások és határo
zatok is mutatják, mindig azon nézetet nyilváni-
tám, hogy a szabály és törvények alóli kivételek 
és engedélyek csak ott adhatók meg, hol a szoros 
alkalmazás folytán aránytalanság vagy túlterhelés 
áll elő, hol tehát az adótörvény szoros végrehaj
tása bizonyos igazságtalansággal jár. Ez az egyik 
eset. A másik eset, a hol elengedéseket vagy kivé
teleket lehet tenni : midőn valamely nagyobb, ma
gasztosabb czél tekintetéből, vagy oly bizonyos 
közérdekű vállalatok pártfogolásáról van szó , me
lyek azon czélokat mozdítják elő, melyeket létesí
teni az állam feladata lenne. 

Minden más esetben kénytelen vagyok min
den kedvezmény ellen felszólalni. Méltóztassék a 
t. ház tekintetbe venni, hogy ha most, midőn ren
des háztartástalakítani, kivált a.j'elen kürülmények 
közt, amúgy is nehéz feladat, minden egyes eset
ben, hol az sürgettetik, kivételeket tenni igen nehéz 
lenne, mi lenne ily eljárásnak következménye ? 
Az egyes kisebb-nagyobb engedmények, egyszer 
ötven, másszor százezrekre menők, mit eredmé
nyeznének ? Nem mást, mint hogy vég eredmény
ben oly nagy összegre mennének, mely mellett 
rendes államháztartást vinni nem lehet, s végre 
meghiusitanák azon reményt, hogy a közvetett 
adók természetszerű emelkedése folytán az egye
nes adókat nem sokára mérsékelni lehetne. 

Nem arról van itt szó, hogy ezen közúti pá
lyának adandó engedmény nagy-e vagy kicsiny ? 
hanem arról, hogy ez minden esetre az állam jö
vedelmeit bizonyos tekintetben csonkítani fogja. 

Egy tekintetben indokolva van e bizonyos 
engedmény, s ezért hozta javaslatba a miniszté
rium, hogy a jelenben fenálló bélyegszabályok 
szerinti illetékek a közúti pályákra nézve jövőre 
felére szállíttassanak le ; és ez ugyanazon te
kintet, melyet Bónis Sámuel képviselőtársunk fel
hozott. Mig ugyanis más vállalatok, mint a vas
utak, gőzhajók stb., a melyek szállítással foglal
koznak, szélesebb körűek, hosszabb vonalakra 
terjednek ki. ennélfogva az általok kiadott jegyek 
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nagyobb összegekről szólanak, addig ezen pályák 
kisebb terjedésre vannak szorítva, s ha azon válla
latokkal egyenlő mérték szerint adóztatnának meg, 
aránytalanul terheltetnének. Ez volt az indok, 
melynél fogva a minisztérium javaslatba hozta a 
fenálló bélyegilletéknek leszállítását, még pedig a 
szabályszerű tétel felére. 

Azokra nézve, a miket t. képviselőtársam Ko-
vách László előhozott, meg kell jegyeznem, hogy 
itt nem arról van szó, hogy valamely jövedelem 
megadóztassák, hanem arról, hogy bélyegadóille
ték fizettessék, a melynek mindenki alá van vetve, 
k i valamely okmányt kiállít, hirdetéseket közzé 
tesz vagy jegyet használ. A bélyegiíieték alól en
nélfogva az ilyen vállalatokat sem lehet felmenteni. 
Meg kell jegyeznem e tekintetben, hogy én indo
koltnak látom ezen bélyegilleték alá vételt. Azon 
ok, hogy az omnibus-vállalatok nem fizetik azt, itt 
nem alkalmazható: mert kikre alkalmazható ezen 
bélyeg, az ily jegyek után kiszabott illeték? Azon 
vállalatokra, melyek privilegialis állással bírnak, 
mint a gőzhajó, vasutak s a közúti vaspályák is — 
a. fővárosi 40 évre nyert kizáró szabadalmat, mely
nél fogva minden concurrentia ellen védve van — 
miután szabadalmok tartama alatt ugyanott pályát 
felállítani nem lehet. Tehát az omnibusokról vett 
hasonlat ide nem alkalmazható, miután ezeknél a 
szabad verseny áll fen. Ennélfogva egészen más 
azon indok, melynéífogva e közúti pályáknak bé
lyeget kell fizetniük. 

Egyébiránt osztozom azon nézetben, melyet 
Zsedényi t. barátom előhozott, miután a közúti 
vaspálya oly vállalat, mely oly kedvező körülmé
nyeknek örvend, hogy rövid ideje áll fel, minda
mellett részvényei 300 °/0-kal fentebb állanak, mint 
befizetési áruk volt; ez maga elegendő bizonysága 
annak, hogy a vállalat életképes. Rendkívül ked
vező állapotba helyezett vállalatot pedig rendkí
vüli kedvezményekben részesíteni, nézetem szerint, 
nem feladatunk. (Helyeslés.) 

De legfontosabb ezen ügy megítélésénél az, 
hogy midőn ezen társaság alakult, midőn tehát 
még jövedelme mennyiségét nem tudta, tudva volt 
előtte, hogy a fenálló bélyegtörvény értelmében, 
minden utastól egy krajczár bélyegilletéket kell 
fizetnie. Tehát kérelmének jogi alapja sincsen. 

Elismervén azon körülményt, melyet t. bará
tom Bónis Sámuel előhozott, hogy t. i. lehetnek 
egyes városok, melyeknél ilyen kedvező körülmé
nyek nem állanak elő, mint pl. Debreezenben t a 
hol tehát ily pálya nem létesíthető, hacsak nagyobb 
kedvezményekben nem részesittetik: ily esetekben 
a törvényhozásnak mindig jogában áliand esetről 
esetre ilyen kedvezményeket adni. Azonban jelen 
esetben, nevezetesen a Buda-Pesten létező közúti 
vaspályákra nézve, ezt se méltányosnak, se a 

fönforgó körülmények közt czélszerünek nem 
tartom. 

Ennélfogva bátorkodom a szakasz eredeti 
szerkezetének elfogadását ajánlani. 

BÓniS S á m u e l : T. ház ! Midőn indítványo
mat megtettem, azt leginkább azon elvre fektettem, 
mely elvet a közvetlen adókra nézve maga a köz
ponti bizottság is kimondott: hogy t. i. az igaz
ságosság megkívánja, hogy hasonló adónemek kö
zött arányosság létezzék. Erre fektettem leginkább 
inditványomat; és igy teljességgel nem áll pénz
ügyminiszter urnák azon ellenvetése, hogy az ál
lamnak nincs módjában kedvezményi kivételeket 
tenni: mert ez nem kedvező kivétel, hanem ez ter
helő kivétel. Van-e szüksége az államnak arra, 
hogy ezen alapelvből, t. i., hogy arányosság létez
zék a hasonló adónemek közt, egy vállalatra ter
helő kivételt tegyen? Hiszen, t. ház, más vaspá
lyáknál 18 krt fizetnek azon jegyektől, mely jegyek 
mellett kilép az ember a vaspályára az indóházból, 
és ezen jegyekre semmi bélyeg sem vettetik, 50 
krajczárig semmi bélyeg sem fizettetik. Tehát ter
helő kivétel ezen vállalatra az V4 kr. is. 

Zsedényi barátomnak nem kell bővebben fe
lelnem, mert hiszen, ha ő minden vállalat jövedel
mét a hirlapokban mondottak után azoknak apo-
dictice vételével ítéli meg, akkor ily felállított 
ítéletre mitsem kell felelni. 

Én röviden csak azt mondom, hogy ha a ház 
hasonnemü vállalatoknál arányosságot nem követ, 
akkor az egyes vállalatok túlterhelésével megöli 
az egyes vállalatokat, és okvetlenül be fog követ
kezni az, hogy az adóképesség fog megszűnni, és 
akkor az állam nem fogja azon czélját elérni, hogy 
lehetőleg több jövedelmet vegyen be, vagy hogy 
ha ezen czélját el akarja érni, akkor a fenálló adó
képességre kell kivetnie minden szükségletét. 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : Azon meg
jegyzésem van csupán, hogy jelenleg minden vál
lalat, mely utasokat jegyek bocsátása mellett 
szállít, különbség nélkül fizeti a bélyeget, még pe
dig a legkisebb jegytől is l k r t . Példákat hozok fel. 
A nagyszombati lóvonatu vaspályának is vannak 
kis utas-szállítási tételei és minden kisebb, 20 kron 
aluli jegyért fizet 1 krt. A dunagőzhajózási társu
lat, melynek hajói Pest és Buda közt járnak, s hol 
egy jegy ára 10 kr, fizet 1 kr. bélyeget; és igy min
den egyes vállalat, mely ezekhez hasonló. 

E l n ö k : Kívánja-e a t. ház szavazás előtt fel
olvastatni a pénzügyi bizottság azon jelentését, 
mely Pest városa kérvényéről szól? (Nem kell! 
Tudjuk már!) Ha nem, kérem azon képviselőket, 
kik a 24. szakaszt a szerkezet szerint elfogadják, 
méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) A többség 
az eredeti szerkezetet fogadja el. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 25., illető-
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leg 26. szakaszt.) A központi bizottság véleménye j 
szerint e szakasz ki lenne hagyandó. 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház a 25. szakasz ki
hagyásába beleegyezni ? (Kihagyandó !) 

Következik tehát a 26. szakasz. 
Csengery Imre jegyző (olvassa a 26. sza-

kaszt.)k központi bizottság véleménye szerint a 26. 
szakasz első sorában a szóhoz „kölcsön* e rag te
endő „nél.a Ötödik sorában e szó után : „ok
mányoknál" beírandó ez : ,,s átalában minden 
bélyeg- és illetékköteles beadványoknál." Ugyan 
azon sorban pedig e helyett : ,,fokozatos" ezen 
szavak : ,.bélyeg és" teendők. 

NiCOliCS Sándor: T. ház! A 26. szakaszhoz 
következő módositványt ajánlok. (Halljuk!) A 26. 
szakasz vég szavai után ez következzék: ,,a nélkül 
azonban, hogy a lelet fölvételéért bármi illeték 
vagy jutalom járna." 

A 26. szakasz vég szavai ezek : ,,Az illető bíró
ságnak vagy hivatalnoknak személyes felelősség 
melletti kötelessége a leletet felvenni és arról az illető 
pénzügyi közegeket szabályszerű eljárás végett 
azonnal értesíteni." Nem tudom, mi legyen ezen 
szabályszerű eljárás ? mert ha a szabályokat eddig 
nem tanulmányoztam, valóban most sincs kedvem 
azokat tanulmányozni. De ha az van ezen sza
bályokban, hogy azon tisztviselő,ki a bélyeg ellen 
vétőket felfedezi, ezért a feladásért díj kap : ezt ha- ! 
tározottan ellenzem. 

Miután az államnak ezen bélyegjövedelemre 
szüksége van, és miután a ház ezt megszavazta, 
nem akarhatom azt, hogy a törvény kijátszassék, 
sőt azt kell kívánnom, hogy ezen bélyeg mentül 
több hasznot hajtson az államnak, és hogy azok, 
kik ellene mint az ország törvénye ellen vétenek, 
büntettessenek. A tisztviselők ügyeljenek arra, 
hogy a törvény megtartassák és hogy az állam a 
törvény kijátszása által kárt ne szenvedjen; de te
gyék azt a teljesített kötelesség öntudatával, az 
állam érdeke tekintetéből, nem pedig saját érdekűk
ben, saját jövedelmük növelésének czéljából. A 
tisztviselő legyen valóban tisztviselő, ne pedig be-
amter; legyen barátja és tanácsadója a népnek, ne 
pedig kémje és feladója. Oda törekedjünk, hogy a 
nép, tisztviselőivel érintkezvén, minden lépten 
nyomon vegye észre a különbséget a régi meg a 
mostani rendszer közt : mert ha ezen különbséget 
észre nem veendi, jelenlegi tisztviselőjében is ellen
séget látand, kinek éberségét kijátszani bűnnek nem 
tartandja. 

Sokkal komolyabb és fontosabb azonban e 
tárgy, mintsem azt e szakasz vitatásánál per tan-
gentem meg lehetne oldani; lesz erre még később 
alkalom: jelenleg csak azt kívántam kijelenteni, 
hogy nem óhajtom — és azt hiszem, a t. ház sem 
óhajthatja — hogy azon tisztviselő, ki a bélyeg- I 

törvény elleni vétséget kötelességteljesitésbő! fel
jelenti, ezért jutalmat kapjon. (Helyeslés.) 

Ajánlom módositványom elfogadását. 
Csengery Imre jegyző (olvassa Nfcolics 

Sándor módositványát:) ,,A bélyeg- és illetékekről 
szóló törvényjavaslat 26. szakaszának utolsó 
szavai után tétessenek még a következők : ,,a nél
kül azonban, hogy a lelet fölvételéért bármely ille
ték vagy jutalom járna." 

Lónyay Menyhért pénzügyőr: Mindazon 
esetekben, melyekben hivatalból történik ezen el
járás, ugy sem jár semmiféle illeték vagy jutalom. 
Nekem nincs e módositvány ellen észrevételem : 
méltóztassanak e módositványt beletenni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Tehát a t. a ház 26-ik szakaszt a köz
ponti bizottság által tett módosításokkal, és azon 
módosítással, melyet Nicolics képviselő úr benyúj
tott, elfogadja-e vagy nem ? (Elfogadjuk!) El van 
fogadva. 

Következik a 27-ik szakasz. 
Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa a 27-diksza

kaszt.) A központi bizottság véleménye szerint e 
szakasz első sorában ,,25, 26"helyett , ,24" Írandó ; 
az 5-dik sorban pedig ,,6 heti" helyett „három 
havi" szavak volnának teendők. 

Horváth D ö m e : Tisztelt képviselőház! Én 
a 27-dik szakasznál egy hiányra kívánom a t. ház 
figyelmét felhívni. 

Mindnyájan tudjuk és érezzük, hogy az or
szág népessége az indirect adónemekbe nem igen 
szerelmes; és a midőn azokat az államháztartás 
kedvéért törvényesítjük, nem lehet az a feladatunk, 
hogy a népességnek azok iránti ellenszenvét vagy 
gyűlöletét fokozzuk; de sőt inkább az, hogy az 
ellenszenv és gyűlölet élét az eljárással lehetőleg 
elvegyük. 

Én ez eszélyességet a 27-dík szakaszban föl 
nem találhatom. 

Méltóztatnak emlékezni rá, hogy bélyeg és il
letékek használata és befizetéseinél minden átalaku
lási évnek megvan, sokszor jóakarat mellett is, leg
többször jóakarat nélkül, a maga mulasztása. í g y 
történt az 1861-ben. így 1867-ben. 

Méltóztatnak tudni, 1860-ban mindenütt, ugy 
szólván akaratlanul , bélyeg-használatlan eljárá
sok történtek ; a provisorium hatáskörét elfoglal
ván, a mulasztások helyrepótolására záros határ
időt rendelt. A népesség részint elfeledés, részint 
értetlenség és közönyből a záros határidői kevéssé 
használta fel. S arra a mulasztások, minden egyéni 
felebbezés nélkül, háromszoros büntetés esetévé 
váltak. Ezzel ugyan a kincstár egy pár forinttal 
többet vett b e , de a nép ez indirect adónem iránt 
még nagyobb gyűlölettel viseltetett. 

í g y vagyunk most 1867-ről is. 
Most is vannak nagy számmal mulasztások. 
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S ha a mulasztók egyénileg fel nem hivatnak, nem 

I
figyelmeztetnek: a záros határidő kevés ered
ményre vezérel. Az állam egy pár forinttal, a fo
kozatos befizettetések által több pénzt vehet ugyan 
be ; de az eljárás és az adónem az által kevésbbé 
gyűlöletessé nem fog válni. 

Most pedig, midőn az indirect adónemek 
törvényesíttetnek: szerintem nem csak arra van 
szükség, hogy az állam indirect jövedelme egy
szeresen fedve legyen; de arra is, hogy a nép a 
helyzettel apránkint kibékülvén, az eljárás által 
más mód és alkalom nyujtassék, hogy mulasz
tását egyszeresen leróhassa és arra fel is hivas-
sék. 

És, szerintem, e kíméletes, méltányos és 
igazságos eljárás a közügy érdekében csak ugy 
érethetik el , ha a mulasztó, a financz közegek 
megkeresése folytán, polgári hatósága által meg
történt mulasztására a fokozatos büntetési eljárás 
előtt elébb egyénenkint felhivatik, felszólittatik, 
s a befizetésre hat heti záridő engedtetvén, a záros 
határidő az egyéni felszólítástól számittatik. 

Én ez eljárást kívánatosnak, s a múlt idő ke
serű tapasztalatain okulva, szükségesnek találom. 

E tekintetből a 27-dik szakaszra vonatkozó
lag egy módositványt adtam be. Kérem azt fel
olvastatni s a t. ház által elfogadtatni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa Horváth 
Döme módositványát): „A 27-dik szakasz e szava 
után: „törvény" a következők igtassanak be : wha-
tályba léptével, minden egyes esetnél elébb esz-
közlendő hivatalos felszólítástól számítandó hat 
heti határidő szabatik meg stbCí. 

Horvát Boldizsár igazságügy ér: Ezen 
módosításnak az lenne következménye, hogy vagy 
az államnak le kellene mondani mind azon bélyeg-
kötelezettségekről, melyeket eddig valaki nem telje
sített, és quasi amnestiát adni a múltra, vagy jelen
leg vizsgálatot teljesíteni ex offo minden törvény
kezési hatóság levéltárában, és kikutatni, vajon tör
téntek bélyegröviditesek vagy nem? mely vizsgá
lat éveken át eltartana. Ezt nem tartom czélszerü-
nek; hanem a polgárok teljesítsék kötelességöket, és 
a mennyiben érzik, hogy azt a múltban nem telje
sítették, ezen 3 hónapi idő elég arra, hogy pótolják 
mulasztásukat; ellenben az illető közegnek legyen 

| szabadakkor, midőn nyom ára jön valamely bélyeg-
rövidítésnek, leletet fölveani és beadni. Én nem 
tartom e módosítást czélszerünek, mert nagy kuta
tást vonna maga után, vagy az államnak le kellene 
a múltra nézve mondani arról, mit a törvény ér
telmében joga volt követelni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Kérem azon t. képviselőket, kik a 
I 2 7-ik szakaszt a központi bizottság által tett módo

sítással elfogadják, méltóztassanak felállni. (Megtör
ténik.) A 2 7-ik szakasz elfogadtatott. 
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Következik a 28-ik szakasz. 
Csengery Imre jegyző (olvassa a 28-ik szar 

kaszt, mely szó nélkül elfog adtatik. Olvassa a29-diket.) 
L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : Bátor va

gyok a t. ház figyelmébe ezen utolsó szakaszra vo
natkozólag egy módositványt ajánlani. A 29-ik 
szakaszban emlittetik az, hogy a bélyegmentesség, 
mely jelenben fenáll, ezen év végéig kivételesen 
meghagyatik azon feltétellel, hogy a pénzügymi
niszter javaslatot terjeszszen jövőre nézve a tör
vényhozás elé. 

Ennek más értelme nem lehet, mint hogy azon 
intézetek, társulatok, egyletek iránt, melyek eddig 
bizonyos mérsékelt bélyegmentességí előnyben ré
szesültek, hozassék jövőre nézve törvény, és ezekre 
nézve terjesztessék ki a bélyegmentesség ezen év 
végéig. 

Ennélfogva óhajtanám, ha méltóztatnának e kö • 
vetkező módositványt elfogadni. „Azon pénzintéze
tek, részvénytársulatok és egyletekre nézve, melyek 
jelenben kivételesen bélyegmentességet élveznek, 
ezen mentesség folyó 1868-ikév végéig meghagya
tik." A többi marad. 

Bátor vagyok megjegyezni a t. háznak, hogy 
több oly intézetek vannak, melyekre nézve speciá
lis rendelkezés válik majd szükségessé. Ily részle
ges mentességben részesülnek a takarékpénztárak 
betételi könyvecskéikre nézve, a pesti zálogház zá
logjegyeire, a magyar földhitelintézet üzleti köny
veire és saját körében tett intézkedéseire nézve, to
vábbá a pesti kereskedelmi bank,a bécsi osztráknem
zeti bank itt levő fiókjai, a bécsi szabadalmazott ke
reskedelmi és iparhitelbank könyveire vonatkozólag 
— mert átalános bélyeg alá valamennyien esnek— 
továbbá a magyar átalános biztosító társulat az 
elemi kártérítési összeg felől kiállított nyugtákra 
nézve, hasonló módon a Pannónia viszont biztosító 
társaság; továbbá a déli szabadalmazott vasút en
gedélyi okirata alapján azon kedvezményben része
sül, hogy azon földterületektől és épületektől, me
lyeket vasúti czéljaira kisajátít, nem fizet bélyeget; 
nem fizet a tisza-szabáíyozási társulat könyveire 
nézve, és végre a temetkezési egyletek oly összegek
ért, melyeket betegség esetében orvosi nyugtára 
adtak. Körülbelül 11 ilyen intézet létezik, melyek 
jelenleg részben bélyegmentességben részesülnek 
s melyeknek bélyegmentesitésére nézve a törvény
hozásnak intézkedni szükséges. 

Bátor vagyok tehát a t. házat kérni, méltóz
tassék e szakaszt az általam ajánlott szerkezetben 
megállapitani. 

Csengery I m r e J egyző (olvassa a módosit
ványt) : „A 29-ik szakasz 4 első sora helyett 
ez jő •' „Azon pénzintézetek, részvénytársulatok 
és egyletekre nézve, melyek jelenleg bélyegmen-

30 
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tességet élveznek, ezen mentesség afoh ó 1868. év 
végéig föntartatik." A többi marad." {Helyeslés.) 

Deáky Lajos : A bélyegilletéki szabályzat-
lan az áll , hogy minden ember köteles a maga 
irományát a bélyegtörvény életbe léptetése előtt 
keletkezett adóhivatalnál bemutatni. Erre határidő 
tüzetett volt ki, mely alatt ha az illető be nem 
mutatta a maga régi okmányát, azon tul a mai 
napig is leleteztetett. Midőn a magyar pénzügy
miniszter a pénzügyi tárczát átvállalta, emléke
zésem szerint ugyanakkor az elmulasztott fizeté
sekre nézve mintegy amnestiát adott; most ezzel 
ellenkezőleg pedig, ha ezen 26. és 27-ik szakaszok 
(Felkiáltások: Tul vagyunk már azon !) a régiekre 
nézve ily szabályt állítanak föl, ez által terhe
sebbé lesz ezen bélyegtörvény : azért ezen sza
kaszt mellőzendőnek tartom. 

E l n ö k : E szakaszok már el levén fogadva, 
azok többé nem tárgyalhatók. 

Csik Endre : Tévedések elhárítása tekinte
téből, melyek sokszor a feleknél a bélyegtörvé
nyek következtében felmerülnek, és nem csak ha
szontalan költséget, idővesztést, hanem büntetést 
is vonnak magok után, bátor vagyok ezen 29. 
szakasz után egy uj szakaszt indítványozni, mely 
a következő : „A leszállított bélyegilletékek és 
megszabott dijak csak ezen törvénynek kihirde
tése után létrejött esetekre alkalmazandók ; a le
szállított illeték egyenértéke pedig 1868. év ja
nuár 1-én veszi kezdetét." 

E l n ö k : Először a 29. szakasz megszavazása 
következik. A kik a 29. szakaszt a miniszter úr 
által tett módositványnyal el akarják fogadni. . . . 

Halász Bold izsár : Kérem, először a szer
kezetre kell szavazni, azt a ház szabályai igy kí
vánják. Az első szakasz a szerkezet szerint nem 
kiváltságokat adott, hanem azt mondja, hogy a 
jelenleg kivételesen fenálíó bélyegmentesség az év 
végéig megmarad : ezt, mint sokkal szabadelvűb
bet, pártolom. 

Elnök : A kik a 29-ik szakaszt, ugy a mint 
eredetileg szerkesztve van, elfogadják, méltóztas
sanak felállani. (Csak Halász Boldizsár áll fel.) 
A többség nem fogadja el. 

Most, kérem, álljanak föl azok, kik a 29-ik 
szakaszt a pénzügyminiszter úr módositványával 
elfogadják. (Megtörténik) A többség elfogadja. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a Csik 
Endre módositványát) „• „Egy uj szakasz jönne a 
29-ik szakasz után következőleg : „A leszállított 
bélyegilletékek és megszabott dijak csak ezen 
törvény kihirdetése után létrejött esetekre alkal
mazandók ; a leszállított illeték egyenértéke pedig 
1868. évi január l-jétől veszi kezdetét." 

Lónyay Menyhért pénzügyér: T. ház! 
Mihelyt a törvény kihirdettetik és a törvényben 

kijelölt határnapon a törvény azonnal életbe lép, 
a tett inditvány halasztása lenne a törvény életbe 
léptetésének: ennélfogva részemről nem fogadha
tom el. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

E l n ö k : Kívánja a t. ház, hogy szavazásra 
felvétessék a felolvasott inditvány? (Nem szük
séges !) 

Következik a 30-ik szakasz. 
V á l l y i János : T. ház! Mielőtt a 30-ik sza

kaszra áttérnénk, méltóztassanak megbocsátani, 
ha egy észrevételt aj'ánlok a tisztelt ház figyelmébe. 
(Halljvk!) 

E törvényjavaslat 1-ső szakasza szerint meg
szavazta a t. ház, hogy a fenálló rendszabályok 
érvényben tartassanak. Ha e rendszabályokat 
megtekintjük és figyelemmel végig olvassuk, azt 
látjuk, hogy egy elv vonul keresztül az egész 
szabályon, melyből ugy látszik, hogy mester-
míívileg lett összeállítva azon rendszabály , hogy 
t. 1. az minél bonyodalmasabbá tétetvén, ez által 
tágabb tér nyittassák a túlterheltség általi túl
fizetésekre. (Helyeslés a szélső balon.) Ugyanis 
ezen elv még azt is határozottan kifejezi, hogy ha, 
és a mennyiben egyik vagy másik dij vagy ille
ték megszabásánál a fenálló rendszabályok sze
rint az eligazodbatás kétes, azon esetben a legna
gyobb dij szabandó meg. Ebből mi következett? 
Az, t. ház, hogy az egyes polgárok a legnagyobb 
zaklatásoknak, a legméltatlanabb üldöztetéseknek 
lettek kitéve, rajok rovatván a legnagyobb dij. 
Volt ugyan fenbagyva remidiumként, hogy fel
folyamodással élhetnek ; de ezen felfolyamodás 
már magában zaklatás volt, és az eredmény, a 
gyakorlat azt tanusitotta és győzte b e , hogy ily 
alkalmakkal rendesen háttérbe szoríttattak, nem 
nyerhettek igazságos orvoslást. 

Én tehát felhívom a t. ház figyelmét, méltóz
tassék ezen továbbra is fentartandó zaklatások alóli 
menekülhetés tekintetéből egy szakaszt hozni be, 
mely által legalább védettek legyenek az illetők; és 
ha csakugyan van oly illeték, hol eligazodbatás 
nincs, legalább ne az illető egyén zaklatására 
czélzólag, hanem inkább előnyére döntessék 
el az ügy akként, hogy az esetben a kisebb 
illeték rovassék rajok. (Helyeslés a szélső bal olda
lon.) Én ennélfogva részemről egy pótszakaszt 
ajánlanék, mely szerint fejeztessék ki, hogy : 
„kétes esetben a kisebb illeték szabandó meg." 

Lónyay Menyhért pénzügyér: T. ház! Az 
indítványt részemről nem fogadhatom el : mert ha 
az tétetik, hogy minden kétes esetben a kisebb dij 
vétessék, ugy mindenkinek érdekében lesz, minden 
esetet kétessé tenni; ez tehát sok kijátszásra adna 
alkalmat. Egyébiránt, ha valamely kétes eset van, 
miután már 1 V2 év óta fenállanak a jövedéki bíró
ságok, azok itéletileg döntik el az ily kétséges ese-
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tekét. Különben pedig meg vagyok győződve arról, 
hogy a t. képviselő urnák, kinek alkalma volt azt 
tanulmányozni, azon állítása való, hogy a mostani 
bélyegtörvényeknek sok hiánya van; hanem ezt 
azonnal megváltoztatni nem lehet; de gondoskodni 
fog a minisztérium arról, hogy ezen szabályokra 
nézve is a jövő törvényhozás elé törvényjavasla
tot terjeszszen, és akkor a t. képviselő urnák aggá
lyait, kinek e tekintetben szakavatottságán nem 
kételkedem, bizonyára tekintetbe fogom venni. 
(Helyeslés.) 

Csengery Imre jegyző (olvassa a Vállyi 
János indítványozta uj szakaszt:) „Kétes esetben a 
legkisebb illeték szabandó meg." 

E l n ö k : Kérem azon t. képviselő urakat, kik 
ezen inditványt elfegadják, méltóztassanak felál-
lani. (Megtörténik.) Most kérem azokat, kik el nem 
fogadják, felállairi. (Megtörténik.) A többség nem 
fogadja el. 

Csengery Imre jegyző (jBívassa a 30-dik 
szakaszt, mely szó nélkül elfogadtatik.) 

E l n ö k : A t. ház e szerint bevégezte a bélyeg 
és illetékek, valamint a dijak tárgyában beadott 
törvényjavaslatot átalánosságban és részletekben, 
kivéve a 7-dik szakaszt, melynek szövegezésével a 
központi bizottság bízatott meg újból; miután 
azonban a központi bizottság mára a szövegezés
sel nincs készen, a t. ház engedelmével a 7-ik sza
kasz, a központi bizottság szövegezése vétetvén 
alapul, holnap fog tárgyaltatni. 

Napirenden van Csiky Sándor képviselő úr 
határozati javaslata. 

Csengery Imre jegyző (olvassa1). 
Csiky Sándor : T. ház ! Én kifejtettem indo

kaimat, a mikor határozati javaslatomat beadtam, s 
akkor a t. házat arra kértem, hogy a vég szót indit-
ványomra megtehessem. így tehát most, azt hiszem, 
indokolni határozati javaslatomat nem szükséges. 

E l n ö k : A szabályok 35-ik szakasza mondja: 
„Elérkezvén a felvételi idő, az indítványozó kifejti 
indítványát, s a ház szavazás utján elhatározza, hogy 
vajon az indítvány tárgyalás alá vétessék-e vagy 
ne." Ennek következtében méltóztassék a kép
viselő úr jogával élni. 

Csiky Sándor : T. ház! Midőn a t. ház elé 
terjesztettem határozati javaslatomat, elmondottam 
azon indokokat is , a melyek ennek benyújtására 
vezéreltek, s amelyek abból eredtek, hogy belügy
miniszter úr által a hozzá intézett kérdésemre 
adott felelet fölmerült aggodalmaimat el nem 
oszlatta. Mik voltak azon okok, melyek az én ag
godalmamat továbbra is fentartották ? ugyanazon 
alkalommal a t. ház engedelmével előterjesztettem. 
Ha méltóztatnak rendelni, vagy türelme a t. ház-

*) Lásd az Irományok 248-dik számát. 

nak megengedi : abban az esetben ujabban azon 
okokat ismét előadhatom. (Zaj. Halljuk.') 

T. ház! Nekem abban volt legfőbb aggodal
mam, hogy a belügyi országlár úr azt állította, 
miszerint intézkedésének alapja a régi szentesitett 
szokásokban gyökerezik, azokban az általa tör
vényesnek mondott szokásokban, melyeket maga 
a fejedelem is koronázása alkalmával megtartani 
magát kötelezi s egyszersmind mások által is ha
sonlókép megtartatni igéri; tehát, hogy azon szo
kások második törvény hazánkban, s ehhez képest 
szokásban volt az előtt, állítása szerint mindig, 
hogy ha valamely társulat alakult, az a maga alap
szabályait a kormány s illetőleg a felsőség elé 
tartozott terjeszteni, s addig az ideig, míg azok ott 
meg nem erősíttettek, a társulatok nem alakulhat
tak, nem működhettek. 

En megtekintettem, t. ház, hazánknak fenálló 
törvényeit, igyekeztem végig lapozni azok tartal
mát ; de én nem találtam hazám törvényei között 
egyetlen egyet sem olyant, mely a szabad társul-
hatási jogot gátlólag korlátolja , melyben az állít
tatnék, miszerint társulatba nem szabad lépni a 
nélkül, hogy a fejedelem vagy annak kormánya 
engedélyt adjon rája előre és megerősítse azt. De 
ellenkezőleg azt tanultam ki a törvényekből, mind 
a coronatiónális törvény 10-dik szakaszából, 
mind a hármas törvénykönyv 2-dik részének 
3-dik pontjából, hogy a szokások hazánkban törvé
nyes erővel bírnak, a melyeknek megtartására 
maga a fejedelem esküt tenni köteles, de csak az 
olyan szokások, melyek hosszas gyakorlat utján, 
a nép akarata által, a népnek világos beleegyezével 
keletkeznek. I ly módon jöhetnek létre oly szoká
sok , melyek kötelező erővel bírnak; ámde én 
nem találok rá sok példát a történelemben, hogy a 
fejedelem vagy annak kormánya Magyarország 
népét vagy annak képviselő testületét felszólította 
volna az iránt valamikor, tetszik-e neki a társtil-
hatási jogról akként lemondani, hogy addig nem 
társulhatnak, egyéni szabadságukat nem gyako
rolhatják, mig a fejedelem, illetőleg kormánya azt 
nekik meg nem engedi. 

Tehát, hogy ha ilyen eset, ilyen példa nem 
létezik, ebből nem lehet kivonni a belügyi ország
lár urnák, sőt az egyetemes kormánynak azon kö
vetkeztetését , melyet gyakorolt , melyet jogában 
állónak lenni tekintett akkor, midőn a szóban 
forgó pesti demokrata kört fegyveres erővel felosz
latni azért rendelte, mert alapszabályainak 3-dik 
pontját megerősíteni nem akarta ; s ehhez képest, 
mondom, ez volt egyik ok arra nézve, miért nem 
voltam én megnyugtatva belügyi országlár urnák 
nyilatkozata által. 

Tekintettem ezentúl, t. ház, azon gyakorlatot, 
melyre hivatkozott, nem ugy, mint a törvényben 

30* 
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gyökerezettre, mert én azt nem találhattam a tör
vényben gyökerezettnek , hanem ugy, hogy a mi 
történt a nemzetnek mindennapi életében, azt meg
figyeltem. Figyelmet fordítottam az 1848 előtti ese
ményekre ép ugy, mint a 1848 utáni állapotra. 

Én ugy tudom, 1848 előtt is voltak társulatok, 
olyanok, a melyek a kormánynak előterjesatet-
ték alapszabályaikat: ezek lehettek különösen 
nyerészkedési társulatok, s alapszabályaikat a ma
gok jószántából terjesztették föl, s nem azért, 
mintha törvény által lettek volna kötelezve, hanem 
hogy a nyerészkedési intézetekben annál biztosab
ban érhessenek czélt. De abból, hogy itt vagy ott 
egyes gazdasági vagy nyerészkedési társulatok 
ily lépést tesznek, hogy alapszabályaikat megerő
sítés végett a kormány elé terjesztik, nem lehet 
következtetni azt, hogy ez átalános gyakorlat és 
szokás lett volna 1848 előtt. 

De tekintettem a politikai társulatokat is. A po
litikai társulatok köréből, sem 1848 előtt, sem 1848 
után, egyet sem találtam olyant, mely felterjesztette 
volna alapszabályait. 1848 előtt voltak radicalis kö
rök, voltak ellenzéki körök, volt védegyleti társu
lat. Alapszabályokkal mindezek el voltak látva ; 
de alapszabályaikat bár a kormány nem erősítette 
meg, mégis fenállottak a nélkül, hogy a kormány
nak akár működési körükbe belevágni, akár 
létezésöket betiltani csak eszébe is jutDtt volna. 

1848-ban ki nem tudja mennyi társulat ala
kult? Voltakkor demokrata kör, voltak népkörök, 
volt radicalis kör, voltak ellenzéki körök. De 
1848—49-ben ezen társulatok alapszabályai soha 
sem voltak a kormány elé terjesztve; nem is kí
vánta ezt az akkori kormány, mert nem tartott 
attól, hogy emiatt a hazában zavarok keletkeznek, 
a közbátórság megháborittatni és a rend felbon
tatni fog, a mint tettleg is ezen társulatok alaku
lása miatt mind erre igen helyesen számított i s , a 
rend sehol a hazában meg nem bolygattatott, ha
nem a béke és rend ezen társulatok daczára is tel
jes épségben fenállott. 

De ha az 1848 utáni időket veszem, mennyi tár
sulat van ! Van egyenlőségi társulat, van Deákkör; 
és épen csak a demokrata körök voltak azok, me
lyeknek fönmaradását a kormány gátolni jónak 
látta, mig a többi társulatok alapszabályai, nem 
tudom, hogy felterjesztve lettek volna. Valószínű
leg azért, mivel azok fenállását már a rend föl
forgatásával azonosítani eszébe nem jutott. 

Vagy talán az hozathatik ezek ellenében a 
kormány részéről fel, hogy ezeket azért nem gá
tolja működésökben, mert hát ezek loyalis érzel
műek, ezek nem akarnak (Zavart! zavart!) alkot
mányos szabadságot, (Ellenmondás) hanem akar
ják az 1867-iki tőrvényeket. (Nagy zaj.) 

Parancsolta a t. ház, hogy szóljak: (Élénk 
• derültség) engedelmeskedni tartozom. 

Tehát , mondom, t. ház, hogy ezen társulato
kat talán azért nem bolygatja a kormány, mert 
talán némileg annak tagjai is részesek benne, sőt 
talán alakították is azokat, hivatalnokainak sere
géből pedig igen sokak hozzájárulásával keletkez
tek és jöttek létre. S mi ezek czélja? Ezeknek 
köztudomás szerint az a czéljok, hogy az 1867-ik 
évi közös ügyes törvényeket és azok nyomán az 
azóta alakitottakat megörökítsék és a néppel meg
kedveltessék. Ha megörökíthetik, ha megkedvel
tethetik a néppel, ám jól vagyon, senkinek sincs 
legkisebb nehézsége; de viszont ne tegyen a kor
mány nehézséget azoknak se, kik most épen 
azon elvet vallják és támogatják, melyekkel az 
1848-iki törvényeket ők magok is támogadták, 
(Ügy van! Igaz! a szélső balon) és melyeknek alap
ján, ama demokratikus törvények alapján áll maga 
a képviselőház is, maga a kormány is. 

Tehát lételének alapját , a maga esisten-
tiaját koczkáztatja és úgyszólván a magyar példa
beszéd szerint maga alatt vágja a fát, midőn azon 
törvényeknek, melyek lételének életet adtak, a de
mokrata institutióknak , melyek Európaszerte 
egyedül birnak jövővel, ellenére, üldözi a demo
krataköröket, midó'n ezek egyébre nem is töreked
tek, mint a mit szabályaikban kifejezetten állítot
tak, miszerint az 1848-i törvényeket békés alkotmá
nyos utón ujaldg életbe léptetni, és a magok teljes
ségében törvényhozás utján visszaállítani óhajtják : 
hát esedezem alásan, vétkes merény van ebben? 
hát nem szabad egy hazafinak ilyet óhajtani ? kí
vánni ? hát vétkes-e, vétkessé, rendzavaróvá vag-y 
közbátorságot veszélyeztetővé válik-e azon hazafi 
szándék, (Igen! igen! jobbról) a mely ily társula
tokban alakult ? Hisz ezt még az 1861-ki feliratok
ban is kifejezte az összes képviselőház az összes 
nemzet öszhangzó érzelme éskivánata által, és tol
mácsolta jelesen azt, mikép egyéb kapcsot Ma
gyarország és Ausztria közt nem ismer, mint a per-
sonal uniót. 

Kifejezi ama társulat, hogy az 1848-ki törvénye
ket a maga egész teljességében megerősíteni, elis
merni és életbe léptetni követeli. Tette ezt 1861-ben 
az országgyűlés, és amaz országgyűlésnek a mos- -
tani kormányférfiak is tagjai voltak. Dictióíkat, 
melyeket oly fényes hazafiúi szellemtől áthatva 
tartottak, meg lehet tekinteni mindenkinek, ki kí
vánja, az országgyűlési naplóban, bizonyságul ar
ról, hogy ugyanazonosak voltak érzelmeink, hogy 
a miénk azon időtől óta is, és illetőleg azoké, kik a 
demokrata alkotmányt a maga teljében óhajtották 
és óhajtják, hogy azoké azon idő óta is az maradt, 
mint volt akkor, és hogy követték a Lustkandlnak 
Deák Ferencz képviselő úr által közjogi szempont-
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ból czáfolatul adott feleletnek elvét, amely röpirat 
országszerte ismeretes, és mely bizonyára nagyon 
kapós volt, és magasztalták is érte Deák Ferenczet 
s égig* emelték, s csak ennek tulajdoníthatta hírne
vét s azon nagy népszerűséget, (Dehogy!) milyen
nel kevés honfi dicsekedhetett e hazában és dicse
kedhetik. {Zaj. Eláll! Dologra!) Ez is a dologra 
tartozik. 

Méltóztattak parancsolni, hogy beszéljek: 
nekem tehát ez kötelességem. (Derültség.) 

Tehát, mondom, azon röpirat Magyarország 
közjogát oly alapos ismeretekkel, oly tárgyavatott
sággal és oly diplomatiai magas értelmet, szelle
met tanúsító lelkesültséggel volt irva, hogy annak 
minden szavára minden igaz hazafi rá esküdhetett 
bátran, hogy az igaz. A demokrata körök pedig 
ezen röpirat szellemének, érzületének kifolyása. 
Ha most már maga a szerző' is mást lát jobbnak, 
az az 6' dolga; de azt nem kivánhatja sem ő, sem 
pártja, sem a kormány, hogy minden ember érzü
lete kiforduljon sarkából egy pár hónap alatt. 
(Derültség.) 

A demokrata körök tagjainak, kiknek sorába 
én is tartozom, (Éljen!) érzelmei ma is ugyanazok, 
melyek voltak. Az én győződésem nem változ-
hatik ; az én győzó'désem okoknak, politikai 
okoknak, ha olyanok felmerülnek, enged; de ala
posaknak, győzó'knek kell lenniök; ilyeneknek 
a közérdek szempontjából örömmel hódolok s elol
tok meghajlok; de oly okok, melyek győződésem-
mel össze nem hangzanak, melyek előttem eró'tel-
jességgel nem bírhatnak, oly okoknak soha sem 
engedhetek. (Helyeslés. Derültség a jobb oldalon. 
Még sem elég?) 

Ehhez képest a kormány eljárását szokásokra 
nem alapithatván, gyakorlatra nem levén képes 
hivatkozni, oly gyakorlatra, mely nép gyakorlat
nak vagy nemzeti gyakorlatnak nevezhető volna, 
mely tekintélylyel biztat és bír: ennélfogva nem 
voltam én megnyugtatva miniszter úr felelete ál
tal, és ennélfogva belőle semmi pártkérdést, sem 
kormánykérdést csinálni nem akarok. {Zaj.) 

Kijelentettem a t. háznak határozati javasla
tom beadása alkalmával, hogy ez nagyobb fontos
ságú kérdés az én felfogásom szerint, mert ettől 
az egyéni szabadság és az ettől elválaszthatlan 
társulati szabadság1 van föltételezve. Ha ez meo-tá-
madtatik, akkor ugyan senki a dolognak ismere
tével bíró embert széles e földön nem képes sem 
meggyőzni a felől, hogy itt még alkotmány van : 
mert az alkotmánynak első alphája az, hogy az 
egyéni szabadság tulajdona legyen minden polgár
nak. Micsoda egyéni szabadság az, ha már társam
mal nem társalkodhatom ? ha én a közjó előmoz
dítására, akár hasznot hajtó,akár politikai szempont
ból nem érintkezhetem ? Ez nem szabadság! ez 

nem alkotmányosság! ez rabszolgaság*! (Ugy van! 
a szélső bal oldalon. Nevetés a jobb oldalon.) 

Es mivel én azt értettem a miniszter uraktól 
magoktól számtalan izben kimondatni, hogy az 
1848-iki törvények helyreállíttattak, s hogy en
nélfogva itt e hazában alkotmányos élet és szabad
ság van; ha van szabadság e hazában(

r: azt kíván
tam és azt kivánom ma, hogy annak alphája s 
első kezdő betűje, melyet képez az egyéni és tár
sulati szabadság, ne tagadtassék meg: mert ha 
megtagadtatik, én is kénytelen vagyok, vérző lé
lekkel ugyan, megtagadni, hogy itt sem szabadság, 
sem alkotmány nem létezik. (Helyeslés a szélső ba
lon) és a sok czifra beszédek és lapirók czikkei, a 
kik fizetésért kötelezték magokat ily ámításnak el-
hitetésére, csak üres szavak: mert ámítás az, hogy 
társulati és egyéni szabadság nélkül alkotmányos 
élet létezhetnék. (Zaj. Derültség jobbról.) 

T. ház! Még annyit akarok hozzátenni — (Még 
is lesz f) miután nem akarom fárasztani a t. ház 
türelmét — méltóztassanak kissé körülnézni az or
szágnak határain. It t van a szomszéd Ausztria, 
Ez, úgynevezett alkotmányos állam, csak néhány 
év óta kezdett lenni. És mit tesznek ők ? Demo
krata köröket alakítanak. Ugyan jutott-e az ottani 
kormánynak eszébe meggátolni azokat ? Midőn a 
reichsrath együtt ült, Bécs szomszédságában Neu-
stadtban 5 és több ezer ember, mind demokrata 
körök tagjai, gyűlt össze a felett értekezni és 
azon nagyfontosságú politikai kérdések felett ta
nácskozni és határozni, a melyek épen a reichs-
rathban tárgyaltattak és a személyes szabadság 
és a kormány felelősségére vonatkoztak. Említem 
a távolabb eső Németországot: nézzük ott Ham
burgban, vagy akármelyik államban, nemde min
denütt nyomai vannak a demokrata köröknek ? 
nem mindenütt léteznek-e demokrata körök ? Néz
zük Csehországot: Raudnitzban 10 ezer emberből 
álló népgyűlés jött egybe, épen a legfontosabb 
kérdések feletti tanácskozás végett. Jutott-e eszébe 
a kormánynak őket megakadályozni ebben ? ve
tett-e legkisebb gátot a tekintetben, hogy azon 
politikai kérdések felett értekezhessenek és társa
loghassanak ? Mindezeket nem cselekedte; és nem 
cselekedvén, épen ezen eset adta magát elő, ezen 
—• bár ne történt volna — eset: mert ha a kor
mány, melyet én erősnek, tiszteletben tartottnak 
és bizalmat bírónak óhajtmék, mondom, ezen 
esetben a kormány tiszteletben tartotta volna má
sok jogait, akkor tiszteletben tartattak volna az ő 
jogai is, és akkor nem kellett volna ily erőszakos 
eszközökhöz folyamodnia, mert ily eszközök által 
a tiszteletet elérni soha sem lehet. 

Ezek voltak körülbelül indokaim, t. ház, me
lyeket akkoron határozati javaslatom beadása al
kalmával előadni szerencsés voltam. 
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Fentartom magamnak az utolsó szót. (Ne
vetés.) 

E l n ö k : Miután a szabályok 32. szakasza ér
telmében indítványozó úr kifejtette indítványát: 
legelső kérdés az, kívánja-e a t. ház ezen indít
ványt tárgyalni? és ez szavazat utján döntendő 
el. Ennek következtében, kérem azon képviselő
ket, kik Csiky Sándor képviselő úr indítványát 
tárgyalni kívánják, méltóztassanak felállni. (Meg
történik.) Most méltóztassanak felállni azok, kik 
az indítványt tárgyalni nem akarják. (Megtörté
nik.) A ház többsége az inditványt nem kívánja 
tárgyalni. 

Napirenden van Bobory képviselő úr határo
zati javaslata. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa Bobory Ká
roly határozati javaslatát1). 

B o b o r y K á r o l y : T. ház S A házszabályok 
értelmében feladatom jelenleg nemievén indokolni 
határozati javaslatomat, hanem csupán csak kifej
teni azt ; egyébiránt is látván a már eddig tett 
nyilatkozatokból, hogy a t. ház nincs a türelem 
hangulatában; (Ellenmondás) és miután azt hiszem, 
hogy határozati javaslatom oly világos, hogy azt 
bővebben értelmezni, kifejteni nem szükséges: 
egyedül csak ajánlva a t. háznak annak tárgyalá
sát, indokolását fentartom magamnak azon időre, 
ha a t. ház annak tárgyalását elhatározza.(Helyeslés.) 

Tisza K á l m á n : U g y tudom, t. ház, ezen 
inditvány napirendre van tiizve, és azt gondolom, 
hogy most fogjuk tárgyalni. (Előbb szavazzunk!) 
Tehát tessék szavazni. 

E l n ö k : Arra nézve, hogy tárgyaltassék-e 
vagy ne ? a t. ház fog határozni; és én kötelessé
gemnek tartom szintén, mint előbb, megkérdezni 
a t. házat : akarja-e most tárgyalni vagy nem? 
Kérem azon képviselőket, a kik jelenleg akarják 

' ) Lásd az Irományok 252. számát. 

; tárgyalni, méltóztassanak felállni. (Megtörténik.) 
| Kérem, méltóztassanak most felállni azon képvi-
! seló'k; a kik nem akarják tárgyalni. (Megtörténik) 
'• A többség nem akarja tárgyalni. 

Az ülés elején beadott szavazatok eredménye 
fog felolvastatni. 

| Ráday Lász ló gr. j e g y z ő : Van jelenleg e 
j házban igazolt képviselő 403. Beadatott 268 sza-
| vázat; távol volt 134 képviselő; elnök nem szava-
; zott: és ez összesen 403. Legtöbb szavazatot nyer-
i tek a következők: Ivánka Imre 253-at, Klapka 
; György 240-et, Hollán Ernő 236-ot, Horváth La-
| jos 234-et, Perczel Mór 233-at, Hertelendy Kál-
\ mán 209-et, Kemény István b . 207-et, Justh Jó-
I zsef 204-et, Kerkapoly Károly 201-et, Zichy An-
; tal 198-at, Bittó István 193-at, Várady János 
j 191-et, Szabó Imre (zalai) 188-at, Huszár Károly 
\ b. 151-et. A többi szavazat kisebb-nagyobb szám-
; mai több felé oszlott. 
| Elnök: Kivánj db a t. ház a kérvényi bizott

ság jelentését tárgyalni? (Felkiáltások: Holnap!) 
| BÓniS S á m u e l : Az osztályokban most tár-
i gyaltatnak a közvetlen adók iránti törvényjavas
l a t o k : tán jó lenne, hogy mig az osztályok be 
| nem végzik a munkálatokat, addig a ház ne jő-
' jön össze, mert nincs idő, mikor tárgyalja végzen-
I dőit. (Helyeslés) 

E l n ö k : A mint rendelkezni méltóztatik ; de 
j a házszabályok értelmében a kérvényi bizottság 
| tárgyalásai csakugyan felveendők, mert oly ha-
\ lomra gyűlnek össze, hogy egyszerre igen sok 
í időt vesznek igénybe, s ha most nem méltóztatik 
| is, de holnap okvetlen tárgyalni kell. 
i Kérem a, megválasztott honvédelmi bizottság 
| tagjait, hogy ma délután 5 órakor alakulás vé-
[ gett az Akadémia épülete termében összegyűlni 
1 méltóztassanak. 

! Az ülés végződik d. u. 1V2 órakor. 




