
149. országos ülés 
1870. márczius 18-án 

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 . 

Tárgyai: Kérvények bemutatása. A kormány válaszol Deák Ferencz interpellátiójára a Pest városi ház -
adó tárgyában. Az ipartörvényjavaslat az osztályokhoz utasittatik. A kérvényi bizottság jelentései elintéztetnek. 

A kormány részéről jelen vannak: Lónyay 
Menyhért, később Bedekovich Kálmán, Mikó Imre 
gróf. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak a múlt ülés jegy
zőkönyvét meghallgatni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a már-
ezius 17-én tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Ha nines észrevétel, a jegyző
könyv hitelesítve van. 

Deák Ferencz pest-belvárosi képviselő be
adja Bottyán Antal s érdektársai kérvé
nyét, melyben határozatilag kimondatni kérik, 
hogy részökre illetőleg érdektársaik részére a 
nagy-kikindai uradalomhoz tartozó úgynevezett 
galádi pusztát a pénzügyminisztérium örök áron 
engedje át. 

Fekete József képv. ur beadja Janó Julianna 
Szathmári Istvánné maros-vásárhelyi lakos kérvé
nyét, melyben kéri, hogy nénje Jakab Dánielné 
által 1849-ben a magyar államnak kölcsön adott 
400 frt megtéríttessék. Ezen kérvények a kérvé
nyi bizottsághoz lesznek átteendők. 

S t o l l K á r o l y : Van szerencsém benyúj
tani Felső-BányA közönségének az országos bíró
sági szervezés alkalmával egy telekkönyvi intéz
ménynyel egyesitett járásbíróságnak e város ke
belében leendő fölállítását kérő folyamodását, 
kérvén azt a kérvényi bizottsághoz utasítani oly ! 

meghagyással, hogy ezt az illető törvényjavaslat 
tárgyalása előtt vegye tárgyalás alá. 

S c h v a r c z G y u l a : A sopronyi tanitó-
egylet kérvényét van szerencsém benyújtani, mely
ben az 1868. XXXVIII-ik törvényczikk különösen 
a tanítók fizetésére s a tankötelezett évekre 
vonatkozó §§-ainak megváltoztatását kérik. 

E l n ö k : Mindé kérvények a kérvényi bi
zottsághoz utasíttatnak. 

Pénzügyminiszter ur a napirend előtt szó
lani kivan. 

L ó n y a y M e n y h é r t : Pest belvárosának 
igen t. képviselője a képviselőház márczius hó 
9-én tartott ülésében interpellatiót intézett hoz
zám az 1868. XXXL törvényczikk 23. 24. 25-ik 
§§-val ellentétes adóterbeltetés tárgyában. 

Miután ugy vagyok értesülve, hogy a kér
vényi bizottságnak a mai ülésben tárgyalás alá 
kerülő jelentésében az 59. sz. alatt ugyanazon 
tárgy foglaltatik, melyről az interpellatió szób 
azon esetben, ha most válaszolnék az interpel
latióra, a most előadandó érveket az 59. számú 
kérvény tárgyalása alkalmával ismételnem kel
lene — Ennélfogva azon kérdést vagyok bátor 
a t. interpelláló úrhoz és a t. házhoz intézni, 
belenyugosznak-e abba, hogy azokat, miket az 
interpellatióra kívánok elmondani, akkor adjam 
elő, midőn ama kérvény tárgyalás alá kerül'? 
(Helyeslés.) 

Ez által elkerültetnék az, hogy egy és 
ugyanazon ülésben egy és ugyanazon tárgy iránt 
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kétszer mondjam el ugyanazon nézeteket. (He
lyeslés.) 

D e á k F e r e n c z ; Legfontosabb az idő
nyerés kérdése. Reménylem, hogy e kérvény ma 
már tárgyalás alá kerül és ugyanakkor megvi
tathatjuk a dolgot; a mi majd akkor mondatik, 
azt az interpellatióra válaszul tekinthetjük és én 
is annak fogom tekinteni, a tárgy azonos levén, 
igy elkerülhetjük a kétszeri vitatkozást. (He
lyeslés.) 

Z s e d é n y i E d e : Kötelességem bejelen
teni, hogy bár a 254-ik szám alatti törvényja
vaslat, mely az országban fönálló királyi kincs
tá r i utvámok megszüntetésére vonatkozik , a 
tegnapi ülésben az osztályokhoz utasíttatott, a 
IX-ik osztálynak többsége mégis azon nézetből 
indult ki, hogy a ház azt nem egyenesen az 
osztályokhoz utasította, hanem, miután pénzügyi 
jövedelemről van szó, a pénzügyi bizottsághoz 
vélte utasitandónak ; azt hittem, ezt be kell je
lentenem, hogy tisztába hozassák: vajon az osz
tályokhoz utasittassék-e e tárgy, vagy elébb meg 
^elljen hallgatni a pénzügyi bizottságot, miután 
a IX-ik osztály ezt szükségesnek tartja *? 

E l n ö k : T. ház! Midőn Simay képviselő 
ur és társai beadták a tőrvényjavaslatot, ak
kor a képviselőház határozata csak annyira terjedt, 
hogy az kinyomatik, kiosztatik, és felvételi ide
je meghatároztatok. Én tegnap a képviselő urak 
sürgetésére előadtam a t á rgya t ; a t . ház az 
osztályokhoz utasította, mit én annyiban helyes
nek tartok, mert : először, e tárgy a budgetben 
elő sem foi dúlván a pénzügyi bizottság teendői 
sorába nem tartozik; másodszor, mint törvényja
vaslatnak az osztályokhoz kell mennm. Azonban 
a t. ház vélemányétől függ, elhatározni 
bályok értelmében, hogy a pénzügyi bizottsághoz 
utasittassék-e vagy nem? 

T i s z a K á l m á n : T. ház ! Én azt hiszem, 
hogy ha szorosan veszszük a szabályokat, igaz
ság szerint azon szabálynál fogva, melyre az igen 
t. elnök ur hivatkozni méltóztatott, ki kellene ezen 
törvényjavaslat fölvételének napját tüznb akkor 
az indítványozó kifejthetné indítványát, s a felett 
határoznánk: akarja-e a t. ház tárgyalni vagy 
nemi roert csak ha elhatároztatott, hogy tárgyal
ni akarja a t. ház, akkor áll elő azon kérdés, 
hogy a további lépés a pénzügyi bizottsághoz 
küldés legyen-e? En részemről kérem, hogy szo
rosan a szabályokhoz tartsuk magunkat, melyek 
e tekintetben tökéletesen világosak. Tűzessék e tör
vényjavaslat akár melyik nap napirendre, s akkor 
határoztassék el. kivánjuk-e azt tárgyalni vagy 
nem ? ez megtörténvén, csak akkor merül föl a 
kérdés: a pénzügyi bizottsághoz vagy az osztá
lyokhoz utasittassék-e 1 

E l n ö k : Én csak azért voltam bátor teg

nap a kérdést igy föltenni, mert képviselő urak 
aggodalmukat tejezték ki a felett, hogy különben 
nem fog a budgettel együttesen meghaladtat-
hatni. 

G a j z á g ó S a l a m o n : T. ház ! Azt hi
szem, hogy tegnap, mikor az elnök ur kimondta 
a határozatot, igen helyén lett volna azon meg
jegyzés, melyet Tisza Kálmán képviselőtársam 
most tesz. De ma e kérdés már meg van ha
ladva, a mennyiben a törvényjavaslatot több 
osztály már tárgyalás alá is vette. Ennek kö
vetkeztében maradjunk meg azon határozatnál, 
mit a ház csak tegnap hozott. 

Kérem tehát a t. házat, méltóztassék meg
maradni tegnapi határozatánál, mely szerint e 
tárgy az osztályokhoz utasí t tatott . 

S o m o s s y I g n á c z : A kik tegnap itt 
voltak, tudhatják, hogy, midőn a t. elnök ur a 
kérdést föltette, már akkor átalános mozgás ke
letkezett elannyira, hogy a te t t nyilatkozatot, 
melyben pedig egy jövedelem megszüntetéséről 
van szó, tárgyalni sem lehetett, s az elnöki ki
jelentés elhangzott, s ennélfogva én e határoza
tot olyan határozatnak, mely semmi tekintetben 
kérdés alá ne jöhetne, megvallom nem tartom, s 
mint a 9-ik osztály tagja, magam is azon né
zetben voltam, hogy az a pénzügyi bizottsághoz 
utasíttassák. 

Méltóztassék figyelembe venni, t. ház, a dolog 
fontosságát, és méltóztassék azt napirendre ki
tűzni, ugy, mint a Tisza Kálmán azt indítvá
nyozta. 

L ó n y a y M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : Elismerve az előttem szóló által fölem
lített azon körülményt, hogy a tegnapi ülésben, 
midőn e törvényjavaslatnak az osztályokhoz 
leendő utasításáról volt szó, a ház csakugyan 
oszlófélben volt, de emlékezetébe hozom a tiszt. 
háznak, hogy van egy előbbi átalános határo
zata a háznak, mely — azt hiszem — szabá
lyozó s ezen tárgy megítélésénél irányadó. —• 
Ugyanis midőn a pénzügyi bizottság megalakí
tása elhatároztatott, ugyanakkor kimondatott, 
hogy mindazon javaslatok és előterjesztések, me
lyek a pénzügyi szakba vágnak, az az: az állam 
jövedelmeire és kiadásaira befolyással vannak, a 
pénzügyi bizottsághoz utasíttassanak előleges 
tárgyalás végett. Ámbár magam is elismerem, 
hogy az utvámokra nézve minél előbb szükséges 
a törvényhozásnak intézkednie, miután azonban 
a beadott javaslat szerint eltöröltetni kivánt üt
és hidvám néhány százezer forintra menő jöve
delmet tesz, óhajtanám, hogy a beadott törvény
javaslat előbb a pénzügyi bizottsághoz utasíttas
sák és az osztályok e bizottság véleményével 
együtt vegyék azt tárgyalás alá. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztassék tehát nyilatkozni, 
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vajon kiváuja-e a t. ház, hogy a pénzügyi bi
zottsághoz utasíttassák. (A pénzügyi bizottsághoz !) 
A tárgyalás tehát ma megtörtént a felett, hogy 
a ház igenis kivan az iránt határozni; de any-
nyiban módosítja a tegnapi ülésben hozott ha
tározatot, hogy mielőtt az osztályokhoz utasít
tatnék a törvényjavaslat, előbb meg kívánja 
hallgatni a pénzügyi bizottságnak e részbeni vé
leményét. (Helyeslés,) 

A központi bizottságnak van egy jelentése 
az ipartörvényjavaslat iránt. 

E r k ö v y A d o l f e l ő a d ó (olvassa a köz
ponti bizottság jelentését az ipartörvényjavaslat tár
gyában.) 

E l n ö k : Mind a jelentés, mind az arra vo
natkozó módosítások ki fognak nyomatni és ki
osztatni, és annak idején tárgyalás alá fognak 
kerülni. A kérvényebnek 229. szám alatti Xl-ik 
sor jegyzéke fog előterjesztetni. 

Majclu I g n á c z , a k é r v é n y i b i z o t t 
s á g e l ő a d ó j a ; T. ház! Ezen sorjegyzékből 
már előzetesen referálva volt 20 darab, neveze
tesen a 3., 4., 5., 8.. 11. , 22. , 25., 28., 30., 
35., 36., 38., 44., 45., 46., 47., 97., 98., 99 
és 100. — Következik most 1 — 1900. szám 
alatt Hont megye kérvénye. (Olvassa a kérvényi 
bizottságnak 229. szám alatt XI. sorjegyzékében fog
lalt kérvényekre vonatkozó véleményezéseit, melyek 
észrevétel nélkül elfogadtattak.) 

E l n ö k ; Ezek tehát mind elfogadtatván, 
következik a XIV. sorjegyzék olvasása. 

H a l m o s y E n d r e a k é r v é n y i b i z o t t 
s á g e l ő a d ó j a (olvassa a 262. szám alaii XIV. 
sorj egyz ékbe foglalt 1—58. továbbá a 60—92. és 
98—105. sorszámok alatti kérvényekre a bizottság 
véleményezéseit, melyek hasonlóan észrevétel nélkül el
fogadtatnak.) 

E l n ö k : Ezek is elfogadva levén, követ
kezik a kihagyott 59. sorszám. 

H a l m o s y E n d r e e l ő a d ó (olvassa az 
59. sor szám alatt Pest sz. Mr. város kérvényét, az 
uj építkezésekre az 18651?'. törvényczikk által elren
delt teljes adómentességnek az 1868. évi 50,505 
szám alatt keli pénzügyminiszteri rendeld ellenéhen 
föntartása, esetleg ugyanazon törvények magyarázata 
iránt ; és erre nézve a kérvényi bizottság vélemé
nyét.) 

A Minthogy a minisztérium a hozott törvé
nyéket azok világos szavai szerint végrehajtani 
köteles, és m azok világos rendelkezésétől elté-
rőleg a törvényt nem értelmezheti; minthogy 
továbbá a jelen esetben az 1868. XXII. törvény
czikk 23. és 24-i% §|-ai az uj épületekre és 
építkezésekre nézve az adómentességet megszo
rítás nélkül megengedik és-tekintettel azon tör
vényczikk 23. és 25-ft: I j j r t ' a házbéradó alat t 
mind az állami, mind a foídtehermentesitési pót-

KÉPV. H. NAPLÓ 1 8 \ l VH. 

lék értendő, és így a törvénynek szavai szerint az 
adómentesség ügy az államadóra, mint a foíd
tehermentesitési pótlékra kiterjed, és minthogy 
végre a törvényt annak világos szavaitól eltérő-
leg értelmezni csak a törvényhozás van hivatva: 
ennélfogva Pest városa községe kérvényének hely 
adandó és a kérvény a pénzügyminisztériumhoz 
a fönebbi megjegyzéssel átfcendő lenne. *^' 

L ó n y a y M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : T. ház! Mind a márczius 9-én Pest 
belvárosának igen t. képviselője által hozzám 
intézett interpellatió, mind a kérvényi bizottság
nak az 59. szám alatti véleménye vonatkozik 
az 1868-iki XXII. törvényczikknek a házadóról 
szóló törvény bizonyos szakaszai magyarázatára. 
— Még pedig mind két fölfogás szerint az 
186«. XXII. törvényczikk 23. 24. 25-ik sza
kaszai akkép értelmeztetnek, hogy az újonnan 
építendő házak, az országban bizonyos évsorig, 
a fővárosban ismét bizonyos évsorig fölmentei
nek nemcsak az állami adó, de egyszersmind a 
foídtehermentesitési pótlék alól. 

Részemről pedig e törvényt akként magya
rázom, és akként alkalmaztam, — s ez a tárgya 
leginkább Pest város kérvényének, mely fölött 
a kérvényi bizottság most jelentést tesz, — 
hogy az újonnan építendő házak egészen föl 
vannak mentve az állami adótól, de nem a foíd
tehermentesitési járuléktól. 

Miután e kérdés fontos; a mennyiben i t t tör
vény magyarázásáról van szó, mire törvényeink 
értelmében a törvényhozás tehát az országgyű
lés és a koronás fejedelem van hivatva ; és mi
után ilyen eset most először fordul elő, méltóz
tassanak megengedni, hogy előadjam mindazon 
indokokat, melyek szerint épen e törvény 23., 
24., 25 és 12 ik szakaszának alapján eltérőleg 
a tisztelt bizottság nézetétől, azt tartom helyes 
magyarázatnak, hogy t. i. az ujabban épített 
házak, csupán csak az állami adótól mentettek 
föl. (Halljuk!) 

Mindenekelőtt lássuk a törvénynek magának 
hivatkozott rendelkezését: ,,Az egész országban 
mindenütt 10 évi adómentességnek van helye, 
ha puszta helyen, hol azelőtt épület nem léte
zett, uj ház építtetik, és 8 évi adómentesség 
adatik, akkor, ha elébb fön állott, de a földszi-
néig lerontott épület helyébe, ó falak vagy fal
részek fölhasználása nélkül, uj épület állíttatik.' ' 
A 24. §. pedig Budapestre nézve kivételesen az 
első esetben 15. évi, a második esetben pedig 
10 évi adómentességet biztosit, és végre a 25. 
§. az adott kedvezményt a jelen, t. i. az 1868. 
év elejétől már építtetni kezdett és építendő 
házakra kiterjeszti. 

Mindenekelőtt szabadságot veszek magam
nak megjegyezni azt, hogy nekem korántsem 

16 
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volt szándékom az adómentességet 70°|0-ra meg
szorítani, és még kevésbé lehetett szándékom nem 
jogos megterhéltetést bárkire — és igy a pesti 
házbirtokosokra róni.', Nem önkényes cselekedetről 
van i t t tehát, nézetem szerint, szó, de legföl
jebb a hozott törvénynek különböző magyaráza
táról. 

Megengedem, hogy a törvény szavai nem 
eléggé világosak; de viszont azt állítom, hogy 
azon értelem, melyet én a törvény végrehajtá
sánál az idevonatkozó szakaszoknak adtam, ma
gán a törvényen alapszik. 

Mielőtt a törvényt értelmezném, meg kell 
jegyeznem, bogy ha tekintetbe veszszük azon 
gyorsaságot, melvivel az átmeneti korszak ne
hézségei közt 1868-ban minden létező adónemet 
törvényhozási utón meg kellett állapítani, meg
állapítani azon rövid idő alatt , melyre a tör
vénytől nyert indemnitás kiterjedt : nem lehet 
csodálkozni, ha a törvények hozatalánál —kivált 
tekintve azon különböző tárgyalásokat, melyeken 
azon törvények a pénzügyi bizottságban, az osz
tályokban, a központi bizottságban és a házban 
keresztülmentek — egy vagy más helyen a tőr
vény szerkezetének egyöntetűsége és világossága 
csorbát szenvedett, vagy ha egy vagy más eset
ben valamely szakasznak megváltoztatása foly
tán az utána következő szakaszokban a szüksé
ges változtatások kellő pontossággal keresztül 
nem vitettek és néhol egy vagy más kifejezés
nek szabatosabb fogalmazás, elnézésből, nem adat
hatott . 

Ily eset adta magát elő a házadónál. A 
minisztérium bizonyára nem érezheti magát föl
jogosítva, kétes esetben a törvényt törvényerejü-
leg magyarázni, miután azon magyarázat, tör
vényeink értelme szerint, az országgyűlést és a 
koronás fejedelmet il leti; de ha valamely tör
vényben előforduló kétes esetben magyarázatról 
van szó, bizonyára szükséges visszamenni a tör
vény alkotásának különböző stádiumaira és külö
nösen szükséges tekintetbe venni azon szándékot, 
mely annak alkotásánál kétségtelenül fönforgott. 

Méltóztatnak arra emlékezni, hogy 1867 
előtt az egyenes adók minden nemére nézve meg 
volt állapítva a gyökadó s annak voltak külön
böző pótlékai; igy az államadónak volt hadi
pótléka; a gyökadó a hadipótlékkal együtt tet te 
az állami adót, mely az osztrák minisztériumnak 
költségvetésé oen fordult elő és a birodalom 
szükségleteinek födözésére fordíttatott. Azonkívül 
fönállott és a birodalom másik felében még most 
is fönáll az országos pótlék, mely az egyes ko
ronaországok saját szükségleteinek födözésére 
volt kivetve. Ez már nem a birodalom költség
vetésében fordult elő, hanem az egyes korona
országok födözetének képezte tételét, ós azonkí

vül vettetett ki még minden egyes adónemnél 
egy bizonyos aránylagos összeg, földtehermente-
sitési járulék neve alatt. 

Midőn az első magyar államköltségvetést ós 
az egyenes adókra vonatkozó törvényjavaslato
ka t beterjesztettem, azon indítványt tettem, 
hogy a változott viszonyok folytán az országos 
pótlékok megszüntettessenek és olvasztassanak 
egybe az állami adó tótelével, azonban meg kí
vántam különböztetni az államadótól, mely köz
szükségletekre vettetik ki, a földtehermentesi-
tési pótlékot, még pedig a költségvetésben kü
lön volt kiróva a magyarországi ós külön az 
erdélyi, ugy, mint külön ki van róva a horvát
országi földtehermentesitési pótlék önállóan és 
függetlenül az állami adótól. A házadónál aze
lőtt is bizonyos évtartamra, de kevesebbre, mint 
az általam annak idejében beterjesztett törvény-
j avaslatban kezdeményeztetett, fönállott az ál
lamadótól való mentesség: de Magyarországban, 
sem a birodalom másik felében nem voltak és 
nincsenek fölmentve az uj építkezések a földte
hermentesitési járuléktól. 

En, ki a törvényeket indítványoztam, kíván
tam bizonyos kedvezményeket adni az uj épít
kezéseknek, még pedig Pest számára és ugyan
azokat, melyek Bécsben léteztek; de korántsem 
volt és nem is lehetett szándékomban az uj épít
kezéseket még a földtehermentesitési járuléktól 
is fölmenteni, annyival inkább nem. miután a 
tapasztalás azt tanusitá, hogy az egyenes adókra 
kivetett földtehermentesitési járulék nem volt 
képes födözni a földtehermentesitési adósság ka
matait és törlesztési járulékait. 

A dolgok ezen állássánál nem lehetett és 
nem volt szándékom az újonnan építendő há
zakra, melyekre nézve az adómentességnek tar
tama ugy is kiterjesztetett, az eddig követett 
eljárással ellenkezőleg ezen ujabb kedvezményt 
is javaslatba hozni, miután ennek megadása 
esetében az adóalapot kellett volna a különbö
zettel megterhelni. 

Hajói emlékszem, a pénzügyibizottságban, hol 
az egyenes adónemek és igy a házadó is rész
letes és hosszas vitatkozásoknak tárgyát képezte, 
a földtehermentesitési járulóktól való fölmentés 
szóba sem jött és. az eddig fönállott gyakorlatot 
bizonyára a bizottság föntartani kívánta; sőt, 
ha visszamegyünk a házadó tárgyalása alkal
makor e házban folytatott vitákra, azokban is 
egy szóval sem volt fölemlítve az adómentesség
nek ily széles értelemben valő magyarázata. 
Bizonyítja ezen állításomat azon körülmény, hogy 
a házadóról szóló törvény 12-ik §-a határozat
tan megkülöebözteti a 70°/0-ot 30°/0-tól és azt 
mondja, hogy a házbéradó- és házosztályadó té
telek 70%-a állami adóul — kiemelem ezen 
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szót „adó" — 30°/o-a pedig földtehermnutesitési 
járulékul tekintetik, tehát a földtehermentesités 
fejében teendő fizetés nem adónak, hanem járu
léknak neveztetik. 

Nézetem szerint lényeges itt a szavak
ban rejlő különbség is. Elébb, mint emlitém, 
„föidtehetmentesitési pótlékról" volt szó; ha 
a törvényben a „földtehermentesitési pótlék" 
szó említtetnék akkor adómentesség esetében, 
tehát, — midőn adót nem kell fizetni, — termé
szetesen annak pótlékát sem lehetne követelni ; 
holott ellenkezőleg, miután nem „pótlékról", 
hanem egyenesen „járulékról" van szó, már ma
gában ezen különböző szónak alkalmazása eléggé 
bizonyitja, hogy a törvénynek minő értelmet 
kívántunk tulajdonítani. 

Még mi nem régóta gyakoroljuk az adó 
minden nemére nézve a törvényhozást és igy 
nem csoda, ha gyakran nem a kellő kifejezések 
használtatnak. Ha a régebbi időket tekintjük, 
midőn „adó" név alatt csak kétféle adó létezett : 
az úgynevezett hadiadó, és a törvényhatóságok 
költségeire szolgáló háziadó ; midőn az ország
gyűlések által háború idején megszavazott adó 
subsidiumnak neveztetett, a szélesebb értelem
ben vett adónemek nevezetes részei pedig, mint 
például az indirect adóknak minden elébb fön-
állott neme nem adó név alatt fordul elő tör
vényeinkben, — nem csoda, ha az adóknak tör
vényes értelmezése, midőn az 1868-iki törvé
nyek alkottattak, nem volt oly értelemben elfo
gadva, mint azt átalában a tudomány értel
mezni szokta. Minden esetre hiba a törvény 
szerkezetében — ezt elismerem — hogy midőn 
ezen törvényt indítványoztuk és a tárgyalás kü
lönböző stádiumain keresztül vittük, a 23. és 
24. §-nál nem tettük be a szerkezetbe, hogy ezen 
adómentesség mint előbb, ugy jövőre is a föld 
tehermentesítési járulékra ki nem terjed. Ha az 
angol eljárás divatoznék nálunk, a törvény vég
rehajtására nézve semmi kétség sem támad
hatna, miután ott egyedül a szavak határozók]: 
már pedig, ha tisztán a szavakat veszszük, mi
után a 12. §. határozottan megkülönközteti az 
állami adót a földtehermentesitési járuléktól, és 
az utóbbit nem adónak, hanem járuléknak ne
vezi; a 23. és 24. §. pedig csak adómentességről 
és nem járulékmentességről is szól: egyedül a 
szavakat tekintve, ugy hiszem, kétségtelen, hogy 
helyesen értelmeztem a törvényt. 

Mint mondám a törvény magyarázatára 
nézve egyik döntő befolyással bir, hogy azok, kik 
a törvényt alkották, azt mikép fogták föl az 
alkotáskor; a másik körülmény, mely a törvény 
magyarázatánál fontossággal bir, az, hogy mi
dőn a törvény kihirdettetet, és legelőször alkal
mazásba vétetett , az akkor minő értelemben vé

tetett . Az 1868iki XXII-ik törvényczikk 49. §-a 
fölhatalmazta a minisztériumot, hogy a házadó 
kivetésének, beszedósénekés kezelésének módjára 
vonatkozó, eddig gyakorlatban levő szabályokat 
érvényben tarthassa; ón, ki a törvény végre
hajtásával, meg voltam bizva, a törvény kihir
detése utánrövid idő múlva közzétettem a hiva
talos lapokban, sőt minden egyes törvényhatóság
nak és igy Pest városának is megküldtem ezen 
szabályokat és ezen szabályok IT-dik fejezeté
nél, mely a „kivételes adómentességről" szól, s 
melyben a törvény 23. 24. és 25. §§-ai is idézve 
vannak, a 72. §-ban ez foglaltatik ; „Ezen adó
mentesség csak a folyó állami házadóra szőrit-* 
kőzik; tehát nem ad igényt oly egyébb köz
vagy községi terhektől fölmentésre, melyeket a 
háztulajdonos azon épülettől törvény szerint vi
selni tartozik." Ezen szabály szórói-szóra meg
felel azon gyakorlatnak, mely a törvény hozatala 
előtt fönállott, és miután a törvény 12. §-a szo
rosan megkülönbözteti az adó értelmét a járulék 
értelmétől, a fönebb említett értelmezésnél fogva 
melyet a törvénynek adni lehet és kell, — né
zetem szerint—érvényben kellett maradni ezen az 
előbbi gyakorlaton alapuló szabálynak is. 

Tehát a törvénynek ily magyarázata mel
lett szólanak a törvénynek szoros értelemben 
vett szavai; mellette szólanak a törvény alkotá
sakor előfordult, s általam fönebb emiitett kö
rülmények s végre mellette szól a törvény ki
hirdetése alkalmával a minisztérium által a 
nyert fölhatatmazás alapján kiadott szabályok
nak világos tartalma. 

De legvilágosabb bizonyitvány ezen magya
rázat helyessége mellett az, hogy nemcsak a 
minisztérium, de az egyes hatóságok is a tör
vényt ekkép értelmezték, sőt alkalmazták; mi
nek igazolására fölhozom, hogy, ha azon 23. és 
24. §-nak oly széles értelmet , kellett volna tu
lajdonítani, mint azt a kérvényi bizottmány tette, 
— ugy az újonnan épített házakra, semminemű 
terhet sem lett volna szabad róni ; már pedig 
nemcsak az ország különböző vidékein, de ma
gában Pest városában is a város maga a köz
ségi adót minden újonnan fölépült házra minden 
100 M é r t házbér után 4 frt 20 krt, folyton ki
vetette és mai napig is szedi : ha tehát az adó
mentességnek oly széles értelmet adnak, mint 
Pest belváros igen tisztelt képviselője tévé, ugy 
az uj házak ezen teherrel, mely valóban adó, 
megróhatok nem lettek volna. A törvényhatósá
gok tehát az újonnan épült házakra a régi ér
telemben vett házi-adót épen az általam kiadott 
szabályok 72. §-ának értelme szerint vetették 
ki, mely különbséget t e t t az adómentességnél 
nemcsak a földtehermentesitési járulékra, de a 
községi adóra nézve is. 

16* 
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De volt még egy más körülmény is, melyet 
a tőrvények végrehajtásával megbízott pénzügy
minisztériumnak szem elől téveszteni nem lehe
tet t , s ez: az állam hitele. 1868. előtt nem volt 
ugyan még törvényhozási utón a földteherrnen-
tesitési kárpótlási adósság kamatainak és tör
lesztési járulékainak biztosítása kimondva, s az 
első törvényes intézkedés, mely ez irányban té
tetet t , az 1868-ki törvényekben foglaltatik, me
lyek helybenhagyták az előbb főnállott gyakor
latot, mely szerint a földtehermentésitési járulók 
fizetésére a Magyarországban létező, különböző 
természetű egyenes adók bizonyos százaléka je
löltetett ki alapul. A jelen kérdés eldöntésére 
nézve nem csekély fontosságú körülmény pedig 
az, hogy a törvényhozási lag megállapított tar
tozás minden körülmény között biztosittassék; 
mert ezt követi az álíamnak a hitele: — már 
pedig, miután a jövedelmi adó által a tőkékre 

""T vetett adó, mely a jövedelmi adóban találja ki-
' fejezését, hasonló arányban, t. i. mint 70: 30-hoz, 

földtehermentésitési adónak tekintetik, joga van | 
az államnak, nézetem szerint, ha ezen tőkék in
gatlanokba helyeztettek, jiéldáui házépítésbe ru
háztattak, fizöJi adóról lemondani bizonyos czél 
végett, melyet az állam saját kiadásaira fordit; 
de nem lenne helyes eljárás, ha azon részletről 
is lemondana, mely a fölvállalt teher törleszté
sére külön kitüzetett. 

Ha a földtehermentésitési alap, mely az ál
lam hitelére nézve igen fontos kötelezettség fize
tésére és törlesztésére van szánva, oly virágzó 
állapotban volna, hogy fölösleget mutatna föl: a 
törvényhozás helyesen cselekednék, ha ezen já
rulékot a házak után elengedné. I)e az adatok 
mit bizonyítanak? Ha fölveszszük az 1867. év 
végével azon összeget, melylyel a földtehermen
tésitési alap tartozott az államnak, az az : azon 
összeget, mely az ezen czélra kirótt járulékokból 
fedezhető nem volt, — az 1867-ik év végével a 
magyar földtehermentésitési alap tartozása te t t 
7.227,060 frt 78 krt, az erdélyi pedig 8.254,677 
írt 83 krt, s így összesen 15.481,738 frt 61 
krt, s fölvéve ezen tartozásnak 1868. és 1869-ik 
évi 5%-os kamatait is, az összes tartozás, mely 
1867-től aláíratott, t e t t : 17.068,616 frt 86 krt. 
De az 1868. és 1860-ki évek sem voltak kedve
zők, mmtán ezen két évi szükséglet te t t össze
sen 30 986,000 frtot, a két évi fedezet pedig, az 
1868-iki zárszámadás és az 1869-ik évi kezelési 
kimutatás szerint, csak 26.893,803 frt 81 kr t 
te t t , ugy hogy a két évi hiány 4.092,196 frt 
187a krt teszen és így az 1869-ik évvégé
vel a földtehermentésitési alapnak az állam irá-
nyábani tartozása tesz összesen 21.160,813 frt 
4V2 krt . Ennélfogva a czélszerü pénzügyi gaz
dálkodás elvei szerint — ugy hiszem — semmi in

dok nem lehetett arra, hogy akár a pénzügymi
nisztérium részéről a földtehermentésitési járu
léknak ily értelemben való magyarázata, ós meg
szüntetése bármely irányban javaslatba hozas-
sék, sem az, hogy a törvényhozás által megsza
vaztassák. 

En előttem ugyan a törvénynek valódi ér
telme kétséges nem volt, miután azt láttam, 
hogy nemcsak magam, de a törvényhatóságok 
is a községi adóra nézve tényleg ilyen magya
rázatot adnak a törvénynek, de mindamellett, 
midőn Pest városa ezen tárgyban egy folyamo
dást nyújtott be a minisztériumhoz, tekintve az 
ügy fontosságát, egy külön,bizottságot rendeltem, 
mely minden körülménynek megfontolásával vé
leményt adjon ezen kérdésre nézve, mely bizott
sági tárgyalások alkalmával előhozott körül
mények folytán nem éreztem magamat jogosítva 
a törvény kihirdetése alkalmával kiadott magya
rázattól eltérni. 

Ezen elhatározásra egyik indító ok azon kö
rülmény megfontolása ' is volt, hogy, ha az uj 
házak adómentessége oly széles értelemben vé
tetnék, az államnak nevezetes összegre menő be
vételről kellene lemondani. Nem épen csekély 
összegről van szó; mert, ha tekintetbe veszszük 
a földtehermentésitési járuléknak tartamát, mely 
a törlesztési terv szerint Magyarországban 27 
év múlva, az az 1897-ik évben, az erdélyi köt
vényekre nézve pedig csak 1916-ban, az az: 
negyvenhat év múlva szűnik meg, és ha tekin
tetbe veszszük az uj épületek évről évre növeke
dő számát: bizonyára ezen járuléktól! fölmentés 
folytán számos millióról mond le az állam; sőt 
azt merem állítani, hogy ha a törvényhozás azt 
rendeli, miszerint ezen összegekből külön tör
lesztési alap képeztessék, azok összetett kama
tai t fölvéve, az egész földtehermentésitési teher 
több évvel előbb törlesztethetnék, — s igy az 
összes egyenes adónak 30%-al való leszállítása 
előbb lenne létesíthető. 

Mennyit tenne ezen különbség az egész or
szágra nézve, miután ezen adatoknak birtoká
ban jelenben nem vagyok, meg nem mondhatom, 
de csakis a fővárost, Buda])estet fölvéve. követ
kező valószínűségi számításhoz ju tunk , ha osak 
27 évet veszünk is föl. 

1868-ban épült a fővárosban 223 ház. 1869-
ben 361 ház, a f. év alatt bizonyára még több 
fog épülni, — a pénzű gyí gazgatóság által készí
te t t számítás szerint az adómentes buda-pesti 
házak földtehermentésitési járuléka 1868-ban 
t e t t 82,800 frtot., mely összeghez az 1869-ben 
épült házak után méghozzá jön 40,076 frt, mely 
összeg az építkezés folytán évről-évre növekedni 
fog, annyira, hogy ha az eddigi arányokat veszszük 
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tekintetbe, a kérdéses járulék egy pár év alatt 
évenkint több százezer forintra tehető. 

Hogy megítélhessük a törvénynek másképen 
értelmezése folytán elóállandó különbséget: ha 
27 év leteltéig átlagban csak 300,000 irtot ve
szünk föl s azt gyorsabb törlesztésre fordítjuk: 
ez már maga a kamatok kamatjával 16 milliót 
haladó összeget tesz; pedig arról meg vagyok 
győződve, hogy ha az anyagi gyarapodás a meg
kezdett mérvekben megy előre, néhány év alat t 
ezen összeg, az egész országot tekintve, kétszerte 
oly nagyra emelkedhetik. 

Ezen körülmény maga elég indok lehetett 
a pénzügyminiszternél, kinek kötelessége az ál
lam jövedelmeinek gyarapodását gondosan ápolni, 
— kivált oly jövedelmi ágaknál, melyek az adózó
kat kevéssé nyomják — hogy tartózkodjék a tör
vénynek ezen érdekekkei ellentétben álló ma
gyarázatot adni. 

De nem is oly terhes ezen ősszeg, melyet 
1868-ig minden felszólalás nélkül viseltek az uj 
házbirtokosok — és könnyen is viselhettek, — mert 
valóban ezen teher súlyosnak nem mondható. 
Ugyanis Pesten, a hol a valóságos házbérjöve
delem után legnagyobb az adó, minden 1000 frt. 
házbérjövedelem után a földtehermentesitési járu
lék 61 frt. 20 krt,egyéb helyeken pedigminden 1 000 
frtr után 42irtot tesz; nem hiszem tehát, hogy a 
mai viszonyok közt a törvényhozásnak ez irányban 
teendő intézkedése folytán, ha az uj házak a föld-
tehermefltesitési járuléktól is felmentetnének, a 
lakókra nézve valamely haszon háramlanék; azt 
sem tartom, hogy ily csekély — 6 - 7 °/0 közti — 
megadóztatás bárkit uj házak építésétől visszatar
tóztatnia, vagy annak elengedése uj házak épí
tésére buzdítana; és nem hiszem, hogy azon eset
ben, ha a t. ház a. kérvényi bizottság magyará
zatát fogadná el, akadna csak egy házbirtokos 
is, ki ezen elengedést a ház bérlőinek visszaadná. 
(Helyeslés.) 

Ezekben foglalám össze a törvény végrehaj
tásánál követett eljárásomat; egyébiránt a t. 
ház bölcsességétől függ, — ha az 1S68: XXII. 
t. czikknek ezen rendelkezését nem tar taná eléggé 
határozottnak és világosnak, s a fővárosi épít
kezőkre nézve különös kedvezést kivárnia meg
állapítani.— mely nevezetesen túlmenne az ed
digi és mostani gyakorlaton, — hogy uj törvény 
alkotása által más intézkedést léptessen életbe. 
Végezetül engedje meg a t. ház, hogy a kérvényi 
bizottság jelentésének néhány szavára tegyek ész
revételt. (Halljuk!) Tagadom azt, hogy a törvény 
világos rendelkezésétől eltérőleg alkalmaztam volna 
a torvényt; tagadom azon kitétel helyességét, 
melyet a bizottság használ, midőn azt mondja: 
„a házbéradó alatt mind az államadó, mind a 
földtehermentesitési pótlék értendő és igy a tőr

vénynek világos szavai szerint a fönérintett 
adómentesség mind az államadóra, mind a föld
tehermentesitési pótlékra kiterjed;" miután a 
törvény egész szövegében egy szóval sincs „pót
lék" említve; miután a törvényben a földteher-
mentesités fejében teendő fizetés nem „pótlék"-nak, 
de „járulék" nak mondatik. Ennélfogva azt hi
szem, hogy azon értelmezés, melyet a t. bizott
ság adott, nem helyes. 

Ezek voltak azon indokok, melyek a törvény 
alkalmazásánál vezettek. 

Egyébiránt van egy nevezetes körülmény, 
mely leginkább indokolja az ellenkező magyará
zatot. Ezen kérdés már a pénzügyi bizottságban 
is előfordult, és a bizottságnak az volt a nézete, 
hogy visszahatólag kiterjeszteni ezen kedvezményt 
a házbirtokosokra nem volna tanácsos, de a jö
vőre nézve, — miután a 15 évi adómentesség
ben részesülő földbirtokosok, kik haszonvehe-
tetlen földterületeket költséges munka által 
használhatókká és jövedelmezőkké, és igy adó-
képesekké tesznek, föl vannak mentve a föld
tehermentesitési járulék fizetésétől, — czélszerü-
nek véli ezen indokból az uj házakra nézve is 
egy ujabb, oly értelmű törvénynek hozatalát, hogy 
azok nemcsak az állami, hanem a községi adó
tól, és a földtehermentesitési járuléktól is fel
mentessenek. 

Ha a t. ház ezen nézetet osztani fogja, én 
részemről — ámbár az imént kifejtett nézeteimnél 
fogvanem menteném fel az egész járuléktól —a meg
állapítandó értelemben szerkesztett törvényjavas
latot beterjeszteni kötelességemnek fogom ismerni. 

D e á k F e r e n c z : T. ház! A pénzügy
miniszter ur előadását ugy tekintem, mint egy
szersmind feleletet az általam hozzá intézett in-
terpellátióra, és e tekintetben kénytelen vagyok 
kijelenteni, hogy én az általa előadott magya
rázatban meg nem nyugszom. (Helyeslés bal/dől.) 

Én azt hiszem, nagyon bajos annak megí
télésébe bocsátkozni: mit gondolt a pénzügymi
niszter ur, mikor a törvényjavaslatot készítette; 
ránk nézve elhatározó csak az lehet, hogy mit 
irt. (Tetszés.) Méltóztassanak visszagondolni azon 
időre, midőn pénzügyminiszter ur a pótlékokat 
nem kívánta rendesen megkülönböztetni az adó
tól ; nem vettetett ki külön pótlékot, hanem 
átalában kivettettek adók és egyes tárgyaknál 
a törvény által lett meghatározva, hogy abból 
az adóból hány százalék fordíttassák az s úrbéri 
kárpótlás megtérítésére. A kérdésben levő szakasz 
a házadóról szól s a / t mondja: „Házadó alá 
tartoznak azon tárgyak, melyeket elősorol a 
második szakasz. Mit mond a 12-dik szakasz, 
melyre maga a miniszter ur is hivatkozik? 

Ez azt mondja: ,,A házbéradó- és a ház
osztályadó-tételek 70°/0 állami adóul, 30% föld-



126 147. országot Ülés márczius 18. 1870. 

tehermentesítési járulékul tekintetik." Tehát a 
bázadó teszi a 100%-et ; abból föl van hatal
mazva a miniszter 30%-ot fordítani a földteher-
rnentesitésre 70%-ot pedig az állam egyéb szük
ségeire. I t t nincs megkülönböztetve külön adó, 
ez a 30°/o nem mint külön adó említtetik, ha
nem egyszerűen az mondatik, hogy ezen adóból 
3 0 % úrbéri kárpótlásra fordítandó. 

Mit mond a 23-ik §-us? „Tiz évi adómen
tességnek van helye, ha olyan helyen, a hol 
előbb épület nem létezett, uj ház építtetik'' stb. 
Tesz-e ez különbséget ? Mondja-e ez azt, hogy 10 
évi államadó mentességnek van helye, vagy azt 
mondja-e, hogy a házadónak csak 70%-jére ada
tik adómentesség ? Nem, hanem átalában azt 
mondja az előbbi szakasz, hogy a házadóból 
70% állami szükségekre, 30% úrbéri kárpótlásra 
fordittatik; ezen utóbbi pedig egyszerűen azt 
mondja, hogy adómentességnek van helye. A 
miniszter ur azt mondta, hegy ez ellen nem szó
lalt löl sem a pénzügyi bizottság, sem az ország
gyűlés, midőn a törvény hozatott. Az ellen, hogy 
a 100% házi adóból 3 0 % fordíttassák földte-
hermentesitési pótlékra, senki nem akar t fölszó
lalni, mert azt mindenki helyesnek ta r to t ta . 

Miért nem szólalt föl senki az ellen, hogy 
a 3 0 % és a 100% miképen értetik az adómen
tességnél? Azért, mert senki sem magyarázta 
másként. Megmondta-e i t t akkor a miniszter ur, 
hogy ő azt ugy érti, hogy a házadóból csak 
7 0 % lesz elengedve? En nem voltam a pénz
ügyi bizottságban, de ugy tudom, hogy ott sem 
mondta; i t t pedig hogy nem mondotta sem ő, sem 
más, az bizonyos; sőt merem állítani, hogy mi
dőn e törvényt alkottuk, nekem, de azt hiszem, 
másoknak sem jutot t eszébe, hogy ezen átalános 
kifejezés: „adómentesség" a perczenteknek bizo
nyos aránya szerint számíttassék. 

A mi azt illeti, hogy nem szólaltak föl 
utóbb, — méltóztatik tudni a gyakorlati életből, 
hogy a kit nyom a teher, egy darabig vár, sok 
ember pedig nem is bir annyi tájékozottsággal, 
hogy tudja, mikor szólaljon föl. De hiszen maguk 
a miniszter ur hivatalnokai szólaltak föl ez iránt, 
kérdést téve már októberben; és ezeknek fel
szólalására adta ki a rendeletet a miniszter ur, 
hogy a 3ö%,-et mégis csak szedjék be. A körren
delet igy szól : (olvassa a körrendeletet.) 

„Több m. k. pénzűgyigazgatóság részéről 
kérdés intéztetvén az iránt, vajon az 1868. évi 
XXII. t. ez. 23. §-a alapján az újonnan építen
dő házak adómentesek legyenek-e az összes adó
tól ide értve a 30% főldtehermentesitési járulé
kot is, vagy pedig ez utóbbit ugy mint eddig az 
országos és főldtehermentesitési pótlékot kötelez
tessenek fizetni? további kételyek mellőzése vé
gett következő utasítás adatik ki s tb ." Tehát 

saját közegei is kétségben voltak az iránt, hogy 
ezt be kell-e hajtani, vagy nem. A miniszter 
ur sokkal ügyesebb, sokkal értelmesebb, semhogy 
homályos törvényt proponált volna, vagy hogy 
azon törvénynek más szerkezetet adott volna, 
mint a melyet ő akart annak adni. 

A ház megfontolta a törvényt, meghányta 
vetette a körülményeket, és megállapította azon 
átalános kifejezést. 

Nem csekély tekintetet érdemel, a mit a 
miniszter ur maga is fölemiitett, hogy azon föl
dek, melyek canalisátiók más költséges mun
kálatok által tétet tek mivelhetőkké, mi által az 
adó alapját szaporították, szintén adómentesség 
alá esnek; és ezektől nem kívánta a pénzügy
miniszter ur a 30%-ot , pedig a törvény ezekre 
nézve épen ugy szól, sőt azon tőrvényben, mely 
e földeket adómentesité, említés sem tétetik, 
mint az előbbiben arról, hogy valami járulékot 
tartoznak fizetni, s csak egész átalánosságban 
adómentességről van szó: pedig ha áll az, hogy 
a t. pénzügyminiszter ur kötelességének ta r to t ta 
azon 30%-ot az adómentes házakra kivetni, ép-
ugy kötelessége lett volna azokra is kivetiű. (Igaz !) 
Es mily könnyen megtörténhetik, hogy utóbb 
ezekre is ki fog vettetni, mert a miniszter ur 
azt mondhatja : a tőrvény igy szól, én azt igy 
magyarázom. 

A mi azon hivatkozást illeti, hogy ugyan
azon törvény meghatalmazza a minisztériumot 
az eddigi gyakorlat föntartására, nézzük a tör
vényt magát. A 49. §-us szerint a miniszter 
fölhatalmaztatik, hogy a házadó kivetésének, be
szedésének és kezelésének módjára vonatkozó, ed
dig gyakorlatban levő szabályokat, a mennyiben 
ezen és a f. évi erre vonatkozó törvényezikk 
által meg nem változtatvák, 1869. decz. 31-ik 
napjáig érvényben tarthassa. Ez kétségtelenül 
szól, világos a törvény, s én csak azon kérdést 
vagyok bátor tenni: vajon az, hogy valamely 
tárgyra adó vettessék ki, melyet a törvény nem 
rendel kivettetni, sőt melyre nézve adómentessé
get mondott ki, szintén kezelés, kivetés és be
szedésre tartozik-e? (Helyeslés.) 

Ez külön megadóztatás. 
Oly tág hatalmat a minisztériumnak nem 

adott az ország és reménylem soha nem is fog 
adni, hogy tőle függjön valamely tárgyra adót 
kivetni, melyre a törvény határozottan adó men
tességet mondott ki. (Helyeslés.) 

Egyébiránt a mi azon érvelést, illeti, hogy 
ha az illető nem házba te t te volna tőkéjét, ak
kor ís fizetett volna adót, tehát mért mentessék 
fel i t t? — ennek egyszerű oka az, — a mit "a 
törvény is megmond, hogy szaporittatni kiván-
tatík ezáltal az adóalap. A tőkétől fizet valaki 
10 /0-et, de ha a tőkét házba helyezi el, akkor -
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attól annak iddjébén sokkal nagyobb adót fog 
fizetni. Ez az oka annak, hogy a házépitőnek 
adómentesség adatik bizonyos időre. 

Miért adatik adómentesség azon földekre 
nézve, melyek műveletben állapotból müvelhetőkké 
tétettek, azt megmondja a tőrvény: mert ez ál
tal az adó alapja szaporodik; sőt maga az idé
zett 23-ik § kiköti, hogy oly épületeknél, me
lyek csak részben emeltetnek újra, vagy az előbbi 
falak használatával építtetnek, ezen adómentes
ség nem áll : nem pedig azon természetes oknál 
íogva, mert ez által nem szaporodik az adó
alap. 

Az igaz, hogy az nagy fontosságú körül
mény, hogy a földtehermentesitési kötelezettsé
get teljesíteni kell, mint a miniszter ur előadta, 
és ha azon pénzalap nem egészen jól áll, akkor 
azt pótolni kell. De kinek kell pótolnia? Az egész 
országnak. Hogy azon nlap nem elegendő, az 
még nem elég ok arra, hogy az executiv hata
lom azon kedvezményt, melyet a törvény néme
lyeknek adott, ezektől elvonja és azt azzal pó
tolja. Kein teimészetes-e az, hogy a miniszter 
adjon be javaslatot és mondja: uraim ez nem 
elég, pótoltassék igy vagy amúgy í Ha ő ezen 
törvényt terhesnek találja, annyi idő óta adha
tott- volna már be ennek megváltoztatása iránt 
javaslatot. Hiszen múlt évi májusban már innen-
onnan esztendeje, azt igérte a pesti küldöttség
nek, mely nála járt , hogy ő így magyarázza a 
törvényt, de különben a dologra nézve törvény
javaslatot fog beadni a háznak és ez mai napig 
sem történt, igen természetes, hogy itt nemcsak 
Pestről van szó, hanem más városokról is. 

Más városokban is kedvezményt kell njmj-
tani oly czélból, hogy ÍV/ építkezések szaporodja
nak és az adóalaj) ez által növekedjék. Azt hi
szem, hogy a földtehermentesitési alap állapotát 
nem lehet fölhozni, hogy ez által elvonassék a 
kedvezmény azoktól, a kiknek azt a törvény 
megadja. Hanem ha a földtehermentesítés közös 
teher, akkor az mindnyájuuk terhe, azt mind
nyájunknak kell viselni, és valamint azt egye
sekre ráróni nem lehet, ugy a kedvezmény 
megvonása által egyesebre ezen térhetnem háríthat
juk. Egyébiránt azt indokolni, hogy mily fontos 
ezen kedvezmény, nem szükséges; mert, ha azon 
különbség oly csekély : hogyan tesz mégis 300 
ezer Irtot? Ne feledjük el, hogy a mely háznak 
20—14 vagy 8 esztendőre megadatik az adó
mentesség, azon ház ezen idő lefoyása után 
sokkal nagyobb adót fog fizetni, és ez az ország 
jövedelmét némileg pótolja, de a mint már em-
htém, ha ebből a földtehermentesitésre teher há
rul, azt az egész országnak kell pótolnia, nem 
pedig egyeseknek. Hogy emelkedik-e a házbér ? 
azt én természetesen bizonyossággal nem mondha

tom meg ; de valószínűleg, ha Pest városa és más 
városok emelkedni fognak, a házbér is nagyobb 
lesz. Csakis az a kérdés: ha vajon ez az adó 
tesz-e némi különbséget arra nézve, hogy ' a z 
építések szaporodjanak? Soha se higye valaki, 
hogy ezen adó, különösen Pesten, az építőnek vál
lára nehezedik. Minden építő azt a tőkét veszi 
számítása alapjául , melyet befektet. Minél 
nagyobb azon összeg, annál nagyobb tőkét 
vesz számítási alapul ; hogy pedig a házbóreket 
ahhoz szabja, <?őt még' azon tul is emeli, az két
séget sem szenved. Kik fizetik azt? fizetik azok, 
a kiknek házok nincsen, a kik a máséban lak
nak, és különösen sok szegény ember fizeti. 

Jíem akarok hosszas lenni; (Halljuk!) hatá
rozott nézetem az, hogy ezen törvény mind al
kotásakor, mind pedig jelenleg is oly világos 
tar talmú, mikép én előttem kétséget sem szen
ved, hogy az adómentesség az újonnan építendő 
házakra, azon föltételek mellett, melyek a tör
vényben körül vannak írva, nem az egész ház
adó 70%-ára. hanem az egész adóősszegre volt 
értve. 

Ha a gyakorlat ellenkező volt, épen azért 
történik panasz s épen ezen ellenkező gyakorla
tot, mely a törvénytől csakugyan eltér, kell 
megszűntetni. En részemről ismételve kérem a 
t. házat : méltóztassék ezt figyelembe venni és 
ugy, a mint a kérvényi bizottság azt előadta, 
határozatot hozni. 

Még csak egyet akarok megemlíteni. Azt 
mondja a t. pénzügyminiszter ur, hogy ő bizott
ságot nevezett ki és^ ezen bizottság is az ő vé
leményét osztatta. Én ugy tudom — ha tán csa
lódom, helyre fog a miniszter ur igazítani, — de én 
ugy tudom, hogy ezen bizottság tagjai saját hi
vatalnokai közül voltak választva. Egyátalán 
nem vonom ugyan kétségbe bármely minisztérium 
tagjának józan Ítéletét; azt sem, hogy ha saját 
nézete van, azt ki is meri mondani: de ugy tu
dom, hogy a t. miniszter ur másokból álló en-
quettet is hitt össze, s ez egészen más vélemény
ben volt; bizonyosan tudom pedig, hogy azon 
enquett, mely előttem legnagyobb súlylyal bir, s 
mely nemcsak az igazságot, hanem az ország 
pénzügyi állását is tekintetbe vette, t. i. az álta
lunk választott pénzügyi bizottság, e törvényt 
épugy magyarázta, a mint mi kívánjuk magya
rázni. Harmadszor is kérem tehát a t. házat : 
méltóztassanak elfogadni a pénzügyi bizottság 
javaslatát. (Helyeslés.) 

T i s z a K á l m á n : T. ház ! Azok után, 
a miket az előttem szólott t. képviselő ur el
mondott, igen kevés mondani valóm van. Én tö
kéletesen egyetértek vele abban, hogy a szóqan 
levő törvény és annak 12. §-a, melyet a minisz
ter ur idézett, kétségen kívülivé teszi azt, hogy 
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az adómentesség tekintetében a házbér adó
nak egész összege, a teljes 100°/„ ér te te t t : mert 
a 12. §. megmondja, hogy miből áll a házbér-
ésházosztály-adó, áll t. i. 70ü/0-hól állami ezélokra 
és 30 %-ból főldtehermentesitési czélra. Ez tehát 
kétség en fölül áll és • én részemről épen azért, 
mert meg vagyok arról győződve, csodálkozom 
azon. hogy az igen t. miniszter ur nem más 
u ta t követett, mint a melyet előadó sál ián köve
te t t . En ugyani: érteni tudnám azt. ha ö azt 
mondta volna (Halljuk '), hogy igen is én a tör
vény alkotásakor elfelejtettem kifejteni, hogy mit 
akarok, s azért a törvény máskép alkottatott , 
én ezt károsnak tartom, tehát változtassuk meg. 
De azt mondani, hogy a törvényt a szerint, a 
mint azt alkottatni szándékolta, magyarázza és 
hajtja végre, és a ki mást, vagyis a törvény 
szigorú végrehajtását akarja, a.z hozza javallat
ba a törvény megváltoztatását, holott a törvény 
épen annak ad igazat: ennek értelme szerintem 
nincs. Egyébiránt a miniszter urnák a házbér drá
gaságáról mondott érvére azokon kivid, a miket 
Deák Ferencz t. képviselőtársam már fölhozott, 
még csak azt jegyezvén meg, hogy a házbér túl
ságos drágaságának gátat vetni csak egyetlen 
eg3r mód van, t. i. az : minden lehető utón & mó
don elősegíteni, hogy minél több uj ház építtes
sék, csak azt kivánom még — midőn a végzést, 
a mint föltéve van, pártolom — megjegyezni, hogy 
itt a törvény magyarázásának elvi kérdése játsza 
a főszerepet, és hogy én is Angliára hivatkozom. 
részemről magamat ugyanazon elv hívének val
lom, a mely Angliában axiómának ta r ta t ik : l.ogy 
t. i. a végrehajtó közegek hatásköréhez tartoz
nak azon intézkedések, melyek törvénymagya
rázatot nem tesznek szükségessé, a z a z : hogy a vég
rehajtó hatalomnak kötelessége a törvényt ugy, 
a mint van végrehajtani, nem pedig azt saját 
tetszése és belátása szerint magyarázni. (Étink 
heh/esi és bal felől.) 

Ezen megjegyzés után pártolom a bizott
ság véleményéét. 

Z s e d é n y i E d e : T. ház! Én a dogot 
ugy fogom föl, hogy a pénzügyi bizottságnak 
véleménye jelenleg nem képezi a tanácskozás 
tárgyát , hamun csak Fest városának petitiója. 

Fest városának kérvénye igen különbözik a 
pénzügyi bizottság véleményétől. A pénzügyi bi
zottság t. i. azt mondja, hogy eddig magyaráz
ták a törvényt igy, s e tekintetben nincs sem
mi észrevétele; hanem arra, hogy az eddigi gya
korlat megszüntet tessék, szükséges egy novelláris 
törvény, az ez iránti törvényjavaslat, benyújtá
sára kivánja utasitatni a pénzügyminisztert. E 
tekintetben egyetértek. _ 

De kérdés marad az: vajon a múltra nézve 
vissza kell-e fizetni Pest városának a. már meg-
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fizetett adót? Én mellőzve a Pest-belvárosa érde
mes képviselője által fölhozott indokokat, a tör
vény magyará/ása iránt két, a pénzügyminiszter 
ur által fölhozott körülménynek tulajdonitok kü
lönös fontosságot. Fest városának azon követe
lése ellenében, hogy az 1868. január 1-töl fize
te t t adó visszafizettessék. Először ő azt mond
ta, hogy a, pénzügyminiszter által mindjárt az 
adómentesség megállapításakor egy szabály ada
to t t ki, a mely szerint ezen adómentesség az 
ország minden városában gyakoroltatott és 
kezeltetett; tehát, egy külön szabály Fest városára 
nem adatott k i : második fődolog az, :hogy mióta az 
adómentesség lé „ezik, Pest városában afönálló gya
korlat szerint mindig fizettetett a főldtehermen
tesitési járulék, ugy a minisztérium kineveztetése 
előtt mint után, — hogy Pest városa csak 
később reclamált és hogy igy a gyakorlat már 
maga magyarázta a törvényt. 

Mellőzve azt, ha vajon a földtehermentesi-
tési alap hiányainak fedezésére épen a jtestvárosi 
házbirtokosok kedvéért a földadót kivánjuk-e 
terhelni —mert én ezt bölcs belátásukrabizom; — 
(Ellenmondás.) részemről azon nézeten vagyok, 
hogy jövőre, ugy, mint a pénzügyminiszter ur 
monda, novelláris törvény által kell segítenie és 
pedig oly értelemben, hogy a fölutehermentesí
tési pótlék alól is felmentessenek az uj épületek; 
a múltra nézve azonban semminemű kártérítést 
nem szavazok meg. (Helyeslés. Ellenmondás.) 

Halmossy E m i r e e lőadó; ; Az előt
tem szóló tisztelt képviselő ur némely megjegy
zést tett a tényálladékra nézve, és én csupán a 
tényálladék fölvilágositásához kivánok néhány 
széival járulni. (Halljuk '.) 

Fest város kérvényében előfordul az. hogy igen 
is, midőn ezen törvény meghozatott, fizettetek a 
főldtehermentesitési pótlék az uj épületek után, 
s épen azért hangsúlyozta Fest városa községe 
azt, hogy azokra nézve, kik korábban építettek, 
és fizették ezen pótlékot, azokra nézve a tör
vényvisszaható erővel ne bírjon; de alkalmaztassák 
egész szigorral azon birtokosokra nézve, kik a 
törvény megalkotása és hatályba lépte után épí
tettek. 

A mit t. képviselő ur fölemlített, hogy j<-
len kérvénynek tárgya nem az, hogy ezen tör
vényt msgyarázza a ház: az igaz; mert Fest 
város községe nem akarja azt, hegy mi a tör
vényt átalában magyarázzuk, hanem csak azt 
kéri, hogy e törvény jövőre alkalmaztassák, l l i-
dön mi <zen kérelem fölött határozunk, nekünk 
mindenesetre bele kell bocpákoznunk abba: vajon 
helyesen alkalmazta-e a pénzügyminisztérium a 
törvényt vagy uem? és épen azért nekünk azon 
kérdés eldöntésésébe is bele kell bocsátkoznunk: 
vajon azon értelmezés, melyet a pénzügymiuisz-
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terium fölállitott, megfelel-e a törvény világos 
szavainak f és miután a kérvényi bizottság azon 
véleményben van, hogy azon értelmezés a törvény 
világos szavaival ellenkezik, azért azt indokai
ban szintén fölhozta a vélemény végén. — Nem 
az a bizottság véleménye, hogy a törvény jövőre 
igy alkalmaztassák, mert ez nem tárgya a kér
vénynek : hanem az, hogy azon indoknál fogva, 
mert a tőrvény alkalmazása a törvény világom 
szavaival ellenkezik. Pest városa kérelmének 
hely adassék. Ennyit voltam bátor megjegyezni. 
(Helyeslés. Szavazzunk!) 

C s a n á d y S á n d o r : Én meg vagyok 
győződve arról, hogy a pénzügyminiszter hely
telenül jár t el, midőn a törvények ellenére az 
újonnan épült házakra adót vetett. Tehát a 
múltra nézve, ha vissza nem adatnának azon fi
zetések, melyek a törvény ellenére történtek, az 
országgyűlés szentesítené a miniszter urnák ro-
szül és helytelepül történt törvénymagyarázatát. 
(Ellenmondás.) Es épen ez oknál fogva kérem a 
t. házat, méltóztassék a törvényalkotása idejétől 
fogva visszatéríteni azon összegeket, melyek jog
talanul fizettettek, nemcsak Pest városára néz
ve, hanem a haza minden városára nézve, (El
lenmondás.) 

L ó n y a y M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : T. ház! Már a negyedik évben jár, 
hogy a pénzügyminiszteri tárczát átvettem, s 
ezen idő alatt e helyről hozzám intézett számos 
interpeílátióra feleltem, s még eddig mindig 
oly szerenesés voltam, hogy a t. ház adott vá
laszomban megnyugodni méltóztatott ; megval
lom, ma az első eset, midőn bizonyos aggoda
lommal válaszoltam, tekintve azt, hogy hazánk 
első államférfia és törvénytudósa egy oly tör
vény értelmezése iránt interpellál, melynek 
végrehajtásával én, mint pénzügyminiszter va
gyok megbízva, még pedig oly értelemben, mely 
saját nézeteimmel ellenkezik. 

Én a kérdést ugy fogtam föl e tárgyban, 
s ez legyen válasz Debreszen város t. képviselő
jének, hogy nem hiszem a törvényt kétséges
nek: hanem a végrehajtásnál adott értelmet én 
határozottan annak tartom, a mit a törvény 
rendel. 

. Pest belváros t. képviselője és a kérvé
nyi bizottság véleménye szerint pedig az álta
lam adott magyarázat nem helyes, hanem azon 
magyarázat helyes, melynél fogva a földteher-
mentesitési járulék az újonnan épített házaknál 
be nem szedendő. I t t tehát két ellenkező nézet 
van egymással szemben. 

Mikép áll a kérdés? Ha az általam adott 
magyarázat helyes, akkor nem lesz további tör
vényhozási intézkedés szükséges, és a végrehaj
tás az eddigi mód szerint folyamatban marad; 
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ha Pest belvárosa érdemes képviselőjének s a 
kérvényi bizottságnak nézete helyes, akkor sem 
lesz, mert a kérvény végrehajtás végett ugy, 
a mint a kérvényi bizottság véleményezte, kiada-
tik a pénzügyminisztériumnak. Ez mit tesz? Any-
nyit, hogy minden e ezímen eddig tet t fizetés 
az illető adózóknak visszaadatván, további fizetés 
tőlök nem követeltetik. 

Van egy harmadik nézet is. Szó volt róla, 
hogy a pénzügyi bizottságban, hol azon nézet 
fogadtatott el — s e nézetben a tisztelt házban 
némelyek osztozhatnak, — hogy a magyarázat 
kétséges. 

Méltányosnak hiszik ugyan a jövőre nézve 
a fölmentetóst, de visszaadatni a már befizetett 
összeget nem kívánják. 

A megoldás ezen módját én már előbb föl
ajánlottam a t. háznak, ennélfogva a hozandó 
uj törvényben magában megállapítandó bizonyos 
határidőn túl ezen iöldtehermentesitési járulék 
megszüntettessék. Tehát azok, kik azon nézetben 
vannak, hogy a törvény magyarázata kétséges, 
természetesen uj intézkedést kivannak, s miután 
a törvenymagya rázás foga a törvényhozást illeti, 
ennélfogva egy uj törvényjavaslat lenne a ház 
elé terjesztendő, a pénzügyi bizottság adna erre 
véleményes előterjesztést, s a törvényhozás fö
lötte határoz. A t. háznak föladata megálla
pítani most, melyik értelmezést fogadja el : azt-e, 
melyet én előadtam, vagy a melyet Pest belváros 
kérvénye folytán a bizottmány ajánl, vagy pe
dig azon értelmezést, mely a pénzügyi bizottság
ban előfordult : hogy a kérdés kétséges levén, 
miképi magyarázása uj törvény utján határoz-
tassék el. 

Nem akarok azon fontos érvekre válaszolni, 
melyeket Pest belváros t. képviselője'elmondott, 
csakis egyet vagyok bátor megjegyezni. 

A törvény értelmezésétől függ; a 12-ik §-ot 
méltóztatott idézni, én is azt idéztem, s ebből 
következtetem állitásom legfőbb indokát. A tisz
telt képviselő ur indokolása állna, ha a törvény 
igy szólana: a házbéradó és a házosztályadó 
70%-a állami adó, 30%-a pedig iöldtehermen
tesitési pótlék. De nem igy szól a törvény, ha
nem „a ház-osztályadó tételek 70 százaléka ál
lami adó, 30 százaléka iöldtehermentesitési járu
lék, a tétel pedig nem más, jnint az 1. §. 
szerint a tiszta jövedelem bizonyos száztólija, 
mely az előbbi szakaszokban megállapított mód 
szerint határoztatik meg, miután a törvény 
megállapítja: mennyi huzatik le házföntartási 
költség fejében, és a megmaradt összegből any-
nyi százalék a tétel ; tagadhatlan, hogy a tétel 
szó egészen mást jelent: tudniillik azon mérvet, 
mely a tiszta jövedelem után megállapitatot az 
adó kiszabására nézve, és ez teszi a különbsé-
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gevsa két nézet közt. Ezért ta r to t tam helyesnek 
az énvnézetemet. Ezt megjegyezve, t. ház, azt 
tartom \legczélszerübbnek, / hogy méltóztassék a 
t. ház ez«n kérdést, mint a törvény kétséges 
magyarázás t , a pénzügyi bizottsághoz utasíta
ni, hogy az javaslatoí terjeszszen a t. ház elé. 
(Helyeslés jobb felől./Fölkiált ások: Szavazzunk!) 

Elnök : Böogadja a t. ház a kérvényi 
bizottság vélemóuyéi\ vagy nem 1 (Elfogadjuk!) 
Méltóztassanak'azok, kik, elfogadják, fölkelni. (Meg
történik.) A többség elfogadta. (Ellenpróba ) Mél
tóztassanak/azok, kik nemxfogadják el, fölkelni. 
(MegtörténÁ.) Az előbbi határozat t?hát meg
marad . / x. 

Következnek még a XIV. sor jegyzékben a 
93-/7. szám alatt íololvasatlanul hagyott kér-

% -̂  vénjffek.. 
H a l m o s y E n d r e e l ő a d ó (olvassa a 

262. sz. alatti XIV. sorjegyzékből a még olvasatla
nul maradt 93—97. sorszám alatt a „Hitör" 152 
hittörvényü zsidó községnek, a szatmár-németi ortho-
dox izraelitáknak, a pápai izraelita hitközségnek, 
Paskesz és donbó, az orthodox izraeliták megUzott-
jainak kérvényeit és a „Hitőr" 150 zsidó község em
lékiratát az izraelita congressus határozatainak kény
szerítés utján való keresztülvitele iránt tett intézke
dések megszüntetése tárgyában.) A kérvényi bizott
ság véleménye következő : 

„Tekintve, hogy a képviselőház a vallás és 
lelkiismeret szabadságát elfogadta, és hogy az e 
tárgyban a minisztérium által már elkészített és 
már közzétett törvényjavaslat rövid idő alatt a 
törvényhozás által fog túrgyaltatui; tekintve to
vábbá, hogy a vallás és lelkiismeret-szabadság 
elveivel ellenkezik, ha bármely vallásfelekezetnek 
tagjai a többség határozata által az alap hittör
vényeikkel ellenkező szervezetet elfogadói kény
szeríttetnek ; tekintve végre, hogy kérvényezők 
előadásai szerint az izraelita congressus határo
zatai a zsidó bittörvények alaptanaival és a pa
pok által megállapított alapszervezettel ellen
kezésben állóknak állíttatnak, és így e szerint az 
ezen congressusi határozatok alapján szervezendő 
vallás-egyház, dogmaticus zsidó hittörvények alap
ja az eddig Magyarországban fenállott vallás-
egyháztóJ lényegesen különböző testületet képez, 
a melynek tagjává vallás- és lelkiismeretszabad-
ság követelményei szerint kiki csak önkéntes 
elhatározás folytán, de sehogy Isem kényszerítés 
által avattathatik fel: a kérvényi bizottság ezen 
elveknél fogva az esedezők kérelmeit méltánylan-
dóknak, és panaszaikat mielőbb orvoslandóknak 
találja; ennek alapján ezen kérvényeket a val
lás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz, azon uta
sítással véleményezi átteendőknek, hogy addig 
is, mig a törvényhozás tüzetesebben intézkedik, 
az izraelita congressus határozatainak végrehaj

tása czéljából netalán igényelt állami hatósági 
oltalom és segély elrendelésénél a fönebbi elvek
kel egyezőleg járjon el, és az e tárgyban már 
te t t fönebbi elvekkel ellenkező intézkedéseket 
szüntesse meg. 

D e á k F e r e n c z : A mózes-vallást köve
tők, ugy látszik, itt Magyarországban két külön
böző felekezetre oszlottak; az egyik a másiktól, 
a mint azt maguk állítják, valóságos dogmatikus 
kérdésekben is különbözik. Ők az iránt, ugy tu
dom, megkérdeztek számos külföldi tekintélyes 
rabbit, és azok nézete is az, hogy a két feleke
zet közt valóságos dogmatikus különbség létezik. 

Már ha a vallásszabadságot csakugyan óhajt
juk, ha azt elvben is .kimondtuk ; ha óhajtva 
várjuk azon törvényjavaslat minélelőbbi beter
jesztését, melyben a vallásszabadságnak teljes 
mértékben gyakorolhatása bővebben ki lesz fejt
ve, melyben az is valószínűleg ki lesz mondva, 
miszerint minden felekezet egyesülés utján külön 
alkothasson testületet: én nemcsak helytelenek, s 
károsnak, de jogtalannak is tartanám, ha két oly 
felekezetet, mely egymástól dogmákra nézve is 
különbözik, egy egyház, egy testület alá akarnánk 
szorítani. (Helyeslés.) Természetes következménye a 
vallásszabadságnak az. hogy a kik csakugyan 
dogmákban különböznek egymástól, külön feleke
zeteket alkossanak. (Hdyeslés.) Fordulhatnak elő 
kérdések: alapítványokról és felekezeti egyéb dol
gokról, ezeket maguk közt egyezség utján elin
tézhetik, sőt hogyha meg nem tudnának egyezni, 
követhetik azon módot, melyet az ó-hitüek két 
nemzetiségi felekezetei követtek. Hogy bíróilag dön
tessék el azon kérdéseket, nekünk az ellen leg
kisebb ellenvetésünk sem lesz; hanem azon ké
relmük, hogy ne kényszeríttessenek, azt hiszem: 
tökéletesen méltányos. Én elfogadom a bizottság 
véleményét. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Tehát méltóztatnak elfogadni a 
bizottság véleményét? {Elfogadjuk!) Tehát elfo
gadtatok a bizottság véleményé^y; 

E szerint, t. ház, a kérvényi .bizottságnak 
minden jelentése meg van hafladva. (Hála 
istennek '.) í 

Kmlékezetébe hozom a házaik, hogy a hol
napi ülés napirendtárgya lesz: előpzör a volt köz
ponti kormánvközegoknek nyttgdpjáról , másod
szor ő cs. k. apóst fölsége íegmkgasabb udvar
tartásának költségeiről; harhmdsior a postajöve-
dék kiadásainak fedezéséről"; negyedszer a pénz
ügyi törvényszékek ideiglenes fölállításáról; ötöd
ször a magyar kikötőkhöz tartozó tengerparti 
kikötőkből tengeren külföldre szállított tölgyfa 
után szedett vámilletékeknek törlesztéséről szóló 
törvényjavaslat; végrfe kérnem k< 11 a t. házat, 
hogy a gazdasági bizottságnak i, gyorsírókra 
nézve van egy jelentése, két gyorsírói gyakornok 
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szervezése iránt, mely igen sürgős, mely igen 
szükséges. 

J u s t h J ó z s e f : Méltóztassanak megenged
ni, a fölolvasott napirendre van észrevételem: t . 
i. az udvartartási költségvetés tárgyalásának meg 
kell előzni a nyugdijakat, mert ez a dolog ter
mészetében fekszik, miután az udvartartási költ
ségvetéshez tartoznak, és ugy határozta el a ház, 
hogy csak ezen költségnek befejezése után fogja 
tárgyalni. 

E l n ö k : E szerint 
sőnek ez lesz kitűzve. 

tehát a napirendre el-

A negyedik osztály tagjait kérem, az 
után méltóztassanak i t t maradni. 

Holnap 10 órakor ülés lesz. 

Az ülés végződik déli Z.2s/4 órakor. 
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Tárgyai: Kérvények bemutatása. Tisza Kálmán interpellálja a koroiíiyt egyetemi tanárok meghí
vása tárgyában, Irányi Dániel törvóuyjavaslatot nyújt b3 a felaőttek iskoláztatási é-s az iskolai fenyiték eltörlése 
iránt. A pénzügyi miniszter bemutatja aeatasterifelméré^ró'lszólótörvjayjavaslatot; továbbá a pénzverési törvény 
folytán veretett 10 és 20 frank osl870. évi veretű araayakat. k gyírüroií'ioí két fizetéses gyorsíró állomás szer
vezéséről a gazdasági bizottság javallata elfogaitatik. A bgfahőb) udvartartásra vonatkozó törvényjavaslat, 
mely az udvartartás költségeit 10 évre állapítja meg, tárgyaltatik és elfog idtatik. — A volt központi kormány 
közegeinek nyugdijairól szóló törvényjavaslat tárgyalása m3gkezd3tik és elfogadtat!k . 

A kormány részéről jelen vannak: Lónyay 
Menyhért: később Andrásy Gyula gr., Bedekovich 
Kálmán, Eötvös József b., Gorove István. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 órakor. 

E l n ö k ; Méltóztassanak a múlt ülés jegy
zőkönyvét meghallgatni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a már
czius 18-án tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Ha nincs észrevétele a t. háznak, 
a jegyzőkönyv hitelesítve van. 

E l n ö k : Heves és Külső-Szolnok várme
gyék közönsége Bihar megye azon kérvényét, 
melyben a törvényhatóságok rendezésénél a biró-
választatási jogot a törvényhatóságoknál meg
hagyatni kéri, pártolja. 

Pest városa közönsége a budai József-mű
egyetemnek Pestre áthelyeztetését kimondatni 
kéri. 

Jankovics Miklós képviselő ur bemutatja 
Kuliffay János Vendel kérvényét, melyben néhai 
Bajczi János nagy-nagybátyja hiteles végrende

letét végrehajtatni és az annak folytán neki járó 
10,610,000 frtot megfizettetni kéri; amennyiben 
pedig ezt a miniszterek elsikkasztották volna, 
azokat feleletre kéri vonatni. (Derültség.) 

Ezen kérvények a kérvényi bizottsághoz fog
nak áttétetni. 

D á n i e l M á r t o n : Van szerencsém bemu
tatni szabad kir. Erzsébet városa közönségének 
kérvényét, melyben az elsőfolyamodásu törvény
székek szervezése alkalmával alapos indokokból 
Erzsébet városa részére törvényszéket kér. 

P e t r o v a y Á k o s : Van szerencsém Ungh 
megye közönségének kérvényét átnyújtani, mely
ben kéri a tűzkár elleni kölcsönös biztosítást or-
szágositani törvényhozás utján, annál is inkább, 
mivel a megyének statisztikai tapasztalatok és 
nyomozások után készült összeírásából kiderül, 
hogy épen a legszegényebb osztályoknak vagyona 
legfölebb egy tizedrészben van biztosítva. Kérem 
ezen kérvényt a kérvényi bizottsághoz utasítani. 

V i d a c s J á n o s : T. ház! Van szerencsém 
Babirát Imre esztergomi szabómesternek kérvé
nyét a t. ház asztalára letenni, melyben az 
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