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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 és Petricu Gyula n.-zorlenczi képviselő megbízó levele bemutatása. Ürményi Miksa 
interpellálja a kora ínyt a t. hatósági tisztujitások tárgyában, melyre a kormány az ülés végén válaszol. Turcsányi 
Gyula képviselőházi beteg írnok végleg kielégítőik. Az áüimszá nvevoszék iránti törvényjavaslat részletes tárgya
lása tovább folyván, bevégződik és elfogadtatván, a íőrendiházlioz áttétetik. A következő törvényjavaslatok: 1) A 
szőlőváltsági kötvény szelvény adójáról, 2) A közös magyar horvát törvények kihirdetéséről, 3) A Temes folyó és 
Béga csatorna ármentesitése költségeiről átalánosan és részletese;! tárgyaltatván elfogadtatnak. A szab. osztrák 
állam vasút adójáról szóló törvényjavaslat tárgyalása Tisza Kálinál b eadott indítványa folytán eíhalasztatik. A vasúti 
bizottságnak több hozzá utasított kérvény iránti javaslata — Bisztercz eb anya város kérvényét kivéve — elfogadtatik. 

A kormány részéről jelen vannak : Bedeko-
vics Kálmán, később Festettek György gr., Hor
vát Boldizsár. 

Az ülés kezdődik d. e. Í01/i órakor. 

Elnök : Méltóztassanak a múlt ülés jegyző
könyvét meghallgatni. 

Jámbor P á l j egyző (olvassa az april 1-én 
tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

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

Pest város közönsége a törvényhatóság ren
dezése tárgyában iöliratot intéz a képviselő
házhoz. 

Petricu Gyula Krassó megye nagy-zorlenczi 
kerületében megválasztott képviselő megbízó leve
lét van szerencsém bemutatni. Az igazoló bizott
sághoz ntasittatik. 

Turcsányi Gyula volt képviselőházi irnok egy 
kérvényét bemutatja Jankovich Miklós képviselő. 

E kérvények a kérvényi bizottsághoz utasít
tatnak. 

Lesz szerencsém a gazdasági bizottságnak je
lentését benyújtani, melynek én legalább rögtöni 

tárgyalását kérném. Előbb azonban azon t. képvi
selő urak, kik kérvényeket kivannak benyújtani, 
méltóztassanak szólani. 

Vay Bé la b á r ó : T. ház ! Van szerencsém 
Lakatos Sámuelnek ugy maga, mint Borsod me
gyében keblezett Felső-Böcs községe több lakója 
nevében beadott kérvényét, mely hozzám érke
zett, a t . ház asztalára letenni, melyben ők az 
úrbéri rendezés és tagosítás által szenvedhető 
káruk, sőt vógromlásuknak enyhítését az ország
gyűléstől várják, illetőleg orvoslásért esedeznek. 
Kérem azt a kérvényi bizottsághoz utasítani. 

Elnök : Oda fog utasíttatni. 
Vidats J á n o s : Van szerencsém, tiszt, ház, 

Muzsay János honvéd özvegye, Arad megyei cser-
mői lakosnő kérvényét a t. ház asztalára leten
ni, melyben elaggott és elgyengült koránál fogva, 
hátra maradt két neveletlen árvájának nevelteté
séhez segélyt kér. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasittatik. 
Zsedényi Ede : Van szerencsém, t. ház, 

Podolin szepesi XVI város kérvényét bemutatni, 
melyben az iránt kéri a tisztelt házat, hogy a 
felállítandó járásbíróság helye ezen városba tó
tessék át. (Helyeslés.) 
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E l n ö k : A kérvényi bizottságnak fog át
adatni^ 

Ürményi Miksa: T. ház! Egy kérdést 
vagyok intézendő a belügyminiszter úrhoz. (Hall
juk!) Óhajtottam volna az igen t . miniszter ur
nák jelenlétét bevárhatni, de sajnálattal tapasz
talván már néhány nap óta betegség okozta tá
vollétét, s értesülvén, hogy ez talán még napokig 
tarthatna, másrészt pedig az általam érintett tár
gyat olyannak tartván, melyről kétségtelen, hogy 
a fölött az összes minisztérium közt értekezések 
már folyhattak s okvetlenül folytak is : nem ha
lasztóm továbbra ezen kérdés benyújtását, (Hall
juk!) azon reménynek kifejezést adva, hogy ta
lán a belügyminiszter urnák távollétében minisz
tertársainak egyike szíves lesz helyette a feleletet 
megadni. (Halljuk! Elnök csengd.) A kérdés, t . 
ház, a tisztujitások tárgya körül forog. Mindnyá
jan tudjuk, hogy országszerte nagy érdekeltség
gel kisértetik e tárgy, és azért minden további 
indokolást fölöslegesnek tartok és csak egyszerűen 
kérem az interpellatió felolvasását. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Űr-
menyi Miksa mterpellatióját). „Szemben azon hí
rekkel, hogy némely megyei és városi körökben a 
tisztujitások foganatosítása vagy további elnapo
lása élénk érdekeltséggel tárgyaltatik : tisztelet
teljesen felkérem a belügyminiszter urat , hogy 
ezen kérdés iránti nézeteit nyilvánítani szíves
kednék." 

E l n ö k : Közöltetni fog a miniszter úrral. 
Mielőtt a napirendre áttérünk, a gazdasági 

bizottság egj jelentését van szerencsém bemu
tatni, melyet sürgősségénél és egyszerűségénél 
fogva ajánlom a t. háznak, hogy kivételképen 
rögtön méltóztassék azt eldönteni, a mennyiben 
szegény, beteg ember sorsa forog itt kérdésben. 
(Halljuk!) 

Bujanovics Sándor j egyző {olvassa a gaz
dasági bizottság jelentését Turcsányi Gyula kielé
gítése tárgyában.) 

„Miután a kérvényhez csatolt, s Pest vá
rosa főorvosa által láttamozott orvosi bizonyít
ványból kitűnik, hogy folyamodónak egészségi 
állapota éppen nem javult, és betegségének 
gyógyítására több hónap leszn szükséges, ennél
fogva; és még tekintve azon körülményt is, 
hogy a munkára képtelen irnok helyét folyvást 
egy dijnokkal kell pótolni, kinek fizetése a pénz
tárt folyvást terheli: alulirt bizottmány beteg 
Turcsányi Gyulának egyszeri végkielégítését ajánl
ja a t. háznak. — Miután azonban folyamodó 
nem is egész két évig hivataloskodott, és ezen 
rövid időben 6 havi betegsége alatt egész fize
tését, minden levonás nélkül folyvást élvezte, 
ennélfogva a bizottság méltánj^osság tekintetéből 
is részére félévi fizetésének kegy adom ánykénti 

utalványozását elengedőnek tartja és e ezélra 
400 frtot hoz javaslatba." 

Elnök : Elfogadja a t. ház 1 (Elfogadjuk!) 
Elfogadtatott. Köszönetet mondok azon szegény 
ember részéről. 

Már a tegnapi jegyzőkönyvben ki voli 
mondva, hogy Irányi képviselő ur törvényjavas
lata a felnőttek oktatása iránt felvétessék, mi
előtt a napirendre térnénk át. Irányi képviseli' 
ur egy pár szóval indokolni kívánja törvényja
vaslatát. 

Irányi Dánie l : T. ház! Miután a felnőttek 
tanítása előmozdításának eszméje már elvileg 
helyyseltetett a t. ház által, sőt a vallás és köz
oktatási miniszter ur is oda utasíttatott , hogy a 
végett póthitelt kérjen: szükségtelennek tartom, 
hogy magát az eszmét a t . háznak ujolag ajánl
jam; hanem, szorítkozni fogok annak igazolásá
ra : miért tar tot tam szükségesnek ez iránt tör
vényjavaslatot benyújtani. Két ut vezet a na
gyok tanításának előmozdítására: az egyik a 
társadalmi, a másik a hivatali. — A társadalmi, 
véleményem szerint, nem elegendő, azért azt a 
hivatalossal kiegészíteni szükséges ép, ugy, mint 
Francziaországban. Ott is mindkét utón működ
nek, ott is az bizonyult be, hogy a hivatalos 
utón sokkal fényesebb, sokkal nagyobb eredmé
nyeket értek el, mint a társadalmi utón. 

Ugyanis alig 900 úgynevezett szabad tan
folyam ellenében, mely a társadalmi utón kelet
kezett, 32,000 oly tanfolyam van, mely a hiva
talos vagyis a kormány és közoktatási közegek 
közbejöttével keletkezett. Én annálfogva indíttat
va éreztem magamat nálunk is ezen hivatalos mű
ködésnek a nagyok tanítására, végre egy tör
vényjavaslattal alapját megvetni. Ezen törvény
javaslatnak alapeszméje az, hogy a nagyok ta
nítása közhasznúnak ismertetvén el, annak elő
mozdítása a közoktatás minden közegének köte
lességévé tétetik : mindamellett az önkéntes ma
radt nemcsak a tanítókra, hanem természetesen 
a hallgatókra nézve is, és egyátalában semmi adó
zási kötelezettséget nem von maga után. 

Nem fogom bővebben indokolni, t. ház, any-
nyival inkább, mert reménylem, hogy visznangra 
talált az eszme és azért hajlandó lesz a t. 
ház ezen törvényjavaslatot az osztályokhoz uta
sítani ; .csak arra vagyok bátor kérni a t . házat, 
hogy azt bizonytalan időre elhalasztani azért nemél-
tóztassék. mert, miután a vahás és közoktatási
miniszter ur, reménylem, nemsokára póthitelt fog 
e végett kérni, szükséges, hogy akkorra magának 
a törv. javaslatnak sorsa eldöntve legyen. 

Ajánlom ennélfogva a törvényjavaslatot a t . 
ház becses pártfogásába, kérve, hogy azt az osz
tályokhoz utasítani méltóztassék. (Helyeslés bal 
felől) 
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Elnök: A t. ház, azt gondolom, elfogadja 
azt, hogy az osztályokhoz utasittassék a törvényja
vaslat ; csak a sorrendre nézve vagyok bátor meg
jegyezni, hogy vannak oly tárgyak, melyek nem 
halaszthatók, u. m. az országos kölcsön a Duna 
szabályozása i ránt , ez ma fog az osztályokban 
tárgy al tatni ; a költségvetési törvényjavaslat hét
főn fog az osztályokban felvétetni, és azután kö
vetkeznének azon törvényjavaslatok, melyeket az 
igazságügyi miniszter már régebben beadott és 
a melyek igen sürgetösek. Ezek után következhe-
tik az osztályokban ezen törvényjavaslat, ha mél
tóztatnak ezen sorrendben megállapodni. (Elfo
gadjuk !) 

Következik a napirenden levő tá rgy: az ál
lam számvevőszék iránti törvényjavaslat tárgya
sának folytatása. 

K i r á l y i P á l a központi bizottság e lő 
adója: A 17., illetőleg 18-ik §. 3-ik sorában a 
főrendek jegyzőkönyvi észrevétele ezen szavak 
után: „Kezelési számadásai | az állam-számvevő
szék ellenőrzése alá tartoznak", zárjel közt ezen 
idézetet: „a 13. és 14. §§. értelmében" kivánja 
betétetni. 

A központi bizottság ezen idézetet szüksé
gesnek tar tot ta és elfogadásra ajánlja. 

Elnök: Elfogadja a t.. ház ? (Elfogadjuk !) 
Királyi Pál előadó : A 19-dik, illetőleg 

18.§. ellen nincs észrevétel; a 20.,illetőleg 19.§-
ra nézve három észrevételt tesznek a főrendek 
és a központi bizottság mindhárom észrevételt el-
fogadandónak ajánlja. 

Az első sorban a kezdeten e szó helyett „a 
fentebbi szakaszokban" a „fentebbi" helyett a 
jobb értelem végett ajánlják: 

„A megelőző szakaszban" ugyanezen §. 2-
dik sorában e szó „és a pénzügyminisztérium" 
után kivánja betenni: „utján annak" és azután 
így jönne ki : „az államszámvevőszéknek a pénz-
ügymniszterium utján annak" stb. . . . 

Ezen észrevételt szükségessé teszi a tegnapi 
alkalommal a 16.§-ban elfogadott „előleges" szó. 

Ugyanezen §. 8-dik sorában ismét a tegnapi 
határozat folytán, az „előleges" szó belejön. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház 1 (Elfogadjuk !) 
Királyi Pál előadó: A 20-dik, illetőleg 

21 . §-ra nincs észrevétel ; ugy nem különben a 
22., illetőleg a 23. §-ra is. De a 23., illetőleg 24. 
§. hatodik sorából e két szót „által ennek" kiha
gyatni kivánja és az utolsóelőtti sorban e szó után 
„kíséretében" betenni kivánja: ,,a miniszterelnök 
által ." 

Következőleg ekként hangzanék a jelentés ,,a 
minisztertanács észrevételei kíséretében a minisz
ter-elnök által lesznek az országgyűlés elé terjesz-
tendők." 

E l n ö k : Elfogadja a t . ház? (Elfogadjuk.!) 
Tehát el van fogadva. 

Királyi Pál előadó: A következő 24. 
illetőleg 25-ik §. ellen nincs észrevétel, valamint 
nem különben a 26., illetőleg 27. §. ellen sincs. 

Következik a 28., illetőleg 27. §. második so
rában e szavakat „miniszteri tanács utján" a fő
rendek jegyzőkönyve ekként akarja módosítani: 
,,a miniszter-tanács" után „illetőleg miniszterel
nök" beszurassék. Hangzanék tehát a szakasz kö
vetkezőkép : „Az állami számvevőszék működésé
nek megkezdésétől kezdve legfölebb fél év ala t t 
a miniszteri tanács, illetőleg a miniszterelnök ut
ján törvényjavaslatot terjeszt az országgyűléseié". 

A többi §§. ellen nincs észrevétel. 
Elnök : Tehát a t. ház elfogadja a módosí

tásokat, kivévén a 6-ik szakaszt. 
Az így módosított törvényjavaslat holnap

után újból föl fog olvastatni, vagy pedig elég lesz 
ezen módosításokkal egyszerűen a főrendekhez' 
átküldeni. (Átküldetik!) 

Következnek azon apró törvényjavaslatok, 
melyeket tegnap méltóztattak napirendre kitűz
ni, legelsőbben is a szőlőváltsági kötvények szel
vényadójáról. 

Bujanovics Sándor j egyző (olvassa a sző
lőváltsági kötvények szelvény-adójáról szóló tör
vényjavaslatot.) 

Kirá ly i P á l : T. ház! A pénzügyminiszter 
által ezen szőlőváltsági kötvények szelvény adó
járói már indokolásában kifejti az okokat: mért 
terjeszti ezen törvényjavaslatot a t. ház elé 1 Az in
dokolás szerint „A szőlőbirtok után járó tartozá
sok megváltásáról szóló 1868-ki XXIX. törvény-
czikk a kibocsátandó jelzálogos váltsági kötvé
nyek szelvénykamatait nem menti fel a jöve
delmi adótól." 

„A jövedelmi adóról szóló 1868. XXVI . tör
vény ez. alapján és annak 25-dik §-a értelmében a 
bel-, pénz-, igazságügyi és földmivelési minisztériu
mok által 1869. évi april 7-én kibocsátott sza
bályrendelet tehát félreértések elkerülése tekin
tetéből a 94. §-ban azon rendelkezést vette föl, 
hogy a jelzálogos váltsági kötvények lejárt szel
vényei a 10%-os jövedelemadó levonásával vál
tassanak be, miután a jövedelemadóról szóló 1868. 
évi XXVI. t. ez. 9-ik szakasza a III. osztálybeli 
jövedelemnek jövedelemadóját 10 %-ban állapít
ván meg, kivételt egyedül a vasúti államkölcsön-
kötvények szelvénykamataira és a magyar koro
na alatti országok földtehermentesitési adóssága 
szelvénykamataira nézve enged meg, az előbbie
ket adómentességben, az utóbbiakat pedig 7%-os 
megadóztatás kedvezményében részesítvén. 

Az által azonban, hogy a magyar korona 
államadósságának azon két neme, mely Földte-
hermentesitésik ötvények" és „Jelzálogos szőlő vált-
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sági kötvények" czim alatt forgalomban van, szel
vénykamatok jövedelemadója czimén különböző °/o-
kal rovatik meg, nem helyeselhető, miután tekint
ve azok eredetét, hasonló természetű kötvények
nek mondhatók. 

Midőn a törvényhozás a szőlőbirtok után já
ró tartozások megváltását rendelte el, még pedig 
az állam közvetítésével, ugy, hogy a jogosítottak 
kárpótlása az állam által kibocsátantó és annak 
jótállásáról biztosított kötvényekkel eszközöltes
sék, nem kívánhatta azt, hogy a jogosítottak cse
kélyebb értékű papírokkal elégíttessenek ki, mint 
azon papírok értéke, melyekkel annak idején a 
hasonló természetű földtehermentesités folytán elé
gíttettek ki a kárpótlásra jogosított birtokosok. 

Miután pedig a 3°/o-al terhesebb megadózta
tás leszállítja a jelzálogos váltsági kötvények ér
tékét : méltányos, hogy ezek is ugy, mint a föld-
tehermentesitési kötvények, a jövedelemadó-tör
vény emiitett kedvezményében részesittessenek, mi 
azonban csak külön törvény által eszközölhető". 

A központi bizottság ezen intézkedést a 
pénzügyi bizottság javaslata folytán is elfogad
ván, a t . háznak e törvényjavaslatot átalános-
ságban elfogadás végett ajánlja. 

Dietrich Ignácz: T. képviselőház! Én 
meglehetős rövidséggel igen fontos okokat bátor
kodom előterjeszteni, a mely okoknál fogva ezen 
törvényjavaslatot átalánosságban a részletes vita 
alapjául elfogadni nem lehet. 

Én nagyon kényeseknek tartom mindazon 
kérdéseket, melyek a volt jobbágyoknak a földes-
urakkali viszonyait érintik. Egyszersmind, meg
vallom, nem akarom magamat félreértetni, és 
azért előre kell bocsátanom azt, hogy legkevésb-
bé sem akarok oly szavakat hangoztatni e házban, 
melyekből azt lehessen következtetni, mintha én 
a földesurak rovására a népet akarnám gazda
gítani. A törvényjavaslat főindoka abban áll, 
hogy ha három #-al nagyobbittatik a szelvényadó, 
ez leszállítja a jelzálogi váltságkötvények érté
két, és ha megkisebbíttetik, ennyivel a jelzálogi 
kötvények értéke fölemeltetik; ez által a váltság-
jogositottak minden r esetre nyernek. Tökéletesen 
helyeslem a czélt. En magam is terjesztettem a 
képviselőház elé egy törvényjavaslatot, mely, ha 
méltóztattak eddig már elolvasni, szintén azt ezé-
lozza, hogy azon földesuraknak, kik az 1848-ik 
évi földtehermentesités következtében oly roppan
tul károsodtak, most egy másik alkalommal ismét 
az állam közvetítésével ne károsodjanak. En meg
mutat tam számokkal: mily káros volt akkor, és 
mily káros most it t az állam közvetítése és 
a földesúr kielégítése oly állampapírokkal, me
lyeknek árfolyama 56 — 60 százalék volt, ugy, 
hogy a földesurak 100 forint helyett valóság
gal csak 60-at kaptak. Ha ezen veszteség

ből az adózó népre a szőlődézsma váltság kö
telezettekre bármi csekély haszon is háramlott 
volna, akkor azt mondanám: hozza meg a nép 
az áldozatot a földesurak részére. De azt is meg
mutattam, hogy sohasem hozatott ez országban 
törvény, mely az adózó népet oly irtózatosan 
megterhelte volna, a mint megterhelte ezen vált
sági törvény. Ha szétnézünk az országban, lát
juk, hogy csaknem lázadás történt. Én tudom, 
hogy azon vidékeken, hol nagy szőlőterületek van
nak, például Baranyában, vérig izgattatott a 
nép, és inkább oda engedi ingyen szőlejét, mely
be annyi munkát befektetett. Nézetem szerint 
egy bölcs törvényhozásnak arra kellene hatni, hogy 
a meglazult kapcsot a volt földesurak és a 
jobbágyok közt megkösse és visszaállítsa azon 
szeretetet, a melyre oly nagyon szükség van. 

A tisztelt pénzügyminiszter ur azt mondja 
indokolásában: hogy a magyar korona állam
adósságainak e két neme, tudniillik a szőlő
váltsági kötvények és a földtehermentesitési 
kötvények eredetökre nézve hasontermészetüek. 
Én ezt tagadom. A föld, melyet a földteher
mentesitési kötvények megváltanak, és a szőlők 
közt nagy a különbség. A szőlőíöldbirtok a 
földesuraknak oly magán tulajdona volt, mely
hez az államnak nem is lett volna szabad hozzá
nyúlnia és nem is kellett volna abba beleavat
koznia: mig ellenben a föld, melyért kárpótlás 
adatott, úrbéri természetű volt. Tehát már ere
detileg a megváltás alapja, a föld, nem volt egy
forma. De más tekintetben az értéknek megvál
tása, az összegnek fölszámitása sem egyforma. A 
földtehermentesités akként történt, hogy egy 
császári nyílt parancs megállapította az osztá
lyokat, és minden osztályban megállapította a 
váltsági tőkét egy-egy telekre nézve. Ezen osz
tályok szerint Magyarországban széltében —tekin
tetbe véve a telki állományok nagyságát—egy te
lekre 14—24 frt váltságdij esett. Nézzeneii szét 
az egész országban, mikép a szőlődézsma vált-
ságnál, mely nem egyátalában 30—40—50 hold 
területnyi váltságot mond ki, hanem a mely a 
termés felszámítása szerint határozza meg a vált
ságtőkét, egy holdra nálunk Baranyában, legke
vesebb 50—60 írt esik és fölmegy 3—400 frtig; 
ugy, hogy van oly ember, kinek fertály telke van, 
mely minden esetre sokkal nagyobb terület, nem 
ér meg annyit, mint egy vagy Vj hold szőlő. Az 
1868-iki törvényhozás egy igen fontos körülményt 
nem vett i t t tekintetbe, midőn a termést a? 
1858—67. évtizedre rendelte kiszámíttatni. 

Ugyanis tudjuk, hogy az 1853-ki császári 
nyilt parancs szerint a szőlők megválthatóknak 
nyilváníttattak és a termés kiszámítás az 1836-
45-iki időközre tüzetett ki. A birtoknak, a tel
keknek szabályozása, hasonlag ugyanazon na-
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ipon kelt pátens szerint rendeltetett el. Én szer-
ítészét az országban jártam és tudakozódtam 
mindenütt s ugy tapasztaltam, hogy a volt job
bágy, azon teleknek birtokosa, nem bizott abban, 
hogy a telket megtarthatja, mig azt tudta, 
hogy a szőlőt elvenni nem lehet, azért • miután az 
1836—45-iki termés vétetett alapul, minden erejét 
a szőlők müvelésére fordította, nálunk legalább 
Baranyában ez ugy volt, minek folytán a telket 
elhanyagolta, nem mivelte, nem trágyázta, hanem 
minden erejét a szőlőmüvelésre fordította és ugy 
most azon beruházást kell megváltania, a mit a 
szőlőre fordított. 

Ez, mondom, az ok, a mely miatt a szőlő
váltsági törvény a váltságkötelezettekre roppant 
terheket ró fel, s a mely ok miatt annak módo
sítását indítványoztam törvényjavaslattal. A mint 
megmondottam, ezen váltsági törvény mind a 
földesurakra, mind a kötelezettekre nézve káros. 

En azon törvényjavaslatban egészen más mó
dot ajánlottam. (Halljuk !). Azt a módot aján
lottam t. L, hogy emeltessék fel a százalék, a 
kamatláb, akkor kisebbedik a tőke és a státus vagy 
egy magasabb kamatlábú kötvényekkel fizesse ki 
a földasurat, ez megtarthatja, elteheti a kötvényt, 
vagy oly kamatlábbal vehet kölcsön pénzt és fizes
se ki a földesurakat, a kik kívánják, készpénzzel: 
mert, ha az állam már beleavatkozott, gondoskod
nia kell, hogy az illető felek, a kik közé lépett, 
ne károsodjanak. Ezen törvényjavaslatnak hossza
sabb indokolását vagy ezen tárgybakeverését nem 
tartván helyesnek, azért azt nem folytatom, csak 
azt akarom megjegyezni, hogy a pénzügyminisz
ter ur indokolásában maga is eltért azon törvény
től, melyre hivatkozik. Az 1868. XXVI. t. ez. 
2. §. 1. pontja szerint a kilenczed és hegyvám az 
első osztályba tartozik; a kilenczed és a hegy
vám 10 %-kal van megadóztatva. Ha eredetét 
veszszük, a megadóztatás alapjának, akkor az állam
kötvények, melyeket az állam szőlődézsma megvál
tására kibocsát, képviselik azon hegyvámot, mely
től az állam ezelőtt százalékot vett; ezen sza
kasz változnék meg tehát, nem pedig a harma
dik osztály, mely a kötvényekről szól: mivel ez
által mindenesetre az állam jövedelme kevesbe-
dik és ezt is közadózás utján kell pótolni, és ez 
csakugyan az összes népre háramlik. Azért én ezt 
nem tartom helyesnek: mert ezen kamatleszállítás 
gyökeres orvoslást nem nyújt a földesuraknak. 

Ezen csak egy oly törvény által kell segíte
ni, a mely mind a két fél baján segíthet. Azért én 
az ily kisszerű segélyhez nem járulhatok hozzá és 
nem fogadhatom el e törvényjavaslatot még csak 
a részletes tárgyalás alapjául sem. 

Zsedényi Ede: T. ház! Az előttem szóló 
képviselő urnák észrevételei nem a szőlőváltság
ról szóló törvény ellen vanuak intézve, tehát a 

mostani kérdéssel semmi kapcsolatban nincsenek. 
(Helyeslés) A kérdés most csak az: ha vajon a 
szőlőváltsági kötvények kamatai után kell-e a 
jövedelmi adót fizetni vagy nem? 

E tekintetben a pénzügyi és a központi bi
zottságnak véleménye az, hogy, ugy mint a föld-
tehermentesitési kötvények után 7 % fizettetik, 
fizettessék ez után is. Ezt én igazságosnak találom és 
azért elfogadás végett ajánlom. (Helyeslés a jobb 
oldalon.) 

Elnök: Senki fölírva nem levén, elfogadja-
e a ház e törvényjavaslatot átalánosságban a 
részletes tárgyalás alapjául ? (Elfogadjuk!) 

Tehát a részletes tárgyalás következik. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a tör

vényjavaslat czimét.) 
Elnök: Elfogadja a ház e czimet ? (Elfo

gadjuk!) Tehát a czim elfogadtatik. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa tovdlb 

%-kint az egész törvényjavaslatot, melyre akozpon-
ti bizottságnak sem volt semmi észrevétele.) 

Elnök : Elfogadja a ház ez utolsó §-ust ? 
(Elfogadjuk!) 

A már részleteiben is elfogadott törvényjavas
lat 3-szori felolvasása a legközelebbi ülésben fog 

1 megtörténni, 
Következik a közös magyar-horvát törvények-

! nek Horvát-Szlavonországokban kihirdetéséről szó-
| ló törvényjavaslat tárgyalása. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a tör
vényjavaslatot.) 

Elnök: Méltóztassanak átalánosságban hoz-
I zá szólni. 

Királyi Pál előadó: T. ház! A közp. bizott
ság a horvátországi miniszter ur által beterjesz-

| tett ezen törvényjavaslatot tárgyalván, egészen 
méltányosaknak tartotta az indokolásban felhozott 
azon okokat, a melyek szerint az 1868. XXX. t. 
czikk 60. §-a rendelkezvén a törvények kihirdetése 
módjáról azt rendeli, hogy a közös törvényhozás 
utján hozott törvények Horvát-Szlavón országok
ban is a régi szokás szerint eredeti horvát szö
vegezéssel ő felsége által aláírva hirdettessenek 
ki; de ép e rendeletnél fogva ezen törvény egy 
hézagot hagyott fön, a melyet a mostani törvény
hozásnak feladata kipótolni. E hézag pedig abban 
áll, hogy, miután ezen törvény oem mondja azt, 
miként hirdettessenek ki a közös törvényhozáson 
hozott törvények a társországokban,tehát fönmarad 
az eddig követett mód, hogy a hozott törvények 
végérvényesen kihirdettethessenek a zágrábi horvát 
országgyűlésen. Minthogy pedig eként bekövet
kezhetnék az az eset, hogy midőn a közös tör
vényhozáson hozott valamely törvény érvényes
sége bizonyos időhöz van kötve, az nem hajtat-
hátik végre azért, mert történetesen a zágrábi 
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országgyűlés együtt nem ülésezvén, ezen kihirde
tés ott nem történhetnék meg. 

Ez tet te szükségessé, hogy a horvát-szlavón 
miniszter ur a törvények kihirdetése iránt e tör
vényjavaslatot terjeszsze a t. ház elé, melyet a 
központi bizottság is elfogadás végett átalánosság-
ban ajánl. 

Elnök : Átalánosságban nincs észrevétel ? 
(Nincs!) következik a részletes tárgyalás. 

Bujanovits Sándor jegyző (olvassa a czi-
met és az 1%-t. melyek észrevétel nélkül elfogad
tatnak ; olvassa tovább a 2-tk %-t.) 

Suhaj I m r e : Bátor vagyok a 2. §-ra nézve 
egy modositványt benyújtani. E §. 3-ik sorában 
ugyanis e két szó közé „végre alapítandó" aján
lom e szavakat „e végre a jövő 1871 kezdetén 
alapítandó". 

Teszem ezt 3 indoknál fogva. 
Az első az, hogy az évnek majdnem máso

dik felében vagyunk. Már néhány törvény ki is 
hirdettetett, néhány törvényezikk most fog a 
zágrábi országgyűlésre leküldetni — mely az ün
nepek után fog összejönni; bajos volna pedig a 
8. vagy 9-ik törvénynél kezdeni az országos tör
vénytárt. 

A második az, hogy e miatt egy nyomdával 
szerződést kellene kötni — továbbá az igazság
ügyminiszter úrral értekezésbe bocsátkozni a for
dítósok elkészítése iránt, mert ezt a dolgot ugy 
kellene elintézni, hogy az igazságügyiminiszter 
ur ezeket a törvényeket mindjárt a Magyaror
szágban lakó horvátajku törvényhatóságoknak is 
elküldhesse, a melyeknek elküldeni a fönálló tör
vények szerint kötelezve van. 

A harmadik indok pedig az, hogy nincs erőnk 
arra e pillanatban, hogy a horvát fordítást i t t el
készíthessük, mert amint méltóztatnak tudni a 9 
egyénből álló személyzet a t. ház határozatánál 
fogva 7re reducáltatott. Milyen bajba kerül pe
dig egy országos törvénytárt szerkeszteni, milyen 
bajba kerül a correctura, a revisió stb. ; azt átfog
ja látni a t . ház, hogy ehhez több egyén kell, ez
iránt is kell tehát gondoskodni, és jövőre a bud-
getben erre is nagyobb összeget és több személyt 
kell felvenni. (Helyeslés). 

Bujanovits Sándor jegyző (fölolvassa Suhaj 
Imre módositványát.) 

E l n ö k : Elfogadja a ház ezen modositványt 1 
(Elfogadjuk/) Elfogadtatott. 

Bujanovits Sándor jegyző (olvassa a 3. és 
4, %-t, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak.) 

Bujanovits Sándor jegyző (olvassa tovább 
az 5. %-t.) 

K i r á l y i P á l előadó: A központi bizottság
nak ezen szakaszra nézve egy szó észrevétele van. 
Az 5-ik sorban ugyanis, hol arról van szó, hogy 
az országgyűlésen végbement kihirdetés után 

I 15 nap múlva lép érvénybe a törvény, hogy 
, szabatosan ki legyen benne fejezve az, hogy azon 

országgyűlés értetik, melyen a közös törvények 
hozatnak, ezen szó elé: „országgyűlés" eztkivánja 
tétetni „közös". (Helyeslés.) 

Elnök :Elfogadja a t . ház? (Elfogadjuk!) 
Ennélfogva elfogadtatott. 

Bujanovits Sándor jegyző (olvassa a 6-ík és 
7-ík %-t, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak.) 

Elnök : A részleteiben is elfogadott törv. 
javaslat holnap után fog harmadszor fölolvastat
ni. Következik a Temes folyó és Béga csatorna 
ármentesitési költségeiről szóló törvényjavaslat. 

Bujanovi t s Sándor j egyző (olvassa a tör
vényjavaslatot.) 

Kirá ly i P á l e lőadó: T. ház! Ezen törvény
javaslathoz a pénzügyminisztérium által mellékelt 
indokolás a következőket foglalja magában: (ol
vassa az indokolást.) 

A Temes folyó és Béga-csatorna szabályo
zása illetőleg Temes és Torontál megyében mintegy 
271,682 holdnyi árterület vizkár elleni biztosí
tása czéljából, még az 1860-as évek elején a legin
kább érdekelt Rékas, Szt. András, Csatád s Pár-
dány kincstári uradalmak hozzájárulásával egy 
társulat alakult s azon költségeket, melyeket e 
fontos vállalat igénybe vett, nevezetesen 10,000 
frt erejéig az országos alapból, továbbá a társu
lati tagokra kivetett 160,004 frt évi járadékból, 
s végre 1863-ban engedélyezett 120,000 frt in-
ségi kölcsönből fedezte. 

Az illető társulati tagok által fizetendő évi 
járadékok azonban, kivévén a kincstári és köza
lapítványi uradalmakra eső részleteket, nagyrészt 
a társulat ampszabályamak hiányos volta miatt, 
rendesen sem be nem folynak, sem be nem hajt
hatók, mely mulasztás folytán, miután a társu
lat rendelkezésére mulhatlan költségeinek fede
zése végett más pénzforrás nyitva nem áll, nem
csak a fon jelzett fontos czél elérése van kocz-
káztatva, hanem az e czélra már eddig forditotí 
áldozatok is eredmény nélkül veszendőbe me
hetnek. 

Kétséget nem szenved, hogy ezen vállalat
nál a megkezdett munkálatok végbefejezése ma
gán szintúgy, mint közgazdászati szempontból 
nemcsak óhajtandó, hanem szükséges is, s miu
tán a társulatot ujabb kölesönben részesíteni 
nem lehet; de az emiitett okok és érdekek te
kintetéből oly helyzetbe kell ju t t a tn i , hogy a 
kitűzött czélt érvényre emelhesse: a társulat, 
mint ezt hozzám intézett kérelmében kifejezte, 
tőrvényi) ozás utján részesítendő lenne azon ked
vezményben, mely az 1868. LIL t. czikkben a 
Lojnskopolje terület ármentesitési és kiszáritási 
költségeire nézve megadatot t : t. i. a társulati 
tagokra kivetett évi járadék, és járadék-hátraló. 



159. országos ütós ápríl 2. 1870. *%»»&* 

kok az 1868. XXI. t . ez. értelmében a közadók 
módja szerint lennének behajtandók. 

E czélbol készült a törvényjavaslat, mely a 
nevezett társulatot nemcsak a megkezdett mun
kálatok folytatására fogja képessé tenni, hanem 
hitelének emelésére is jótékony hatással lenne. 

Ezen törvény, mely Horvátország részére a 
múlt országgyűlésen hozatott, megadja a jogot e 
területnek, hogy mindazon érdeklettek irányában, 
kik ezen szárítás által bizonyos földterülethez jut
nak, aránylag a költségeket is fizetni tartoznak, 
s azt ugy hajtják be rajtok mint a közadót, 
vagyis: a pénzügy-minisztérium adószedő hivata
lai által. 

A bizottság az elvet a pénzügyi bizottság 
javaslata folytán magáévá tevén, a t. háznak e 
törvényjavaslatot átalánosságban elfogadás végett 
ajánlja. 

E l n ö k : Van valakinek észrevétele 1 
R u d n a y I s t v á n : Nekem, t. ház, az ellen 

nincs észrevételem, hogy miként szedessenek be 
ezen szabályozási költségek; hanem igenis észre
vételem van az ellen, hogy az 1868-dikiXXY. tör
vény czikk 7. §-ban foglalt kedvezmény ezen te
rületekre is kiterjesztetni szándékoltatik. Nem 
látom helyén ezt azért, mert az 1868-diki XXV. 
törvényczikk 7. szakasza egyátalában körülírja azon 
területeket és azt mondja : „Oly területek, me
lyek terméketlenségöknél fogva eddig megadóz
tatva nem voltak, ha tulajdonosaik által ..köl
csönös vízszabályozási, csatornázási vagy más 
munkálatok által haszonvehetőkké tétettek, azon 
évtől kezdve, melyben haszonvebetőségök beállott 
és bejelentetett, 15 évig adómentesek." Azt 
hiszem, hogy ezen területek vagy ezen szakasz 
rendelkezése alá esnek s akkor ezen törvényjavas
latban nem szükséges irántok külön rendelkezni; 
vagy pedig nem esnek, s akkor nem látom át 
okát, miért legyenek adómentesek, miért vonas
sanak r ezen törvényczikk rendelkezése alá. 

Átalánosságban elfogadom a törvényjavas
latot, de e tekintetben, módosítást leszek bátor 
benyújtani. 

E l n ö k : Elfogadja a t . ház e törvényjavasla
tot átalánosságban ? (Elfogadjuk!) Következik 
részleteiben. 

Bujanovits Sándor jegyző (olvassa a 
czimei.) 

Rudnay István: A ezim utórészét vagyok 
bátor az előbb mondottakhoz képest oda módosí
tani, miszerint ezen szavakat „e területre az 
1868-diki XXV. törvényczikk 7. szakaszában foglalt 
kedvezmény kiterjesztéséről" méltóztassanak ki
hagyni. (Felkiáltások: Martdjon.) 

Halász Boldizsár : T. ház ! Én ezen módo-
sitványt egyátalában nem látom indokolva, mert 
i t t csak az a külömbség, hogy a szabályozást az 

ország rendeli el, de a magánosok erszényére. Nem 
látok i t t semmi külömbséget a két eset közt az 
adómentességre vonatkozólag, ennélfogva a szer
kezetre szavazok, mert az mindegy : ha valaki 
nekem épit, de rajtam megveszi az árát, csak az 
én pénzemből történik az épités. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni a czimet 1 
(Elfogadjuk.) Tehát elfogadtatik. 

Bujanovits Sándor jegyző (olvassa az 
első szakaszt.) 

Királyi Pál előadó: A központi bizottság a 
pénzügyi bizottságnak e szakaszra tet t módosítá
sát elfogadta. Eszerint a szöveg következőleg hang
zanék : a Temes folyó és Béga-csatorna árterületén 
eszközlött és még eszközlendő ármentesitési és 
kiszáritási munkálatok költségei az érdeklettek ál
tal megállapítandó és a belügyminiszter által jóvá
hagyandó kivetési kulcs szerint az 1868-diki XXI. 
törvényczikk értelmében a közadók módjára haj
tandók be. Tehát az eredeti szövegbe ez szúrat
nék : Az érdeklettek által megállapítandó és £• 
belügyminiszter által jóváhagyandó." 

E l n ö k : Méltóztatnak az első §-t e módosí
tással elfogadni ? (Elfogadjuk!) 

Tehát ez elfogadtatik. 
Bujanovits Sándor jegyző (olvassa a 2 

dik %-t.) 
Rudnay I s tván: T. ház ! Bátor vagyok in

dítványozni, hogy ezen szakasz kihagyassék, és 
pedig azért, mert én nem látom szükségesnek 
Azon területek vagy sorozhatok azon területek 
közé, melyek az 1868. XXV. törvényczikk 7. sza
kasza alá soroztatnak, vagy nem. Ha sorozhatok, 
akkor, ugy hiszem, miután ezen törvény fön-
tartoztatott s fön fog tar tatni jövő évben is, 
fölösleges i t t rendelkezni; ha pedig nem soroz
hatok ez alá, akkor nem látom szükségesnek, 
hogy miért történjék kivételes intézkedés és miért 
adassék kedvezmény ezen területnek. En ugy va
gyok meggyőződve, hogy azon teher, melyet ezen 
terület lakosainak vállairól levesznek, okvetlenül 
más lakósok vállaira fog nehézkedni. Bátor va
gyok azért módositványomat benyújtani. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Fid-
nay István módositványát.) „A második szakasz 
kihagyassék." 

Huszár Imre : T. képviselőház ! Én készem
ről nem járulhatok az előttem szóló igen t. kép s 
viselő társam módosításához. Nem járulhatok pe
dig azért, mert én a törvényt világosnak szere
tem, ő pedig maga is elismeri, bogy itt egy al
ternatíva van, t . i. vagy tartoznak már maguk
ban véve az 1868-iki XXV. törvényczikk 7. §-ának 
rendelkezése alá azon területek, melyekről ezen 
törvényjavaslat rendelkezik, vagy pedig nem. 

De másodszor azért sem járulhatok hozzá, 
mert hiszen a XXV. törvényczikk ma ugyan még 
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törvény, de provisorius természettel bir annyiból, 
mivel egyátalában a tisztelt ház többször kimond
ta s határozatilag megállapította a z t : hogy az 
adó törvények egyátalában reformáltatni fognak 
s rendszeres adótörvény fog az országgyűlés elé 
terjesztetni; én pedig nem gondolom, hogy ezen 
rendszeres adótörvény előterjesztése 15 évig kés
nék, a mely 15 évre adómentességet kíván a pénz
ügyminiszter biztosíttatni a Temes és Bégn melletti 
haszonvehetőkké te t t árterekre nézve. Én tehát 
a pénzügyi bizottság szövegezését illetőleg az ere
deti szöveget, a mely leginkább megfelel ezen in-
tentiónak és miután egyátalában ezen törvényjavas
lat semmiféle fönálló törvényes intézkedésnek nem 
pvaejudicál, részemről pártolom. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a tisztelt ház az eredeti 
szövegezést 1 (Elfogadjuk ) 

Elfogadtatott. 
Bujanovits Sándor jegyző (olvassa a 3-ik 

szakaszt.) 
Elnök : Elfogadja-e a tisztelt ház 1 (Elfogad

juk.) 
El van fogadva. 
Ezzel a törvényjavaslat részleteiben elfogad

tatván, harmadszori felolvasása a holnaputáni 
ülésben fog történni. 

Következik a szab. osztr. államvaspálya 
társulat adójáról szóló törvényjavaslat. 

K i r á l y i P á l előadó : Átalánosságban nincs 
észrevétele a központi bizottságnak; kéri a tisztelt 
házat, hogy a pénzügyi bizottság által a részle
tekre nézve te t t némi módosításával a részletes 
tárgyalás alaj^jáiü elfogadja. 

Tisza K á l m á n : T. ház! Én a szóban levő 
törvényjavaslatot a részletes tárgyalás alakijául 
magam részéről is elfogadom, azonban figyelmez
tetni kívánom a tisztelt házat a pénzügyi bizott
ság jelentésének egy részére, s annak folytán leszek 
bátor a teendők iránt indítványt előterjeszteni, 
metyet elfogadás végett ajánlok. Jelesen a pénz
ügyi bizottság jelentésének vége felé azt mondja, 
hogy feltűnt neki azon körülmény, miszerint a 
a duna-gőzhajózási társulat és a déli va,-_pályatár-
sulat adói ezen törvénybe fölvéve nincsenek; és 
erre az igen t. pénzügyminiszter úrtól azon föl
világosítást nyerte, hogy a dunagőzhajózási tár
sulattal most folynak az egyezkedések, melyek 
minél előbb befejeztetvén ugy is a ház elé fog
nak terjesztetni; a déli vaspályatársulatra nézve 
pedig azt mondotta, hogy a déli vaspálya társu
latnak 1866. február 27-én kelt szerződésénél 
fogva, mely tehát a minisztérium kineveztetése 
előtt ^keletkezett, 1876-ig adómentessége van. 

Én magam részéről is tudnék arra hivat
kozni, hogy 1866-ki február 27-én csak előzetes 
pontozatok készültek, hogy az osztr. keresked. 
miniszter csak 1866. szeptember 16-án értesítette a | 

déli vaspályatársulatot arról, hogy ő fölsége 
ezen előzetes pontozatokat helyeselvén, kiadta a 
meghatalmazást, a végleges szerződés megkötésére; 
falamint arra is hivatkozhatnám, hogy az 1867-
dik évi második félében lett ezen szerződés való
sággal az akkori osztrák törvények szerint 
a törvénykönyvbe beigtatva, később tehát, 
mint midőn a magyar minisztérium már megala
kulva volt; azonban én erre nem kívánok ezúttal 
semmi nagy súlyt fektetni, mert utoljára is, ma
gam forma ellenzéki képviselő, meglehet nincs 
minden adatról helyesen értesülve, és meglehet, 
hogy a miniszteri adatok közül egy általam nem 
is sejtettet mutathatna föl a pénzügyminiszter 
ur, a melylyel állításaimat megdönthetné. Azon
ban méltóztatik a t. ház arra emlékezni, hogy 
.mind f. évi január 26-án, mind most alig néhány 
napja a közlekedési miniszter és az állam ti tkár 
ur it t határozottan kimondották, hogy azon szó
ban forgó 1866-évi február 27-ki szerződés a 
magyar minisztérium által soha el nem ismertetett, 
következőleg Magyarországot nem kötelezi. Már 
most nem tagadhatom, zavarban vagyok az iránt 
hogy mit higyjek1? Egyik miniszter kötelezőnek 
tartja a szerződést és annak alapján adómentes
séget kivan adatni a déli vaspálya társulatnak 
1876-ig, a másik miniszter határozottan nyilvá
nítja, hogy azon szerződés Magyarországra nézve 
nem kötelező. 

Az igen t. miniszterelnök ur a napokban igen 
erősen hangsúlyozta, hogy a minisztérium tagjai 
közt solidaritásnak kell lenni, és hogy van is 
solidaritás. Abban, hogy minden fontosabb kérdés
re nézve kell solidaritásnak lenni, én vele töké
letesen egyetértek; de hogy lenne a jelen minisz
térium tagjai közt solidaritás, azt ezen esemény 
után kétségbe kellene vonnom, miután gondo
lom azt senki nem tagadhatja, hogy fontos tárgy, 
fontos kérdés az, hogy valamely szerződés kötelezi-
e az országot vagy nem % és ím egy ily esetben a 
pénzügyminiszter azt mondja, hogy kötelezi, a köz
lekedési miniszter pedig azt mondja, hogy nem 
kötelezi. 

Ily körülmények közt én azt hiszem, hogy 
a t. háznak okvetlenül érdekében fekszik sőt 
mondhatnám, kötelessége is, hogy a dolog tisztá
ba hozassék: mert ha kötelez a szerződés, termé
szetesen akkor el kell ismernünk azt, hogy a 
déli vaspálya társaság adómentes Magyarország
ban ; ha nem kötelez, akkor ismét nem szabad 
megengednünk, hogy a déli vaspályatársulat érde
kében a magyar kincstár érdekei megcsonkíttas
sanak. 

Ezen nézetekből indulva ki, ic.ditványozom, 
nem azt, hogy megvizsgálás végett, — mert ugy 
tapasztaltam, hogy a miniszterekkel és a miniszté
riumokkal szemben a megvizsgálás szóról szent 
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borzadálylyal fél a t. ház, (Derültség balról) hanem 
indítványozom, hogy bővebb tanulmányozás végett 
méltóztatnék ezen kérdést a pénzügyi bizottság
hoz a déli vaspálya társulatot illetőleg, visszau
tasítani, utasításul adván, hogy a kellő okmá
nyok megtekintése, mind a pénzügyi, mind a 
közlekedési miniszter urak meghallgattatása után e 
tárgyban jelentést terjeszen elő. (Helyeslés bal/elől.) 
Kijelenteni tehát, t. ház, hogy ezen törvényjavas
latot különben a részletes tárgy alapjául elfoga
dom; azonban egyszersmind indítványozom, hogy: 
„Mondja ki határozatilag a képviselőház, hogy 
miután a pénzügyi bizottság 267-dik sz. alatti 
jelentése szerint a pénzügyminiszter azon oknál 
fogva nem tartja a 233. sz. alatti törvényjavaslat
ban foglalt adóztatási elveket a déli vaspálya 
vállalatra kiterjeszthetőknek, mert az 1866-dik 
évi febr. 27-kén megkötött szerződés értelmében 
azon vállalatnak az 1876-ig évig adómentesség 
van biztosítva. 

Miután ezzel szemben nemcsak a folyó évi 
jan. 26-kán, de a legközelebbi napokban is a 
közlekedési minisztérium részéről a házban hatá
rozottan kijelentetett, hogy ezen emiitett szerző
dés a magyar minisztérium által soha kötelező
nek el nem ismertetett, oda utasítja a pénzügyi 
bizottságot, hogy : az idevonatkozó okmányok 
megvizsgálása és a pénzügyi és közlekedési mi
niszterek meghallgatása után véleményes jelen
tést terjeszszen a ház elé az iránt, vajon kötele
zők-e Magyarországra nézve azon szerződés 
szabványai, ós hogy az e tekintetben kiderülő 
tényállás szerint igazolható e az, hogy a déli 
vaspálya adómentessége a Magyarországon levő 
pálya-szakaszokra nézve a magyar törvényhozás 
által elismertessék." 

Ajánlom indítványomat a t . háznak elfoga
dás végett. 

Zsedényi Ede: Azt hiszem, t. ház, hogy 
miután hosszabb tartalmú e határozati javaslat, 
jó volna, ha az kinyomatnék, és azután tessék 
azt napirendre tűzni. (Fölkialtás: Nem szükséges!) 
Engedelmet kérek, mégis némileg ellenkezésben 
van a pénzügyi bizottságnak jelentésével, mert i t t 
az van, előhozva hogy a mi a déli vaspályát illeti, 
erre nézve szintén a pénzügyi miniszter az illető 
okmány előterjesztése mellett nyilatkozott: 
miután e tekintetben itt egy hallomásra nem 
lehet egyszerre határozatot hozni; tehát jó volna, 
hogjr az kinyomassék és holnap a pénzügyi 
bizottsághoz utasittassék és holnapután tűzessék 
napi rendre, hogy legalább addig mindenki tájé
kozottságot szerezhessen magának e tekintetben. 

E l n ö k : Méltóztatnak parancsolni, hogy még 
egyszer fölolvastassék? (Halljuk!) 

Jámbor P á l j egyző (olvassa a Tisza Kál
mán által beadott indítványt.) 

Simonyi La jos báró: T. ház! Azon indít
vány, melyet Debreczen város érdemes képviselője 
előterjesztett, szoros összefüggésben van a szőnye
gen levő törvényjavaslattal. Én tehát nem tartom 
helyesnek azt, mit Zsedényi t . képviselő ur mon
dott, hogy t. i. az kinyomassék s annak tárgya
lása néhány nap múlva történjék csak. Én azt 
hiszem, hogy miután ezen indítvány most ismétel
ve fölolvastatott s arról mindenki kellő tudomást 
szerezhetett, s miután differentia mutatkozik a 
miniszterek nyilatkozatai közt: vagy jelenleg kell 
tárgyalni ezen indítványt, vagy pedig — hogyha 
azt elfogadni nem méltóztatnak—akkor ezzel együtt 
a törvényjavaslat tárgyalása is halasztassék el né
hány -napra. (Bal felől helyeslés.) 

E l n ö k : T. ház ! A szabályok értelmében a 
kérdés az volna : elfogadja-e a t. ház a pénzügyi 
bizottság véleménye szerint a törvényjavaslatot 
átalános tárgyalás alapjául? Ezen közbejött inci
dens azonban lehetővé teszi a t. háznak, ha 
tetszik, a tárgyalást el is halasztani, vagy ha 
kívánja: rögtön tárgyalás alá venni. (Fölkiáltá
sok ;.(Halasztassék el!) 

Ha elhalasztatik a tárgyalás, az indítványa 
is ki lehet nyomatni és tárgyalás végett hétfőre 
kitűzni, a mi talán a kölcsönös megnyugvás tekinte
téből is legjobb volna. (Helyeslés. Elfogadjuk). 
Tehát ki fog nyomatni és a mai nap helyett 
hétfőre tűzetik ki. 

Következik a vasúti bizottságnak jelentése 
több hozzáutasitott kérvény iránt. 

Bujanovi ts Sándor j e g y z ő (olvassa a vas
úti bizottságnak véleményét az intézkedés véget
több hozzáutasitott kérvény iránt, melyek a közt 
lekedési s közmunka •minisztériumhoz áttétetni vé
leményeztettek.) 

Madocsányi P á l : Besztercebánya város 
kérvényére nézve a javaslat annyiban változik, a 
mennyiben a közlekedési miniszter ur erre vo
natkozólag időközben már törvényjavaslatot ter
jesztett elö. 

E l n ö k : Ez tehát, miután időközben a mi
niszter ur által . törvényjavaslat terjesztetett be, 
visszautasittatik a vasúti bizottsághoz, a többi 
kérvényre nézve pedig a bizottság javaslatát fo
gadja el a t. ház. (Helyeslés.) 

Ezzel a mai napirendet befejeztük. 
Igazságügyminiszter ur kivan nyilatkozni. 

(Fölkiáltások : Nincs itt!) 
Addig tehát a míg bejön, méltóztassanak 

megengedni, hogy kérjem a t. házat — miután 
még csak 3/4 van 12 re : méltóztassanak az osz
tályokba mindjárt összejönni, (Fölkiáltások: Az 
elnökök nincsenek itt!) legalább azért, hogy meg
határozzák maguk közt az órát, hogy mikor jön-
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nek össze, mert panaszkodnak az elnök urak, 
hogy oly sajnos kisebbségben jönnek össze, mi
szerint gyakran tárgyalni sem lehet. 

Hétfőn, ha méltóztatnak megengedni, az 
országos kölcsön iránti javaslat tüzettetik napi
rendre. Azonkívül ugyancsak hétfőn a vasúti 
bizottságnak lesznek sürgős jelentései a valkány-
perjámosi vasút iránt, mely minden kamat - biz
tosítás nélkül építtetik, ha april 20-ig az enge
dély megadható. (Felkiáltások: Megadjuk!) 

Azoníölül igazságügyminiszter ur kívánatos
nak és üdvösnek tartja, ha a 277. számú tör
vényjavaslata, a fölebbviteli bíróságoknál al
kalmazandó bírák számának meghatározásáról, 
mielőbb tárgyaltatik, ezután következhetik a 279-
dik számú törvényjavaslat a törvény kihirdetésé
ről, valamint az 1868-diki XIV. t. ez. némely 
szakaszai módosításáról szóló törvényjavaslat, 
nemkülönben a pénzügyi bizottság jelentése 234. 
szám alatt, a pesti Lloyd és gabnacsarnok által 
építendő ház megadóztatásáról, és végre Irányi 
képviselő urnák a felnőttek oktatásáról szóló 
törvén yj avasl ata. 

Most következik igazságügyminiszter ur vála
sza egy hozzá intézett interpellatióra. 

Horváth Boldizsár igazságügyminiszter: 
T. képviselő ház! A mai ülésben interpellatio in
téztetett t. collegámhoz, a belügyminiszter úrhoz. 
Az interpellatio következőleg hangzik: „Szemben 
azon hírekkel, hogy némely megyei és városi kö
rökben a tisztujitások foganatosítása vagy további 
elnapolása élénk érdekeltséggel tárgyaltatik: tisz
teletteljesen felkérem a belügyminiszter, urat, hogy 
ezen kérdés iránt nézeteit nyilvánítani szívesked
nék. " 

Részint azért, mert a belügyminiszter ur ágy
ban fekvő beteg, részint pedig azon okból, mert 
egy hason tartalmú interpellatio intéztetett hoz
zám, martius 10-én Kiss János képviselő ur által, 
a szathmári tisztújítás tárgyában: engedje meg a 
t. képviselő ház, hogy ezen interpellatióra a kor
mány nevében én adhassam meg a választ. (Mali
juk !) 

A kérdés az levén, hogy mik a kormány né
zetei e tárgyban 1 van szerencsém a kormány ne
vében kijelenteni, hogy mi a tisztújítást ma, sem 
törvényesnek sem pedig opportunus dolognak nem 
tekinthetjük. (Helyeslés jobb felől és a bal középen.) 

Törvényesnek nem tartjuk azért, mert egy-
átalában egy törvény sincs, melyre hivatkozni 
lehetne annak indokolására, hogy a tisztujitáso-
kat akár a városokban, akár a megyékben meg 
kell tartani. 

Engedje meg a t . ház, hogy legelsőbben is 
az 1848: XVH-ik t. czikkre hivatkozzam, mely a 
megyéket ideiglenesen szervezi, és mely világosan 
kimondja, hogy a legközelebbi országgyűlés intéz

kedéséig tisztújító székek a megyékben nem tar
tatnak, hanem a hivatalokra nézve történt üre
sedéseket a főispán a bizottmánynyal egyetértőleg 
tölti be. 

Ezen törvény szól a megyékről. A mi pedig 
a városokat illeti, az 1848: XXIII-ik t. ez. átol
vasása mindenkit meggyőzhet arról, hogy azon 
törvény nem szervezte a városokat végleg, hanem 
csupán azon intézkedésekre szorítkozik, melyek a 
városi szerkezetnek rögtöni átalakítására 1848-ban 
szükségeseknek mutatkoztak. Világosan kitűnik 
ez az 1848. XXIII t. czikk, 3-ik §-ából, mely azt 
mondja: „azalatt, mig a városok rendezése iránt 
a törvény részletesen rendelkeznék, következők 
határoztatnak meg" : és ezután sorban következ
nek a városok felosztására, a tisztújításra és a 
választásijog meghatározására vonatkozó intézke
dések. De seholsem mondja a törvény azt, hogy 
a hivatalnok három esztendő múlva a hivatalról 
lemondani tartozik. (Nyugtalansáa a bal oldalon.) 
Ezen vörös fonál vonul át a törvény többi szaka
szán is. Szabadjon a többek közt még csak a 
25-ik szakaszra hivatkoznom, mely a tanácsról és 
a közgyűlésről szól, mert ebben is előfordul ezen 
kifejezés : „Azalatt mig a törvény részletesen intéz-
kedend." 

Mindebből kitűnik, t. képviselő ház, hogy az 
1848-ki törvényhozás csak egy ideiglenes status 
quo-t akart teremteni mind a megyékben, mind 
a városokban. Ellenben a megyék és városok 
végleges szervezését a jövő törvényhozásnak 
hagyta főn. De ha ezen törvények nem volnának 
is szemünk előtt, eljárásunk iránypontjait azon 
fölhatalmazásból kellene merítenünk, melyet a 
kormány e tárgyban az országgyűlés mindkét 
házától nyer. 

Ezen, a képviselőház 1867-ik évi márczius 
11-én tar tot t ülésében kelt határozat 7-ik szaka
szában világosan benne foglaltatik, hogy a me
gyei bizottságok, tisztviselők és a törvényszékek 
tagjai a megyék végleges szervezésének tettleges 
életbeléptéig maradnak állásukban és hivataluk
ban, akkor pedig a bizottságok, a tisztikar és a 
törvényszékek ujabb megalakulása akként fog 
történni, a mint eziránt a törvényhozás intézkedni 
fog. Ez is világos. 

A törvényhozás tehát bennünket akkor, mi
dőn az alkotmány vissza állíttatott, oda utasí
to t t : hogy némely, a változott viszonyok által 
szükségelt módosítások mellett, a 48-ki törvények 
alapján s az azon törvényekben szabályozott tiszt
újítás utján ideiglenesen szervezzük a megyéket 
ós városokat. A törvényhozás intentiója az volt, 
hogy ezen ideiglenes szervezést, melynek alapjait 
1848-ból kölcsönöztük, tartson mindaddig, mig a 
végleges szervezés iránt a törvényhozás nem in-
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tézkedik. Tehát a tisztujitásokra törvényes ala
pot a kormány egyátalán nem talál. (Helyeslés.) 

Ami pedig az opportunitás kérdését illeti, 
legyen szabad, t. ház, hivatkoznom azon törvényja
vaslatra, melyet a bíróságok szervezésére nézve már 
a múltkor volt szerencsém a t. ház asztalára letenni. 
Ebben világosan benfoglaltatik azon intézkedés, 
hogy a törvényhatósági tisztviselők mindaddig 
tartoznak a juridicai téren is hivatalaikat foly
tatni, a mig az első folyamodásu kir. bíróságok 
tettleg életbe nem lépnek. Továbbá legyen sza
bad fölemlítenem, hogy a megyék és városok ren
dezéséről szóló törvényjavaslatokat, ha ünnep előtt 
nem, de az ünnep utáni első ülésekben a kor
mány bizonyosan leteszi a ház asztalára. 

Midőn tehát t. ház, mind a bíróságoknak, 
mind pedig a municipiumok végleges rendezése 
a küszöbön van, midőn a törvényjavaslatok eziránt 
részint már a ház asztalára vannak letéve, ré
szint pedig legközelebb be fognak adatni: azt hi
szem, hogy az opportunitás szempontjából is ha
szontalan ezélnélküli izgalmat előidézni, a kedé
lyeket fölizgatni, (Mozgás és felkiáltások a szélső 
halon: ohó!) és munkaszünetet támasztani nem 
volna helyes akkor, midőn mind a közigazgatás, 
mind a törvénykezés terén összes erőnk és időnk 
ezélszerü felhasználása az egyedüli óvszer, hogy 
a halomról halomra növekedő restantiáktól meg
szabadulhassunk. 

Ez a kormány álláspontja, és ha a kormány 
ezen nézetének helyessége iránt némi kételyek 
merülnének is fel, ugy hiszem, még akkor is. mi
után azon határozat a melyen felhatalmazásunk s 
a megyék és városok mai ideiglenes szervezete ala
pul, az országgyűlés mindkét házának egyetérté
sével keletkezett, ismétlem, még akkor is csak a 
törvényhozás ugyanazon tényezői vannak hivatva, 
•akkori határozatukat netalán máskép, netalán 

helyesebben értelmezni; ellenben,a mig ez be nem 
következik, a kormánynak kötelessége: eddigi állás
pontjához szigorúan és következetesen ragaszkodni. 

Meg vagyok azonban győződve, hogy a kor
mány nézetét e tágyban a képviselőház egyete
mesen helyeselni és támogatni fogja. (Helyeslés 
a jobb oldalon és balközépen.) 

Kim János : T. ház! Az igen t. igazság
ügyminiszter ur által a tisztujitások iránt bea
dott interpellátiomra adott feleletével egyátalá-
ban megelégedve nem vagyok. (Mozgás a jobb ol
dalon) És miután ez igen nagy fontosságú kérdés, 
a mely az összes hazának azon polgárait illeti, 
a kik a törvényben gyökerező jogaikat a 3 év 
lefolyásával gyakorolni kívánják: kérem a t. há
zat, hogy ezen tárgyat tárgyalás alá vegye; azon 
esetben pedig, hogyha ezt nem tenné, kérem ne
kem megengedni, hogy arra tüzetes feleletet ad
hassak hétfőn. (Fölkiáltások jobb felől: Ma!) 

Ü r m é n y i Miksa : Azon indokok közt. melyek 
előttem lebegtek, midőn ezen interpellátiómat a 
t. miniszter úrhoz intéztem, első sorban az állt, 
hogy tájékozást szerezzek magamnak a kormány 
álláspontja iránt, már mint oly törvényhatóság
nak tagja is, a melyben tudom, hogy a kérdés 
szintén nagy érdekeltséggel kisértetik. 

Minthogy a nyert válaszban oly értelmezését 
találom a törvéüynek a kormány részéről, mint 
a minőt magam is teljesen törvényesnek és helyest 
nek hiszek, röviden köszönetet mondok a nyer-
feleletért. (Helyeslés jobb felől.) 

Elnök: T. ház ! Tudomásul veszi a t . ház 
a miniszter ur nyilatkozatát? (Igen. Nem.) A kik 
tudomásul veszik, méltóztassanak fölkelni. (Meg
történik.) A többség tudomásul veszi. 

Ezzel a mai ülés be van fejezve. 

Az ülés végződik d. u. 1 1/4 órakor. 




