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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 bemutatása. Irányi Dániel interpellálja a kormányt a zákány-zágrábi vasútvonalon 
történt visszaélés tárgyában A központi bizottság jelentése az államköltségvetési törvényjavaslat iránt tárgyalta-
tátik és elfogadtatik. A kormány felel Wahrinann Mór múltkori interpellátiójára a büntető, kereskedelmi 
és csőd törvény iránt. — továbbá Tisza Lászlónak múltkori kétrendbeli interpellátiójára: 1) az erdélyi 
sajtó-viszonyok tárgyában és 2) az erdélyi úrbéri tagosítások tárgyában, — melyek tudomásul vétetnek. Végre 
Miletics Szvetozárnak a határőrvidékre expediált törvényczikkek iránt a kormány válasza az interpelláló távolléte 
miatt máskorra halasztatott. Az államvaspálya adójáról szóló törvényjavaslat Tisza Kálmánnak erre vonatkozó 
határozati javaslatával együtt tárgyaltatott és elfogadtatott. A következő szentesített törvények: 1) a legfőbb ud
vartartás költségeiről, 2) a volt központi kormány közegei nyugdijairól, 3) a posta jövedék fedezéséről, 4) a ma
gyar kikötőkből kiszállított tölgyfa illeték megszüntetéséről, és 5) a pénzügyi törvényszék ideiglenes föntartásáról 
— kihirdettettek. A szab. osztrák államvaspálya adójáról szóló törvényjavaslat Tisza Kálmán indítványával együtt 
átalánosan és részletesen tárgyaltatván eltogadtatott. 

A kormány részéről jelen vannak: Horvát 
Boldizsár, Lónyay Menyhért, Mikó Imre gr., ké
sőbb Bedekovics Kálmán, Festetich György gr. 

Az illés kezdődik d. e, Í01L órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak a múlt ülés jegyző
könyvét meghallgatni. 

Mihá ly i Péter j e g y z ő (olvassa az april 
hó 4-én tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Esztergom megye közönsége, a ko
marom megye által elszakított Lábatlan és Piszke 
községeket a megyék rendezésének szőnyegen léte 
tekintetéből, törzsterületükhöz visszacsatoltatni 
kéri. Ha a t. ház beleegyezik, az igazságügymi-
niszteriumhoz áttétetik. 

Ghyczy Kálmán: Azt gondolom, hogy 
mindenek e lő t t a kérvényi bizottsághoz kellene 
áttenni. 

E l n ö k : Más alkalommal hasonló kérvények 

már szintén egyenesen tétettek át az igazságügy-
minisztériumhoz. 

G h y c z y K á l m á n : Csak az igazságügyminisz-
teriumra nézve volt ez kimondva, s egyedül csak 
oly kérvényekre vonatkozólag, melyek a most 
már szőnyegen levő bírósági rendezésre vonat
koznak. Egyébiránt a háznak állandó szabálya az, 
hogy a kérvények a kérvényi bizottsághoz uta
síttatnak. 

E l n ö k : Azért kérdeztem, hogy nem kiván-
e a ház kivételt tenni ezen kérvényre nézve ? 
(Fölkiáltások,: Nem! A kérvényi bizottsághoz !) 
Tehát a kérvényi bizottsághoz tétetik át. 

Van szerencsém bemutatni továbbá Pest város 
közönségének, Udvarhelyszék közönségének, egy 
incompatibilitási törvény alkotása iránti pártoló' 
kérvényét. 

Nyitra megye közönségének föliratát, melyben 
Ung megyének a tűzkárok országos biztosítása 
iránti kérvényét pártolja. 
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Tomka János, krajnai, Nyitra megyei lakos
nak kérvényét, melyben, 1848-ban a katonaság-
áltál okozott 800 frtnyi kárának megtérítését 
kéri. 

Zmeskál Zoltán képviselő beadja Nyitra me
gyébe kebelezett Strázse községi gazdák és mol
nárok kérvényét, melyben Wertheimer Mendel 
verbói lakos által a rajtok ejtett sérelmek orvo-
solhatása tekintetéből, szakértő képviselők általi 
védelmeztetésöket és a Nyitra megyei úrbéri 
biróság által, legelő elkülönítési ügyöknek mie
lőbbi rendes letárgyaltatását elrendeltetni kérik. 

Ugyanaz beadja nyitra megyei 4 község kér
vényét, a regálék eltörlése tekintetéből. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasitandók. 

Waehter F r i g y e s : T. ház! Van szerencsém 
a brassói román - keleti kereskedelmi testületnek 
kórvényét az iránt, hogy az erdélyi vasútnak Ro
mánia vasúti hálózatával összeköttetési pontjául 
nem a Moldova felé vezető ojtozi, hanem akár 
a bodzái , akár a tömösi Oláhország- felé vezető 
szoros jelöltessék ki, a t. ház asztalára letenni. 
Egyszersmind bátor vagyok a t. házat az iránt 
felkérni, hogy ezen kérvényt a szabályok értel
mében a kérvényi bizottsághoz mielőbbi tárgya
lás végett utasitani méltóztassék. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasit tatik. 
Kovách Lász ló: T. ház! Van szerencsém 

benyújtani, a Deutschféle könyvnyomda és kiadó 
részvénytársaságnak kérvényét, melyben Pest 
városa emelésére fölveendő kölcsönsorsjegyeinek 
kiállitása szabad verseny utján eszközöltetvén, kéri, 
hogy abból a magyar ipar ki ne zárassék. 

Kérem, hogy talán a pénzügyi minisztériumhoz 
áttétetnék ezen kérvény. 

E l n ö k : Sürgősségénél fogva mindenesetre jó 
volna, hogyha a pénzügyi minisztériumhoz átté
tetnék. (Helyeslés.) 

Bobory K á r o l y : T. ház! Van szerencsém 
bemutatni Czegléd város közönségének kérvényét 
az ország érdekei és méltóságának megfelelő önálló 
magyar pénz- és bankintézmény létesítése iránt. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasittatik. 
Vidats J á n o s : Van szerencsém Kemper 

Ferencz és érdektársainak kérvényét a t. ház 
asztalára letenni, melyben Mellyes Belizár felha
talmazott megbizottjok által a galádi pusztának 
felépítési czélra leendő örök ároni eladatása iránt 
előbb beadott kérvényüknek az ügy sürgős volta 
miatt mielőbbi kegyes elintéztetését kérik. 

Azon felül van szerencsém Studniczky János 
volt honvéd százados kérvényét szintén a t. ház 
asztalára tiszteletteljesen letenni, melyben szomorú 
helyzetét és nyomorral küzdő életét rajzolja; a 
többi közt megemlíti azt is, hogy az absolut 
kormány által siberiai fogságba is hurezoltatott. 

Kérem a t. házat, méltóztassék ezen kérvé
nyeket a ház szabályok értelmében! tárgyalás vé
gett a kérvényi bizottsághoz utasitani. 

Elnök : A kérvényi bizottsághoz fognak uta
sít tatni. 

I r á n y i D á n i e l : T. ház! Becses engedelmé
vel egy interpellátiót fogok intézni a közmunka 
és közlekedési miniszter úrhoz. 

Egy levél van kezemben, mely Ho rvátor-
szágból kelt, és a melyben azt irják, ho gy mi
után az állam-pályának sem Zákány ban sem 
Zágrábban tulajdon indóháza nincs, ha nem a déli 
vaspálya-társulatnak indóházát sőt nemcsak ezt, 
hanem ezen pályának hivatalnokait is használja: 
történt, hogy oly árúk, melyeket természetszerűen 
a rövidebb vonalon vagyis a Zákány - Zágrábin 
kellene szállítani, mégis a hosszabb steinbrüek-
prágerhófi vonalon szállíttatnak; a déli vaspálya
társulat leszállittatván a maga vitelbérét azon fokra, 
melyen a zákány-zágrábi állampálya vitelbére áll. 

A mi ezen második panaszt illeti, miután 
e részben nem vagyok biztos, tartózkodom annak 
megítélésétől: hanem a mi az elsőt illeti, az csak
ugyan áll, hogy az állam-pályának nincs saját 
indóháza, sem Zákányban sem Zágrábban, ós szin
tén nincsenek tulajdon tisztviselői. 

E részben megvallom, nem tehetem, hogy 
csodálkozásomat ne fejezzem ki a fölött, miután 
köztudomású dolog, hogy a déli vaspálya társulat, 
átalán véve, nem viseltetik rokonszenvvel a zákány
zágrábi vonal i ránt; annálfogva szabadságot ve
szek magamnak a következő interpellátiót intézni 
a t. miniszter úrhoz. (Olvassa) : 

„ 1 . Méltóztassék miniszter ur a képviselő ház
nak megmondani, mi indította arra, hogy Zákány 
és Zágrábban az államvasút számára külön pálya
házakat ne építtessen, hanem a déli pálya házait 
használva, a szolgálatot is ennek hivatalnokaira 
bízza í 

Mennyi időre tet te azt, milyen föltételek 
alatt, s mikép gondoskodott az állam érdekeinek 
megóvásáról ? 

2. Ér tesül t -e a miniszter ur arról, hogy a 
déli pálya tisztsége sok olyan árut a maga tulaj
don pályáján, Steinbrück s Prágerhofon át szállí
tott , a melynek az állami vasúton Zágrábból 
Zákányra és megfordítva kellene szállitatni ? 

3, Ha nem értesült, miután ezen hír Horvát-
Szlavónországban elterjedt, szándékozik-e miniszter 
ur annak végére járni, ha pedig értesült, miképen 
intézkedett vagy szándékozik intézkedni ennek foly
tán? 

Horvát Boldizsár igazságügymin i sz 
ter : T. képviselőház! Egy pár interpeilátióra óhaj
tanék felelni. 

Múltkor Wahrmann Mór képviselő ur azon 
interpellátiót intézte hozzám: vajon mennyire 
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haladtak az igazságügyminiszterium kebelében az 
előmunkálatok a büntető, a kereskedelmi és a 
csődtörvényre nézve és vajon mikorra helyezhetem 
kilátásba azt, hogy ezen törvényeket alkotmányos 
tárgyalás végett a ház asztalára letegyem t 

A mi a büntető törvénykönyvet illeti, van 
szerencsém kijelenteni, hogy erre nézve annyira 
haladtunk, hogy azt, hacsak rendkívüli akadályok 
közbe nem jönnek, már a jövő télen alkotmányos 
tárgyalás alá bocsáthatom. A kereskedelmi tör
vényt illetőleg már a múltkor az igazságügymi-
niszteriumi budget tárgyalása alkalmával volt 
szerencsém megemlíteni, hogy erre nézve az úgy
nevezett előadói tervezet készen van, mely a ke
reskedelmi és igazságügyi minisztériumok közös 
közreműködésével jött létre. Mielőtt azonban azt 
a ház asztalára letennők, szükségesnek tar tot tuk, 
hogy azt, jogi és kereskedelmi szakférfiak bírálata 
alá bocsássuk; csak e bírálat befejezése és az illető 
szakférfiak véleményének és észrevételeinek alapos 
megfontolása után leszünk azon helyzetben, hogy 
azon törvényjavaslatot véglegesen megállapíthas
suk és az országgyűlés elé terjeszthessük; ezen 
határidőre nézve azonban, mely nem magunktól 
függ, e pillanatban még nem nyilatkozhatunk. 

A mi végre a csődtörvényt illeti, ennek gyö
keres átalakítása részint a polgári törvénykönyv, 
részint pedig a kereskedelmi törvénykönyv meg
állapításától függvén, jelenleg még nem tartozik a 
megoldható föladatok közé; addig is azonban 
az ellen, mi a bajnak legnagyobb forrását képezi 
t . i. a hamis bukások ellenében, elég védvet fogunk 
találni: először a büntető törvénykönyvben, mely
re nézve most volt szerencsém nyilatkozni, másod
szor, az első bíróságok szervezetének életbe lépte
tésében, mire nézve a törvényjavaslat már a ház 
asztalán fekszik, és végre harmadszor a közjegyzői 
intézmény behozatalában, mire nézve a törvény
javaslat készen van, ugy, hogy azt jövő őszszel ok
vetetlenül a ház asztalára le fogom tenni. 

Egyébiránt a bajnak oka e téren, fölfogásom 
szerint, nemis annyira a törvényhozási intézkedések, 
különösen a büntető törvényhozási intézkedések
nek hiányában fekszik ; mert szerintem az 1840-ik 
évi XXII. t . ez., mely a esődrendtartásról szól, 
továbbá az 1844-ik évi VII. t. ez., mely az 1840-ki 
csődrendtartásnak sok tekintetben czélszerü re
formját foglalja magában, elég correct intézkedé
seket tartalmaznak e téren. Ezen intézkedések 
sorába tartozik például az, hogy a bukott, bu
kásának okait a hitelezők összejövetelére kitűzött 
határnapig két példányban írásban tartozik a bí
róságnak benyújtani. Ezen intézkedések közé tar
tozik továbbá az, hogy a liquidationális ítéletben a 
csődbir óság tartozik kijelenteni, ha vajon hamis bu
kásnak vagy vétkes gondatlansággal párosult bukás
nak esete forog-e fön; sőt ezen törvények ren

delkeznek arról, hogy hamis bukásnak tekintessék 
az, ha a bukott követelései és tartozásai állapo
tá t annak idejében bejelenteni elmulasztotta, vagy 
ha a vizsgáló biró előtt meg nem jelenik, vagy 
pedig nem nyilatkozik; sőt a törvény intézkedik 
arról is, hogy a liquidátiónál ítélet előtt is, mi
helyt a hitelezők kívánják, a bukott ellen szo
ros vizsgálat rendeltessék el. 

Szerintem tehát a bajnak oka nem a tör
vényhozási intézkedések hiányában fekszik, mint 
inkább abban, hogy az illető közegek nem fejtet
tek ki mindenütt elég erélyt és szigort a tör
vények végrehajtásában, hogy a vizsgálatot épen 
meg nem indították, vagy azt csak igen hanya
gul, késedelmesen, teljesítették. 

E részben, ugy hiszem^ segítve lesz a ba
jon, ha az első folyamodásu bíróságokról és a 
királyi ügyészekről szóló törvényjavaslatok, me
lyek általam már beadattak, törvény erejére fog
nak emelkedni. 

Azt hiszem, hogy a bírák és bírósági hiva
talnokok hanyagsága ellenében a közönségnek 
elég garantiája lesz azon intézkedésben, hogy 
ezen törvényjavaslatok értelmében a vizsgálat 
szorgalmazása, a vizsgálat elrendelése, és a vizs
gálat teljesítése külön-külön közegekre bízatván, 
a föladatok ezen különválasztásában a kölcsönös 
ellenőrzésre annál hatályosabb rugó rejlik; mert 
egyúttal a birói felelősségről szóló törvény ér
telmében minden biró és bírósági hivatalnok va
gyonával is felelős lesz azon károkért, melyeket 
mulasztása netán eredményezett. 

Továbbá a bajon nagy mértékben fog segí
teni egyúttal a közjegyzői intézmény behozatala. 
Tudjuk ugyanis, hogy legtöbb esetben a hamis 
bukások, álokiratok, antidatált okiratok segélyé
vel jöttek létre, a melyek által a bukott vagyo
nát a jó lelkű hitelezők elől vagy valamely ro
kon, vagy valamely más bűntársa kezére játszot
ta, illetőleg a maga számára megmentette. Ez 
nem fog a könnyülehetőségek sorába tartozhatni 
akkor, ha a törvényhozás a közhitelességi! ok
iratok kellékeit megállapítja és egyúttal megha
tározza azon közegeket, melyek ezen közhiteles
ségit okiratok kiállítására hivatva lesznek. 

Azt hiszem tehát, hogy addig is, mig a 
csődtörvény átható gyökeres reformja keresz
tül vihető lesz, a képviselő ur megnjaigvást fog 
találni abban, hogy mindazon intézményeket, 
melyek a baj elhárítására, vagy legalább jelen
tékeny mérvbeni enyhítésére hathatnak, már a 
legközelebbi jövőben birtokba vehetjük. 

W a h r m a n n Mór: Igazságügyminiszter ur 
ezen kijelentése által megnyugtatva érzem maga
mat azon tekintetben, hogy mind a kereskedel
mi, mind a büntető törvénykönyv — mint lá
tom - az igazsagügyminiszterium kebelében tá r 
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gyalások alapját képezi. Azon reményemet feje
zem ki, hogy az minél előbb elkészülend, és az 
igazságügyminiszter ur által a ház elé fog ter
jesztetni. 

Mi a csődtörvényt illeti, ámbár magam is 
átlátom azon nehézségeket, melyek azon tör
vény gyökeres reformját most lehetetlenné te
szik : azon reményemet fejezem ki, hogy azon 
intézmények, melyeknek életbe léptetését minisz
ter ur közel kilátásba helyezte, némileg enyhite- | 
ni fogják a bajt; de a mennyiben az lehetséges 
nem volna, arra kérném az igazság ügyminiszter 
urat, hogy legalább egy novella beadása által 
iparkodjék segíteni ezen bajokon, melyek most oly 
égetőknek mutatkoznak. 

E l n ö k : Tudomásul veszi a ház a miniszter 
ur feleletét? (Tudomásul!) Tudomásul vétetik. j 

Horvát Boldizsár igazságügyminisz- \ 
t e r : Tisza László képviselő ur a sajtó viszonyokra j 
vonatkozó interpellátiójában két kérdést intézett I 
már ismételve hozzám. {Zaj. Halljuk!) 

Az első kérdés az, vajon szándékozom-e oly 
tőrvényjavaslatot terjeszteni a házhoz, mely a 
hirlapi eautiót Szent István koronája területén 
eltörölje? és másodszor szándékozom-e addig is, 
mig a törvényhozás e téren intézkednék, a király-
hágóntuli részekben az országgyűlés mindkét házá
ból nyert fölhatalmazásom erejénél fogva oly-
kép intézkedni, hogy ott a. praeventiv censura 
megszüntettessék és a magyarországi sajtótörvé
nyek hatálya oda is kiterjesztessék. 

Mi az első kérdést illeti, az tévedésből intéz
tetet t hozzám, mert a hirlapi eautiót nem ismer
hetem el juridikai rendszabálynak. Az. fölfogásom 
szerint részint politikai, részint pedig rendőri rend
szabály természetével bir, a mi kitűnik az 1848. 
XVIII. t. ez. azon intézkedéseiből, melyek szerint 
azok, kik valamely hírlapot indítani, vagy valamely 
nyomdát fölállítani akarnak, eme szándékukat a 
politikai közigazgatási főnöknek tartoznak bejelen
teni, ak i viszont erről a belügyminiszternek tesz 
jelentést. Mindamellett azonban, hogy ezen kérdés 
inkább a belügyminiszterhez lett volna intézendő, 
azon helyzetben vagyok, hogy arra nézve a kor
mány nevében nyilatkozhatom. (Hattjuh!) 

A kormány nagyon hiányosnak tartja az 
1848. XVIII. t. czikket, mely a sajtótörvényt fog
lalja magában, és pedig oly annyira hiányosnak 
tartja azt, hogy sokkal könnyebb dolog volna a 
sajtó viszonyokat egy organicus rendszeres uj tör
vény által szabályozni, mintsem a létező hián3ro-
kat novelláris utón kijavítani. Azonban a kor
mány sem az egyik, sem a másik orvoslathoz 
nem folyamodott. De akármelyik módszert fogad
t a volna is el a kormány a kettő közül, annyi 
bizonyos, hogy eljárását nem a hirlapcautio kér
désénél kellett volna megkezdenie, mint inkább az 

KÉPV. H. KAPLÓ 1841 ra-

1848. XVIII. t. czikk anyagi részénél, mely a 
legtöbb baj forrását képezi, és a mely, midőn egy 
részről a sajtó utján elkövethető vétségeknek csak 
egy részét sorolja fel, más részről a legkülönbö
zőbb sajtóvétségek büntetésénél a helyes fokozatot 
nem tartja meg, és igy például a fölség személye 
elleni tiszteletlenséget a fölségsértéssel, az egy
szerű izgatást a nagyobb beszámitásu lazítással 
egy kalap alá szorítja. 

A kormány tehát azt hiszi, hogy, ha a sajtó 
viszonyok rendezéséhez fogna, a fősúlyt a kü
lönböző sajtóvétségek fogalmának helyes ós sza
batos megállapítására kellene fektetnie. Ez azon
ban a kormány felfogása szerint a büntető tör
vényhozás hatásköréhez tartozik és épen azért, 
mert a büntető törvényjavaslat teljes valószínű
séggel már a jövő télen a ház asztalára lesz le 
téve, és mivel épen ezen oknál fogva a kormány 
feleslegesnek ta r to t ta uj organicus sajtótörvény
nyel föllépni: tehát a legkövetkezetlenebb és leg-
kevésbbé indokolható eljárást követné a kormány 
akkor, ha most az utolsó órában egy novellát 
e tárgyban akarna a ház asztalára letenni, s 
ezen novellában is nem a legfőbb baj orvoslásá
ról gondoskodnék, hanem egy alrendü kérdés, a 
hirlapcautio kérdésének megoldására szorítkoznék. 

Ily egyoldalú eljárásra annál kevésbbé szán
hatja el magát t. ház! a kormány, ha azon nagy 
horderejű s nagy fontosságú kérdések halmazára 
tekint, a melyek a törvényhozás halaszthatlan 
intézkedését oly sürgősen követelik és a melyek 
mind a tőrvény hoz ásnak, mind pedig a kormány
nak összes munkaerejét és idejét igénybe veszik. 
Ezen nagy horderejű föladattal szemközt a hir
lapcautio kérdésének fontossága elenyészik és a 
kormány azt hiszi, hogy az ország jól fölfogott 
érdekében akkor jár -el, midőn a törvényhozás 
tevékenységét mindenek előtt az ország első ren
dű követelményeinek kielégítésére hivja fel, 
hová a hirlapcautio kérdése semmi esetre nem 
tartozik és ezen kérdést akkorra halasztja el, mi
dőn a büntető törvénykönyv megállapításával 
egyúttal a sajtó viszonyok is végleges rendezést 
fognak nyerni. 

A mi a t . képviselő ur második kérdését illeti, 
melyben a magyarországi sajtótörvényeket a 
királyhágóntuli részekre is kitérjesztetni kívánja : 
van szerencsém a t. képviselő urat megnyugtatni, 
hogy a rendeletek e tárgyban már készen vannak, 
és azokat a legrövidebb idő alatt ki fogom bocsá
tani, a mi által a királyhágontuli részekben a 
praeventiv censura szintén el lesz törölve és az 
esküdtszéki eljárás a sajtótörvényekre nézve 
Erdélyre is ki lesz terjesztve. (Helyeslés.) 

Tisza László : T. ház ! Én nagyobbrészt 
meg vagyok a t. igazságügy miniszter ur válasza 
által nyugtatva. Elismerem, és igen helyes eljárás-
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nak tar tom azt, hogy a sajtóvétségek, mint 
minden egyéb utón elkövetett vétségek a bün
tető törvénykönyv nyomán büntettessenek meg 
a jövőben. Köszönettel veszem azon nyilatkozatot, 
hogy az erdélyi sajtóviszonyokat szabályozó rende
lete a közelebbi időben meg fog jelenni, föntartva 
magamnak megsürgetését azon esetre, ha netalán 
késni találna. De bocsásson meg a t. miniszter 
ur, hogy feleletének 3-ik pontjával nem érthetek 
egyet. Mert ha a cautio kérdését csak azon egye
sek kérdésének tekinthetjük, akik a cautiót letenni 
kötelesek, akkor igenis elismerem, hogy e kér
dés az ország első szükségeit érintő kérdések 
sorába nem tartozik; de ha a cautio kérdését ugy 
tekintjük, mint én tekintem, t. i. mint hatalmas 
akadályát a szabad vélemény nyiívánulásának: j 
(Helyeslés bal felől) ugy igenis annak megszünte
tését első helyre tenném, és nagyon csekély 
és nagyon rövid időt igénybe vevő eljárásnak 
tartanám, ezen bajt egy novelláris artieulus által 
megszüntetni. (Helyeslés hal felől.) 

E l n ö k : Tudomásul veszi a ház a miniszter 
ur válaszát? (Igen! Nem!) A kik tudomásul 
veszik, méltóztassanak fölkelni. (Megtörténik) A 
többség tudomásul veszi. 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
A t. képviselő ur még egy interpellatiót intézett 
hozzám. Ezen második interpellatiójában felhozza 
a képviselő ur azon körülményt, hogy Erdélyben 
vannak városok és községek,* melyekben semmi
féle úrbéri viszonyok nem léteznek és a melyek
ben a tagosítást az illető úrbéri törvényszékek 
megtagadták. Azon kérdést intézi tehát hozzám 
a t. képviselő u r : van-e tudomásom a törvény
székek ezen eljárásáról? és másodszor: ha vajon 
szándékozom-e ezen bajon segíteni ? 

A mi az első kérdést illeti, arra igenlőleg j 
kell felelnem és kijelentenem, hogy az úrbéri 
törvényszékek máskép nem is járhat tak el : 
mert az úrbéri törvények és szabályok, a 
melyek Erdélyben érvénynyel birnak. csak úrbéri 
tagosításról és birtokrendezésről rendelkeznek, 
ellenben arányositási és tagositási törvény a nem 
úrbéri birtokokra nézve eddig Erdélyben nem lé
tezett. Erezvén e bajt, siettem Erdélyre nézve 
egy törvényjavaslatot összeállítani, a mely épen 
az ily helyeken eszközlendő arányositási és tago
sitási müveletekre vonatkozik, és hiszem a t. kép
viselő urnák tudomása van a törvényjavaslatról: 
mert, mielőtt azt a ház asztalára letenném, szük
ségesnek tar to t tam azt az erdélyi képviselők elő
leges bírálata alá bocsátani. Mihelyt ezen bí
rálat be lesz fejezve, és ugy hiszem, hogy ez a 
legközelebb időben — tán május havában — meg 
fog történni, azonnal le fogom a törvénj^javas-
latot a ház asztalára tenni. (Helyeslés.) 

Tisza L á s z l ó : T. ház ! Én teljes köszönet

tel veszem a miniszter urnák e tárgyban te t t 
eddigi intézkedéseit. Egyetlen egy szerény meg
jegyzést vagyok bátor koczkáztatni, azt t . i. hogy, 
— ha emlékezetem nem csal, ámbár már igen 
ré gen vártam ezen feleletet — ugy tudom, hogy 
nem kizárólag Erdélyről szóltam. 

E l n ö k : Tudomásul veszi a t. ház a minisz
ter urnák ezen válaszát? (Igen!) Tehát a ház 
tudomásul veszi. 

Horvát Boldizsár : Bocsánatot kérek, én 
a képviselő ur interpellátioját ugy fogtam föl, 
hogy az csak kizárólag Erdélyről szól. Egyébiránt 
Magyarországon egészen eltérő viszonyok vannak, 
és Magyarországbau a nem úrbéri birtokokra néz
ve is már létezik arányositási és tagositási tör
vény : az 1830. XH-ik t. ezikkében. 

Még egy interpeliátióra szándékozom felelni, 
a melyet Miletics képviselő ur intézett hozzám. 

Miletics képviselő ur ugyanis egyik inter-
jjellatiójában, azon panasznak adott kifejezést, 
hogy az országos törvénytár Újvidék városa ré
szére rendetlenül expediáltatik, és különösen kie
meli, hogy az 1868-ik év végéig szóló törvénytár 
és az egyes törvények az ott dívó szerb nyelvű 
fordításban még múlt év végéig sem küldettek át, 
sőt Újvidék városa azokat még maiglan sem vette. 

Ezen interpellatio té te te t t—ugy hiszem—dec. 
9-én. Mielőtt ezen interpeliátióra felelnék, ki kell 
emelnem azon körülményt, hogy a törvényható
ságoknak az 1868. III-dik t. czikk értelmében, 
mely a törvények kihirdetéséről szól, két rend
beli törvény-küldemény jár. Először is a tör
vények kihirdetése után azonnal megküldjük a 
törvény hiteles másolatát egy-egy példányban, má
sodszor az év végével az azon évi összes törvények 
gyűjteményét, vagyis az ..Országos törvénytára t . 

A mi a elsőt illeti t. i. a koronkint meg
jelenő egyes törvények hiteles másolatát ezek
re nézve képviselő ur hibás forrásból, merítette 
értesülését, mert Újvidék városának nemcsak az 
1868-dik évi hiteles másolatok, hanem az 1869-
dik éviekből is annyi, a mennyi azon napig ki volt 
adva, t. i. az I—Xl-ig terjedő tör vény czikkek 
azon napon, melyen az interpellatio hozzám intéz
tetet t , már át voltak küldve. Az összes törvény
gyűjtemény, természetesen mindig csak az év végén, 
illetőleg a jövő év elején küldhető meg. Máskép 
áll a dolog a fordításokra nézve. Az 1868-dik 
törvények fordításának egy részét elküldöttem 
1869. májusban; a másili részt pedig 1869. június
ban. Tehát nem áll az interpelláló urnák azon 
panasza sem, hogy a szerb fordítású 1868-diki 
törvényeket maiglan sem bírnák; mert az 1868. 
évi törvények fordítása már 1869. júniusban Uj-

I vidék rendelkezésére állott; sőt az 1869. évi 
j törvények íorditásának egy része is már Ujvi-
I dék város kezei közt van. 



161. országos ülés ápril 5. 1870. 355 

Újvidék városa soha nem is emelt panaszt e 
tárgyban. Intézett ugyan egy föliratot a minisz
tériumhoz, ebben azonban egészen mást kór, azt 
ti. i. hogy a szerb nyelvű fordítások egyidejűleg 
küldessenek el a magyar szövegüekkel. Ámde ez 
oly kivánat, melyet őszintén meg kell vallanom, 
nem vagyok képes teljesíteni. Nem teljesíthetem 
pedig azért, mert a törvényeket nagyon termé
szetesen csak akkor adhatom fordítás alá, ha azok
nak szövege az országgyűlés mindkét háza által 
végleg megállapittatott. Azonban eddigelé a törvé
nyek oly sürgetősek voltak, igy—pl. a költségve
tésre vonatkozó törvények, —hogy azok a tör
vényhozás megállapítása után azonnal szentesítés 
alá terjesztettek és a szentesítés után rögtön ki
hirdettettek. 

Ha tehát ón e tekintetben szorosan a tör
vény betűjéhez akarnám magamat tartani, mely 
szerint a különböző nyelvű fordítások egyidejű
leg hirdettessenek ki, és küldessenek meg az illető 
törvényhatóságoknak; akkor a törvények kihirde
tését egyátalában el kellene halasztani mind
addig, mig azok fordítása nem eszközöltetett; 
ez pedig— különösen a mai körülmények között — 
nem volna tanácsos és egyátalában nem volna ki
vihető, e téren tehát elnézést kérek a t. képviselő 
uraktól, mindaddig, mig normális kerékvágásba 
nem jutunk. (Helyeslés.) 

Elnök: Méltóztatnak tudomásul venni ? 
{Fólkiáltások: Tudomásul oessszük !) 

Halász Bo ld izsár : Bocsánatot kérek, én a 
házszabályokhoz szólok. Jelen nem lévén az illető 
képviselő ur, a feleletet tudomásul nem lehet ven
ni. (Ellenmondások jobbról.) 

A házszabályoknak eleget kell tenni. A ház
szabályokat módosító határozata a háznak azt 
mondja, hogy „ellenben az interpellatióra adott 
válasz alkalmával vitának helye nincs, hanem a 
ház az interpelláló válasza után egyszerű szava
zattal határoz a felett, vajon a miniszter vála
szát tudomásul veszi-e vagy nem ?" Sem én, sem 
más nem felelhet a miniszter válaszára: az inter
pelláló pedig nincs jelen. A miniszter urakat 
nem korlátozza a házszabály, azok akkor vála
szolnak az interpellatióra, mikor tetszik, tehát ha 
véletlenül nincs jelen az interpelláló, annak fön 
kell hagyni azon jogát, hogy a legközelebbi 
alkalommal felelhessen. (HelyesUs bal felől: ellenzés 
jobb felől.) 

Horváth Boldizsár igazságiigyminisz-
t e r : Bocsánatot kérek, ha tudtam volna, hogy 
Miletics képviselő nincsen jelen, akkor bizonyo
san nem adtam volna feleletet az interpella
tióra. Méltóztassanak tehát ugy venni, mintha 
nem adtam volna. A legközelebbi alkalmat föl 
fogom használni, hogy felelhessek. (Fólkiáltások 
jobb felől: Tudomásul vessszük.) 

E l n ö k : Méltóztassanak arra a már sokszor 
felolvasott 609. számú határozatra figyelmezni, 
abban az van mondva: „ Az interpellatióra adott 
válasz után vitának helye nincs, hanem a ház az 
interpelláló viszonválasza után egyszerű szava
zással határoz a fölött, vajon a miniszter vála
szát tudomásul veszi-e vagy nem?" (Fólkiáltá
sok balról: No hát!) Tehát mikor a képviselő ur 
jelen lesz, a miniszter ur újra nyilatkozni fog-

Következik a központi bizottság jelentése. 
Bujanovics Sádor j e g y z ő (olvassa a köz

ponti bizottságnak az államköltségvetésről szóló 
törvényjavaslat tárgyában jelentését.) 

Elnök: T. ház ! A bizottság legkisebb ész
revételt sem tevén, nem tudom mikor méltóz
tatnak e tárgyat napirendre tűzni? Talán a do
log siettetése tekintetéből még ma tárgyalás alá 
vehetnők, ha a miniszter urnák nincs ellene 
észrevétele. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: A 
szabályoknak azon rendelete, hogy, ha az osztály
tárgyalások után beadatik a központi bizottsági 
jelentés, bizonyos idő hagyassék a központi bizott
ság előterjesztésének tanulmányozására, igen mél
tányos és indokolt. De miután ezen tárgyra az 
osztályok és a központi bizottság által semmi 
észrevétel nem tétetik, s a tőrvényjavaslat min
den egyes tétele a ház által már ugy is megsza
vaztatott , csupán a külforma megállapításáról van 
szó, mely pedig megegyez az elébbi hason tar ta lmú 
törvények formájával; talán jó volna, ha még ma 
tárgyalnék e törvényjavaslatot. (Helyeslés.) 

Elnök : Átalánosságban van e valakinek va
lami észrevétele ? (Nincs.) Ha nincs, tehát részle-
tenkint fog fölolvastatni. 

Mihály i Péter j e g y z ő (olvas:) Törvény-
ezikk az!870-ik évi államköltségvetésről. 

Bujanovics Sándor előadó: A központi 
bizottságnak a czimre nézve nincs észrevétele. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk.) 
Elfogadtatott. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa az !.§-•.): 
az 1870-ik évre, ez év január 1-től deczember 
31-ig a magyar korona országainak rendes kia
dásai százötvenhárom millió nyolczszáz nyolezvan 
kilenezezer hatszáz hatvanegy o. é. forintban 
rendkívüli kiadásai pedig harmincznyolczmillió, 
hatszáz ötvenkétezer hatszáz hetvenhét o. é. fo
rintban állapittatnak és ajánltatnak meg. 

Bujanovics Sándor előadó : A központi 
bizottságnak nincs észrevétele. 

Elnök : Elfogadja a t. ház 1 (Elfogadjuk.) El
fogadtatott. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 2-ik 
szakaszt:) „Ez összegek a következő fejezetek, czi-
mek és rovatok szerint osztatnak meg" : (Olvassa 
az 1-ső—XVlLik fejezeteket.) 
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Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: A 
XVII. fejezet 5-ik cziménél „Közművelődési ezélok" 
a t. ház a magyarországi és erdélyi történelmimü-
emlékek fölkeresésére, fölállítására, fölvételére, laj
stromozására, osztályozására és felügyeletére 16,500 
f'rtot szavazott meg. Azon alkalommal, midőn ez 
tárgyaltatott , a t . ház, ugy emlékszem, Simonyi 
képviselő ur fölszólalására azt határozta, hogy a 
vallás és közoktatási miniszter ur ez iránt nyi
latkozzék a ház előt t : mi lenne a folyó évben a 
történeti emlékek kiadására fordítandó? mi annyival 
inkább szükséges, minthogy, ha a történeti műem
lékek fölkerestetnek, azok ki is adassanak. A 
múlt költségvetésben is előfordult ily tétel és a 
magyar akadémia annak alapján gondoskodott a 
történelmi emlékek kiadásáról: ez okból okvetlen 
szükségesnek tar to t ta a minisztérium, hogy e 
czélra nézve még egy tétel vétessék föl a költség
vetésbe. Bátor vagyok ennélfogva fölkérni a t. 
házat, hogy mindjárt a fönebbi „a magyarországi 
s erdélyi történelmi műemlékek fölkeresésére stb." 
vonatkozó tétel után, a következő uj tételt mél
tóztassék megszavazni: „történeti emlékek kiadá
sára 15 ezer írt." 

Méltóztassék tekintetbe venni, hogy a biroda
lom másik felének kisebb tartományai is saját or
szágos aJapjokból bizonyos összeget szánnak e 
czélra. Egyébiránt a múlt évi költségben is meg 
volt e czélra a szükséges összeg szavazva, s ez 
alkalommal is csak egy közbejött indítvány kö
vetkeztében maradt egyelőre ki. Bátor vagyok 
tehát a történeti emlékek kiadására 15 ezer írt 
fölvételét ajániani. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Tehát a 14. lapon az 5. ez. a l a t t : 
Magyarország és Erdély történelmi műemlékek 
fölkeresésére, fölásatására, fölvételére, lajstromo
zására, osztályozására és fölügyeletére: 16,500, 
ezután jönne következő uj tétel : „történeti emlé
kek kiadására 15,000 í r t ." (Helyeslés.j 

Csengery Antal : Méltóztassék e tételt ép-
oly czimmel bevenni, mint a tavali költségvetés
ben előfordult. Ugyané tétel praeliminálva volt 
ezen évi költségvetésben is a közoktatási minisz
ter ur által, azonban véletlenül maradt ki csak, 
azaz: sajátlag Simonyi Ernő indítványára véle
ményadás végett a közoktatási miniszterhez uta
sít tatott . A miniszter ur nincs ugyan jelen: miután 
azonban a költségvetésre tartozó dolgokban a 
minisztériumot a pénzügyminiszter ur képviseli ; 
azt hiszem, hogy ő ezen tételt a közoktatási 
miniszter ur helyett és annak nevében indítványoz
ha t ta . Minthogy ezen tétel az ezelőtti évben is 
meg volt szavazva, alig lehet az ellen kifogás : mert 
hiszen különben az akadémiának meg kellene 
szüntetni a történelmi emlékek kiadását. Ezen 
emlékek kiadása, mint méltóztatnak tudni, már 
50 kötetre megy s oly fontos okmányokat tar

talmaz, hogy a hazai történetírásnak egészen 
uj forrásokat nyitott. (Elfogadjuk!) 

E l n ö k : Tehát méltóztatnak beleegyezni, 
hogy még 15,000 frt vétessék föl? (Elfogadjuk!) 
ezime pedig ugy lesz, mint volt a tavalyi költség
vetésben. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 18-dik 
fejeset 1. 2. és 3. czvnmt, melyek észrevétel nélkül 
elfogadtatnak. < katsa a 18-dik fejezet 4. 
czirnét.) 

Csengery A n t a l : Engedelmet kérek, i t t az 
igazságügy minisztérium költségvetésének most 
fölolvasott, 4. czim első tételében egy nyomtatási 
hiba fordul elő, t. i. „a központi telekkönyvi hiva
talra' ' föl van véve 10,500 frt, azonban va
lósággal a költségvetésben 10,050 frt. áll, mél
tóztassanak ezt kiigazítani annyival inkább, mert 
ez aztán megegyezik egészen a czim kerekszá
mával, mely 390,000 f'tot tesz. 

Mihályi Péter jegyző: A 15-dik lapon 
az utolsóelőtti kiadási tétel, ,.Központi telekkönyvi 
h ivata l" 10,500 frt kiigazítandó ennélfogva: 
10,050 frtra. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Elfog adtatik. 

| Mihá ly i P é t e r j egyző (olvassa a honvédel
mi minisztérium lí'öltségvetésének 1, 2, 3, 4 - dtk 
czirnét.) 

Elnök*. Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Tehát elfogadtatik. 

Mihály i Pé ter j egyző (olvassa: Horvát, 
szlavón, dalmát minisztérium személyzete és rend-
kivüli kiadások.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? {Elfogadjuk!) 
| Tehát elfogadtatik. 

Mihály i P é t e r j egyző (olvassa a belügy-
\ minisztériumi költségvetés 1, 2, 3-t'k czímét.) 

Zeyk K á r o l y : T. ház! Midőn a belügy-
niszterium budgetje tárgy altatott, akkor a mi
niszter ur, ki most betegsége miatt távol van, 
fölfejtette, hogy mily összeköttetésben van Er
délyben a kir. biztosság, a földtehermentesítési 
alapigazgatóság Kolozsvárott, és az igazoló bi
zottmány, hogy t. i. azoknak tagjai egyszer 
egyik, másszor másik helyen alkalmaztatnak a 
szerint, amint i t t vagy ott a dolgok szaporodnak. 
Azt hiszem, mindenesetre az ügynek hátramara
dására szolgálna, ha ezen tételeknek czimei kö
zött nem engedtetik meg a virement. Annálfog
va ón azt indítványozom, hogy az 1, 2, 3-ik czim 
helyett ez tétessék első ezimnek : „Az erdélyi 
kir. biztosság, földtehermentesitési alapigazgató
ság Kolozsvárott, igazoló bizottmány". Az összeg 
maradna épen az, mely a költségvetésben van, 
csakhogy azon három tétel egybe foglaltatik. 
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Tehát kérem, méltóztassék a t. ház ezen in
dítványomat elfogadni. 

M i h á l y i Pé ter j e g y z ő (olvassa a beadott 
indítványt.) 

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

E szerint tehát lesz : „Erdélyi kir. biztosság, 
loldtehermentesitési alapigazgatóság Kolozsvárott, 
igazoló bizottmány" az első ezimen 143,800 ft.; 
a következő 4-ik czim pedig lesz 2-ik, az 
5-ik 3-ik, s a 6-ik lesz a 4-ik czim. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a rendkí
vüli kiadások összes fejezeteit, melyek észrevétel nél
kül elfogadtatnak.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház az államköltség
vetés 2-ik §-át egészben? (Elfogadjuk!) 

Tehát a 2-ik § el van fogadva. 
Mihály i Péter j egyző (olvassa a költség

vetés 3-ik szakaszát.) 
Bujanovics Sándor e l ő a d ó : A 12-ik feje

zet alatt egy sajtó hibára vagyok bátor a t. há
zat figyelmeztetni; ott ugyanis az ál l : „Az 1860. 
évi közjövedelmek" e helyett hogy „1869-ik évi 
közjövedelmek" 

E l n ö k : Ezt kérem kiigazítani. Elfogadja a 
tisztelt ház e szerint kiigazittatva a 3-ik szakaszt í 
(Elfogadjuk!) Tehát elfogadtatik. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 4, 5, 
és 6-ik §-í; melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak; 
olvassa tovább a 7-ik %-t.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 7. §-tí (Elfo
gadjuk !) 

E szerint a t. ház ezen törvényt részletesen 
is elfogadta. Holnap utószor föl log olvastatni 
és a főrendi házhoz tárgyalás végett átküldetni. 
Addig a most történt néhány ezer forintnyi vál
tozás be lesz iktatva ós a szerint a sommá is 
rectifieálva. 

Következik a napirenden levő tárgy: „ a 
központi bizottság jelentésének tárgyalása egye
temben Tisza Kálmán határozati javaslatával, az 
állam vaspályatársulat adójáról szóló törvény
javaslat iránt. " 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a törvény
javaslatot.) 

E l n ö k : Mielőtt a t . ház a korábbi alka
lommal ezen törvényjavaslat tárgyalásába, bocsát
kozott volna, mindjárt az előadó ur indokolása 
után, Tisza Kálmán képviselő ur a következő ha
tározati javaslatot adta be. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa Tisza 
Kálmán határozati javaslatát.) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
T. ház! Én magam részéről Tisza Kálmán kép
viselő ur határozati javaslatát elfogadom, és nincs 
észrevételem az ellen, hogy mindazon okmányok, 
melyek a déli vaspályatársulat engedélyezésére 

vonatkoznak, a pénzügyi bizottság elé terjesztesse
nek és ott megvizsgáltatván és a körülmények 
földerittetvén, a háznak a bizottmány által jelen
tés tétessék. Az általam beterjesztett törvényja
vaslatnál ezen tárgy csak mellékesen jött szóba : 
mert méltóztassanak megtekinteni a törvényja
vaslat czimét és tartalmát, abból kitűnik, hogy 
a törvényjavaslat csak a szabadalmazott állam -
vaspályáról szól; tehát minden más közleke
dési vállalat, mely a birodalom másik részében 
tartja székhelyét, ezen törvényben nem említtetik, 
így például a dunagőzhajózási társaság sem em
líttetett, melyre nézve megjegyzem, hogy ezen 
vállalatra nézve is folytak tárgyalások a másik 
minisztériummal, mind a kamatbiztositás mind a 
jövedelmi adó miként fizetésére nézve s miután 
a társaság e hónak 12-én tartja közgyűlését, s 
a közgyűlés valószínűleg elfogadja a két minisz
térium közt történt megállapodást, a keletkezett 
egyezség külön beterjeszthető lesz a képviáelő 
házhoz, a mi ezen törvényjavaslat kiegészítéséül 
fog szolgálni. 

A déli vaspálya-társaságra nézve, mint em
iitettem, én csakis pénzügyi szempontból vizs
gáltam meg az engedély-okmányokat s pótszer
ződéseket, és ugy találtam, hogy az utolsó szer
ződés az előbbi kérvény által állapíttatott meg, 
még pedig 1866. febr. 27-ón s a minisztérium ós 
e társulat által alá is Íratott. Ezen szerződést 
ő folsége 1866. év június 30-án megerősítette s 
ezen legfelsőbb megerősítés, 1866. szept. 16-án ezen 
társaságnak tudtul is adatott. E megállapodásra 
az Olaszországgal kötött békeszerződésben — a 
10. pontban — hivatkozás is történik. Engem kü
lönösen egy körülmény indított arra, hogy a déli 
vaspályatársulattól a jövedelmi adót ne követel
jem ; és ezen ok az, hogy az emiitett ujabb szerződés 
a déli vaspálya összes vonalaira egy garantia-össze-
get állapit meg, mig azelőtt öt külön vonal ré
szére külön-külön biztosítási összeg volt meg
szabva; és igy, ha az első szerződés változatla
nul főnállana, könnyen megtörténhetnék, hogy mig 
egyes vonalak a biztosított összegnél sokkal töb
bet jövedelmeznek, mások után mégis nevezetes 
kamatbiztositási összeget kellene fizetni, és a ke-
vésbbé jövedelmező vonalak hazánkban vannak. Ha 
tehát én a jövedelmi adót kiszabtam volna a tár
sulatra, könnyen megtörténhetett volna, hogy a 
magyarországi vonalaknak egyik vagy másik ré
sze nem jövedelmezvén egészen azon összeget, 
a mely az első szerződés szerint biztosítva volt, 
a magyar állam nevezetes fizetési kötelezettséget 
vett volna magára, s igy nem akar tam magam 
a tényleges állapot ellen cselekedni. 

Ismételve megjegyzem, hogy én e kérdést 
csakis pénzügyi szempontból tekintettem ; de mi
után más nézet is merült föl, szükséges ezen kér-
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désnek, mely ezen törvényjavaslat alkalmával 
mellesleg volt érintve, végleges eldöntése és fel
derítése ; e tekintetben igen czélszerünek tar tom 
azon indítványt, a melyet Debreczeu város érdemes 
képviselője tet t , t. i. hogy a pénzügyi bizottság I 
minden erre vonatkozó okirat megtekintésére és 
véleménye előterjesztésére utasittassék ; miért is ez j 
indítványt magam részéről elfogadom. 

Mikó Imre közlekedésügyi miniszter: 
Akkor nekem is lesz módom az én álláspontomat 
földeriteni. 

E l n ö k : Tehát Tisza Kálmán képviselő ur 
határozati javaslatában foglalt kérdésre nézve a j 
pénzügyi bizottság meghallgatandó lesz, egyéb
iránt magát a törvényjavaslatot tárgyalhatjuk, 
mert a képviselő ur ugy fejezte ki magát, hogy 
e törvényjavaslatot átalánosságban részletes tár
gyalás alapjául elfogadja, azonban e kérdésre 
nézve a pénzügyi bizottság kihallgatandó lesz. 
Tehát csak e kérdésre nézve a pénzügyi bizottság 
kihallgatandó lesz, a törvényjavaslatot magát 
pedig részletesen tárgyalhatjuk. 

Tisza K á l m á n : Én azt gondolom, t. ház, 
hogy a végzésnek annak kellene lenni, hogy rész
letes tárgyalás alapjául elfogadja a ház a tör
vényjavaslatot, de egyszersmind elfogadja azon 
határozati javaslatot is, a melyet benyújtani sze
rencsém volt. 

E l n ö k : Elfogadja a ház Tisza Kálmán 
határozati javaslatát ? (Elfogadjuk.) Tehát a hatá- , 
rozati javaslatot elfogadja a ház. 

Most következik a 2. kérdés. Elfogadja-e a 
ház e törvényjavaslatot átalánosságban a rész
letes tárgyalás ala]3Jául 1 (Elfogadjuk.) Tehát 
általánosságban a törvényjavaslat el lévén fogadva, 
következik annak részletes tárgyalása. 

Jámbor P á l j egyző : (Olvassa a törvény
javaslat czimét.) 

Királyi Pál előadó: A központi bizottság 
e törvényjavaslat czimére nézve három észrevételt 
tesz, ugyanis eszó helyett „vezénylet székhelye" te
endőnek véli „igazgatósági székhelye" ; a 2. be
kezdést — mely csak nyomdai tévedésből kapcsol-, 
ta tha to t t össze a czimmel — attól külön választva, 
közvetlenül az l-ső§. elé teendőnek véli ; végre a 
czimben, valamint a 2 , 5 . ós 7-ik §§-okban elő
forduló e szót „államterület" a törvényekben 
eddig használt, s állam viszonyunknak megfelelőbb 
kifejezéssel véli akként felcserélni, hogy az 
„államterület" egy szó helyett az idézett §§-
okban s a czimben elválasztva: „állam területe" — 
„állam területén " stb. az értelem szerint 
alkalmazva tétessék. 

ElnÖk: Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Tehát a czim elfogadtatott. 

Jámbor P á l j e g y z ő : [Olvassa az eredeti 
törvényjavaslat í. %-dt.) 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : Az I-sŐ §-ban a 2-ik 
bekezdésnek szövege ezen szóig: fölosztatik stb., 
következőkép volna szerkesztendő : 

„Az arány, mely szerint ezen három vonal 
tiszta jövedelme után fizetendő adó a két állam 
területe közt fölosztatik." 

E l n ö k : Elfogadja a t . ház? (Elfogadjuk.) 
Ennélfogva elfogadtatott. 

Jámbor P á l (olvassa a 2-ik %-t.) 
K i r á l y i P á l : A központi bizottság e §-ra 

nézve is részint szabatos értelmezés, részint nyel
vészeti tekintetből ajánl némely módosítást és 
véleményem szerint a második §. következőleg 
szerkesztendő : Az éjszaki vonalnak, mely egé
szen az osztrák államterületen fekszik, adója — 
az osztrák — a délkeleti vonalé pedig a magyar 
államkincstárt illeti. — Miután ez utóbbi vonal
nak egy 1190 ölnyi része (morva hidtól a mar-
cheggi állomásig) osztrák állam területén fekszik: 
a magyar államkincstár e vonal összes adójából 
annyit, a mennyi az egész vonal hosszának ará-
nj^ában e vonalrészre esik, az osztrák állam
kincstárnak megtérít. 

Elnök : Elfogadja a t . ház ? (Elfogadjuk!) 
Huszár I m r e : Bocsánatot kérek, ugy ve

szem észre, hogy a jegyző ur nem a pénzügyi 
bizottság által elfogadott szerkezetet olvassa, az 
eddigi gyakorlat szerint pedig ezt kellene olvasnia, 

K i r á l y i Pá l e lőadó : Az eddigi gyakorlat 
az volt, hogy a jegyző olvasta az eredeti szerke
zetet, az előadó pedig a pénzügyi bizottságét. 

Elnök : így ment most is az eddigi gya
korlat szerint, a jegyző olvasta a törvényjavas
lat eredeti szerkezetet, az előadó pedig jelentést 
tevén a központi bizottság véleményéről, felolvasta 
egyúttal a pénzügyi bizottság által szerkesztett 
szöveget. 

Jámbor Pál jegyző (olvassa a 3. %-t). 
Királyi Pál előadó: A 3. §. 2. sorában 

ismét előfordul az „államterületén" ez két szóvá 
szakittatván, a 3. §. szerkezete következő lesz: 
„A közös j)écs-uj-szőnyi vonal adója a két állam
kincstár közt e két állam területén fekvő vonal
részek mértföld aránya szerint osztatik fel. Te
kintettel azonban Bécs közelében a nagyobb for
galomra, ez arány kiszámításánál a Bécshez leg
közelebb eső első mértföld kettőnek fog vétetni 
oly módon, hogy az egész vonal adójának r/22" 
tedrésze az osztrák, T5/22"tedrésze a magyar állam
kincstárt illesse." 

Elnök : Elfogadja a t . ház? (Elfogadjuk!) 
Jámbor Pál jegyző (olvassa a 4-ik %-t.) 
Elnök : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogadjuk!) 

Tehát elfogadtatik. 
Jámbor Pál jegyző (olvassa az 5-ik %-t.) 
K i r á l y i P á l előadó: Ezen 5-ik §-ban há

romszor fordul elő együtt szó „ államterület," 
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a központi bizottság mind három helyen két szóvá 
elválasztatni javasolja. 

Elnök : Méltóztatnak elfogadni ? {Elfogad
juk !) Tehát elfogadtatik. 

Jámbor Pál jegyző : (Olvassa a 6-ik §-í.) 
Királyi Pál előadó: E hatodik §. 3-ik so

rában szintén a már elfogadott „állam területén" 
hozatik javaslatba. 

Huszár Imre: T. ház! Ezen törvényjavas
lat 1-ső §-ában azon, véleményem szerint, igen 
helyes elv lett érvényesítve, hogy az osztrák ál
lam vaspályatársaság által fizetendő adónak fölosz
tási aránya az egyes vonalak üzletének nyert jö
vedelme után állapittatik meg. A 6-dik §. azon 
hitelintézetekről és biztosító társulatokról szól, 
melyek vagy a magyar, vagy az osztrák állam
területen levén, alapszabályaik értelmében meg
határozott főszékhelyükön kivül a másik állam
területen fiókintézetekkel birnak. Azonban ezen 
§. teljesen nélkülözi azon világosságot és szaba
tosságot, melyet minden törvény, — különösen pe-
dik két egymással szerződő állam pénzviszonyait 
szabályozó törvény — mulhatlanul megkíván. Jele
sen ezen §. 2-dik és 3-dik pontozatai annyira 
telve vannak azzal, mit a németek „Verklausu-
lirung-nak hinak, hogy igy igen sok félreértésre, 
sőt önkényes félremagyarázásra is adhatna okot. 
E mellett ezen §. megállapításai korántsem 
életbe vágók, hogy azoknak elhagyása azon inten-
tióknak, melyek ezen törvényjavaslat szövegezésé
nél irányadók voltak, legkevésbé is praejudikál-
hatna. Ennél fogva ezen pontozatok elhagyására 
vonatkozó módositványomat van szerencsém a 
t. háznak elfogadás végett ajánlani. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa Huszár Imre 
módositványát): A 6-ik szakasz ötödik sorában ol
vasható : a „mennyiben" szótól, egészen a 14-ik 
sorban előforduló „nehézséggel járó" szavakig be
zárólag terjedő szöveg hagyassák ki. Az ekkép mó
dosított 6-ik szakasz következőképen hangzanék: 

„Mihez képest megállapíttatik: hogy az adó-
fölosztás tekintetéből a fiókintézet tiszta jöve
delmének kinyomozása azon államterületen, hol 
a fővállalat székel, az adóalávétel pedig a fiók
intézet székhelyén eszközöltetik: az adókivetés ezél-
jából az összes tiszta jövedelem a fő és fiók in
tézet közt azon arány szerint osztandó meg, a 
mint a fiókintézet külön kimutatandó nyers jöve
delme az anyaintézet nyers jövedelméhez áll." 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: T. 
ház! En a módositványt el nem fogadhatom, és 
pedig azért, mert a 6-ik §-ban elősorolt körülmé
nyek figyelembevétele okvetlenül szükséges minden 
jó leszámolásnál, egyébként megjegyzem erre 
nézve, hogy miután ezen törvény a teljes reciprocitás 
alapján alkottatott, tehát mindkét állam területén 
egyiránt érvényes: sérelmet egyik sem szenvedhet. 

De méltóztassék figyelembe venni azt is, hogy 
miután e törvényjavaslat a két kormány közti egyez
ményt tartalmazza, ha ily lényeges változtatás 
tétetik, ujabb egyezmény megkötésére lenne 
szükség, és akkor késleltetnők egy nevezetes, több 
százezer frtnyi összegnek a magyar kincstár által 
leendő átvételét, mely ezen törvény alapján tör
ténnék. 

En nem látom eléggé indokoltnak, hogy ezen 
változtatás czéljából uj egyezményi tárgyalást és 
ujabb országgyűlési tárgyalást tegyünk folya
matba és bátor vagyok a t. házat arra kérni: 
méltóztassék a 6-ik §-t ugy, a mint javaslatba 
volt hozva, elfogadni. (Elfogadjuk.) 

Elnök: Méltóztatnak elfogadni % (Elfogadjuk ! 
Nem fogadjuk el!) A kik elfogadják, méltóztassa
nak fölállni (Megtörténik. FölkiáUások: Többség .'Ki
sebbségi EUenpróbát!) Szívesen rendelek el ellen
próbát. A kik el nem fogadják, méltóztassanak 
fölállni: (Megtörténik.) A ház többsége elfogadja. 
Következik a 7-ik §. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 7-ik sza
kaszt.) 

KirályiPál központi előadó: A7-ik§. má
sodik kikezdése helyesebben igy hangzanék: „Az 
adókivetés az illető állam területén fönálló adó
törvények szerint, és pedig ugyanazon mértékben 
eszközlendő, mely hasonló készítményeket áruló 
adóköteles felekre nézve saját államterületükön 
alkalmaztatik." 

Szontagh Pál (csanádi): T. ház! Én azon 
reménynyel kecsegtetem magamat, hogy szerencsé
sebb leszek a 7-ik szakaszhoz indítványozandó 
módositványommal, mint a közvetlenül előttem 
szóló Huszár Imre t. képviselő társam volt. Ezt 
pedig azért hiszem, mert az én módosításom sok
kal közelebb áll az eredeti német szöveghez, és 
mondhatom, önmagában indokolva van. 

A 7-ik szakasz második kikezdése t. i. azt 
akarja kifejezni, hogy a gyárminőségü vállalatok
nál ugyanazon adóval rovassanak meg a fiók
áruhelyeken gyártmányaik, meh^et hasonló gyárt
mányok után azon országban fizetnek, hol 
maga a gyártelep van. Ezt a pénzügyi bi
zottság szövegezése nem fejezte ki eléggé vi
lágosan ; a központi bizottság szövegezése pe
dig igen szövevényes, és nézetem szerint a má
sik félnek német szövegétől eltér. Módositványom 
ez lenne: „az adókivetés az illető állam területén 
fönálló adótörvények szerint és pedig ugyanazon 
mértékben eszközlendő, mely hasonló készítménye
ket áruló adóköteles felekre nézve" — eddig szó sze
rint a pénzügyi bizottság szövegezése, ezután az 
utolsóelőtti két sor kitöröltetvén, idejönne : „azon 
állam területén érvényes, melyen az'adó kivettetik." 
Ajánlom módosításomat a t. háznak elfogadás 
végett. (Elfogadjuk.) 
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Mihályi Péter jegyző {olvassa Szontagh Pál 
módositványát.): A 267. sz. a. előterjesztett tör
vényjavaslat 7-dik §. utolsó előtti sorában: „ fe
lekre nézve" szó után következő tétel végig ki
tőröltetvén, a helyett tétessék ez : „ azon állam 
területén érvényes, melyen az adó kivettetik. • 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Ezen módosityány sokkal világosabban és helye
sebben kifejezi ugyanazon eszmét,annál fogva 
részemről elfogadom. 

Elnök : Elfogadja a t. ház a módositványt ? 
[Elfogadjuk !) Lesz tehát: 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a kiigazí
tott szöveget) : „Az adókivetés az illető állani te
rületén fönálló adótörvény szerint és pedig ugyan
azon mértékben eszközdendő, mely hasonló készít
ményeket áruló adóköteles felekre nézve azon ál
lam területén érvényes, melyen az adó kivettetik" 

Elnök : Elfogadja a t. ház az igy kiigazí
tott szöveget ? (Elfogadjuk!) Tehát igy lesz a tör
vényjavaslat beiktatandó : 

Jámbor Pál jegyző (olvassa a 8, 9, 10, 
11, 12. %%-at, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak), 

Elnök : Az igy kiigazított szöveg a holnapi 
ülésben harmadszorföl fog olvastatni s végleg 
megszavaztatni. 

Lónyay Miniszter ur néhány szentesitett tör
vényt fog bemutatni. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
T. ház! 0 fölsége által szentesitett követkéz endő 
örvényeket vau szerencsém kihirdetés véget t be 

nyújtani: „Őcs.kir. fölsége legmagasabb udvartar
tásiköltségéről/' „Az 1849-től 1861-ig tettleg főn-
állt központi kormány közegeinek nyugdijairól." 
,,A posta jövedék 1869. évi kiadásainak fedezésére 
póthitel nyittatik." A magyar tengerparti kikö
tőkből külföldre szállított tölgyfa után eddig fize
tett illeték megszüntetéséről. " És végre ,,A 
pénzügyi törvényszékek ideiglenes föntartásáról 
szóló törvény megváltoztatásáról." Ezen ötrend-
beli szentesitett törvényt méltóztassék kihirdetni, 

Bujánovics Sándor jegyző (olvassa a szen
tesitett törvényeket.) 

Elnök : Ezen szentesitett törvényeket a kép-
' viselő ház hódoló tisztelettel fogadta, kihirdette 

és hasonló kihirdetés végett a főrendekhez fog az 
l holnap átküldetni. 

A mai napirend ki van merítve. Kérném 
a t. ház azon osztályait, melyek a hozzájok uta
sított törvényjavaslatokat még nem vették ta
nácskozás alá vagy még nem fejezték be, hogy 
azt tegyék most mindjárt, vagy délután: a mint 
az illető elnökök kívánni fogják. 

Holnap napirenden lesz az ismert Budapesti 
kölcsön iránti törvényjavaslat tárgyalása, a most 
részleteiben megszavazott törvényjavaslat végle
ges megszavazása a központi bizottságnak és több
rendbeli jelentése azon tárgyakról, melyek a ma 
délután tartandó ülésben fognak megállapittatni. 
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