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nemzetgyűlés június vé-
gén törvénycikket alkotott 
„a fényűzési forgalmi adó-
ról," amely a kormányzó 
kihirdetési záradékával el-
látva július 16-án, mint 
1920. évi XVI. t.-c. immár 
törvényerőre lépett. 

A pénzügyi kormányzat ezzel új jöve-
delmi forrást akart nyitni az államháztartás 
számára. Hogy államháztartásunk bevéte-
leinek fokozására példátlan módon rá-
szorul, azt mindenki tudja, aki a hatesz-
tendős világégés pénzügyi pusztításaira 
csak egy tekintetet is vet. A jelen és leg-
közelebbi jövő olyan terheket ró az államra, 
amelyeknek legjobb esetben is csak kis 
részét ellensúlyozhatja a legleleményeseb-
ben és legszigorúbban kezelt adóprés is. 
Új adókból a kormány kb. 800 millió 
többletbevételre számít — ami a kiadá-
sokat alig néhány hónapra fedezi, — s 
ebből 140—150 millióra teszi a szóban-
forgó ú. n. fényűzési forgalmi adó várható 
hozadékát. A bevételfokozás fiscalitási cél-
zatán kívül a kormány erkölcsi és szociális 
indító okokkal is támogatta javaslatát, hogy 
t. i. az új adóval szembeszálljon a háború 
alatt és után egyes körökben elterjedt mér-
téktelen fényűzéssel s a „pazarlásra és 
hiúságra való hajlam ellensúlyozásával a 
közönséget lehető nagy takarékosságra 
szoktassa." A pénzügyminiszter egyenesen 
ki is mondta, hogy a hadimilliomosokat 
érti a szertelen pazarlókon. 

Az új adó csak egy láncszeme a ter-
vezett új adók egész sorának s csak egyik 
kategóriája az általános forgalmi adónak, 
amellyel Németország már négy éve próbál-
kozik más és más kiterjedésben és alakban 
s amelyet a cseh-szlovák köztársaság nem-
rég léptetett életbe, Ausztria pedig most 
tárgyalt. Sőt csupán egyik alosztálya a 
tulajdonképi fényűzési adónak is, amelyet 
pénzügyminiszterünk már szintén beígért 
s amely „külső, tárgyi ismertető jegyek alap-
ján kívánja a költekező életmódot meg-
adóztatni." Szerinte ezúttal inkább a „nél-
külözhető" cikkek és tárgyak forgalmi 
adójáról van szó, amely a vagyonosabb, 
„bővebben élő osztályok" nagyobb gazda-
sági szolgáltatóképességét akarja utolérni 

és az állam számára hasznosítani. Ha 
az új — és folyóiratunk közönségét 
is közelebbről érdeklő — adó tárgykörét 
nézzük, egészen kaleidoszkopszerű, vég-
telen tarka képét látjuk a legkülönbözőbb 
tárgyaknak. Valóságos futurista festmény-
nek nevezi egy ötletes bécsi író. (Mert 
tudnunk kell, hogy Ausztria, régi hagyo-
mány szerint, megint megelőzött ezzel a 
javaslattal s hogy, kevés kivétellel, ezt a 
pénzügyi futurista festményt importálták 
hozzánk is. Viszont mindkét állam csak 
Németország nyomdokaiba lépett, némileg 
enyhítvén annak szigorúságát, mely még 
a ma termelő, élő művészeket sem kíméli 
meg, amit a mi törvényünk legalább meg-
tesz.) A törvényünkben felsorolt tárgyak 
34 csoportját még szűkebb csoportokba kell 
vonnunk, hogy az áttekintést megköny-
nyítsük. így azután a következő főcsopor-
tokat kapjuk: ékszerek s egyéb ötvös-
művek ; élő, vagy kevesebb mint 5 éve 
elhunyt művésztől való szobrászati, festé-
szeti, grafikai tárgyak; régiségek; régi 
(1850. előtti s 50 K-nál értékesebb) és 
bibliofil nyomdatermékek, autogrammok, 
kéziratok; drágább könyvkötés ; iparművé-
szeti műtárgyak; helyiségek díszítő esz-
közei ; ritkább fa, bőr, selyem, bársony, 
csipke, brokát, bronz-anyagú beiendezési 
és díszítő tárgyak; drágább anyagú textil-
készítmények (szőnyegek, ruhák stb.); pré-
mek; játékszerek; hangszerek; fényképé-
szeti cikkek; csiszolt üvegtárgyak; luxus 
lovak és egyéb luxus állatok; bélyeg-
gyűjtemények; éneklő- és díszmadarak; 
cukrászipari s luxus vendéglői cikkek stb. 

Az adó azonban csak a kereskedelem-
ben való eladásra terjed ki, amikor ez az 
eladó (átruházó) kereseti tevékenységi köré-
hez tartozik s a vevő az árút abból a 
célból szerzi meg, hogy azt magának meg-
tartsa. Tehát nem sújtja a magánforgalmi 
átruházásokat. Kivéve az árverés útján 
való átruházást, mert árverés esetén akkor 
is beáll az adókötelezettség, ha sem az 
eddigi tulajdonos (megbízó), sem az ár-
vereltető nem folytat kereseti tevékeny-
séget, vagy ha a vevő a tárgyakat kereset-
szerű továbbeladás céljából szerezte meg. 
(Az adót a vevő fizeti.) Egyesületek, tár-
sulatok, szövetkezetek minden esetben a 



törvény alá esnek, még ha kizárólag tagjaik 
részére árusítanak is. Adómentesek azok 
a tárgyak, amelyek minőségüknél fogva 
csak vallási, közoktatási, tudományos, tech-
nikai vagy gyógyászati célokra használ-
hatók, vagy ha a megszerző fél igazolja, 
hogy ezekre hivatása körében vagy ipará-
ban elkerülhetlenül szüksége van. Az adó 
kulcsa a kialkudott vételár 10%-a, (a fény-
űzési ételek, italok után 25%). 

A lerovás biztosítására szolgál az illető 
kereskedők könyvvezetési (följegyzési) s 
ügyletbejelentési kötelezettsége, amelyet az 
állam közegeivel ellenőriz. 

Ennyiben ismertettük az új törvényt s 
legyen szabad hozzá néhány megjegyzést 
fűzni, persze szem előtt tartva, hogy már 
meghozott és követendő törvényről van 
szó s így a megjegyzések is csak infor-
matív és akadémikus természetűek. 

Ami a törvény motívumait illeti, igazán 
csak csatlakozni lehet a pénzügyi kormány 
fiscalitási és erkölcsi szempontjaihoz. Az 
elsőt illetőleg: a „salus reipublicae" csak-
ugyan mulhatlanul követelik az állam jö-
vedelmei szaporítását. Az erköcsi és társa-
dalompolitikai szempontot épúgy oszt juk: 
ilyen nehéz, istenverte időkben csakugyan 
fölháborító és visszataszító némely körök 
— a pénzügyminiszter találóan nevezte 
„jól öltözött söpredék"-nek — cinikus pénz-
pocsékolásra, ízléstelen maga-fitogtatása, 
frivol fox-tott-ja a köznyomor kénköves 
kráterei fölött. 

Az indító okok tehát nagyon helyesek, 
csak az a kérdés, hogy a törvény csak-
ugyan oda vág-e, ahová akar s nem tesz 
úgy, mint a Zsögöd Benő sanda mészá-
rosa ? Ezt a kérdést az adótárgyak és 
adóalanyok egy kis szemügyrevevése vilá-
gítja meg. 

A tárgyak kitalálása az ismeretlen pénz-
ügyi ősapának nagy leleményességére vall, 
de egyszersmind szinte Diogenes-igényte-
lenségű embernek mutatja. Mi mindent 
tekint fényűzésnek és nélkülözhetőnek, 
ami nélkül kulturember már nem élhet 
anélkül, hogy meg ne szűnjék kulturember 
lenni. Hirtelenében úgy látjuk, hogy csak az 
orthopéd- s sporteszközöknek, macskáknak 
s a szájharmonikának kegyelmezett meg. A 
többiért fizeti az adót a kereskedő és termé-
szetesen áthárítja a vételárban a vevőre, 
azaz a cikk még az adóval is megdrágul. 

Hogy már most a vevő (fogyasztó) tény-
leg a sújtandó s általunk is sujtandónak 

mondott kategóriához tartozik-e, az a nagy 
kérdés, mellyel az adóigazgatás természe-
tesen nem törődhet, csak a szociál- és 
kulturpolitikus. S ez igen sok esetben 
nem-et fog mondani. A „fényűzés" és 
„nélkülözhetőség" fogalmait a társadalmi 
gazdaságtan annyi „rendszere" s mono-
gráfiája (pl. a nálunk is ismert Baudrillart 
és Laveleye-é) sem tudta tisztázni. Csak 
annyit állapít meg, hogy a „szükséglet" 
rendkívül eltérő lehet egyéni viszonyok, 
kor, nem, társadalmi osztály, foglalkozás 
stb. különbségei szerint. Ami valakinek 
luxus, az másnak nélkülözhetetlen élet-
szükséglet. S ha a francia író mondását, 
hogy a fölösleges az igazán szükséges, 
nem is tarthatjuk másnak, mint szellemes 
mondásnak, mégis együttérzünk az igazi 
kulturemberekkel — akik nem is ott a 
b. Korányitól ostorozott „jól öltözött söp-
redék" közt keresendők, hanem többnyire 
a kétszer kifordított ruhájú, 20 kilót fogyott 
ellátatlanok közt, — akik inkább nem 
esznek, (a 25%-kal megrótt fényűzési ven-
déglők, bar-ok előtt elmenni sem mernek 
a luxustól való féltükben) ellenben szeret-
nének megvenni, adótól szűzen, egy-két 
régi jó könyvet; egy, legalább egy kis 
festményt, szobrot, metszetet, iparművészeti 
tárgyat. De ha eredeti kiadású Széchenyit 
veszesz : adót fizetsz, pedig ez nem is 
fényűzés, mert a rossz új kiadások szinte 
nélkülözhetetlenné teszik azt a régi kiadást. 
Ha találsz egy szép rézmetszetet, amellyel 
festményekkel és ősök galériájával úgyis 
aligha díszíthető puszta falad akarod díszí-
teni, adót fizetsz s csak drágábban vehe-
ted meg a kívánt tárgyat. Ha fényképezni 
akarsz, kissé jobb fajta bútorral, szőnyeg-
gel — a mai árak mellett amúgy is mily 
commerce-árúkkal — akarod új kis fész-
ked otthonosabbá tenni, adót fizetsz. Ha 
ártatlan kis szépségemelő cikkel akarsz 
kedveskedni a feleségednek, játékszerrel 
a kicsinyeidnek — ha már egyébként első-
rendű életszükségletekben annyit kell nél-
külözniük, — adót fizetsz s kelleténél drá-
gábban vásárolod az amúgy is méregdrága 
portékát. Te, aki keserű gúny vagy, nagy-
zási hóbort nélkül csakugyan nem szá-
míthatod magad a hivatalos fémjelzésű 
„bővebben élő osztály"-hoz s megadással 
viseled kényszerű, kopott puritán-mezedet. 

Hát még ha a rettentő értékeltolódáso-
kat vesszük tekintetbe, lehet-e az ár irány-
adó a fényűzésre ? Luxus-e az 1.000 K-ás 
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esernyő, ha olcsóbbat nem is kapsz ? 
De ezek egyéni keservek, fölös érzel-
gősségek, miket a mai „zord idők" nem 
tűrnek — hallom a pénzügy őreinek ellen-
vetését. Ám egyebet is „nehezményelhe-
tünk" — hogy a hivatalos stílusban marad-
junk, — t. i.: a zsenge iparművészet, ipar 
és kereskedelem megterhelését. 

Iparművészeti termelésünket, a szép kez-
detek után, csak most kell igazában talpra-
állítani s a külföldi selejtes beözönléssel 
szemben versenyképessé tenni. Ennek nem 
épen alkalmas eszköze az adóteher, amelyet 
pl. az Iparművészeti Társulat vásárain is 
viselni kell, hozzá még a tagoknak is. 

Iparunk óriás anyagár- és munkabér-
emelkedéssel, a szállítás, vám, valuta-
különbség, regie, javítás, biztosítás stb. 
300°/o-tól tudj'isten hány százalékig való 
emelkedésével s a pénzben ki sem fejez-
hető roppant nehézségekkel amúgy is 
szörnyen küzködik, hogy egyáltalában ter-
melhessen. Az új adó pedig egy sereg 
ipari munkára igen súlyos új tehertétel s 
nemcsak a munkaadó boldogulását, hanem 
a munkások foglalkozását is károsan be-
folyásolja. 

A kereskedelemre ugyanezt lehet mon-
dani. S közös a bajuk abban is, hogy 
a szennyes, illegitim versennyel szemben 
handicap-súly van rajtuk. Á bejegyzett, 
műhellyel, bolttal bíró, nyilvántartott, vallo-
másra köteles és bármikor ellenőrizhető 
cégek egyrészt igen terhes feljegyzési, 
könyvvezetési munkára köteleztetnek — 
pl. külön kell könyvelniök majd a mosó-
szappant a pipereszappantól, a félbőrkötést 

az egészbőrkötéstől stb., — másrészt nem 
éppen örvendetes, hogy az adó éppen az 
ú. n. legitimforgalmat, a mindenféle adót 
viselő ipart és kereskedelmet sújtja, míg 
a kedves láncosok, a gombamód szapo-
rodó árdrágító „alkalmi" kereskedők, a min-
den adó alól kibúvók megint csak kibúj-
nak, hacsak nem akar a pénzügyi igazgatás 
minden ember mellé silbakot s ezek fölé 
ellenőrző fősilbakokat állítani. 

Általában az adóhozadék biztosítása a 
legköltségesebb és mégis kétes eredményű 
ellenőrző apparatust követeli meg s a hoza-
dék nagy része rámegy az igazgatásra, 
mint a néhai paróka-, kanárimadár-, jég-
és bicikliadók stb. kieszelői is mindig 
tapasztalhatták. 

Amit annak idején a magánosok birto-
kában lévő művészeti tárgyak megadóz-
tatása (Teleszky javaslata) ellen művészeti 
szakköreink fölhoztak, az sokban ide is 
vonatkozik, mikor e tárgyak forgalmáról, 
helycseréléséről van szó. 

S ez a forgalom, tulajdonoscserélés ép-
úgy alapvető életjelenség, az egészséges 
élet egyik alapfeltétele, mint a testben a 
vérkeringés. 

Fájdalommal kell belenyugodnunk, hogy 
az idők megnehezült járása annyi akadályt, 
nehezéket ró erre az egészséges vérkerin-
gésre s nélkülözve, lemondva, emberfölötti 
terheket viselve dolgozzunk, hogy olyan 
időket érleljünk, amikor megint emelhetjük 
élet-standard-ünket s hazánk nélkülözheti 
az ilyen szükségadókat is, aminő — nagy-
ban és egészben — az ú. n. „fényűzési 
forgalmi adó." 
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