
CLCVII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. november 7-dikén 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények bemutatása. Dobrzánszky Adolf és társai indítványa román és orosz eongressus iránt. A kormány 
törvényjavaslatot nyújt be a bor- és húsfogyasztást, úgyszintén a személyes kei-eseti adó tárgyában. Simay Gergely megújítja interpel-
latióját az ut- és hidvámok iránt Ghyezy Kálmán és társai inditváüya napi rendre tűzetik. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrásy 
Gyula gr., Eötvös József b.. Gorove István, Horvát 
Boldizsár. Lónyay Jvíenyhért. 

Az ülés kezdődik d. u. 1 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzökönyvét Bujanovics Sándor jegyző úr fogja 
vezetni; a szólani kívánók neveit pedig Mihályi 
Péter jegyző úr jegyzi. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a november 

6-án tartott illés jegyzökönyvét.) 
Elnök: Nincs ellene észrevétel ? (Szünet 

Viviva) : A jegyzőkönyv hitelesítse van. 
Torna meg}Te közönsége a hasonszenvi 

gyógymód érdekében Sáros megye által felterjesz
tett kérvényt figyelembe vétetni és pártoltatni 
kéri. 

Temesvár sz. kir. város közönsége Fiume ten
gerparti kikötő város és kerületének Magyaror
szághoz való visszacsatoltatását Szatmár város 
felterjesztése értelmében törvényhozásilag mielőbb 
elintéztetni kéri. 

Farkas Endre ügyvéd Rima-Szombatban az 
ideiglenes törvény szabály XIII. fejezetének 159-
dik szakaszát megmagyaráztatni, illetőleg világo
sabban értelmeztetni kéri. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
tétetnek át. 

Dobrzánszky Adolf képviselő úr indítványt 
kíván tenni. (Halljuk!) 

Dobrzánszky A d o l f : T. ház! Midőn a 
keleti egyház román és orosz ajkú híveinek egy 

része a római egyházzal egyesült, az úgynevezett 
egyesülési okmány tanúsága szerint világosan ki
kötötte, hogy ezen egyesülés csak némely dog
mákra szorítkozzék, hogy e szerint: Irször szer
tartása és egyházi fenyítéke érintetlenül hagyas
sanak ; hogy 2-szor egyházi elöljáróságát, jelesen 
püspökeit szabadon választhassa jövőre is az alsó 
papság és a nép ; és hogy 3-szor egyháza és papsága 
mindazon előnyökben részesittessék , mely elő
nyökben részesült akkori időben a római kath. 
egyház és papsága. Azonban ezen két oldalú 
szerződésnek egyik föltétele sem tartatik meg 
ma, a mennyiben a vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumnál is egyedül a görög kath, egy
ház az, mely osztály által képviselve nincs, a 
mennyiben a püspökök és prépostok, tehát az egy
ház elöljárói nem a nép és papság által választat
nak, hanem a római szent szekálta! neveztetnek, s 
a mennyiben ez szüli azt, hogy szertartása, egy
házi fenyítéke —• egyházi törvényeinek nem al
kalmazása miatt — hanyatlik. Minthogy pedig e 
két oldalú szerződés egy oldalú megsértése csak 
ugy lehetséges, ha ehhez a kormány segédkezet 
nyújt, mit a jelenlegi felelős kormányról és annak 
jogérzületéről feltenni sem akarok; s minthogy 
más részről tagadhatatlan az, hogy épen az egye
sülési okmány értelmében a görög keleti egyház 
minden intézménye, a mennyiben a dogmát nem 
érinti, egész kiterjedésében rá illik a görög kath. 
egyházra is, sőt a jogegyenlőség és viszonyosság 
elvénél fogva arra alkalmazandó is : kérem ma
gam és elvtársaim nevében a t. házat, méltóztas
sék határozatként kimondani, illetőleg kötelezni a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter urat. hogy a 
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görög kath. egyház román és orosz részeiben kü
lön megtartandó congressusok iránt törvényjavas
latot terjeszszen a t. ház elé, s hogy addig, míg 
ezen törvény létre jő, a két oldalú szerződés meg
szegése lehetetlenné tétessék az által, hogy ideig
lenesen eszközölje ily congresusok összehívását 
ugyanazon alapon, mely már a görög keleti egy
ház részére törvény által el lőn fogadva. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő {olvassa az indítványt.) 
E l n ö k : A fölolvasott indítvány ki fog nyo

matni ; ) , szét fog osztatni és napirendre kitüzetni, 
Lónyay Menyhért pénzügyminiszter kért 

szót. (Ilattjuk!) 
Lónyay Menyhért pézügyér: T. ház! Az 

ezen év folytán hozott adótörvények, két adónem 
kivételével, minden egyenes és közvetett adóról 
intézkednek s azok érvénye egész 1869. évi de-
czember 31-éig terjesztetett ki a szentesitett törvé
nyek által. Azon két adónem, melynek érvénye 
csak a folyó év utolsó napjáig mondatott k i : a 
bor- és husfogyasztási adó és a, személyes kere
seti adó ; ezekre vonatkozólag tehát kötelességem
nek tartom a t. háznak a törvényjavaslatokat be
nyújtani. 

A borfogyasztási adónál javaslatba hozom, 
hogy az évi bortermelés 5°/D-a a szőlősgazdánál 
házi szüksége fedezésének tekintetéből adó alá ne 
vétessék, és hogy ezen adómentes bormennyiség 
15 akóig terjedhet. Ez, ugy hiszem, az eddig gya
korlatban volt szabályoknál kedvezőbb és a ter
melőkre nézve méltányos eljárás. Továbbá javas
lati a hozom a bor- és husfogyasztási adó besze
désénél az átutalás elmelló'zését, és azon nagyobb 
községeknél, melyek a fogyasztási adó beszedése 
iránt egyezményt létesítenek, a beszedési költsé
gek fedezésére bizonyos összeg elengedését. Ezek 
azon reformok, melyeket a bor- és husfogyasztási 
adóra nézve a jelen körülmények közt javaslatba 
hozni lehet. 

A mi a személyes kereseti adót illeti: az ezen 
adónem megállapítása alkalmával hozott határo
zat értelme szerint javaslatba hozom a Magyar
országban létező személyes kereseti adószabá
lyoknak Erdélyre is kiterjesztését és igy meg
szüntetését mindazon dijaknak, melyek Erdélyben 
védelmi dij, fejadó, pótadó és polgári dij czime, 
valamint a szomszéd török tartományokba legel
tetés végett_ hajtott marhák legelődija fejében fizet
tetnek. (Elénk helyeslés.) Mindezen különböző 
czimek alatti adóztatások helyett be fogna hozatni 
a Magyarországban divatozó személyes kereseti 
adó. Hasonlókép javaslatba hozom megszünteté
sét azon eltéréseknek, melyek a személykereseti 
adó kiszabása tekintetében Magyarország bizonyos 

) Lásd az Irományok 352-dik számát. 

területén, u. m. Bács, Temes, Torontál és Krassó 
megyékben léteznek. (Helyeslése) 

Ez által ismét egy ujabb lépés történnék az 
adók mérvének egyenlősítése felé a magyar korona 
területén. Erdélyben ugyan a népnek legszegé
nyebb osztálya, mely a fejadó által aránytalanul 
terhelve volt, nevezetes könnyebbségben részesü-
lend, azonban az államjövedelem ezen czimen csök
kenni fog és igy a méltányosság azt kívánná, hogy 
Erdélyben ezen előállandó hiány azon adók eme
lése által pótoltassék,melyeknél Erdély kedvezésben 
részesült; de miután a jövő törvényhozás felada
tainak egyike ugy is az leend. hogy az adónemek
nél létező különbségek lehetőleg kiegyenlittesse-
nek: ezen hiánynak pótlását jelenben különösen 
Erdélyre róni javaslatba nem hozom. 

Midőn ezen két törvényjavaslatot a t. ház 
asztalára leteszem, azon kérést intézem a t. házhoz , 
méltóztassék elrendelni, hogy ezen két törvény
javaslat mielőbbi véleményadás végett az állandó 
pénzügyi bizottsághoz tétessék át. 

E l l i ö k : Kívánja a t. ház, hogy a bemutatott 
két törvén/javaslat fölolvastassék V (Fölohasottak-
nak tekintjük!) Az előterjesztett két törvényjavas
lat ki fog nyomatni ]), szét fog osztatni és az osz
tályokhoz utasíttatni. 

S í m a y Gerge ly : T. ház ! A t. pénzügymi
niszter űr előterjesztéséből körülbelül azt vettem 
észre, mint ha az állam bevételei, csak ezen előter
jesztett módosítandó kérdések módosításával, a töb
biekre nézve fentartandók lennének még az 1869 
végére is. Nekem közelebb szerencsém volt Er
délyre nézve az utvámok tekintetében, melyek az 
állam bevételeinek egyik részét teszik, egy inter-
pellatiót intézni a t. miniszter úrhoz azon indok
ból, mert az ottani vámállomásoknak újból 3 
évre leendő haszonbérbe adása volt tervezve. Azon 
interpellatiómra mai napig sem voltam szerencsés 
választ kaphatni. Hogy másodszor szólaltam fel 
ezen tárgyban, bizonyosan fontos aggályaim le
hettek, mit ezennel nyilvánítani is kívánok. Ezen 
igazságtalanság folytán netalán bekövetkezhető 
azon eshetőségnek akartam elejét venni, hogy mi
ként 1861-ben, a nép maga amaz utvámok fizeté
sét ténylegesen megtagadja. Én, t. ház, épen ezen 
eshetőségnek kívántam elejét venni; de minden 
esetre még egy utolsó eszközhöz is kívántam 
nyúlni, t. i. az 1869-ki államköltségvetés alkalmá
val nézetrokon képviselőtársaimmal egy határozati 
javaslatot terjeszteni a t. ház elé, hahogy nem 
leszek elég szerencsés ezen interpellationalis utón 
orvoslást nyerni ezen kiáltó igazságtalanság és 
sérelem ellen. 

') Lásd az Irományok 253 és 254-dik számát. 
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Lónyay Menyhért pénzügyér: Azon 
ülésben, melyben a t. képviselő úr interpellatióját 
előadta, nem voltam jelen; ennélfogva interpellatió-
jának tartalmáról ma sem vagyok értesülve. De 
azok után, miket elmondani méltóztatott, követke
zőket vagyok bátor megjegyezni. 

Az ut- és hidvámoknak ezen év végéig leendő 
fentartását a törvény megszabta, ennélfogva semmi
féle sérelem nem ejtetik sem Magyarország, sem 
Erdély bármely részén, ha t. i. az utvámok veze
tése iránt a szükséges intézkedések megtörténhetnek. 

Az utvámok megszüntetésének kérdése szo
rosan összefügg a közlekedési eszközök, különösen 
az utak fentartásának kérdésével, s én ugy hiszem, 
t. ház, hogy e törvényhozás igen rövid tartama 
alatt a ház valószínűleg nem érend rá e kérdés
ben intézkedni. 

Egyébiránt, a mi azon észrevételt illeti, hogy 
a t. képviselő úr ugy van értesülve, hogy az ut
vámok bérbe adására nézve 3 évre köttettek szer
ződések : megvallom, erről nem vagyok értesülve. 
De ha igy történt is, természetesen csak azon fen-
tartással történhetett, ha a törvényhozás ezen ut
vámok megtartását továbbra is elrendeli. 

S i m a y G e r g e l y : T. ház ! Miután a t. ház 
határozata épen az volt, hogy interpellatiőm Írás

ban fog közöltetni a t. pénzügyminiszter úrral, 
csodálkozom, hogy a t. elnökség nem intézkedett, 
hogy az Írásbeli közlés megtörténjék. Én a hiva
talos közlönyből vettem az értesítést és ennek kö
vetkeztében idéztem a 3 évi haszonbérbe adatás 
tervét. 

E l n ö k : Kérdőre vettem az iroda személyze
tét s a személyzet részéről épen most kijelentetett, 
hogy az interpellatio expediálva volt. Egyébiránt 
igen könnyen megtörténhetett — és ez lehet az 
elmaradás egyedüli oka — hogy a pénzügyminisz-

, téri hivatalhoz elment ugyan, de ott talán még be 
nem mutatták. 

A mai ülés napirendjén van a t. Ghtyczy 
Kálmán képviselő úr által beadott indítvány tár
gyalása napjának kitűzése. Ha a t. ház méltózta
tik beleegyezni, talán a jövő héten, hétfőn lehetne 
ezen indítványt tárgyalás alá venni ? 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: Mi
nél előbb! 

E l n ö k : Ennélfogva az indítvány a jövő hé
ten hétfőn 10 órakor tartandó ülésben fog tár
gyaltatni. 

Más tárgy nem levén, az ülést feloszlatom. 

.4 ülés végződik d. u. 1 % órakor. 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1865/g. x 31 




