
CCLVffl. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Július 9.1868.) 861 

1868. július 9-én 

S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

T á r g y a i : A kormány felel Hodosiu József és társai interpellatiójára a nemzetiségi kérdés ügyében. Kérvények mutattatnak 
be. A dobányjövedék, lottojövedék, szeszadó, seradó, czukorado, bor- és huafogyasztáei adó, s az arany és ezüst árúk fémjelzése iránti 
törvényczikkek szentesittetvén, kihirdettetnek. Simonyi Ernő határozati javas-latot ad be Asztalos János és Madarász Vilmos elfogása 
miatt. A házadó iránti törvényjavaslat részletes tárgyalása tovább foly s bevégződik. Hcfmann Pál föltétescn igazoltatik. A pénzügy
miniszter 1867-bel i magyar pénzeket bocsát a képviselőház rendelkezése alá. Két helyettes jegyző választása haíaroztatik el. A pénz
ügyi bizottság előterjeszti jelentését a jövedelemadó iránti törvényjavaslatról. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy 
Gyula gr,7 Eötvös József o., Lónyay Menyhért; ké
sőbb Gorove István, Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/i órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Mihályi Péter jegyző úr fogja ve
zetni ; a szólani kívánókat Ráday László gr. jegyző 
tir jegyzi. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Mihá ly i Pé ter j e g y z ő (olvassa a július 8-án 

tartott ülés jegyzökönyvét?) 
Csiky Sándor: T. ház! Nem tudom, jól ér

tettem-e ? hanem ugy vettem ki, hogy a jegyző
könyvben egy szó hiányzik, mely a dolog érde
mére nézve értelmet ad. Jelesen tegnap a konstan
tinápolyi magyar gyarmatosok nevében és kérel
mére egy határozati javaslatot adtam be, melynek 
tárgyalása elhalasztásából káros következmények 
bekövetkezését látván, méltóztatott elfogadni a t. 
ház azt. hogy a kérvényi bizottság által e dolog 
sürgetősen tárgyaltassék : ezt kérném beletétetni, 
a mennyiben ez tegnap ugy fogadtatott el. 

E l n ö k : A jegyzőkönyv a képviselő úr kí
vánsága szerint fog kiigazittatni. 

A jegj'zőkönyv tehát hitelesíttetik. 
Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: 

T. ház ! Távollétem alatt egy interpellatio nyújta
tott be Hodosiu József és több képviselő úr által 
az összes minisztériumhoz a nemzetiségi kérdés 
tárgyában. A t. képviselő urak kijelentik ezen in
terpellatio szövegében, hogy azon körülmény, 
hogy a kiküldött bizottság javaslatát még be nem 
adta, aggodalmat gerjeszt bennök az iránt, hogy 
a minisztériumnak vagy a háznak talán egyátalában 
nincs szándékában a nemzetiségi kérdésre nézve 

K É P V . H. NAPLÓ. 1865 /e- VIII. 

ellenkezőleg, a törvényja-
megakadályozása. Igaz, 

törvényjavaslatot terjeszteni a ház elé; e tekintet
ben tehát azon kérdést intézik az összes miniszté
riumhoz : való-e, hogy a minisztérium akadályozta 
és akadályozza a bizottságot a javaslatnak előter
jesztésében? és fog-e a minisztérium intézkedni az 
iránt, hogy ezen akadály megszűnvén, a bizottság 
mentül elébb a ház elé terjeszsze javaslatát? 

T. ház ! E kérdésre válaszolókig* mindenek 
előtt szükségesnek tartom határozottan visszauta
sítani azon föltevést, mintha a minisztériumnak 
bármikor is szándékában lett volna, adott szavával 
és a ház határozataival 
vaslat előterjesztésének 
hogy egy időben a minisztérium felszólította a bi 
zottságot, függesztené fel rövid időre munkálko
dását, azon egyszerű okból, mert a minisztérium 
minden oldalról el levén foglalva, attól tartott, 
hogy ezen nagyfontosságú tárgy előbb kerül a ház 
elé, mintsem a minisztérium magát annak min
den részleteire nézve tájékozhatta és azt kellőleg 
tanulmányozhatta volna; ez azonban már régebb 
ideje, hogy történt, s a minisztérium teljesen ké
szen van akár a bizottságban, akár a házban eb
beli nézeteit előadni: a minisztérium részéről tehát 
e tekintetben semmi akadály nem forog fen. 

A mi a bizottságot illeti, a t. képviselő urak bi
zonyosai], ugy mint az egész ház, tudni fogják, hogy 
a bizottság működése megszakasztatott és hogy 
azt jelenleg folytatni nem képes : annak igen egy
szerű oka van, t. i. az idő hiánya. Tudja a t. ház, 

I hogy a bizottság tagjai meg vannak osztva három 
bizottság között: a horvát országos bizottság, a 
pénzügyi bizottság és a védrendszer tárgyában 
működő bizottság között. Ha tehát azt kívánná a 
t. ház, hogy a nemzetiségi tárgyban kiküldött bi
zottság rögtön folytassa működését, akkor nem 
lehetne másként eljárni, mint egy más bizottságot 
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választani, a mit . azt gondolom, senki sem fog 
czélirányosnak ismerni. 

Én tehát azt hiszem, a bizottságnak annyi 
időt minden esetre hagyni kell, hogy ezen el nem 
halasztható tárgyakat előbb bevégezhesse. {Helyes
lés.) Tehát a minisztérium s — ugy gondolom — 
a bizottság részéről is tökéletesen megnyugtatha
tom a t, képviselő urakat az iránt, hogy ezen kér
dés, ha a t. képviselő urak — a miben kétkedni 
nem akarok —• épen oly melegen és ö'szintén 
óhajtják annak kiegyenlítését, mint a minisztérium 
és a bizottság: minél előbb és pedig kölcsönös 
megnyugvásra fog eliutéztethetni, (Helyeslés) hogy 
e tekintetben semmi akadály sincs a kormány ré
széről, s hogy a kormány, habár a napot nem ha
tározhatja is meg — a mi mindig téves eljárás olyan
kor, mikor egy bizottság teendői felett nem rendel
kezhetik — nem csak hogy nem akarja e törvény
javaslat előterjesztését akadályozni, hanem azt 
melegen óhajtja, és minden esetre megmaradt azon 
már előbb adott Ígérete mellett, hogy e kérdés 
minél előbb, minden esetre pedig még ezen ülés
szak alatt tárgyaltassék és bevégeztessék. {He
lyeslés.) 

Hodos iu Józse f : T. ház! Ha csak magam 
írtam volna alá az interpellatiót a nemzetiségi 
ügyben, {Halljuk! Zaj) mondom, ha csak magam 
írtam volna alá az interpellatiót, melyet az összes 
minisztériumhoz intéztünk, a feleletet rögtön meg
adhatnám; de minthogy azt többen irtuk alá, ugy 
hiszem, hogy a feleletet nem adhatjuk meg ma, 
mielőtt tanácskozás és tanulmányozás alá nem vet
tük az igen t. miniszterelnök úr adott feleletét. Ha 
csak magam irtam volna alá, akkor, mondom, én 
még ma kimondhatnám meg-vagy meg nem elége-
désemet. {Jobbról: A ház meg van elégedve és ez 
elég!)Megvallom őszintén, miután az interpellatiót 
ezelőtt három héttel adtuk be, én legalább a ma
gam részéről azt vártam volna, hogy vagy a kor
mány a felelet helyett kész törvényjavaslattal jön 
a ház elé, vagy pedig a nemzetiségi bizottság fog
ja a maga törvényjavaslatát a ház asztalára leten
n i : mert mind azon ígéret s mind azon akadályok, 
melyeket a t. miniszterelnök úr felhozott, csak ste-
reotyp kiadása az eddig annyiszor tett Ígéreteknek 
és akadályoknak. Mint mondám, részemről nem 
mondhatom ki most megelégedésemet vagy meg 
nem elégedésemet, {Felkiáltások: Nincs rá szükség!) 
hanem többi társammal ez iránt tanácskozván, 
feleletünket majd együtt adjuk be. 

Papp Zsigmond: T. ház ! Ugy hisz em, e ház
ban senki sincs, a ki nem volna áthatva azon ma
gasztos érzelmektől, hogy e hazának sorsa, bol
dogsága, felvirágzása nagyban függ a nemzetiségi 
kérdésnek sikeres megoldásától. {Felkiáltások : 
Ugy van!) Ugy hiszem, senki sem kívánhatja, 

hogy a súrlódások, melyek itt-ott felmerülnek, mi
nél hamarabb véget ne érjenek. Hiszen mindenki 
teljes meggyőződéséből azt kívánja, hogy minél 
előbb felépíttessék a Concordia nagy temploma, 
hol mint testvérek együtt megférhessünk s egy
mást boldogíthassuk. E szempontból indulva ki, 
azt is tudom, hogy mindenki kívánja ezen kérdés
nek minél előbbi megoldását, {Fölkiáltások: Ezt 
már hallottuk!) és örömmel üdvözlöm a miniszté
rium azon kijelentését, hogy még ezen ülésszak 
tartama alatt meg fog történni ezen nagyszerű 
kérdésnek sikeres és megnyugtató megoldása. 
Nem vagyok hivatva arra, hogy ezen interpella-
tióhoz mind azok nevében szóljak, kik aláírták ; 
de igen is felhíva érzem magamat felszólalni, midőn 
megnyugtatást találok azon kijelentésben , hogy 
ez csakugyan meg fog történni. Századok muhak 
el, sok idő lefolyt és e kérdés még is eldöntetíenüí 
maradt; tehát ha egy kis időt várunk, ugy hiszem, 
hogy semmit sem vesztünk. {Ugy van!) 

Itt egyébként a tárgyra nézve a kijelentés 
tekintetéből van észrevételem. {Halljuk!) Kijelen
tetik egy részről az, hogy azon bizottság, mely 
már kineveztetett, tovább is működjék, vagy pedig 
más alternativumként az állíttatik föl, hogy uj bi
zottság alakittassék. Én ez utóbbit el nem fogadha
tom, nem pedig azért, mert a kik eddig működ
tek, már bele tanulták magokat az ügybe, és 
habár vannak vagy lehettek olyanok, kik ebből 
stúdiumot nem formáltak, de kölcsönös értekezés 
által annyira megértették ez ügyet, hogy ha uj 
bizottság fogna választatni, az minden esetre hát
ráltatná az ügy menetét. 

Én pedig, miután az egész ház meg van győ
ződve arról, hogy ezen ügyet hátráltatni nem sza
bad, indítványozom: mondja ki a ház határozati-
lag kívánságát az iránt, hogy minél előbb, még 
ezen ülésszak alatt óhajtja ezen ügyet eldöntetni. 
Ezzel, ugy hiszem, meg lesznek elégedve az inter
pelláló képviselő urak. 

E l n ö k : A t. ház nem egy alkalommal, ha
nem sokszor nyilvánította már azon komoly szán
dékát, hogy e fontos és nehéz kérdést megoldatni 
kívánja és óhajtja. {Ugy van! Igaz!) U g y gondolom, 
ha azokhoz, miket miniszterelnök úr e tekintetben 

! ismételt, azon hozzátevés, hogy e kérdés ezen ülés-
! szak alatt meg fog oldatni, jegyzőkönyvbe megy, 
; elég lesz téve képviselő úr kívánságának. {Atalános 
j helyeslés.) 

Bemutatom az idő közben beérkezett kérvé
nyeket. 

Temesvár városa közönsége magyar püspök-
| eég felállítása és a magyar nyelvnek szertartási 
! nyelvvé emelése iránt Hajdu-Dorog városa által az 
\ összes ó-hitü magyarok népgyülése következtében 

beadott felterjesztést pártoltatni kéri. 



CCLVIII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Július 9. 1868.) 363 

Székelyhíd mezőváros több birtokosa az ér-
mihályfalva-székelyhid-diószeg- és nagy-váradi 
szárnyvonal kiépítését kamatbiztositás mellett kéri 
megállapittatni. 

E két kérvény a kérvényi bizottsághoz téte
tik át. 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: 
T. ház ! Van szerencsém jelenteni, hogy ő felsége 
idő közben a következő törvényjavaslatokat mél
tóztatott szentesitni: a dohányjövedékről, a lotto-
jövedékről, a szesz-adőról, a bor- és husfogyasz-
tási adóról, az arany és ezüst áruk finomsági tar
talma ellenőrzése és fémjelzéséről, a ser- és a czukor-
adóról szólókat. Kérem a t. házat, méltóztassék e 
törvényczihkek kihirdetését elrendelni. 

E l n ö k : Jegyző úr fel fogja olvasni. 
Ráday Lász ló gr. j egyző (olvassa a szen

tesitett íörvényczikkeketJ). 
E l n ö k : Következik a földadótörvényjavaslat 

harmadik fölolvasása. 
Ráday Lász ló gr . j e g y z ő (olvassa a tör

vényjavaslatot.) 
E l n ö k : Fel levén olvasva harmadszor is a 

földadó-törvényjavaslat, a kik azt, ugy a mint fel
olvastatott, pártolják, méltóztassanak felállani. 
(Megtörténik.) A többség elfogadja. 

Mind a most kihirdetett szentesitett törvé
nyek, mind pedig a most elfogadott törvényjavas
lat, ez tárgyalás, azok kihirdetés végett, a felsőház
hoz Ráday László gróf jegyző úr által át fognak 
vitetni. 

Most hitelesítés végett ajegyzőkönyvnek erre 
vonatkozó kivonata fog felolvastatni. 

Mihály i Péter j e g y z ő (olvassa a jegyzőkönyv 
illető pontjait.) 

E l n ö k : Minek előtte napirendre térnénk. 
Simonyi Ernő képviselő úr határozati javaslatot 
terjeszt elő. 

Simony i Ernő: T. ház! Néhány nap előtt 
a bel- és igazságügyi miniszter uraknak interpella-
tiómra adott válaszából az tűnt ki, hogy két ha
zánkfia, Asztalos János és Madarász Vilmos . . . 
(Felkiáltások: Mondja: tisztelt barátunk, elvtársunk ! 
Térjünk napirendre '.) 

E l n ö k : Az interpellatiónak és indítványok
nak helyök van az irományok bemutatása után; 
Simonyi úr interpellatióra jelentkezett: kérem a 
t. házat, méltóztassék őt kihallgatni. 

S i m o n y i E r n ő : . . . nevezett két hazánkfia 
ellen (Felkiáltások: Derék hazafiak!) hütlenségi 
per indíttatott a királyi ügyek igazgatója által. 
(Felkiáltások : Criminális per!) 

Azon t. képviselők, kik az 1848 előtti időkben 
részt vettek a magyar országgyűlésen, azok, ugy 

' ) Lásd az Irományok 275 — 281-dik eeámait. 

hiszem, mindnyájon, a kik a magyar történelmet 
tanulmányozták, tudni fogják, hogy a m.igyar 
országgyűlés mindig a legnagyobb figyelmet for
dította olyan perekre, melyek a hatalom nevében 
egyes polgárok ellen politikai okokból indíttattak. 
(Felkiáltások: Ez nem politi.ai per!) A magyar 
országgyűlés mindig a legnagyobb figyelemmel, 
a legnagyobb féltékenységgel kisérte ezen pere
ket, és őrködött, hogy azokban a törvények a leg-
szigoruabban megtartassanak. Ezt tette a magyar 
országgjmlés, mert tudta, hogy az alkotmány fő 
biztositéka abbau fekszik, hogy a hatalom az or
szágnak egy polgára ellen sem járhat el máskép, 
mint szigorúan a törvény korlátai közt. 

Meg vagyok győződve, uraim, hogy e ház
ban senki sincs, ki ne kívánná és ne érezné 
azon kötelességét a háznak, hogy a törvényeknek 
szigorú fentartására ügyeljen most is, midőn a 
hatalom részéről egyes polgárok irányában per 
indíttatik politikai okok miatt. (Felkiáltások jobb
ról: Criminális ok miatt!) Mondom, politikai ok
nál fogva, mert a belügyminiszter urnák adott 
válaszából az tűnt ki, hogy hütlenségi per indítta
tott nevezett hazánkfiai ellen. 

A hütlenségi perek iránt pedig különösen 
nagy figyelemmel volt a magyar törvényhozás és 
több törvényben egyenesen és világosan megha
tározta az eljárást, mely az ily perekben köve
tendő, így a hármos törvénykönyv első részének 
IX-dik czikke azt mondja, „hogy senki, ha csak 
előbb idézve és perbe híva, és a törvénykezés 
rendé szerint elitélve nem lenne, személvében bár 
kinek folyamodására vagy vádjára avagy kérésére 
sehol és senki által le ne tartóztassák." Későb
ben, midőn a belviszonyok okot adtak rá, 1618-
ban ismét egy uj törvényczikket hozott az ország
gyűlés, melylyel ezen jogot újra biztosítani kí
vánja. A 14-dik törvényczikk ugyan is azt mondja: 
„hacsak valaki törvényesen meg nem idézte
tik és szokott törvényes rend szerint el nem magasz
taltatik, senki személyében vagy birtokában semmi 
szín alatt meg- ne károsittassék." Az 1715. VII. 
törvényczikk különösen a hütleségi perekre vo
natkozólag azt mondja : „ csupán a kegyetlen lá
zadás, t. i. crimen atrocis perduellionis, vagy felség
sértés esetét kivéve, az elfogatás előtti idézés, Ma
gyarország közhatósági jogánál fogva minden más, 
még a hütlenségi bűnt tárgyazó esetekben is, min
denkor megtartandó és semmi szín alatt elmellőz
tetnie nem kell." Az 1723. I. törvényczikk végre 
azt mondja: „hogy senki meg nem idézve, kellő 
törvényes eljárás mellett el nem marasztalva, sem 
személyében, sem birtokaiban semmi módon ne 
károsittassék, azt az ország és csatolt részek K. K. 
R. R.-dei ő királyi felsége megegyezésével mjg-

I állapították." 
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Ezen törvényekből világos, hogy senkit hú't-
lenségi bün miatt elfogni nem szabad, mig meg
idézve és rendes birái által elmarasztalva nincs. 
A t. miniszter úr nyilatkozatából pedig az tűnik 
ki, hogy Asztalos János és Madarász Vilmos, kik 
ellen hütlenségi per indíttatott a királyi tábla 
előtt, már három hónap óta Pest megye börtöné
ben fogva vannak. 

Hiszem, t. ház, hogy bármi legyen is vége 
azon pernek, mely most megindittatott, a t. ház 
kötelességének fogja ismerni, őrködni a felett, 
hogy addig, mig a törvényes bíró ítéletet mond ez 
ügyben, a törvények adoministrationalis utón 
meg ne sértessenek. Ezen czélból bátor vagyok egy 
határozati javaslatot a ház elé terjeszteni, mely
nek czélja az, hogy ezen vádolt honfitársaink ad
dig, mig a bíró által el nem ítéltetnek , szabad 
lábra bocsáttassanak, (Zaj jobbról) hogy szabad 
lábon védelmezhessék magokat. Mindenki tudja, 
t. ház, hogy mily különbség egy vádlottra nézve, 
ha szabad lábon vagy mint rab védelmezi magát. 
(Zaj. Felkiáltások: Jó lielyen vannak azok! ügy kell 
nekik /) 

Jelen alkalommal is azokból, miket a közbe
szólóktól hallok, de különben már más alkalommal 
ise házban emiittettek és a hírlapokban is számta
lanszor ismételtettek, azt értem, hogy azon emberek, 
kik itt szóban vannak, nem jó jellemű emberek. 
(Igaz! ügy van!) Meglehet, t. ház, hogy ez ugy 
van; én egyiket sem ismerem, egyikkel sem vol
tam semmi összeköttetésben, (Ne is kívánja!) és 
valószínűleg ezentúl sem leszek; de engedje meg 
nekem a t. ház, hogy ünnepélyesen kimondjam, 
hogy helytelen és illetlen eljárásnak tartom, akár 
a hírlapoktól, akár az egyes képviselőktol, ha oly 
ember jelleme ellen szólnak, ki bíróság előtt áll, 
s a birói Ítéletet ily közbeszólásokkal a vádlot
tak jellemének rontásával előre is praeoccupálják. 
Elég szerencsétlenség, uraim, ha valaki fej- és jó
szágvesztési perben állíttatik bíróság elé; a feleba
ráti szeretet és emberség megkívánja, hogy ügyét 
ne igyekezzünk kárositani az által, hogy múltjára 
és előbbi életére, mely jelenleg kérdés alatt nincs, 
olyanokat mondjunk, mik a birót ellene előítélet
tel tölthetnék el. 

Engedje meg a t. ház, hogy határozati javas
latomat felolvassam. (Olvassa:) „Tekintve, hogy a 
oel- és igazságügyi miniszter urak folyó hó 1 én 
e házban tett nyilatkozataik szerint Asztalos János 
és Madarász Vilmos honpolgárok ellen, kik a kir. 
ügyek igazgatója rendeletéből jelenleg Pest megye 
börtönében le vannak tartóztatva, hütlenségi kere
set indíttatott légyen a kir. tábla előtt, melynek 
megkezdése és tárgyalása folyó hó 13-ra lett ki
tűzve; tekintve, hogy a l l l - a s t könyv I. 9.czime, 
1618. XIV. 1715. VII. 1722. V. törvényezikk hi 

vatolt rendelete szerint a hütlenségi bűnért bepe
reltek csak előleges idézés és birói elmarasztalás 
után lennének letartóztathatok: az igazság-, illető
leg belügyminiszter urak oda utasíttatnak, misze
rint a fennevezett vádlottak irányában az idézett 
törvények pontos megtartását eszközöljék.u 

Miután pedig ezen per, mint belügyminiszter 
úr itt kinyilatkoztatta, jövő hétfőn fog felvétetni, 
arra kérem a t. házat, hogy e határozati javaslat 
kinyomatását elrendelve, azt a legközelebbi idő
ben, ha lehetséges, még a per felvétele előtt tár
gyalásra felvegye. (Fölkiáltások: Fontosabb dolgaink 
vannak !) 

Mihá ly i P é t e r j e g y z ő (olvassa Simonyi Ernő 
határozati javaslatát.) 

E l n ö k : Ki fog nyomatni 2) és annak idejé
ben a t. ház kívánsága szerint tárgyalás alá fog 
vétetni. (Zaj. Nem tárgy aljuk!) A ház szabályai azt 
rendelik, hogy az indítvány vagy határozati ja
vaslat kinyomatik. és akkor a t. ház nyilvánítja, 
kivánja-e tárgyalni vagy sem. Mikorra méltóztatik 
tehát napirendre kitűzni ? (Szombatra!) 

Besze JánOS: Januáriusba '. Soha! 
E l n ö k : Indítvány tétetett szombatra: mél

tóztatnak elfogadni ? 
Gajzágó S a l a m o n : A házszabályok 34-ik 

szakasza azt mondja : „Ha oly indítvány terjeszte
tik elő, mely nem törvény alkotását czélozza, fel
vételi ideje raeghatároztatván, az alatt kikinyo-
matik és a tagok közt szétosztatik." A 25. szakasz 
pedig azt tartalmazza: „Elérkezvén a felvételi idő, 
az indítványozó kifejti indítványát, s a ház 
szavazás ufján elhatározza, ha vajon az indítvány 
tárgyalás alá vétessék-e vagy ne ?" Ha tehát a t. 
ház napirendre tűzi is a határozati javaslatot, még 
abból nem következik, hogy okvetlenül tárgyalni 
fogja; hanem ha elkövetkezik a felvétel ideje, ak
kor határoz felette a ház, tárgyalni kívánja-e vagy 
nem. Azt hiszem, napirendre csak akkor fog kitü-
zetni, ha kinyomatott, és a mostani napirend be 
lesz fejezve. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Napirendre vannak tűzve az egyenes 
adók iránti törvényjavaslatok; azok után rnéltóz* 
tatnak-e mindjárt ezen határozati javaslatot fel
venni ? (Igen.') Tehát ki fog nyomatni, és mihelyt 
a napirendre kitűzött tárgyak, t. i. az egyenes 
adók iránti törvényjavaslatok befejeztetnek, azon
nal felvétetik. (Helyeslés.) 

Következik a napirend szerint a házadó iránti 
törvényjavaslat 25. szakaszának tárgyalása; mi
előtt azonban ebbejbele bocsátkoznánk, a központi 
bizottság előadója Zichy Antal úr némi felvilágo
sítást fog nyújtani a törvényjavaslat 4. és 8. sza
kaszára nézve. 

' ) Lásd az Irományok 282-dik számát. 
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Zichy Antal előadó: A központi bizottság, 
tegnap nyert megbízatásánál fogva, újra tanács
kozás alá vette a 4. és 8. szakasz szövegezését, és 
tanácskozván a pénzügyminiszter úr e czélra meg
bízott közegeivel, azoknak is teljes belenyugvásá
val, a következő szerkezetet bátor e két szakaszra 
nézve öszhangzólag ajánlani. 

A 4. szakaszra nézve: „Azon városokban és 
községekben, hol a tényleg bérbe adott lakrészek, 
t.i. szobák és boltok száma legalább felét képezi," 
stb. A többi meg volna hagyandó az eredeti szer
kezet szerint. 

A 8. szakaszra nézve pedig a sz veg a bizott
ság véleménye szerint igy szólna: „A tényleg ki 
nem bérelt lakrészek házosztályadó alá esnek mind 
azon városokban és községekben, hol a téuyleg 
bérbe adott lakrészek száma kevesebb a lakrészek 
összes számának felénél." A „bérbe adott lakré
szek" után zárjel közé, mintegy hivatkozásul az 
előbbi szakaszra, a „4. szakaszt" közbeszuratni 
indítványozza. 

A súly csak abban fekszik, hogy a kettő 
egymással tökéletesen megegyező, hogy az egyik 
szakasz rendelkezése szerint itt ugyanazon mérték
kel mérjünk, mint a minővel mérünk a másik eset
ben. Ez a dolog lényege. Magát a kifejezést pedig 
a pénzügyminiszter úr megbizottai, a létező és ál-
talok fentartandó szabályok összehasonlítása után 
is, teljesen kielégítőnek találták és elfogadták. 

E l n ö k : Tehát a 4. szakasz igy lenne szer
kesztendő a központi bizottság ajánlata szerint: 
„Azon városokban és községekben, hol a tényleg 
bérbe adott lakrészek t. i. a szobák és boltok szá
ma legalább felét képezi" stb. A 8. szakasz pedig 
igy. (Olvassa.) A 4. szakaszra való hivatkozás zár
jel közé fogna a „lakrészek" szó után betétetni. 
(Helyeslés.) Igy ez a kérdés tisztába volna hozva. 

BÓniS S á m u e l : Előttem a szakasz ezen fo
galmazása kissé különös: mert midőn a lakrésze
ket praecicirozza, azt mondja , hogy a lakrészek, 
t. i. a szobák és boltok; a mi nem helyes, mert a 
bolt csakugyan nem lakrész. Azonkívül igen sok 
bérbe adott helyiség van még, mely itt elő nem szám
láltatott: ilyenek a raktári helyiségek, istálókstb., 
pedig ezek is bérbe adhatók. 

Zichy Antal előadó: A fő dolog itt mégis 
a házaknak kétfelé osztályozása, t. i. oly helyekre 
nézve, hol a lakrészeknek legalább fele van bérbe 
adva, és olyanokra, hol egész fele nincs bérbe ad
va, és az, hogy mindakettőnél, itt is, ott is, ugyan
azon mértékkel mérjünk. 

S i m o n y i E r n ő : T. ház ! Az igaz, hogy a ja
vaslatba hozott módosítás által a két szakasz meg
egyeztetik; de azon szó : „lakrészek" nem csak ezen 
szakaszban, hanem több helyen is ezen törvény
javaslatban határozatlan értelemben használtatik, 

s egyik helyen alatta csupán szobák, a másik he
lyen meg szobák, kamarák s boltok értetnek, s tb; 
a pénzügyminiszter úr tegnap a raktárakat is be 
kívánta foglaltatni. Én tehát azt kívánnám, hogy 
a lakrész fogalma szabatosan határoztassék meg a 
törvényben. Azt hallottam, hogy azon drágalátos 
szabályokban, melyeket a pénzügyminiszter úr oly 
annyira őriz tőlünk, meg van ezen kifejezés értel
me határozva: talán fel lehetne e szabályt olvasni. 
Ugy hallottam a pénzügyi bizottság előadója Ker-
kapoly képviselő úrtól, hogy azon szabályokban 
ez meg van határozva. Ha nem lenne meghatároz
va, szükséges, hogy világosan határozzuk meg, mit 
ért a törvény lakrész alatt. 

Gajzágó S a l a m o n : T. ház ! A központi bi
zottság is épen azon czélból vette fel a tárgyat 
tegnap, hogy t. i. ezen szó „lakrész", mely több
ször előfordul és tökéletes meghatározást még 
nem nyert, meghatároztassék. Épen azért hozta in
dítványba, hogy a szerkezetben lakrészekül szobák 
és boltok vétessenek; tehát a lakrészek alatt nem 
akartegyebetérteni, mint csak szobátésboltot; hogy 
pedig a raktárak a lakrészekhez ne soroztassanak, 
ez a pénzügyi közegek beleegyezése folytán tör
tént, mert nagy anomáliákra adhatna alkalmat. 
Ennélfogva nagyon is elég tétetett azon kívánság
nak, hogy a központi bizottság határozza meg, 
mi az a lakrész. Lakrész t. i. a szoba és bolt : igy 
fogja érteni és érti az egész törvényjavaslat a szót. 
{Hely slés) 

' Csanády Sándor : T. képviselőház ! Miután 
igen gyakran történt hivatkozás azon előttünk is
meretlen szabályokra, melyeket az országgyűlés 
többsége mindamellett már több alkalommal isme
retlenül is megszavazott, óhajtanám , hogy ezen 
szabályok legalább e tételre vonatkozólag felol
vastatnának , hogy tudomásunk lehessen: vajon 
azon szabályokban meg van-e határozva,hogy mi 
értetik a lakrész szó alatt? 

E l n ö k : Méltóztatnak megnyugodni a köz
ponti bizottság javaslatában? A kik elfogadják, 
méltóztassanak felkelni. (Merjtörténik.) A többség 
a lakrészek ilyen magyarázatát, hogy t. i. az alatt 
szobák és boltok értetnek, elfogadta, és a szabá
lyok, ha e részben máskép szólnak, ily értelemben 
megváltoznak. 

Zichy Nándor gr . : Bátor vagyok visszave
zetni a t. ház figyelmét egy szakaszra, mely már 
tegnap a tárgyaláson keresztül ment. Hogy e rész
ben szabadságot veszek magamnak visszamenni, 
indokolom azzal, hogy maga ezen tárgyalás nem 
egészen rendesen folyt le. Mutatja ezt már az is, 
hogy két megelőző szakasz iránt most ujabban 
tárgyalunk. Azon szakasz, melyre vissza akarok 
menni, a 11-ik. 

Erre nézve a tegnapi tárgyalás igen gyorsan 
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és némi félreértéssel folyt le: mert midőn az indít
vány , hogy a cselédlakok szobánkint 30kr t fizes
senek, bemutattatott és indokoltatott, akkor 60 kraj-
czárról volt szó, midőn pedig felolvastatott, 30 kr 
volt mondva. Én magam 60 krral fogadtam el az 
indítványt. Midőn szavaztunk, egyikünk, másikunk 
nem is tudta, hogy a tárgyalás fonalán 30 volt-e 
vagy 60? A dolognak természete pedig igen vilá
gos. A törvényjavaslat szerint a cselédlakok az 
osztályadóban megszabott adónak felét fizetnék. 
A skála szerint jelenleg egy szoba után felét fize
tik annak, mii egyátalában egy szoba fizet. De 
midőn a scalaritás alól kiveszszük ezen adót, 
messze visszamegyünk azon mértéken alul, mely 
az eredeti törvényjavaslatban foglaltatott. Az in
dokolás pedig ezen körülményt sehogy sem tárta 
fel. Én legalább olyan indokot nem hallottam 
itt, mely a fele adónál is kevesebbet kívánna a 
cselédlakokra kivettetni. {Nagy zaj. Elvan intézve! 
Menjünk tovább!) Nem lehet czélunk, hogy a cse
lédes gazda annyit se fizessen, mint a legszegé
nyebb, egy szobával biró lakos. Indokunk e sza
bály módosításában az, hogy a scalaritás ama ká
ros hatását megelőzzük, nem pedig az, hogy a 
cselédházak adóját leszállítsuk. Czélunk az, hogy 
a cselédlakok oly berendezését, miszerint kitel-
hetőleg egy-egy családnak egy külön szoba jus
son, ne nehezítsük. {Zaj.) 

A háznak még akkor is vissza lehet menni 
valamely törvényjavaslat megváltoztatására, mi
kor az harmadszor felolvastatik: nem látom át, 
miért ne lehetne most e szakaszra visszamenni, 
melyben csak a módositvány intentiójának megfe
lelőbb szervezete forog szóban. E szerint e kité
telt: „30 kr." 60 krral kivánom fölcseréltetni. 

E l n ö k : Kétségbe nem vonva, hogy ha a t. 
ház akarja, visszamehet; én mint elnök csak azt 
jegyzem meg. hogy e szakasz már el van fogadva. 
{Helyeslés.) 

Következik a 25. szakasz. 
M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a házadő 

iránti fórvényjavaslat 25-ik szakaszát.) 
Ráday László gr. jegyző {olvassa Horváth 

Döme viúdositását.) 
E l n ö k : Mit mond e szakaszra nézve a köz

ponti bizottság? 
Zichy Anta l e l ő a d ó : Csak annyit mond

hatok, hogy a központi bizottság e szakaszra sem
mit sem mond. 

H o r v á t h D ö m e : T . ház! Ha a tárgyalás 
alatti törvényjavaslatnak intézkedései nem a tör
vény kihirdetése idejétől, hanem a folyó 1868. év 
l~ső napjától érvényesek; ha mind azon terhek, 
melyek a törvényjavaslatban meg lesznek állapít
va, kivettetni s beszedetni nem a kihirdetés napjá
tól, hanem az év elejétől fognak: akkor, megval

lom, t. ház, hogy a 25-ik szakasz kedvezményét 
kielégítőnek nem tartom. Ha mind Buda-Pesten, 
mind a vidéken, mind a házbér-, mind a házosz
tályadó az év első napjától számíttatik, s a ház
birtokosoknak azon arányban kell az év elejétől 
a terhekben részesülni: akkor én természetesnek 
és méltányosnak tartom, hogy ugyanazon birto
kosok a kedvezményben szintén az év első napjá
tól részesittessenek: annyival inkább, mert az uj 
épületekre, tudjuk, hogy igen is már a múlt évek
ben Buda-Pesten szabályszerű kedvezmény volt, 
de a vidéken csak mint grationale gyakoroltatott, 
akkor is egyes kérvényekre, bizonyos, nagyon 
korlátolt időre, és kisebb mérvben. Én tehát 
módositványt adtam be ez ügyben: kérem azt a 
t. ház által elfogadtatni. 

E l n ö k : A t. képviselő úr módositványa oda 
czéloz, hogy a kedvezményt a folyó év első nap
jától kivánja számíttatni, minthogy az adó is attól 
fog behajtatni; {Helyeslés) a törvényjavaslat szerint 
pedig csak a szentesítés napjától kezdődik. 

Ráday László gr. jegyző {újra fölolvassa a 
módositványt): „Módositványa 25-ik szakaszhoz. 
Az első sorbeli „kedvezmény" szó után a követ
kező igtattassék be : „a jelen év elsejétől épített s 
építendő házakra alkalmazandó." 

Halász B o l d i z s á r : T. ház ! Ebben a módo-
sitvá^dban méltányosság* van; de ha azon magas 
elvhez ragaszkodunk, melyet ily külön esetek
ben feladni nem lehet, hogy a törvénynek vissza
ható ereje nincs, e módositványt elfogadnunk nem 
lehet: mert a summum j'us summa injuria. Mivel 
fogná igazolni a t. képviselő űr azt, hogy a múlt 
év deczemberben épült házak már ezen kedvez
ményben nem részesülnének ? Maradok a szöveg 
mellett, mert a törvénynek visszaható ereje nem 
lehet. 

HalmOSy Endre: Az előttem szóló t. kép
viselő úr azon állítása, hogy a törvénynek vissza
ható ereje ne legyen, épen az által gértetik meg, 
ha az adókivetés az év eleiétől foo- számittatní. 
(Felkiáltások: Nem adókivetésről van itt szó!) Én 
sokkal inkább megsértve látom ez elvet akkor, 
midőn terheket rovunk valakire, mint ha kedvez
ményt teszünk. Ezért én teljesen pártolom Hor
váth Döme nézetét. 

H o r v á t h D ö m e : T. képviselőtársam Halász 
Boldizsár válaszára bátor vagyok megjegyezni, 
hogy azon észrevétel az én módositványomra sze
rintem nem ál ] : mert ha pl. jogosítva vagyunk 
múlt időre megadóztatni és terhet kivetni, sze
rintem épen ugy jogosítva vagyunk arra, hogy az 
illetőket kedvezményben részesítsük: épen azért 
az említett okoknál fogva kérem módositványom 
elfogadását. Ha roszul volt talán értve, ha méltóz
tatnak megengedni, felolvasom még egyszer mó-
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dositváuyómat. (Halljuk !) „A jelen év elejétől már 
építeni kezdett és építendő házakra alkalmazandó.0 

E l n ö k : Méltóztatnak e módositványt elfo
gadni ? {Elfogadjuk!) 

Széke ly Gergely : A módositványt elfogad
va, [Felkiáltások: El van már fogadva!) e szakaszra 
nézve egy további módositványt is kívánnék tenni. 
(Halljuk!) T. ház ! tekintettel arra, hogy az eddigi 
gyakorlat szerint házbéradóval összes magyar ha
zánkban körülbelül 50 község volt terhelve, a töb
biben pedig házbéradó nem volt, s hogy a béradó
nak megfelelőleg egyszersmind az uj épületeknek 
a kedvezményi években való részesítése is gyakor
latban volt; már most jónak látja a t. ház a bér
adó alá hozni a 3-ik szakasz szerint mindazon há
zakat, melyek tényleg bérbe vannak adva, min
den különbség nélkül, bár hol legyenek is azok. 
En ezt igen helyeslem; de valamint a pénzügy
miniszter, ugy a pénzügyi bizottság is helyesen 
jegyezte meg, hogy az igazságos adórendszert 
nem csak következetesen, hanem lépcsőzetesen is 
kell keresztül vinni, 8 mert már most, ha a 25-ik 
szakasz értelmében mindazon kedvezmények, me
lyek a 23 — 24. szakaszban körülirattak, csak is a 
törvény kihirdetése után lépnek életbe, akkor azon 
ugrás következnék be, hogy azon házak, melyek 
ekkép is béradóval voltak terhelve s ennek meg
felelőleg kedvezményben is voltak részesítve, az 
eddigi kedvezmény gyakarlatában megmaradnak , 
azon épületekre pedig-, melyek az «ddig béradómen
tes községekben közelebbről, még 1866 — 67-ben 
készültekel, kiterjesztve nincs; és így azon hon
polgárok, kik tőkéiket azon számitással fektették 
épületükbe, hogy ezek csak szobaadó alá kerülnek, 
most házbéradó alá is vettetve , rajok nézve azon 
ugrás követtetik, hogy azon terheltetést is kell 
szenvedni, miszerint ők az ujabban készült épü
letekre nyújtott kedvezményben nem fognak ré-
szesittetni: bátor vagyok a t. ház figyelmét e kö
rülményekre felhivni, és azon esetben, hogy ha vé
leményem elvül elfogadtatnék, azon szakaszra néz
ve módositványomat is formulázni. (Halljuk!) Né
zetem szerint, ba ez elv elfogadtatik, azon gyakor
lat lenne életbe léptethető, hogy midőn a házadót 
bevalljuk, akkor egyszersmind bejelenthetjük, hogy 
a ház 1865, 66 vagy 67-ben épült, és a kedvezményi 
évek onnan számittatnak. Miért is módosításom ez : 
„Azon községekben, hol a házbéradó és az uj épü
letekre nézve a kedvezményi évek eddig is gya
korlatban voltak, a 23, 24. szakasz folytán 1868. év 
óta épült házakra alkalmazandó, az eddigi bérmen
tes községekben pedig a kedvezményi évek az 
építmények használatba vétele óta számitandók.u 

Lónyay Menyhért pénzügyér: T. ház! 
Az indítvány, azt hiszem, messzebb megy, mint a 
törvénynek méltányosság szerinti intentiója lehet. 

Miért hozatik ezen kedvezmény javaslatba, t. i. 
az, hogy ujonan építendő házak bizonyos időig 
adómentesek legyenek? Azért, hogy az építési 
kedvet mozditsa elő; már pedig oly házakra néz
ve, a melyek 6 - 10 év előtt épültek, ez nem szük
séges. És ha már ezen évre ezen kedvezményt el
fogadni méltóztatik, de tovább kiterjeszteni nem 
volna méltányos. Egyébiránt épen az erdélyi vi
szonyokra nézve megjegyzem, hogy ott a házbér
adó 27 1 / 2 % volt, most pedig leszállittatik 16, ille
tőleg 20%-ra. Ez tehát Erdélyre nézve már ele
gendő kedvezmény. Méltóztassanak a szerkezetet 
megtartani. (Helyeslét.) 

B e r n á t h Z s i g m o n d : Mellőzve azon igen he
lyes okokat, melyeket a pénzügyminiszter úr elő
hozott, bátor vagyok a t. házat arra figyelmeztetni, 
hogy miután a törvényhozás ideje igen szűk korlá
tok közé van szorítva, ne menjünk vissza oly 
szakaszokra, melyek már elfogadtattak, hanem 
maradjunk meg a mellett, hogy a mit egj-szer 
az elnök mint kérdést kitűzött, és a mit a_ház 
megszavazott, arra ne menjünk többé vissza. (Élénk 
helyeslés.) 

E l n ö k : Az előbb kimondott határozat szerint 
tehát a 25-dik szakasz Horváth Döme képviselő 
módositványával elfogadtatik. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 26. és 21. 
szakaszokat, mely mindakettö észrevétel nélkül elfo
gadtatik. Olvassa a 28-dikat.) 

N é m e t h K á r o l y : T. ház! Ezen szakaszra 
nézve észrevételem van azon szempontból, mert 
azt hiszem, hogy összeütközésben van a2b'-ik sza-
kaszszal, mely kimondja az elvet, mely a házbér
adónál irányadóul szulgál: hogy t. i. midőn a 
szoba üresnek jelentetik be, a legközelebbi évne
gyedben az erre befizetett adó visszatérittetik, és 
ez igy áll fön addig, míg a szállás bár meddig is 
nem lakatik. Ez a bérbe adott szállásoknál az 
adósystema, és ebben azon garantia volt, hogy míg 
a szállás üresen állott, addig nem kellett tőle adót 
fizetni, miután az adó a jövedelem után volt ki
vetve. Már most átmenve a 28-ik szakaszra, a mely 
azt mondja: „Ha valamely ház vagy lakrész két 
éven át ki nem bérelteinek, se nem használtatnék, 
az oly községekben is osztályadó alá lesz vonandó, 
melyekben a házbéradó van behozva:" ez annyit 
tesz, hogy mikor az eddigi házbéradó mellett üres 
szállás mellett soha sem fizetek adót: ezután nem 
tudom micsoda kegyelem miatt volna reám ház
osztályadó rovandó. Ez annyit tenne, mint épen 
az adó alapjától eltérni, és míg eddig a jövedelem 
adóztatott meg, most egyenesen a tőke jönne adó 
alá. Ezen aránytalanság semmi más tárgyban nem 
existál. í g y pl. a földadónál, mikor a jég elveri a 
vetést, vagy midőn a termés haszontalanul elvesz, 
akkor adóelengedésnek van helye; igy van a tő-
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kénél is : midőn valakinek 100 ezer forintja van 
szekrényében, ezen tőkéjétől nem fizet adót, ha
nem csak ennek javadalmai után. A kérdés az , 
hogy azon szerencsétlen háztulajdonosok, a minők 
némely városokban vannak — nem kell mindig 
Pestre gondolni, hanem más városokra is — ha 
azon háztulajdonosok nem tudtak két évig semmi 
lakót kapni, miből fizessék a házosztályadót ? 
nem-e egyenesen 'a tőkétől? és nem lesznek-e 
kénytelenek kölcsön venni pénzt, hogy adójokat 
megfizethessék? Ezeknélfogva kérem a t. házat, 
hogy a szóban forgó szakaszt egészen kihagyni 
méltóztassék. 

H o r v á t h K á r o l y : T. ház! Azokon kivül, a 
miket előttem szóló felhozott, megvallom, hogy én 
is alaposnak tartom az észrevételt, annyival in
kább, mert ezen szakaszt én egyenes ellentétben 
látom ezen törvényjavaslat 1-ső szakaszával, a hol 
az mondatik: „A házbéradó tárgya a házak éven-
kinti tiszta haszonértéke." Kérdem: micsoda ha
szonértéke van azon háznak, mely üresen áll, és 
nem lehetett kiadni, s igy nem lakja senki? En
nélfogva én nem akarom azt eszközölni, hogy az 
ilyen szerencsétlen végre oda kényszeríttessék, 
hogy kénytelen legyen lerombolni házát, mert 
utoljára ő nem fizethet tőkéjétől ott, hol haszonél
vezet nincsen. Én azt gondolom, ily esetek vég-
hetlen csekély különbséget tennének, mert ily 
rendkívüli esetek ritkán fordulnak elő ; ennélfogva 
azt hiszem, hogy ily csekély különbség mellett ma
gában a törvényben ily anomáliát előidézni nincs 
okunk. Pártolom az előttem szólott nézetét. (Ma
radjon !) 

Lónyay Menyhért pénzügyér: T. ház! 
Csak azt kívánom röviden indokolni, miért volt 
szükséges ezen szakaszt a törvényjavaslatba be
hozni. {Ilalljtik!) Azon esetek, melyeket a t. kép
viselő úr felhozott, igen ritkán fognak előfordulni. 
Lehetnek ugyan ily esetek, de ezek nem annyira 
a szegényebb néposztálynál, hanem inkább a va
gyonosabbaknál fordulnak elő, a kiknek két-há
rom helyütt is van házok. Van például valakinek 
Pozsonyban s van itt Pesten háza, melyeket nem 
használ. Történhetik ez faluhelyen is, a hol nin
csen házbéradó, hanem osztályadó, mert természe
tesen, ha ezen szakasznak rendelkezése a házbér
adóra megszűnik, az osztályadóra nézve is ki fog 
hagyatni. Már pedig számos olyan eset adhatja 
magát elő, hogy ugyanazon birtokosnak két vagy 
több helyen van lakása és csak egyikben lakik: 
ez esetben mindaddig, mig azokat maga számára 
visszatartja, nem fizet házbéradót, hanem házosz
tályadót ; ezen kedvezmény mindenkinek meg van 
adva. Én azt hiszem, hogy a fő indok, miért nem adja 
ki valaki házát, nem az, hogy nem adhatja ki, 
hanem mert talán nem akarja kiadni: mert alig 

képzelhető, hogy oly városban, a hol házbéradó 
van, tehát a hol a lakrészeknek legalább fele van 
bérbe adva, valaki egyátalában ne kapjon lakót 
házába. Ha a lakás üresen marad, annak rendesen 
más oka van, az t. i., hogy az illető valamely te
kintetből nem tartotta czélszerünek a lakást kiad
ni. (KöszbeszíMs: Vagy mert nagyon drágán akarja 
kiadni!) Ennélfogva én azt hiszem, hogy szüksé
ges, hogy e szakasz ig-y maradjon. [Helyeslés. 
Maradjon!) 

Németh K á r o l y : Nem értettem, mit mondott 
a t. miniszter ú r ; hanem gyanitom, mit akart 
mondani: aligha nem azt, hogy mivel a házosz
tályadó alá eső házaktól minden esetre adó fizettetik, 
ugyan ennek kell fönállani a házbéradóval terhelt 
házaknál is. Pedig a különbség nagy : mert a ház
osztályadót azért lehet minden háztól követelni, 
minthogy ezen házak, csak is a sajár használat vé
gett s mintegy gazdaság kiegészítéséül épittettet-
tek ; mig ellenben azon házak a városokban 
csak is kibérlési czélból lettek épitve ; és igy mi
dőn csak egy nap használja is valaki az ily ház
osztály alatti házát, már is el van érve czélja, 
mert ezen használat surrogatuma a bérnek; város
ban levő háznak ellenben, midőn üres a lak, sem 
czélja, sem jövedelme nincs elérve. Es meg kell 
még jegyeznem, hogy, legalább ez ideig, a váro
sokban, ha valakinek volt netalán magán palotája, 
habár ezt egész év alatt nem lakta is, minthogy 
már rendeltetésénél fogva magán lak gyanánt 
szolgál és bármi csekély bútorral van is fölszerelve, 
tettleg fizetett házbéradót, és igy nem állhat be 
azon eset, hogy ezek adómentesek maradhatná
nak • ha pedig ebbeli rendeltetésüktől elvonva, bérbe 
adattak, a többi házakhoz aránylag voltak meg
adóztatva. Magán lakon , bármennyire üres volt 
is, ha csak egy széket állított is be az illető tulaj
donos, már is lakbér alá esett az egész szállás. 

E l n ö k : Méltóztatnak a szerkezetet elfogadni ? 
A kik elfogadják, méltóztassanak felállani. (Meg
történik.) A többség elfogadja. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 29-ik sza
kaszt.) 

Zichy Anta l e l ő a d ó : A kösponti bizottság
nak nincs észrevétele. 

E l n ö k : Felszólítom a 3-ik osztály előadó
ját, hogy a 29-ik szakaszra beadott külön véle
ményét indokolja. 

Zichy Nándor gr . e l ő a d ó : E 29-ik szakasz
ra nézve a 3-ik osztály azon véleményből indul 
ki, hogy miután csaknem egyformák a személyes 
adó kivetésére vonatkozó szabályzatok azokkal, 
melyek a házbéradóra vonatkoznak, tán egy tör
vénybe lehetne összefoglalni a két rendszer megál
lapítását. Továbbá azt tartja, hogy ugyanazon 
biztosítékok, inelyek az egyik adóra nézve meg-
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adatnak a községnek, igen czélszerüleg és tán más 
adóelveknek sokkal könnyebb kivitele érdeké
ben megadhatók a házbéradóra nézve is. í g y te
hát azon javaslatot terjeszti a ház elé, méltóztassa
nak a külön vélemény alapján mind a két adó
nemre nézve egy alapot és eljárást elrendelni, s en
nek következtében ezen szakasz tárgyalását ak
korra halasztani, midőn a bizottság ezen egész ja
vaslatot átidomította és bemutatta a háznak. A 
kérés tehát az : méltóztassanak az átalános elvet 
pártolni, hogy egy külön törvényjavaslatban fog
laltassák össze az eljárás a házbéradóra és a 
jövedelmi adóra nézve. 

Zichy Anta l e lőadó : Én teljesen méltány-
lorn azon észjárást és felfogást, hogy a házbéradó 
némi tekintetben a jövedelmi adóval egy termé
szetűnek tekintessék ; és bár mit mondjanak, azon 
felfogással, hogy a fogyasztási adó ezzel összeha
sonlítható volna, nem tudok megbarátkozni. De 
mindamellett, hogy az adó természete egy, mert a 
házbérjövedelem és a másik, voltaképen is jöve
delmi adó annál inkább jövedelmi adó alá vonat
nak : mégis lényeges különbség van a kettő kö
zött. 

T. ház! Én abban a véleményben vagyok, 
hogy a törvénynek világosnak, határozottnak kell 
lenni, hogy azt mindenki megértse, nem csak a 
ki hozza, nem csak a ki foglalkozik vele, ügyvéd, 
bíró, hanem megértse minden érdekelt fél. Már ha 
az illető fél, kit érdekel a házbéradó, előveszi a 
házbéradóra szóló törvényt, és megtalálja azon ren
deleteket, melyek őreá alkalmazandók: ez minden 
esetre világosabb, tisztább eljárás, mintha össze lesz
nek húzva a házbér- és jövedelmi adóról szerkesz
tett törvényjavaslatok, és abból maga szedegesse 
ki a magáét, azon szakaszokat, melyek specialiter 
az ő esetére vonatkoznak. Én tehát még azon eset 
ben is, ha a módositvány szóról szóra megegyez
nék a szöveggel, nem tartom elfogadhatónak. 

Még lesz a részletes tárgyalás alkalmával 
több pont, melyből a képviselő urak észre fogják 
venni, mily lényeges különbség van a kettő 
között. 

Ezen eljárás külön fogalmazását, mint a köz
ponti bizottság javasolja, részemről csak ajánlha
tom a t. háznak. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? [Elfogadjuk!) 
GhyCZy Kálmán : T. ház! Nem vagyok 

épen az ellen, hogy azon részletek, melyek az el
járásra nézve a jövedelmi adóra nézve adott ki
sebbség véleményében foglaltatnak, itt e helyett 
is a törvényjavaslatban a szükséges módosisások-
kal beigtattassanak ; de azoknak folytán, miket t. 
előadó úr előadott, meg kell jegyeznem, hogy a 
két adónem közt nagy különbség van, már csak 
azon tekintetből is, hogy a házbért, ezen egyszerű | 
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tényt, sokkal könnyebb kinyomozni és constatálni, 
mint a földnek jövedelmeit, melyre annyi különféle 
tényező foly be. Ennélfogva én részemről óhajtom 
azt, hogy a kérdés, a mennyiben a jövedelmi adót 
tárgyazza, a maga helyére fentartatván, itt e he
lyen a t, ház egyedül a házbéradóra nézve ren
delkezzék. (FI van fogadva !) 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 30. és 31-
dik szakaszt, mely mindakettö észrevétel nélkül elfő-
gadtatik. Olvassa a 32-dlket.) 

Bernáth Zs igmond: Ezen szakasz, tisztelt 
ház, három intézkedést foglal magában. Szeretem 
hinni, hogy az első pont, melyben az mondatik, 
hogy a régi időben articulare testimoniumnak ne
vezett személyzet, t. i. szolgabíró és esküdt, az
ért legyenek jelen ezen összeírásoknál, hogy a ne
tán gyarló egyéaiség jogait védjék és a felett őr
ködjenek, és minthogy szeretem azt hinni, hiszem 
is, hogy aaért van csak igy téve, mert hisz benne 
van a szakaszban, hogy azért, ha meg nem jelen
nek is, meg nem akadályoztatok a működés. És ez 
is ismét jó, mert biztositja azt, hogy azért el nem 
marad azon intézkedés, melynek nyomán az adó 
bevehető. (Ez az!) i)e épen ez is helyes, mert az 
adónak be kell menni, mert puszta Ígéretekből nem 
állhat fen a kincstár. A másik intézkedés az, hogy 
külön törvényhatóságot képező városokra e sza
kasz nem alkalmazható. Ezt igen méltányosnak 
találom, mert hisz ott semmiféle őrködésre nin
csen szükség, hol oly felvilágosodott és képzett 
egyének vannak, mint a városokban. Hanem talá
lok ebben. t. ház. egy fogyatkozást. Hasonlítani 
lehet a kir. városokhoz most hazánkban azon váro
sokat is, melyekben akár régibb időtől fogva, 
akár ujabb törvény szerint, engedélyezett úgyne
vezett rendezett tanács van. Itt sincs szükség arra, 
hogy szolgabíró vagy esküdt őrködjék, minta sza
kaszban van, hogy egymaga is őrködhetik akár a 
szolgabiró.akár az esküdt, mert a rendezett tanácsok
ban is mindenütt vannak törvénytudó ülnökök 
alkalmazva, kik magok is képesek őrködni. Miu
tán ezeket a hatóságokat az utóbbi időkben a tör
vény alkotta, nincs oka ezen törvényhozásnak 
arra, hogy tovább is kiskorúságban tartsa azokat, 
kik elég jelét adták annak, hogy a kiskorúságból 
kiléptek. Nézetem szerint tehát ezen szakaszba be
le kellene szövetni annak, hogy a rendezett tanács
csal biró városokra nézve is kivétel tétessék. Bátor 
vagyok erre nézve teljts tisztelettel egy módosit-
ványt nyújtani be, mely röviden igy hangzik: 
„A szakasz 5-dik sorában ezen szavak után : „tör
vényhatóságot képező" igtassanak ezen szavak: 
„és rendezett tanácscsal biró" stb. (Helyeslés.) 

Csanády Sándor : Én előttem szólott Ber
náth képviselő úr nézetét nem pártolhatom, mert 
ha következtethetjük szükségét annak, hogy a 

47 
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szolgabíró jelen van. hogy az felügyeljen a nép 
jogaira, ebből nézetem szerint azon következtetést 
lehet és szabad csak vonni, hogy tehát neki okve
tetlenül jelen kell lenni ily alkalmakkor. Es mert 
meggyőződésem az, hogy csakugyan szükséges 
az illető szolgabírónak vagy esküdtnek ily eljárá
soknál jelen lenni, óhajtom betétetni e czikkbe, 
hogy jelenlétük múlhatatlanul szükséges; hogy 
azonban késedelmezésök miatt a czél elérése ne 
gátoltassék, előleg közösen megállapitott határ
időben jelenjenek meg a hely szinén. 

Lónyay Menyhért pénzügy ér.- Nekem 
pénzügyi szempontból észrevételem nem lehet a 
tett módositvány ellen, mert az által egyszer iisitte-
tik a dolog; hanem méltóztassanak megfontolni, 
vajon ily törvényhozási intézkedés, a megyeren
dezés kérdésének eldöntése előtt, czélszerü-e ? ezél-
szerü-e oly intézkedés, melynél fogva a rendezett 
tanácscsal biró városok bizonyos közigazgatási 
ágra nézve a megye törvényhatósága alól kivé
tetnének? Egyébiránt, mint mondám, pénz
ügyi szempontból nincs észrevételem ; hanem más 
kérdés, vajon czélszerü-e már most határozni e 
felett V 

Elnök : Két rendbeli módositvány jött szóba: 
azért az első kérdés az : méltóztatnak-e a szerkeze
tet elfogadni? A kik elfogadják, méltóztassanak 
felállani. {Megtörténik,) A többség a szerkezetet 
elfogadja. (Kérjük az elhnnróbát!) Tehát méltóz
tassanak felállaui azok. kik a szerkezetet el nem 
fogadják. {Magtörtének.) A többség elfogadja a 
szerkezetet. 

Következik a 33-dik szakasz. 
Mihály i Pé ter j e g y z ő {olvassa a 33-dik sza

kaszt, mely szó nélkül elfogadtatik. Olvassa a 34-
diket.) 

Zichy A n t a l e lőadó : A központi bizottság
nak csak stylaris észrevétele van. Ugyanis az eupho-
nia kedveért ,,bizalmi egyének" helyett „bizalomra 
méltó egyének"-et kivan tétetni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ezen stylaris észrevételt méltóztat
nak-e elfogadni? (Elfogadjuk!) Különben nincs 
ellene észrevétel? (Nincs!) Tehát a 34-dik sza
kasz elfogadtatik. 

Mihályi Péter jegyző {olvassa a 36-dik és 
36-dik szakaszt, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. 
Olvassa a 37-diket.) 

Gál JánOS: Ezen szakasz 2-dik pontjára 
bátor vagyok a következő észrevételt tenni. Ez 
azt mondja, hogy : ,,az állandóan működő elnököt 
a törvényhatóság választja." Vegyük már most 
ezen pontot kapcsolatba, mert kapcsolatba kell, 
hogy vegyük, a 4 7-dik szakaszszal. Ez azt rendeli: 
,,A bizottság elnöke, működése ideje alatt, Bfrtnyi 
napidijt huz,s díjazásának kölfcségei,aházadó aránya 
szerint, minden évben ki fognak rovatni azokra, 

kikuek igényeit bizottság nem taláítaeléggé indo
koltaknak ar ra , hogy kedvező végzést nyerje
nek." E szerint kapcsolatba véve e két szakaszt 
egymással, könnyen kövétkezhetik az hogy ha 
ezei; elnök huzamosb idő alatt működik, s meg
lesz 5 frt napi bére, díjazásának egész összegét 
csak azon néhány felszólandó fogja megfizetni, ki
nek feíszólamlási kérése helytelennek találtatik. 
Ez roppant teher, mely a felszólamlástól képes 
igen sokakat, kik méltatlanul vannak terhelve, 
visszariasztani. 

Én átaíában a napi bérekkel fizetésnek pár
tolója nem vagyok. A tapasztalás azt mutatta, 
hogy ily napi bérek esetében bizony csinálnak 
némely illetők magoknak munkát, csak hogy a 
napi bér tovább tartson. De kérem, van mód ezen 
egész költséget kikerülni, mert vannak a mi tör
vényhatóságainkban oly tisztviselők az ujabb idő
ben, kik tulajdonképen pénzügyi kezelésre vannak 
hivatva, de valósággal nagyon kevés dolguk 
van. Ilyen tisztviselők Erdélyben — és ezekre 
tapasztalásból vagyok bátor a t. ház figyelmét 
felhívni — különösen az ujabb időben felállított 
rnegyei választott pénztárnokok : ezek állandó fize
téssel vannak ellátva, a megye által választattak, 
épen ugy, mint ezen szakasz határozza az elnök 
választását, és semmi egyéb dolguk nincs azon 
kívül, hogy a pénzügyi cassábóí átveszik azon 
fizetések sommáját, melyek a megyei hivatalnokok
nak határozva vaunak, és ezeket aztán egyes nyug-

i ták mellett kiadják az illetőknek. Ennél több dol-
j guk nincsen a jő fizetés mellett. Véleményem sze

rint ezekre lehetne bizni a feíszólamlási bizott
ság elnökségét, mi által minden ujabb teher az ál
lamra nézve szintúgy, mint a fel szólamlókra ki 
lenne kerülve. 

Tehát következő módositványt vegyok bátor 
ajánlani: „A bizottság elnöke a megyei és illető
leg a városi pénztárnok." Ezt azzal motiválom, 

I hogy ezen pénztárnokok is ép ugy a megye vagy 
a város által vannak választva, mint az elnökre 
nézve javaslatba hozatik. 

Most következik az akadályozás esetére 
való intézkedés : „Az ilyennek akadályozása ese
tére az illető törvényhatóság által egy vagy 
több, a közpénztárból működésűk idejére dijazan-
dó helyettes választandó, oly független önálló 
férfiakból, kik adójokat legalább nagyobb rész
ben nem házadóként fizetik." 

Ezt vagyok bátor a 47-dik szakasz tekintetbe 
vételével a t. ház figyelmébe ajánlani. 

ZiChy A n t a l e l ő a d ó : Csak azt vagyok bá
tor fölemlíteni, hogy minden adózási kerületre 

j kívántatik egy elnök s még helyettesek is. Nem 
j ismerem bizonyos vidékek helyi körülményeit; de 
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lehetetlen volna, hogy a pénztárnok ott hagyja hi
vatalát és ez ügyben működni menjen. 

ElnÖK : Elfogadj a a t. ház a 37-ik szakaszt? 
A kik elfogadják, méltóztassanak felállani. {Meg
történik.) A 37-dik szakasz elfogadtatott. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a 38-ik sza
kaszt, mely sző nélkül élfogadtatik. Olvassa a 39-
diket.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
csak egy szót kivan változtatni: t. i. „absolut szó
többség" helyett: „átalános szótöbbséget" kivan 
tenni. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 39-ik szakaszt 
e változtatással ? (Elfogadjuk!) El van fogadva. 

Mihályi Péter jegyző (oh ássa a 40 — 43-dik 
szakaszokat, -melyek szó nélkül elfogadtatnak. Olvassa 
a 44-iket.) 

Horváth Károly előadó •. A 44-ik szakasz 
b) pontját a 9-ik osztály ekképen kivánja változtat-
tatni: .,tanukat kihallgatni, vagy az illető biróság 
által kihallgattatni*, azon okból, mert nem tartja 
illetékeseknek a pénzügyi közegeket ar ra , hogy 
azok hit alatt kihallgassák a tanukat, hanem a hit 
alatti kihallgatásra a törvényszéki közegek vannak 
hivatva. Különben pedig ennek értelme sincs, hogy : 
„az illető bíróságok előtt kihallgattatnak. * Bizo
nyosan az „által'*'-nak kellene ott lenni, mert kü
lönben mit csinálnának ott a biróságok V Ismétlem 
tehát még egyszer a b) pontot: „tanukat kihall
gatni, vagy az illető biróság által kihallgattatni." 

E l n ö k : Tehát e kitétel: „hit alatt" kimaradna ? 
Horváth Káro ly e lőadó : Az kimaradna. 
E l n ö k : E szerint tehát a b) pont igy lenne: 

„tanukat kihallgatni, vagy az illető biróság által 
— ide jöhetne a „hit alatt" — hit alatt kihallgat-
tatni." (Helyeslés.) Méltóztatnak az e szerint inódo-
sitott 44. szakaszt elfogadni? (Elfogadjuk!) Tehát 
a 42. szakasz ezen módosítással élfogadtatik. 

Mihályi P é t e r j egyző (olvassa a 45. és 46. 
szakaszt, melyek szó nélkül elfogadtatnak. Olvassa a 
47-diket.) 

BŐníS S á m u e l : Ha a központi bizottságnak 
ezen szakaszra nincs észrevétele, akkor bátor va
gyok ezen szakaszra csekély észrevételeimet meg
tenni. 

Ezen szakasz sem a törvényes rendes foga
lommal nincs öszhangzásban, sem pedig ezen sza
kasz igy szerkesztve a czélnak meg nem felel. 

A törvényes axióma az, hogy a vesztő fél 
viszonyosán viselje a költségeket. Ezen eszme e 
szakaszban nincsen; ott csak a panaszkodó, ha 
veszt, viseli a költségeket; de azon eszme kimond
va nincs, hogy a másik fél, a bepanaszlott is, ha 
veszt, a viszonyosság elvénél fogva, szintén viselje 
a költségeket. 

Továbbá, ha ezen szakasz igy megmarad, az 

következnék be, hogy a recíamatió lehetetlen lenne. 
Valamely városban például van 2 —300 reclamatio
nalis eset; a reclamationalis biróság működik hó
napokig ; valamennyi reclamationalis kérdésben 
igazat ad, de kettőt-hármat elvet: kérdem, ezen 
két-három ember, a ki azt vélte, hogy ő is jogosan 
panaszkodik, az összes reclamationalis költségeket 
fizesse ? E szakasz szerint az összes reclamationalis 
költségeket ő viseli, s igy a méltán panaszkodható 
fél elriasztatik attól, hogy törvényes követelé
sét és kéréseiét meg-indithassa. 

Én azt tartom, itt mindössze is egy törvény
hatóságnál egy elnökről s ennek napi dijáról van 
szó. Az államnak érdekében van az, hogy minden 
egyes adózót megóvjon, nehogy erején, adóképes
ségén felül méltatlanul sujtassék adóval; az állam
nak kötelessége gondoskodni az ilyen reclamatio
nalis költségekről. Ez sokra nem megy. Az én 
felfogásom szerint a törvényhatóságoknak kellene 
ennek az elnöknek a költségeit viselni, vagy pe
dig simpliciter ki kellene hagyni az egészet: mert 
igy, a hogy van e szakasz, vélekedésem szerint a 
czélnak meg nem felel, a mennyiben minden sze
gényebb panaszkodót méltó panasza benyújtásától 
visszariaszt. (Átalános h'dyes'és.) 

P u l s z k y F erencz : T. ház! Tökéletesen jo
gosnak tartom, hogy a ki veszt, fizesse a költsége
ket ; de azt jogosnak nem tarthatom, hogy többet 
fizessen, mint az ő költsége volna. Itt pedig ezen 
szerkezet szerint fizetné azokét is, kik nyertek, 
fizetne bizonytalan sommát, ugy hogy ha valaki 
azt gondolja, hogy egy forint 60 kr. vagy 3 frttal 
megrovathatik és nem kell többet fizetnie 1 írt 60 
krnál, soha se fog reclamálhatni, és a kisebbek ezt 
nem tehetnék , mert minden esetre pórul járhatná
nak, mivel sokkal többet, nem csak a magok költ
ségét, de a mások költségeit is fizethetnék. Ennek 
következtében ha már kimondjuk, hogy a bi
zottság elnöke 5 frt napidijt huz, igen természe
tes, hogy azt fedezni kell valahonnan. Fedezni 
lehet pedig két módon: tudniillik vagy fedezze az 
illető község, vagy fedezze a status. Én azt tar
tom, hogy miután a status érdekében történik az 
egész, s miután az igazságszolgáltatás a status 
terhe, azt a status fizesse. Ha 20 év elolt merült 
volna föl e kérdés. egyszerűen azt mondtam 
volna, törüljük ki azon intézkedést, hogy 5 frt na
pidijt húzzon a bizottság elnöke: mert tudjuk, 
hogy a régi időben ilyenre nem volt szükség. 
Nem tudom, de azt hallom, hogy az ország 20 éy 
óta e részben nagyon változott, azt hallom, hogy 
mást senki sem kész ex nobili officio dolgozni. 
És ez helyén van : be levén hozva a jogegyenlő
ség, minden munkát fizetni kell; ez igazságos, ez 
demokrata elv. Ha tehát szükséges, hogy fizessük 
az elnököt, a mit igen szívesen elhiszek, hogy kell 

47* 
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mert becsületesen dolgozik, és kívánom, hogy min
den becsületes munkának legyen meg a bére : 
akkor nem marad egyéb hátra, minthogy az állam 
fizesse a költségeket. (Elénk helyeslés.) 

Lónyay Menyhért pénzügyér: T. ház! 
Nekem az inditvány ellen lényeges észrevételem 
nincs. (Helyeslés bal felöl.) Minthogy ily bizottságot 
vagy 200 és néhányat fog kelleni összeállítani: a 
költség naponkint iOOO frtra megy, a teher nem 
igen nagy, és az állam azt utoljára elviselheti. 
Azon indokot illetőleg, miért jött ezen szakasz a 
törvényjavaslatba V bátor vagyok megjegyezni, 
hogy azért tartatott szükségesnek, hogy a ki vesz
tes, bizonyos költségben elmarasztaltassák, nehogy 
a reclamatiók esete a végtelenségig menjen. Külön
ben beleegyezem az indítványba: próbáljuk meg 
ezen évben , és ha tapasztalni fogjuk, hogy egy 
részről költséges , más részről alkalmat szolgáltat 
sok reclamatióra a nélkül, hogy az illetőnek köny-
nyebbségére szolgálna. bizonyára a törvényhozás 
változtatni fog rajta. (Helyeslés.) 

Bor lea Zsigmond : T. ház ! Én részemről 
az 5 forintot elégségesnek találom, ha épen sok
nak nem is ; de nagyon szeretném, hogy erre 
nézve tisztában legyünk, hogy ezen 5 forinton 
kivül egyebet követelni nem lehet: mert ha ezt be 
nem teszszük, legyenek meggyőződve, hogy az el
nök magának az eló'íbgatot is külön fogja felszá
mítani. Már pedig szerintem az 5 frt is igen elég
séges, annál inkább, mert mi is csak 5 forintot 
kapunk. Én tehát nagyon szeretném ezt határo
zottan kimondatni. Némelyek azt fogj'ák mondani, 
hogy ez magában értetődik. Azonban én nem sze
retem az olv törvényt, mely alatt valami értető
dik : annál fogva nagyon óhajtanám, hogy ezen 
szó után tétessék, hogy ezen 5 forint díjba az uti 
költségek beszámítvák. 

Mihály i P é t e r : T. ház! Azon esetben, ha a 
t. Bónis képviselőtársunk inditványa elfogadtatik, 
nem fogok szólani. (Elfogadjuk!) 

Elnök : Méltóztassanak fölkelni azon kép
viselő' u rak , kik a szakaszt a szerkezet szerint el
fogadj ák.(Senki sem kel fól.) Most kérem azon kép
viselő urakat, kik Bónis képviselő úr indítványát 
pártolják, felállani. {Megtörténik.) Már most felké
rem indítványozó Bónis képviselő ura t , hogy mi
után inditványa elfogadtatott, s miután két rend
beli indítványt tett, melyeknek egyike az egészben 
kihagyást, másika pedig a költségnek az állam 
által viselését foglalj a magában, és miután az indít
ványok írásban nem adattak b e : méltóztassék ki
jelenteni, inditványa melyik részét tartja fön? 

Bónis S á m u e l : Azt, hogy az állam fizesse. 
Elnök : Bónis képviselő úr inditványa talán 

igy lenne formulázható : (Halljuk!) „A bizottság 

elnöke működési ideje alatt az állampénztárból 5 
forint napi dijt huz." (Felfogadjuk!) 

A másik módosítás Borlea képviselő úr által 
adatott be , és igy hangzik : „ide számítva az uti 
költséget is.a (Elfogadjuk!) 

Csengery Imre : E szakasz a tett módosít-
vány értelmében igy volna szerkesztendő : „A bi
zottság elnöke működésének ideje alatt az állam
pénztárból 5 forintnyi napidijat huz, melyben az 
uti költségek is benne foglalvák." 

G h y c z y IgnáCZ: Nem csak az előfogatokról 
lehet szó, hanem lehetnek más költségek is, me
lyeknek liquidatióját kérhetné az illető. Én ugy 
hiszem, hogy világosabban kellene ezt kimondani, 
talán igy : „A bizottság elnöke működési ideje 
alatt 5 forintnyi napi dijat huz az állampénztárból, 
semmi más liquidatiónak helye nem levén." (Nem 
kell!) 

Elnök : Méltóztatnak elfogadni a jegyző in
altál felolvasott szerkezetet? (Elfogadjuk!) 

Mihályi Péter jegyző (olvass a a 48-dik sza
kaszt, mely szó nélkül elfogadtatik. Olvassa a49-ket.) 

Zichy Antal eíöadó : A központi bizottság 
ezen szakaszra nézve más szöveget hoz javaslatba : 
t . i . a már elfogadott elv és eljárás szerint, mint ezt 
más esetekben formuláztuk, felhatalmazás alakjá
ban. E szerint igy szólna ezen szakasz : „A mi
niszter fehatalmaztatik, hogy a házadó kivetésé
nek módjára vonatkozó, eddig gyakorlatban levő 
szabályokat, a mennyiben ezen és a f évi . . . . tör-
vényezikk által meg nem változtatvák, jövő 1870. 
évi deczember 31-dikéig ideiglan érvényben tart
hassa. ü 

E l n Ö k : Méltóztatnak elfogadni ezen szerke
zetet? 

HaláSZ Bold izsár : Nem 1870. , hanem 
1869! 

Mihály i Pé ter j e g y z ő : A többi törvény
javaslatnál is, hol a szabályok fentartására felha
talmazás adatott, 1870 végéig történt. 

Zichy A n t a l e íöadó : A földadónál is igy 
vult. 

G h y c z y K á l m á n : A házadóra nézve maga 
a házadó iránt alkotott törvény érvényes 1869-ik 
esztendei deczember 31-dik napjáig. Ezzel ellen
tétben lenne, ha a szabálj ok 1870-dik esztendei 
decz. Sl-kéig állapíttatnának meg, és nincs hason
latosság a földadóra nézve fenálló szabályok és a 
házadóra nézve fenálló szabályok közt, mert az 
elsők sokkal bonyolultabbak és kiigazításuk sok
kal több időt kivan, mint a házadókra vonatkozó
ké. Én ennélfogva azt gondolom, hogy a szabá
lyokra nézve is csak azon határidőt lehet megál
lapítani, mely magára a törvényre nézve is érvé
nyül mondatott ki. (Helyeslés.) 
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E l n ö k : Ügy vélem, hogy ez csak tollhiba 
volt, és ezen könnyen lehet segíteni. [Helyeslés.) 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa az 50-dik sza
kaszt.) 

L ó n y a y Menyért p é n z ü g y é r : T. ház! Ne
kem az 50-dik szakasz szerkezetére van észrevéte
lem. Midőn ezen törvényjavaslat benyujtatott, a 
házadóra nézve ezen mostani törvény által életbe 
léptetendő kulcs szerinti alkalmazása a folyó egész 
évre értetett a minisztérium részéről is ; sőt a tár
gyalások alkalmával is akkép történtek a nyilatko
zatok ; hanem a szerkezet, a mint áll, tökéletesen 
nem világos. Azt óhajtanám ennélfogva, hogy ezen 
50-dik szakasznak szerkezete következőleg változ-
tattassék : ,,A kivetés az egész 1868-dik évre ezen 
törvény szerint történik, és ezen törvény érvényes 
az 1869-dik évi deezember 31-dik uajuáig."' Ezen 
módosítást vagyok bátor a t. ház figyelmébe aján
lani. {Helyeslés.) 

Csanády Sándor: T. képviselőház! Megval
lom, a pénzügyminiszter urnák ezen módosítását 
egyátalában nem tudom öszhangzásba hozni a 
ház által adott indemnityvel. Itt ugyanis a múltra 
nézve, sőt ezen évnek szeptember haváig tisztán 
kimondotta, hogy adó fejében csak azon összegek 
fognak beszedetni. melyek beszedettek a múlt év
ben. Ha tehát most azt mondanók ki , hogy a most 
megállapítandó adómennyiség az 1868-dik év első 
napjától lenne szedendő: akkor visszaható erőt 
tulajdonítanánk egyrészt a most hozott törvé
nyeknek, mit tenni nézetem szerint nem lehet, 
másodszor megsemmisitenők az önmagunk által e 
tárgyban adott indemnítyt. Ugyanazért ón nem 
óhajtom elfogadni a pénzügyminiszser urnák ezen 
módositványát. 

Lónyay Menyhért pénzügyér : Sőt épen 
azon indemnity értelme szerint a minisztérium nem 
is járhatott el másképen, minthogy az 1867-re elő-
számitott közterheket kivánta, de mindig azon 
föntartással, hogy az ezen évre tett befizetések a 
törvényhozás határozata szerint az illetőknek be 
fognak tudatni. S az indemnity ben ki van 
mondva az is, hogy valahányszor a törvényhozás 
idő közben bármit határoz. az azonnal életbe fog 
lépni. (Helyeslés.) 

Egyébiránt a mi magát az általam benyúj
tott módositást illeti, én inkább csak világo
sabb kifejezést kívántam adni: mert mind a 
pénzügyi, mind a központi bizottság ezt ek-
képen értette; s a kivitelnél nagy nehézséggel 
járna az, ha csak a törvény kihirdetése után szá
míttatnék. Mert méltóztassanak felvenni, hogy sok 
városban az adókulcs nevezetesen leszállittatott, 
kétféle számítást pedig egy évre tenni nem lehet, 
és így módositványorn a dolog természetével is 
megegyezik. En tehát csak világosabb kifejezést 

óhajtottam minden kétség elhárítása tekintetéből. 
Azért én ezt nem is tekintem módosításnak, hanem 
a szerkezet világosabb kifejezésének. 

E l n ö k : Először kérdem a t. házat: elfogad
ja-e a szerkezetet ugy, a mint van ? A kik elfogad
ják, méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) A szer
kezet el nem fogadtatván, a további kérdés az : el
fogadja e a t. ház a miniszter úr módositványát'? 
A kik elfogadják, méltóztassanak felállani. (Meg
történik.) A többség elfogadja. 

A házadó részletes tárgyalása be van fejezve. 
A törvényjavaslat a házszabályok értelmében a 
holnaputáni ülésben fog ismét fölolvastatni végle
ges megszavazás végett. 

Mielőtt a jövedelmi adóra vonatkozó törvény
javaslatra áttérnénk, az állandó igazoló bizottság 
előadója fog jeletést tenni. 

Antalfy Károly előadó (olvassa az állandó 
igazoló bizottság jelentését Hoffman Pál Sopron me
gye nagymartom hevülete képviselője megválasztatá
sára vonatkozólag. A vélemény, 80 napi fontartás 
mellett, igazolást javasol. Hely-slés.) 

E l n ö k : Hoffmann Pál képviselő úr föltétele
sen igazoltatván, a 8-dik osztályba soroztatik. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: T. ház! 
Bátor vagyok jelenteni. hogy a minisztérium 
részéről megtörténtek még ^ múlt évben az intéz
kedések az iránt, hogy magyar körirattal ellátott 
pénzek még 1867-ről veressenek ; miután azonban 
részint a másik minisztériummal való tárgyalások, 
részint az ez iránti törvényjavaslatnak tárgyalása 
hosszabb időt igényelt: az erre vonatkozó törvény 
csak 1868-ban keletkezett s a pénzek veretése 
1867-ben elmaradt. Miután azonban a stampigliák 
elkészültek, szabadságot vettem magamnak a tíz 
krajczárosokból ezer darabot 1867-ből veretni, 
mely pénzek egyébiránt nem a közforgalomra 
szánvák, hanem inkább csak érmészeti tekintetben 
érdekesek, annyiban, hogy az 1867-ki évről legye
nek magyar pénzek. Ezen numismatikai tekintet
ben érdekes pénzekből 400 darabot van szeren
csém a t. képviselő urak rendelkezésére bocsátani. 

E l n ö k : T. ház! Következnék a napirend 
szerint a jövedelmi adó; de több oldalról, még 
pedig mind a jobb, mind a bal oldalról azon 
óhajtás fejeztetett ki , hogy ezen fontos tárgyat 
holnap vegyük elő, mivel többen kívánván szólni 
hozzá, nem tudták, hogy az ma fog előterjesz
tetni. A háznak jogábau áll e fölött határozni, 
mert az ido' sz érint az ülést még nem halasztanám 
el; de ha méltóztatik kívánni, akkor holnap fog
juk tárgyalni. (Atalános helyeslés.) 

Még egy fontos tárgy van, melyet szükséges
nek tartok fölemliteni. Mind inkább közeledik az 
idő, melyben a kiküldött bizottságok be fogják 
jelentéseiket adni; a munka a t. házra nézve két-
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szeresen nagy, és nem kétlem, hogy lesznek napok, 
midőn délelőtt és délután is fogunk üléseket tar
tani, mert az a közóhajtás, hogy, ha lehet, e hó 
végén kissé haza térhessünk. (Átalános helyeslés.) 
A munka legnagyobb súlyát az illető jegyzők 
viszik. A hat jegyző közöl kettő annyira beteg, 
hogy már több hét , sőt hónap óta nem dolgozhat
nak : az egyik Radics Ákos, a másik Dimitrievics 
Milos, mely utóbbi nincs is Pesten. Horváth Lajos 
pedig a bizottságokban annyira el van foglalva, 
hogy valóban indiscretio volna őt igénybe venni. 
Tehát kívánatos, hogy uj jegyzők választassanak. 
Nem azt kérem, hogy uj jegyzőket válaszszunk, 
hanem, hogy a betegek helyett két helyettes jegy
zőt választani méltóztassék : különben jegyzők 
hiánya miatt még üléseket sem fogunk tarthatni. 
Ennélfogva kérem a t. házat, ha méltóztatnak in
dítványomat elfogadni, (Átalános helyeslés) legye
nek szívesek a két helyettes jegyző választása 
iránt a szavazati ezédulákat a holnap reggeli ülés
ben beadni. (Helyedés.) 

HaláSZ B o l d i z s á r : A napirendhez kívánok 
szólani. Az idő még nem nagyon haladt elő, és 
sokat fogunk a holnapi tárgyalásnál nyerni , ha 
még ma a jövedelmi adó iránti törvényjavaslat 
legalább felolvastatván, holnap mindjárt megkezd
hetjük az átalános tárgyalást. (Helyeslés.) 

Mihály i Pé ter j e g y z ő {felolvassa a jövedelmi 
adó iránt a pénzügyi bizottság által módosított tör
vényjavaslatot , valamint a kisebbség külön vélemé
nyét '). 

E l n ö k : Felolvastatván mind a törvényjavas
lat, mind a külön vélemény, átalános tárgyalásul 
holnapra tűzetik ki. 

A pénzügyi bizottság tagjait kérem d. u. 6 
órakor tartandó ülésre megjelenni. 

Több tárgy nem levén, az ülést eloszlatom. 

Az ülés végződik d. u. 1 órakor. 

>) Lásd az Irományok 251-dik számának III-ik és VIII-ik 
mellékletét. 




