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CCLV.OSSZAGOS ÜLÉS 
1868. július 6-dikán 

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

Tárgyai: Irányi Dániel megbizó levele bemutattatik. Barinyay József szabadságot kap. Kérvények bemutatása. A köz
ponti bizottság beadja jelentését a jövedelemadó, a személyes kereseti adó, a közadók kivetése, befizetése, biztosítása, behajtása és 
pénzügyi törvényszékek felállitása, végre az 1868-ban Horvát-Tótországban viselendő közterhek iránti törvényjavaslatokról. A 7-dík 
osztály beadja különvéleményét az utolsó előtti törvényjavaslat egyik szakaszára nézve. A földadóról szóló törvényjavaslat részletes 
lárgyalása megkezdődik. 

A kormány részéről jelen vannak: Horvát Bol
dizsár, Lónyay Menyhért, Wenckheim Béla b.; ké-
söbb Gorove István. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/2 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Mihályi Péter jegyző úr fogja ve
zetni, a szólani kivánók neveit Csengery Imre és 
Horváth Lajos urak jegyzik. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesít
tetni. 

Mihályi Péter jegyzö/ofoosso a július 4-én 
tartott ülés jegyzökönyvét.) 

Elnök : A pécsi választ') kerület részéről 
megválasztott képviselő Irányi Dániel megbizó 
levelét mutatom be. Az igazoló bizottságnak fog 
átadatni. 

Barinyay József képviselő egészségi tekintet
ből egy havi szabadságidőt kér. Megadatik.] 

Heves és Külső-Szolnok t. e. vármegye kö
zönsége a jelenleg Borsod megyébe kebelezett 
Felső-Tárkány községnek Borsod megyéből He
ves megyébe leendő bekeblezése iránti kérvé
nyét pártoltatni kéri. 

Heves és Külső-Szolnok t. e. vármegye pa
naszolja, hogy a katonai halóságok német nyelven 
küldenek hivatalos leveleket ; kinyilatkoztatja 
ugyan, hogy jelenleg elfogadja az e nyelven írott 
leveleket, azonban ez állapot megszüntetését 
kéri. 

E két kérvény a kérvényi bizottsághoz téte
tik át. 

Majláth György országbíró s a főrendi ház 
elnöke átteszi báró Mikos Ede és Kráta Dávid az 
iránti kérvényét, hogy a képviselőház a szesz
gyártás megadóztatására vonatkozó törvény alko

tása körül a kérelemben előadott sérelmi pontokat 
figyelembe vQgye. Már eldöntetett. 

Mór mezőváros ipartestülete a jelenlegi 
ipar zilált állapotát megszüntetni kéri. A kérvényi 
bizottsághoz tétetik át. 

Nagy Zsuzsána magánzó szerencsétlen és 
tébolyodott gyermekét a bent irt sérelmes 
elutasitás daczára valamely országos intézetnél 
fölvétetni kéri. A kérvényi bizottsághoz téte
tik át. 

Napirenden van a földadó részletes tárgya
lása; mielőtt, azonban ehhez hozzá fognánk, a köz
ponti bizottság részéről Kethelyi József képviselő 
úr a jövedelemadó, a személyes kereseti adó, a 
közadók kivetése, befizetése s pénzügyi törvény
székek felállitása, valamint a Horvát- és Tótorszá
gok részéről viselendő közterhek iránti törvény
javaslatokról szóló jelentést fogja felolvasni. 

Kethelyi József előadó (felolvassa.) 
E l n ö k : A közadók kivetése stb. iránti tör

vényjavaslat egyik szakaszára vonatkozólag Jend-
rassik képviselő úr a 7-ik osztály részről külön 
véleményt kíván előterjeszteni. (Halljuk!) 

Jendrassik Miksa előadó : T. ház! Mint 
a 7-ik osztálynak előadója, annak meghagyásából 
van szerencsém a t. háznak az adók kivetése s behaj
tása iránti törvényjavaslatra külön véleményt elő
terjeszteni és azt a ház asztalára letenni. A külön 
vélemény ebből áll. (Fölolvassa) 

E l n ö k : U g y a központi bizottság jelentése, 
valamint a Külön vélemény ki fog nyomatni '), 
szét fog osztatni és tárgyalási napja ki fog tű
zetni. 

Inkey József képviselő úr kérvényt kíván 
beadni. 

1) Lásd az Irományok 273 és 274-dik számát. 
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I n k e y Józse f : T. ház! Somogy várme
gyébe kebelezett Surd helység közönsége megbí
zott egy kérvény beadásával, a melyben a községre 
1856-tól 1864. évig igazságtalanul és méltatlanul 
rá rótt 3847 frt. 17 kr. o. é. adófizetés alól magát 
felmentetni kéri. Kérem a kérvényt a kérvényi bi
zottsághoz áttenni és ajánlom azt a t. ház figyel
mébe. 

E l n ö k í Áttétetik a kérvényi bizottság
hoz. 

Mielőtt a napirendre áttérnénk, engedje meg 
a t. ház, hogy egy kéréssel járuljak a t. ház elé. A 
teendőknek roppant halmaza van előttünk; a 
haza állásának erősítését, védelmi rendszerének 
megállapítását, szellemi és anyagi érdekeinek elő
mozdítását, ugy szintén más igen nagyfontontos-
ságu kérdések eldöntését várja mi tőlünk a haza, 
és pedig várja sietoleg. {Igaz!) Ezen jogosult ki-
vánságnak csak ugy felelhetünk meg, ha vitatko
zásainkban mellőzve minden kitérést, egyenesen 
csak a kitűzött tárgyra szorítkozunk, (Helyeslés) 
és ez által eszközöljük, a mennyire csak lehet, a 
tárgyak sietős befejezését, ez által eszközöljük 
egyszersmind azt, hogy minél többet tehessünk a 
haza érdekében. Kérésem ez, és ha ezen kérésem 
viszhangra talál a t. ház tagjai előtt, szerencsés
nek fogom magamat tartani. {Helyeslés.) 

Napirenden van a földadóról szóló törvény
javaslat részletes tárgyalása. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő {olvassa a földadóra 
vonatkozó törvéngj'avaslat ehö szakaszát 1J. 

Zichy Anta l e lőadó : Ezen szakaszt a köz
ponti bizottság a t. háznak hasonló tárgyban 
már hozott határozatához képest felhatalmazás 
alakjában véli szerkesztendőnek, miszerint az első 
bekezdés meghagyatván, a második bekezdés igy 
szólna : „A minisztérium felhatalmaztatik, hogy a 
földadó kivetésének, beszedésének és kezelésének 
módjára vonatkozó, eddig gyakorlatban levő sza
bályokat, a mennyiben ezen és a f, évi (ez után 
hozandó) t. czikk által meg nemváltoztatvák, jó'vő 
1870-dik évi deczember 31-ig ideiglen érvényben 
tarthassa." 

Tisza Lász ló : T. ház! Azt hiszem, mindnyá
jan köszönettel és elismeréssel fogadjuk ezen tör
vényjavaslat első szakasza első bekezdésének azon 
igéretét, miszerint a t. pénzügyminisztérium mi
nél előbb tervet fog a ház asztalára letenni, az 
összes adórendszer czélszerü átalakitása tárgyá
ban ; nem kell azonban túlságos szaktudomány ah
hoz, hogy átláthasuk, miszerint e kérdésben ama 
„mielőbb" már magánál a dolog természeténél fogva 
éveket jelent. Nem lehet czélom, nem lehet czé-
lunk az adózás körüli most sem czélszerü helyze-

') L4ed az Irományok 251-ik számának I. mellékletét. 

j tet, katasteri munkálattal egybefüggő minden 
| aprólékos kérdés megbolygatásával, talán még za
varosabbá, még bizonytalanabbá tenni. Vannak 

[ azonban a jelen adózási rendszerben oly elvileges 
tévedések , hiányok, melyeket helyrehozni, azt 
hiszem, kötelességünk az előtt is, mielőtt maga e 
rendszer tökéletesen alaposan helyrehozathat
nék. 

Nem akarok kiterjeszkedni arra, hogy igen 
sok vidéken helytelenül, aránytalanul vannak a ter
melési költségek felszámítva. Nem akarok kitér 
jeszkedni arra, hogy sok helyütt oly tárgyak van
nak terményekül felvéve, melyek vagy épen nem, 
vagy katastenleg legalább tekintetbe sem vehető 
csekély mértékben termesztetnek. Tiszta példaként 
rövidség kedviért csak az erdők megadóztatására 
hivatkozom, a mely annyira szembeszökő, hogy 
azt elhallgatni nem lehet. Ugyanis magában az 
erdőkkel tul nem terhelt Bihar megyében számta
lan az eset, hogy az erdőbirtokos nem 30, nem 
50, de 60 százalékot fizet adóképen, sőt Biharban 
van eset reá — a helyet meg is nevezhetném, s van
nak képviselő társaim, kik ezt bizonyosan igazol
nák — hogy az erdő nem bírja meg adóját sem, 
nem hogy még jövedelmet adna birtokosának , ki 
az adót a regalejövedelemből kénytelen fizetni. 

Ilyen zavaroknak és egyenetlenségeknek 
elintézését addig is kötelességünknek tartom, mig 
az adórendszert egészen átalakíthatnék. Ezen in
dokból kifolyólag, t. ház, bátor vagyok az 1-ső 
szakasz 1-ső és 2-ik bekezdése közé a következő 
szerkezetet ajánlani : ,,Miután pedig az mégis több 
időt igényelhetne, a jövő évi költségvetésnek elő
terjesztése alkalmával javaslatot teend (t. i. a mi
nisztérium) azon módok és elvek felől, melyek 
szerint a katasteri becsű legszembeszökó'bb hiá
nyait ki lehet javítani." Ezután következnék a 2-ik 
bekezdés, a mint az eredeti szövegben van. (Helyes
lés a bal oldalon.) 

Bezerédj L á s z l ó : T . ház! A pénzügyi és 
központi bizottság előadása után ezen 1-ső szakasz 
némileg kétes értelmén segítve van az által, hogy 
a pénzügyminiszternek felhatalmazás adatik ezen 
szabályoknak megtartására. Vélekedésem szerint 
azonban mégis némi összeütközésben van, hogyha 
a szabályok életben és hatályban maradására ha
táridő tűzetik ki, t. i. 1870-ik évi deczember 3l-e, ak
kor, midőn azt mondjuk, hogy a minisztérium mi
nél előbb egy törvényjavaslatot terjeszszen elő : 
mert ebből az jönne ki, hogy ezen szabályokon 
1870. deczember 31-ig változtatást nem lehetne 
tenni. Vélekedésem szerint ezt ugy lehetne meg
egyeztetni, hogy méltóztassanak azt kimondani, 
hogy addig is ezek megmaradnak hatályban. 
Mert mégis furcsa lenne, hogy mikor ezen szabályok 
megtartására határidő van kitűzve, mégis &minisz-
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terium oda van utasítva, hogy mielőbb terjeszszen 
, elő törvényjavaslatot. Ha már most a minisz

térium előbb terjesztene elő törvényjavaslatot, ebből 
összeütközés támadna, és ennek értelme nem is 
volna. Azért bátor vagyok ajánlani, méltóztassanak 
ezen határidőt kihagyni: mert annak csakugyan 
itt értelme nincs, minthogy ha megelőzőleg terjesz
tene elő a minisztérium törvényjavaslatot, ennek ér
telme egészen megszűnnék. 

Nyáry P á l : T. ház! A hazánkra mind poli
tikai, mind nemzetgazdasági tekintetben nyomasz
tólag ható absolut rendszernek valamint minden 
mivelete tökéletlen volt, ugy az általa az 50-nes 
években önkényileg s rögtönözve behozott föld
adórendszer is telve hibával. Mellőztetett ezen 
rendszer fölállításakor mindjárt a rendszer első 
conceptiójánál minden magasabb államtekintet, 
mellőztetett minden elismert közgazdasági elv; de 
különösen azon rendelkezés, mely az állampolgárok 
tulajdonából adóezim alatt többet levon, mint a 
mi épen az állam jól értelmezett szükségleteinek 
fedezésére és hasznos beruházásokra elkerülhetle-
nül szükséges, semmi egyéb, mint egyenes meg
sértése a tulajdon szentségének ; s ezt másból 
vonni le, mint egyenesen s kirekesztőleg a tiszta 
jövedelemből, annyit tesz, mint megtámadni a nem
zet tőkevagyonát. 

Tudjuk, hogy ezen rendszer felállításakor j 
nem a földbirtok adóképességének lelkiismeretes j 
kinyomozása és hiteles megállapítása után mére
tett ki azon összeg, mely adó fejében a földbirtokra 
rovatott, hanem megfordítva előleg meghatároztat-
ván a kivetendő összeg mennyisége, ezen mennyi
séghez idomíttatott át mesterségesen a kataster. 
{Ugy van!) Tudjuk, t.ház, hogy még az ily módon 
erőszakosan megállapított mennyiség sem maradt 
változatlanul, hanem időről időre fokoztatván, 13 
millióról 1850-től 1860-ig kétszer annyira, azaz 
26 millióra emelkedett fel az adókulcs, azon ma
gaslatra, mely ijesztő már azért is, mert hozzá ha
sonló egyetlen alkotmányos országban sem ta
lálható. 

Ezen magaslaton a földadó terhét viselni le
hetetlen; lehetetlen lenne még azon esetben is, ha 
az a valóságos tiszta jövedelem után volna kiróva; 
lehetetlen lenne még oly országokban is, melyek
nek kormánya, egyesülten a törvényhozással, a 
földipar érdekében a közlekedési eszközök szapo
rítása, azok tökélyesbitése, olcsó pénzhez jutás te
kintetéből bankok, hitelintézetek felállítása s külö
nösen a földiparnak ikertestvére és leghatályosabb 
elősegitó'je, a gyáripar fejlesztése által mindent 
megtett a földipar emelésére. 

Nálunk megfordítva áll az adóképességgel 
azokhoz mérve az adómennyiség, nálunk, hol 
mind azon segédeszközök, melyeket emiitettem, ' 

vagy egészben vagy legnagyobb részben hi
ányoznának. 

Ez tény, tehát ez előtt a törvényhozásnak 
szemet hunyni nem lehet. Nincs oly kataszter, 
nincs oly legpontosabban kiszámított tiszta jöve
delem, a melyre rovott 30 °/0 adó elviselhető 
legyen. 

Minthogy ez tény, bátorkodom a t. ház elé a 
szőnyegen lévő törvényjavaslatnak három első 
pontjára módositványt terjeszteni. {Halljuk!) 

Nem tartozom azok köxé, t. ház, a kik azt 
hinnék, hogy a baj, mihelyt elismertetik, azonnal 
mindig egészen elhárítható is. Jól tudom, tisztelt 
ház, azt is, hogy oly államban, mint a mienk, 
melynek minden napjára oly igen nagy teher van 
nehezedve, az állampénztárt bármi czimen megrö
vidíteni sem nem tanácsos, sem nem lehet egy
szerre; tudom azt is, hogy jelenleg mi, különösen 
pénzügyminiszterünk, körülbelül azon helyzetben 
vagyunk, mint a melyben lenne azon gépész, kinek 
elébe föladatul tűzetnék: kicserélni egy hibás ke
reket a nélkül, hogy a gép mozgásában megaka
dályoztassák. Ennélfogva én nem fogom javasolni 
azt, hogy az adó leszállítását azonnal határozzuk 
el a földadót illetőleg, hanem javaslatba hozom 
azt, hogy elismervén lehetetlenségét a földadó 
ily mértékű hosszabb ideig viselésének, már a jövő 
törvényhozás idejére utasítsuk miniszterünket 
oda, hogy az adókidcs leebb szállitása iránt tegyen 
javaslatot. (Helyeslés.) 

Javaslatom így szói: „Aminisztérium az adó
rendszernek átalában, különösen a földadórend
szernek a tényleg fenálló adókulcs leebb szál
lítása megkezdésével törvényhozás utján leendő 
megállapítása iránt már az 1870-ik évi deczember 
31-ike előtt kimerítő törvényjavaslatot terjesz-
tend elő.' ' 

Módositványom indokolására nem élek elmé
leti érvekkel; egyenesen a gyakorlati térre me
gyek át, és e gyakorlati téren tényeket hozok 
fel oly államból, mely a világon legelső ál
lamnak el van ismerve, oly államból, melyben 
majdnem egy évszázadon keresztül a politikai 
pártok folytán változtak a kormányok: a köztár
saságiakat felváltották az absolutisták, követték 
a monarchisták ; mindenben változott nézetök, de 
egyben nem, abban t. i., hogy a földet adóval 
szerfelett terhelni nem szabad. 

Tényeket hozok fel ezen államból, mely 
Francziaország. Tudjuk, hogy 17y0-ben a köztár
sasági kormány és törvényhozás 1200 millió frank
ban állapitván meg az állam földbirtoki tiszta jö
vedelmét, erre az évenkinti adót 240 millióban 
vetette ki. De csakhamar meggyőződvén, hogy ez 
szerfelett terhes, már 1797-ben 23, 1798-ban 11, 
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3799-ben 17,1801-től 1819-ig 15, és 1821-ben 13 
millióval szállította le a kivetett adót. 

A földadó leszállitása átalában, de már a fo
konkinti leszállítása is végtelen nagy következ
ményeket fog felmutatni. T. ház ! Az önkényesen 
kivetett adó alól felszabadult meddő tőke gyümöl
csöző tőkévé fog válni, emelendő a vagyonosságot, 
^s a vagyonosság által emelkedik az adóképes
ség is. 

Ennélfogva bátor vagyok indítványozni mó-
•dósitványomban, hogy ez már kezdessék meg az 
1870-diki törvényhozás által, és ajánlom a t. ház
nak elfogadás végett. (Helyeslés a hal oldalon.) 

Zichy Sándor gr. : T. ház! Mielőtt ezen 
törvényjavaslat 1-ső szakaszára vonatkozó módo-
sitványomat a t, háznak bemutatnám, bátor va
gyok a t. pénzügyminiszter úrhoz egy kérdést 
intézni, mely, reménylem, az egész tárgyalásnak 
felvilágosítására nézve üdvös hatású leend. [Hall
juk!) Ezen szakasznak első mondata után követ
kező 2-ik mondatban az foglaltatik, miszerint a 
földadó kivetésének, beszedésének és kezelésének 
módjára vonatkozó eddig gyakorlatban levő sza
bályok ideiglen fenmaradnak. Ezen meghatalma
zásnak messze kiható hordereje van az egész tör
vény többi szakaszai magyarázataira nézve; és 
«zért kívánnám, hogy tisztában legyünk e foga
lomra nézve, mielőtt tovább mennénk és átalában 
mielőtt e törvényjavaslat tárgyalásába kezdenénk. 
Azon kérdést bátorkodom tehát a pénzügyminisz
ter úrhoz intézni, vajon mit értünk sajátlag a ki
vetés alatt? Vajun az adókivetési alap folytán tisztán 
és szárazon csak azt értjük-e, hogy akataster és jö-
vedelemfelvétel alapján csak jelenleg megállapí
tandó százalékok hozzá vetése mellett fog-e kimon
datni, hogy t. i. ki mennyit fizet ? vagy pedig va
jon a kivetés magokra az adóalapnak azon változá
saira is kiterjed-e, melyek idő közben mindenkor elő 
szoktak fordulni ? Például egy erdő kiirtása után 
ugyanazon terület szántófölddé válik, és a katas-
ter más jövedelmi ághoz tétetik át. Csak ezen egy 
esetet említem fel; van még sok más, mely idevág. 
Vajon tehát ezen és ehhez, hasonló esetek ide ér
tetnek-e ? Minthogy ezen kifejezés jelenleg legelő
ször használtatik nálunk a törvényhozásban, an
nak világos, határozott értelmet kell tulajdonita
nunk, annál inkább, minthogy azon értelmet, 
melylyel az a szabályok szövegénél fogva bir, 
részint tökéletesen nem ismerjük; de ha ismernők 
is, egy szónak más értelmet nem adhatunk a tör
vényben, mint az saját természeténél és a nyelv 
geniusánál fogva bir, és nem vonhatunk alája oly 
fogalmat, melylyel előttünk és a törvény előtt eddig 
nem ismert, abban eddig helyt nem foglaló intéz
kedések vagy utasítások következtében bírhat. Én 
azt hiszem, hogy nem otiosus ezen kérdés : azért 
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bátor vagyok azt a pénzügyminiszter úr elé ter
jeszteni. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter : 
Nincs senki szólásra fölírva? 

Csengery Imre jegyző .- Símonyí Ernő 
következik. 

Zichy Nándor gr- : Ha pénzügyminiszter 
úr nem felel kérdésemre . . . . 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
T. ház! (Halljuk!) Én azt gondoltam legczélsze-
rübbnek, hogy a vitatkozás bezártával, midőn min
denki megtette észrevételét, mindazokra egyszerre 
válaszolok : (Helyeslés) mert ha minden kérdésre 
külön válaszolok, talán igen hosszas lesz a tanács
kozás. (Helyedés.) 

Zichy Nándor gr . : Pénzügyminiszter úr 
ezen kérdésemre később kívánván felelni, áttérek 
az első szakaszhoz beadott módositványra. Már be
mutattam azt a ház jegyzőjének : kérem felolvas
tatni. (Halljak!) 

Csengery I m r e jegyző (olvassa Zichy Nán
dor gr. módosít ványát): „Az elsó' szakasz első mon
data ekkép módosítandó : „A földadó kivetésének 
hibás alapja mielőbbi kiigazittatása iránt törvény 
fog alkottatni; miért is a minisztériumnak köteles
ségévé tétetik, hogy ez iránt törvényjavaslatot ter-
jesszszen a ház elé." 

Zichy Nándor gr : T. ház! Elismeri m én 
azt, hogy a földadó-katasterre nézve igen kívána
tosak a lényeges módosítások, és igen sok volna az, 
mi e részben a ház által megállapittathatnék ; én 
azonban azt tartom, hogy a jelen alkalommal csak 
arra kell terjeszkednünk, mi mulhatlanul szüksé
ges. Mulhatlanul szükségesnek pedig azt tartom, 
hogy jelenleg, midőn elismerjük, tudjuk és érez
zük mindnyájan, hogy a földadó-kataster alapja 
hibás, azon intézkedések megtételének sürgőssége, 
illetőleg a törvénybe igtatása, melyek ez állapot 
kiigazítására vezetnek, szolgálatid a nemzet meg 
nyugtatása- és az ügy eligazítására. 

A mi magát a kataster reformját illeti, ezt oly 
kérdésnek tartom, melynek eldöntését praecipi-
tálni jelenleg részemről üdvösnek nem tartom : 
nem tartom pedig üdvösnek először azért, mert 
épen az ideiglenes kiigazítás fog igen sok felvi
lágosítást szolgáltatni reményem szerint arra nézve, 
mikép kelljen jövőre nézve az adóalap megha
tározásában eljárni; és meglehet az, hogy oly 
ideiglenes alapot fogunk talán felmutathatni, mely 
a kataster eddig igen kényes, alapos változtatása 
kérdésének elnapolását engedheti meg. 

Azért voltam bátor módositványomban épen 
csak arra szorítkozni, hogy jelenleg kimondassák 
az, miszerint a földadó jelenlegi hibás alapja ki
igazítása érdekében törvény fog mielőbb hozatni. 

Nem tartanám azonban czélszerünek, ha en-
38 
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nél akármi irányban is tovább mennénk; kivált 
pedig nem tartanám czélszerünek azt, hogy ha a 
ház törvényben jelenleg is kimondaná, hogy a 
földadó alapját le akarja szállítani. Magyarország 
adóbeli jövedelmeinek csaknem két harmad részét 
azon adó teszi, mely a földadóra vettetik ki, s en
nek leszállítása az egész adórendszert megrázkód
tatná. Ide járul, hogy minálunk az iparnak és a 
hitelnek, valamint a tó'kebeli gazdagságnak elő
mozdításától kell várni magának a földmives ipar
nak is lendületét és felvirágzását. A földadót le
szállítani a nélkül, hog-y a többi adó fel ne emel-

' O »•' 

tetnék, nem volnánk képesek; szükségleteinket 
fedezni pedig szerintem a többi adó fölemelése által 
sokkal károsabb hatású lenne, mint a földadónak 
jelenleg ideiglenes meghagyása, mely habár egye
sekre nézve elviselhetetlen, átalán azonban tény
leg még is elviseltetett; és ha annak alapja ki fog 
javíttatni, reményem szerint annál inkább elvisel
hető lesz, minthogy minden törekvéseink és intéz
kedéseink oda vannak irányozva, hogy a közleke
dési eszközök, a hitel és műipar felvirágoztatása 
által a földnek magám k jövedelme is emelkedjék. 
Ide járul még azon tekintet, hogy minden más 
adónemnél vagy legalább a legtöbbnél az adó 
leszállítása neveli az ipart, és hanem is közvetlenül, 
de legalább a közel jövőben az adóból beszivárgó 
jövedelmet is növeli, és pedig azért, mert virágzó 
és fejlődött ipartól több adó szedhető be, bár ki
sebb scala mellett is, mint eddig vétetett be ; ez 
azonban a földadónál nem áll, és ennél az egyszer 
leszállított adó növekvését többé reméleni nem 
lehet. 

Ha tehát átalában helyeselhető az, hogy mi
nél kevésbbé kell megadóztatni és terhelni az 
ipart, ha ez különösen helyes a földmives iparra 
nézve is, és habár sajnos az oly helyzet, melyben 
a földadó bizonyos mértéken felül megy : ezen 
helyzetet mégis elfogadnunk és annak bátran 
szemébe nézni feladatunk, ha ezt a körülmények 
megkívánják. 

Ezekkel ajánlom az általam beadott nióda-
sitványt a t. ház figyelmébe. 

S í m o n y i Ernő : T. ház! A képviselőház
nak kiváló kötelességei közé tartozik az adó meg
határozása, az adó meghatározása oly módon, 
hogy egyrészt az állam költségeire szükséges összeg 
bejőjön, de hogy azontúl az adózó se ne terhel
tessék, se ne zaklattassék. 

Mindenki elismerte e házban, hogy az előt
tünk fekvő törvényjavaslat és a benne indítvány
ba hozott földadó olyan, mely rendkívül terhes 
minden körülmények közt és minden országban ; 
de terhesebbé válik hazánkban még az által is, 
hogy az adó kivetése nincsen igazságosan és mél
tányosan felosztva. Ezen nehézségen szükség tehát 

mindenek előtt segíteni, s ezen szükséget elismeri 
maga a miniszter úr is, mert a törvényjavaslat 
1-ső szakaszában azt mondja , hogy ez iránt mie
lőbb törvényjavaslatot fog előterjeszteni. 

Én részemről megvallom, hogy a „mielőbb* 
szónak egy kissé tág értelmét látom itt, különö
sen akkor, midőn a miniszter úr a szakasz követ
kező pontjában oda magyarázza ezen „mielőbbc<-et, 
hogy felszólítja a házat, hogy azonnal három 
évre szavazza meg neki a fenálló adóbehajtási 
rendszabályokat. 

Különben is kénytelen vagyok kijelenteni, 
hogy azon móddal, melylyel ezen törvényjavasla
tok a ház elé hozattak, részemről megelégedve nem 
lehetek. Én hiszem, és annak akarom tulajdonítani 
ezen hiányt, hogy a miniszter úr teendőinek soka
sága nem engedte, hogy bővebben foglalkozzék 
ezen fölötte nagyfontosságú kérdéssel. Mindig 
csak ott vagyunk még, a hol voltunk a legelső 
alkalommal is, hogy tudniillik ismeretlen szabá
lyoknak megszavazása kívántatik tőlünk. Ha a 
miniszter úr figyelembe vette volna azon, a ház 
által több oldalról kimondott kívánságot, már ami
óta ezen kérdés először fölmerült ezen házban, 
lett volna idő az illető szabályokat kinyomatni 
és a képviselőház tagjai köet kiosztatni. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter! 
Megvan! (Fülkiáltások a szélső bal oldalról : Nem 
kaptuk !) 

Simony i Ernő : A törvény e részben azt 
parancsolja , hogy minden évi üléskor a múlt évi 
számadás beadassék és a jövő évi költségvetés 
megállapittassék. Én sem a múlt évi számadásokat. 
sem az évi költségvetést előterjesztve nem látom. 
Nekünk a miniszter úr azt mondja : szavazzátok 
meg nekem ezen adókat, a mint megszavaztátok a 
jövedéki és fogyasztási adókat, majd gondosko
dom, hogyan fogom elkölteni : (Igaz! a szélső bal 
oldalon) mert nincs sem a múlt évi számadás előt
tünk, sem semmi oly okmány, melyből meg tudnók 
határozni, hogy a közel 30%-os földadó mennyi 
jövedelmet fog hozni az országnak, és hogy az 
államnak mennyi költségre van szüksége. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter : 
Régen megvan! 

S i m o n y i Ernő : Láttam a költségrészlete
zésben bizonyos összeget, talán 34 millió telekadót; 
de hogy mi alapra van az fektetve? annak támo
gatására semmi okmányt vagy adatot nem láttam : 
tehát azt positiv alapnak arra, hogy m földadó 
mennyit fog behozni, nem tekinthetem. 

Egyébiránt szükséges volna tudni még elő
ször azt, mennyire van az államnak szüksége ? és 
miután sem azt nem tudom, mennyire van szük
sége, sem azt, hogy a tervezett adók mennyit 
fognak behozni ? arra nézve, hogy a földadó leszállít-
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ható-e vagy nem?jelenleg véleményt adni képes 
nem vagyok; hanem azt kívánnám, hogy ezen 
kérdés oly módon intéztessék el, a mint az ügy 
fontossága és az ország szüksége kívánja. 

Mint mér volt szerencsém az imént mondani, 
azt hiszem, a miniszter urnák igen sok foglalatos
sága lévén, nem ért rá annyi időt fordítani e kér
désre, a mennyit kellett volna; de miután a jövő 
esztendőben sem lesz több 12 hónapnál, nem látom 
át, hogyan lesz azt képes a jövő esztendei 12 hó
napban elvégezni, a mit ez évben 16 hónap alatt 
nem tehetett; azért én azt óhajtanám, hogy ezen 
igen nagyfontosságú ügynek megállapítása egy, a 
ház által kiküldendő kis számú bizottság által tör
ténjék, természetesen a minisztérium hozzájárulá
sával, és ezen bizottság szakértő férfiakat idézvén 
maga elé, a megyékkel, városokkal magát érintke
zésbe tevén, dolgozzon ki és nyújtson be a jövő 
évi ülésszak alatt oly javaslatot, mely alapul 
szolgáljon a pénzügyminiszter által előterjesztendő 
törvényjavaslatoknak. 

A mi az 1-sö szakasz 2-ik kikezdését illeti, 
hol a szabályoknak megerősítése kívántatik az 
1870-ik év végéig, megvallom, csodálom, hogy 
iiyen kívánat terjesztetik a ház elé a kormány ré
széről, midőn épen a kormánypárt legjelesebb ve-
zérférfiai csak néhány nap előtt azt vitatták, hogy 
nincs egyik törvényhozásnak joga a másik tör
vényhozás kezeit megkötni. Én ugyan akkor sem 
fogadtam el ez állítást átalánosságban, mert azt 
tartottam és tartom most is, hogy minden tör
vény a jövőre alkottatik és nem a jelenre : 
hanem igen is elfogadom azt, mert a törvény 
egyenesen parancsolja , . hogy az adókérdésekben 
csak egy évre határozhasson a ház. Jelenleg a 
ház előtt van az 1868-ik évi adókivetés; tehát 
törvény szerint a jelen törvényjavaslatban a ház 
csak az 1868. év végéig határozhatja meg, hogy mi
lyen legyen a behajtandó adó és a beszedésére 
vonatkozó szabályok. [Balról helyeslés.) Ha még ez 
ülésszak alatt elő fog terjesztetni a jövő évi költ
ségvetés, a mint azt az 1848. IV-ik és 1867. X. t. 
czikkek kívánják, akkor, ha szükségesnek találja, 
majd a ház a jövő 1869. évre is kiterjesztheti; de 
hogy már jelenleg 1868 , 1869. és 1870-re is ki
terjesztessék, azt a törvény s a parlamentalis szo
kásokkal ellenkezőnek tartom. Azért ezen pontot 
oda kívánom módosítani, hogy ezen szavak: „a jövő 
1870-ik" helyett : „a folyó 1868 ik" szavak tétes
senek. I ly értelemben tett módositványomat van 
szerencsém a t. háznak benyújtani. 

Csengery Imre jegyző (olvassa Simonyi 
Ernő módositványát.) 

Ghyczy Káímán: T. ház! Azon egyik 
inditványra nézve, melyet előttem szóló t. bará
tom Simonyi Ernő tett, hogy t. i. ezen 1-ső sza

kasznak rendelete csak a folyó évre terjesztessék 
ki, szükséges megjegyeznem , hogy az adótörvé
nyekben két tárgy roegkülönböztetendő egymás
tól : az egyik vonatkozik a szabályokra, a me
lyek szerint az adók kivetése, beszedése történik ; 
a másik az adó tételének meghatározása, vagy is 
azon összeg meghatározása, mely adó fejében 
szedendő. 

Tökéletesen kezet fogok tisztelt barátommal 
abban, hogy az adótételek meghatározása, az adó 
összegének megállapítása alkotmányos fogalmak 
szerint csak egy évre, a folyó évre történhetik. 
(Átalános hdyeslés.) És e részben elég van téve t. 
barátom kivánatának, mert a törvényjavaslat 2-ik 
szakasza világosan mondja, hogy azon összegek, 
melyek földadó fejébe a szedendők, csak ez évre 
ajánltatnak meg. 

Az adó összegének meghatározásától egészen 
különböző azon szabályok megállapítása, metyek 
szerint bármely adó, különösen a földadó is sze
dendő. Ezeket, ha ingataggá nem akarjuk minden 
birtok értékét tenni, minduntalan változtatni nem 
lehet; ezeket minden évben újból változtatni a 
nemzetgazdasági fogalmakkal sem egyezik meg; 
de nem áll az sem, hogy aránytalan hosszas időkre 
kelljen kiterjeszteni a létező szabályok érvényét, 
hanem bizonyos időszakra a földadó rendszerének 
csakugyan állandónak kell lennie. [Átalános 
helyeslés) 

Én részemről, nem vonatkozva most a többi 
nyilatkozatokra, melyek itt előadattak, különö
sen csak arra óhajtok észrevételt tenni, a mit tiszt. 
Bezerédj képviselő úr előadott. 

Ha jól fogtam fel az ő előterjesztését, ő azt 
kívánja, hogy a központi bizottság által javaslott 
2-ik bekezdésében az 1-ső szakasznak a helyett : 
miszerint a minisztérium felhatalmaztatik, hogy 
a jelenleg gyakorlatban levő szabályokat az 1870. 
évi deczember 31-ig tarthassa érvényben, az mon
dassák : hogy a minisztérium ezen szabályokat ad
dig tarthassa érvényben, mig az első szakaszban 
említett kimeritő törvényjavaslatot előterjesztheti. 

Nézetem szerint ezen változtatás talán nem 
épen azon eredményt fogná szülni, melyet maga 
tisztelt barátom ezei indítványának előterjesztése 
által elérni czélozott: mert ő azt mondja először, 
hogy ha lehetséges lesz, hogy korábban is már 
kimeritő törvényjavaslat terjesztessék elő a föld
adórendszer i ránt , akkor ezen második bekez
désben kitűzött határidő miatt a törvényhozás 
nem fog ezen czélszerü javításokról korábban 
tanácskozhatni és rendelkezhetni. Ez szerintem 
nem áll: mert az utóbbi törvény mindig meg -
szünteti az előbbenit, és ha lehetséges koráb
ban már, mint ezen kitűzött határidő bekövetke
zik, javaslatot tenni a földadó czélszerü rendezése 
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iránt, a törvényhozás arról mindig szabadon ren
delkezhetik ; (Atalános helyeslés) de ha tovább azt 
mondjuk k i , hogy addig maradjanak ezen szabá
lyok érvényben, mig a minisztérium kimerítő tör
vényt fog a földadórendszer javítása iránt előter
jeszthetni, akkor bátor vagyok kérdeni t. baráto
mat: hátha még '870 . évig sem fogná a miniszté
rium előterjeszteni az óhajtott törvényjavaslatot, 
akkor a törvényhozás nem-e előre megállapította 
volna, hogy mindaddig, azon bizonytalan időig, 
azon talán sokkal hosszabb időig, mint a mely a 
törvényjavaslatban ki van tűzve, a, kérdéses sza
bályok érvényben tartassanak'? En azt hiszem, 
t. barátom, midőn korábban is óhajt rendelkezni 
a földadórendszer czélszerü megváltoztatása iránt, 
épen nem volt azon szándékban, hogy a miniszté
rium a mostani rendszernek még hosszabb ididg 
való fentartására felhatalmaztatik. (Ugy vni!) 

Tessék elhinni, t. ház, ha valamely tárgy ne
héz, a földadórendszer gyökeres megjavítása a 
legnagyobb nehézséggel jár, (Atalános helyeslés) 
mert azt nem egyedül atalános elvekből kiindulva 
kell megállapítani, hanem szükséges megismerni 
az ország különböző részeinek helybeli viszonyait. 
Ez iránt előmunkálatok és pedig nagyszerű elő
munkálatok szükségesek; (Átalá'ios helyeslés) ezt 
rövid idő alatt kimeritőleg teljesíteni nem lehet. 
És ha erre hosszabb idő fordittatik, ha azon idő 
fordittatik e czélra, melyet a törvényjavaslat fog
lal magában, nem fogom én ezen időt elvesztett
nek tekinteni, mert annál alaposabb, annál üdvö-
sebb lehet a reform, mely azon idő alatt, tervezte
tik és azután javasoltatni fog. (Atalános helyeslés.) 

Én részemről továbbá még azon véleményben 
is vagyok, hogy a törvényhozás azon jogát, mi
szerint az adókról időről időre teljes hatalommal 
rendelkezhessék, leginkább csak az által tarthatja 
fen minden alkotmányos országok példájára, hogy 
az adót, az adó behajtásának szabályait bizonyos 
időre állapítja meg; és azért igen kérem a t. há
zat, hogy akár rövidnek, akár hosszúnak méltózta
tik találni azon határidőt, melyet e tekintetben a 
pénzügyi bizottság javasolt és a központi bizottság 
elfogadott, inkább bizonyos határnapot méltóz
tassék elfogadni, mint semmi határnapot. (Atalá
nos helyeslés.) 

Ha a kérdéses szakasz szerkezetében ezen 
szakasznak két bekezdése között, a mint a köz
ponti bizottság által terveztettek, valami ellenkezés, 
valami stiláris ellenkezés tűnnék ki, akkor azon 
könnyen lehetne segíteni: jelesen azon esetre, ha 
Nyáry barátom indítványa el nem fogadtatnék, 
lehetne mondani azt, hogy az első szakaszba té
tessék be mindjárt a kérdéses határnapnak megál
lapítása. Mondassék pl, ez: „A1 minisztérium az 
adórendszernek törvényhozás utján leendő állandó 

megállapítása iránt kimerítő törvényjavaslatot fog* 
mielőbb, legfelebb 1870-ik évi deczember 31 -ikéig-
előterjeszteni." (Helyeslés.) 

Azután az én nézetem szerint következhetnék 
— azon esetre t. i., ha Nyáry Pál barátom indítvá
nya el nem fogadtatnék — azon módosítás, melyet 
Tisza László barátom terjesztett elő, s melyben ki-
mondatik, hogy még előbb is a legszembeszökőbb 
hiányok pótlása végett már a most előttünk álló leg
közelebbi megszavazásáig a jövő évi budgetnek 
némely részletes javítások a minisztérium által ter
jesztetnek elő. 

Azután következhetnék a központi bizottság 
által javaslóit második bekezdésnek körülbelül 
ekkénti fogalmazása: „Addig is a minisztérium 
felhatalmaztatik, hogy a földadó kivetésének, be
szedésének és kezelésének módjára vonatkozó, ed
dig gyakorlatban levő szabályokat, a mennyiben 
ezen és a folyó évi . . . törvényczikk által meg 
nem változtatvák, ideiglen érvényben tarthassa." 

Én részemről a földadórendszer reformjára 
vonatkozó határidőnek tekintetében hozzájárulok 
a szakasznak a szerinti megtartásához is, a mint 
eredetileg indítványozva volt. Egyébiránt ha azt 
a t. ház elfogadni nem méltóztatik,^ bátor lennék 
ezen módositványomat ajánlani. (Elénk helyeslés.) 

Lónyay Menyhért pénzügyér: T. aarátom 
Ghyczy Kárnán előadása után, ugy hiszem, fölös
leges lesz a két észrevételre és azzal kapcsolatban 
levő módositásra bővebben válaszolni. 

A Bezerédj László t. barátom által tett mó
dositásra nézve én is azon nézetben vagyok, hogy 
sokkal czélszerübb magát a határidőt a törvény
ben meghagyni, mint azt onnét kitörülni; ezen 
határidőnek fentartása azonban nem zárja ki azt, 
hogy a törvényhozás bármikor, ha czélszerünek 
véli, idő közben is intézkedéseket tehessen, s változ
tasson ott, a hol akár a törvényben, akár a sza
bályokban nevezetesb hiány mutatkozik. 

Azon javaslatra, melyet Simonyi Ernő kép
viselő lír tett, azt hiszem, nem szükséges többet 
válaszolnom, mint hivatkoznom azon fontos és ala
pos érvekre, a melyeket t. barátom Ghyczy Kál
mán hozott fel Simonyi úr ellenében. É tekintet
ben egészen egyetértek Komárom t. képviselőjé
vel, miután ugy hiszem, hogy a földadó és átalá-
han ezen adónál az adóalap megváltoztatása ne
vezetes és nagy következményeket vonna maga 
után, miután a földadó emelése vagy leszálitása 
magára a földbirtok tőke értékére van befolyással : 
szükséges ennélfogva a behozandó reformot kellő 
gonddal előkészíteni, hogy az tökéletesb és ál
landó lehessen. Meg van tehát adva a válasz Si
monyi képviselő urnák előadása lényegére. 

A mi pedig mellékes, rám czélzó észrevételeit, 
különösen az elfoglaltatásom miatt nézete szerint 
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mutatkozott mulasztásokat illet: erre megjegyzem; 
hogy habár senki sem fogja ugyan tagadhatni, 
hogy sok elfoglaltságom van, mindamellett an
nak, hogy földadóreformot nem hoztam javaslatba, 
nem ez az oka: mert vannak bizonyos kötelezett
ségek, melyek minden elfoglaltság fölött állanak 
és igy teljesitendők. Azonban miután a földadó 
minden adónemek közt a legfontosabb, a földbir
tokos és földmivelő osztály hazánkban a legneve-
zetesbb és legszámosabb, minden változás a föld 
értékére is hat : tehát a földadóreformot kellő óva
tossággal és a körülmények megfontolásával lehet 
csak és kell létesiteni. 

T. ház! Simonyi képviselő úr előadásában 
nem egyszer ismétli, mit mindent nem látott. Az 
megszokott dolog, és sokszor tapasztaljuk a poli
tikában is, hogy vannak körülmények, melyek 
bár nyiltan előttünk vannak, mégis némelyek 
nem látják, vagy nem akarják látni. Ilyen az eset 
a szabályok kérdésénél is. Többszőrei volt ugyan 
már mondva, képviselő úr is ismétlé, hogy a tör
vények végrehajtásával kapcsolatban lévő szabá
lyok nem ismeretesek, ő azokat nem látta: azért 
szükségesnek tartom megjegyezni, hogy minden 
egyes adókra vonatkozó létező szabályok annak 
idejében kőnyomatban a pénzügyi bizottsággal 
közöltettek, mi a pénzügyi bizottság jelentéséből 
is kitűnik, és minden egyes osztálynál az osztály
tanácskozások alkalmával bemutattattak. Hogy 
akkor a tisztelt képviselő úr nem látta, vagy nem 
akarta látni, arról nem tehetek, (ügy van!) 

Továbbá a t. képviselő úr azt is mondta, hogy 
az adótörvények megszavazásánál szeretné azok
nak eredményét is látni, snem tudja, mit jövedel
mezhetnek a megszavazandó adók; pedig ez az ál
talam bemutatott költségvetési előszámitásban 
részletesen van előszámolva. Hogy az államkölt
ségvetést nem látta képviselő úr, nagyon sajná
lom ; azonban már harmad fél, sőt majdnem há
rom hónapja, hogy a remélhető bevételeket és 
minden minisztériumra nézve az előszámitott kia
dásokat a lehető legnagyobb részletezéssel előter
jesztettem. Hogy a t. képviselő úr mindamellett ezt 
nem látta, arról sem tehetek. (Derültség.) 

A harmadik tárgyra nézve, melyet nem látott, 
de látni óhajtana képviselő úr, úgymint a múlt évi 
számadások előterjesztésére nézve, bátor vagyok fel
kérni őt, hogy az általa idézett, a számadások elő
terjesztéséről szóló törvényczikket méltóztassék 
megnézni: abban nyiltan és határozottan ki van 
fejezve, hogy az elmúlt évről a berekesztett szá
madások terjesztessenek elő. Magam is azon né
zetben vagyok, hogy alkotmányos felelős kormány
zati rendszerrel az egyezik meg, hogy a beterjesztett 
számadások az elmúlt évről mindig a maga ide
jében terjesztessenek a törvényhozás elé oly mó-

| don, hogy az évi költségvetés megállapitása alkal
mával azok eredményei tekintetbe vehetők legye
nek. Ezt igy értvén, főbb gondjaim közé tartozott 
az államszámvevőséget akkép rendezni s az 
államkönyvezést oly alapon és módon létesiteni, 
hogy rendesen az elmúlt évnek számadásai a követ
kező év első fe'ében mindig berekeszthetők legye
nek. S ámbár ezen évben a könyvezést megneheziti 
az, hogy a rendes budgetnek megszavazása nem a 
kellő időben történik s azon szabatos és rendes 
eljárás, mely jövőre minden esetre életbe fog lép-
tettetni, még a jelen évben nem létesittethetik: 
mindamellett jelenthetem a t. háznak, hogy a jelen 
évi kiadásokra nézve a számvitel akkép van ren
dezve, hogy a jövő évnek első felében azok telje
sen berekeszthetők és a jövő év második felében 
a törvényhozás elé kellő időben terjeszthetők le
gyenek. Az év lejárta után az államszámadáso
kat azonnal beterjeszteni azért nem lehet, mert 
a ki a pénzügyi kezeléssel csak némileg ismere
tes, az, s valószínűleg a t. képviselő úr is, tudni 
fogja, hogy vannak nevezetes tételek, melyek bi-

| zonyos czimek alatt ezen évre szavaztattak meg, 
de a melyeknek kiadása a másik évnek néhány 
első hónapjára átmegyen. De azt hiszem, ha 
élünk és nekem lenne szerencsém e tárcza terheit 
tovább is vinni, a t. képviselő úr meg fogja látni, 
hogy a törvénynek teljesen elég fog tétetni. 

Egyébiránt a mi a múlt évi számadásokat illeti, 
e tekintetben jelenthetem, hogy a minisztérium 
részéről minden intézkedés meg van téve ÍIZ iránt, 
hogy ezen számadások is mihelyt az adatok ren
delkezésemre lesznek, elő fognak a törvényhozás
nak terjesztetni. Ezekre nézve megjegyzem, hogy 
az összeállítás nagyobb nehézséggel jár, miután a 
múlt évnek első pár hónapjában, mielőtt az alkot
mányos kezelés bekövetkezett, a pénzügyek Bécs
ből intéztettek, sőt az egész múlt év folytán a 
számolás minden legkisebb részletére nézve tel
jesen el nem különittethetett; továbbá hivatko
zom a törvényre, mely szerint bizonyos viszonyos 
követelések még előbb leszámitandók a másik 
minisztériummal a kölcsönösen megállapítandó 
leszámolási elvek szerint: mind ez pedig bizonyos 
időt igényel. Egyedül ez az oka, hogy a múlt 
évi számadások még elő nem terjesztethettek. 
Egyébiránt remélem , a t. képviselő úr meg van 
arról győződve, hogy a minisztérium nem csak 
ezen tárgyban, hanem minden más tárgyban is 
mindig igyekezni fog a törvényeknek szorosan 
eleget tenni. (Helyeslés ajobh oldalon.) 

T. ház! Mielőtt némelyeket megjegyeznék 
azokra nézve, miket t. barátom Nyáry Pál kép
viselő úr felhozott, miután Zichy Nándor képviselő 
úr hozzám egyenesen kérdést intézett, engedje 
meg, hogy ezen kérdésre válaszolhassak. (Halljuk!) 
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Gr. Zichy tőlem felvilágosítást kér oly tárgyra 
nézve, melyre, miután feltételezem, hogy a létező 
adórendszert tanulmányozta, maga adhatna ma
gának felvilágosítást. Nem csak a tiszta jövede
lem alapján behozott, de minden más alapon beho
zott földadónál állandóan felállított elv az, hogy 
a tiszta jövedelem kiszámításánál felvett azon mi-
velési alap, mely az adókataster behozatala al
kalmával találtatott, mindaddig, mig uj kataster 
nem készül, változatlanul marad ; tehát a mivelés 
változtatása adóemelést nem eredményezhet. Ez 
átalános elv, melyet egyébiránt maga a törvény
javaslat is kifejez. Tehát a választ maga a törvény
javaslat megadja, midőn igy szól: „a fenálló föld
sorozati munkálatban kimutatott egész évi tiszta 
jövedelemnek" . . . stb. Tehát azon kulcs, mely 
a földadó sorozatának munkálata által meg volt 
állapítva, a jelen évi adókivetés alkalmával vál
tozás alá nem jöhet. 

Azon kérdésre : ha valaki a Kiirtott erdők terü
letét szántófölddé alakitja, megváltozik-e az adó
tétel ? meg van felelve az adott felvilágosítás által. 
Egyébiránt hivatkozom arra, hogy maga a tapasz
talás is tanusitotta, hogy ily esetekben emelés nem 
történt, mert a tiszta jövedelem nem bizonyos te
rületre, hanem összevéve a birtokos birtokát, az 
akkor fenálló mivelési ágak szerint vettetett k i , s 
ez másképen nem is lehet. 

T. ház! Bármikor alapitsunk meg állandó 
katasztert, a mig ezen kataszter törvény szerint 
fenáll, azon idő közben változtatni nem lehet, sőt 
veszélyes is lenne. Veszélyes azért, mert átalában 
fenálló elv minden, nem csak alkotmányos, de más 
rendes pénzügyi kezeléssel bíró országban is, rypgy 
nem czélszerü a mivelési ágakban a szorgalom 
által támadt változásokat idő közben újra meg
adóztatni, mert az által egyenesen a szorgalom és 
igyekezet sújtatnék. (Hehjeslés jobbról.) Ezen elv 
áll fen jelenleg nálunk is, és ezen elvet megvál
toztatni fontos nemzetgazdasági s pénzügyi érde
kéje tiltják. 

Egyébiránt, t. ház, nem árt. ha ez alkalom
mal az ideiglenes adó-rectificatiókat illetőleg egy 
pár példát idézek. 

Nem akarok arról szólani, vajon a behozott 
adórendszer, ugy a mint behozatott, czólszerü-e 
vagy nem? E tekintetben osztozom Nyáry Pál 
képviselőtársam azon nézetében, hogy annak sok 
hiánya van, sok egyenetlenségre ad alkalmat, s 
bizonyára a törvényhozás első feladatai közé tarto-
aik az, hogy azt a dolog természete és a viszo
nyok szerint megváltoztassuk ; azonban azt egyes 
birtokos reclamatiójára megváltoztatni idő közben 
csak rosa következésü 'lenne, s részben igazságta
lanságot foglalna magában. Miért ? Mert ha meg
engedjük, hogy magát az alapot, a jövedelmi ki

számítást, különösen magánosok kérelme alapján, 
megváltoztassuk, bizonyára akkor fogják ezen 
megváltoztatást az egyesek kérni, midőn kilátásuk 
leend, hivatkozva egyes szakaszokra , azok alkal
mazása által az adót leebb szállithatni. I ly eljárást 
sikerrel keresztül vinni lehet egyes vagyonosb 
adózóknak; de az adózók nagy többsége ily recla-
matiókat keresztülvibetni nem remélvén, nem fog 
reclamálhatni, s igy az egyeseknek netán adott 
kedvezmény az adóalapot fogná egyenetlenül le
szállítani. 

Elismerem, hogy vannak bizonyos mivelési 
ágak, i genek az erdők, melyek aránytalanul van
nak terhelve, és — ámbár nem tartom muhbMlanul 
szükségesnek azt, mit Tisza László képviselőtár
sam indítványozott, hogy t. i. már most imperati-
ve tegyük be azon kötelezettséget a törvénybe, 
hogy a jövő évi budget alkalmával már az ilyen 
kivételes szabályokat és kivételes javításokat a 
minisztérium megtegyen — miután a miniszternek 
ugy is kötelességében áll e fontos tárgyat tanul
mányoznia, s ott, a hol szükséges, idő közben is 
javításokat életbe léptetni s javaslatba hozni : a 
minisztérium a legkirívóbb hiányokra nézve idő 
közben is meg fogja tenni a javaslatot; de méltóz
tassanak felvenni, mi lett volna a következése — 
most is képes lennék példát mondani — annak, 
ha a minisztérium, minekelőtte a törvényhozás 
részletesen intézkedik, már egyesek reclamatióit 
tárgyaltatja s kivételes esetekben az adóalapot 
megváltoztatja , osztogatva kedvezéseket azoknak, 
kik azokat kérik, holott sokan, kik jobban terhelve 
vannak, mert nem kérték, még inkább terheltet
nének ? 

Ámbár Nyáry Pál t. barátom azt állitá, hogy 
a jelenleg létező adótételek ijesztők és elviselhe
tetlenek : engedje meg, hogy ámbár magam is sú
lyosaknak és terhesnek tartom, de nem tarthatom 
sem ijesztőknek, sem elviselhetetleneknek, mert a 
katastralis tiszta jövedelem után 30 százalékra van 
az adó kiszabva. (Közbeszólás: 2 9 r í / l o s '•) Igen, a 
jelenlegi adótétel 29 ?V l 0 o ; de a 30 száialékhos 
hiányzó tört szám oly csekély, hogy bátran említ
hetem a kerek számot. Az adótétel magában véve » 
hasonlítva más nemzetek földadótételeihes bizo
nyára igen súlyos és igen terhes; hanem tekin
tetbe vévén az egyes vidékekről sierzett adatokat, 
melyek leginkább az egyes vidékek bérleti téte
leire és a földbirtok eladási árára vonatkoznak, 
mely adatok legbiztosabban mutatják a jövedelem 
átlagát: azon tapasztalásra jutottam, hogy az adó
nak kivetési kulcsa, illetőleg a tiszta jövedelem 
kiszámitása tekintetében vannak egyes vidékek, 
hol a tiszta jövedelem csakugyan megközelíti a 
katastralis becsű szerint felvett jövedelmet; de az 
ország legnagyobb résgében a katastralis tiszta 
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jövedelem a valóságoshoz képest nevezetesen alan
tabb áll. 

De visszatérek arra a kivánságra, a melyet 
Zichy Nándor képviselő úr, ugy látszik, indítvá
nya által elérni kivan. O t. i. kivánja, hogy mind
addig, mig törvényhozás által a földadónak a ka-
tastert illetőleg annak kivetési kulcsa végleg és 
rendszeresen megállapittatik, addig is engedtessék 
meg egyes birtokosoknak és egyes községeknek 
reclamatiókat tenni a tiszta jövedelem kiszámitása 
ellen. U g y hiszem, indítványának ez fő iránya. 

Ha ez fő iránya, és ha a t. ház ezt el akarná 
fogadni, akkor azon észrevételem van, hogy ha 
megengedjük azt, hogy reelamatio történjék egye
sek részéről. akkor az osztó igazság azt kivánja, 
hogy adassék meg az államnak is hasonló jog, 
hogy t. i. ott, hol a tiszta jövedelem igen alant 
számíttatott ki, az állam is reclamálhasson. 

Második észrevételem az, hogy midőn ezen 
földadósorozati munkálat behozatott — nem szó
lok arról, jól vagy roszul jártak-e el — egy záros 
határidő volt kitűzve, mely alatt reclamatióit min
denki beadhatta, s bizonyos határidő alatt mind 
ezen reclamatiók véglegesen elintéztettek. 

Egyébiránt szabad legyen e tekintetben meg
jegyeznem, hogy a reclama'iók bevégezte után 
ujabb reclamatiók a tiszta jövedelem kiszámítá
sára nézve nem voltak megengedve ; de körülbelül 
6 — 7 év óta egyesek kérvényei tekintetbe vétet
tek, s különösen szakavatott, elébb az adó megál
lapításával foglalkozott hivatalnokok csináltak 
magoknak ebből keresetet, s egyes nagyobb bir
tokosnak eszközöltek is leszállításokat. Miután a 
pénzügyminisztériumot átvettem, azon meggyőző
désre jöttem, hogy az ily kivételes eljárások enge
délyezésének következése káros magára az adó
alapra ; ennélfogva kötelességemnek ismertem 
még a múlt évben egy rendeletet kiadni, miszerint 
ilyen egyesek kérvényére kivételesen engedélye
zendő leszállítások csupán csak azon esetekben 
engedhetők meg, melyek a most benyújtott tör
vényjavaslat szerint is lehetségesek. Tettem pedig 
ezt, mert saját tapasztalásból tudtam és mondha
tom most is, hogy ezen ujabb leszállítások nem 
annyira a valóságos tiszta jövedelmen, mint az 
adóprovisorium rendszabályainak kedvezőbb kité
telén alapulnak. így példáid a dunántúli kerület
ben Eisenbart nevezetű úr foglalkozik ezzel, s 
épen a Zichy család birtokadójából nevezetes le
szállításokat is eszközölt az előbbi időkben. Megle
het, hogy sok alapos oka van a provisorium sza
bályai szerint reelamálni; de kivételes megenge
dése ily reclamatióknak az adóalapot nevezetesen 
csökkenthetné. í gy tul a Dunán egy 11 községre 
terjedő uradalomban kívántatik a tiszta jövedelem
nek 160,000 forinttal való leszállítása, még pedig 

visszahatóíag 1853-ig; ennélfogva csak ersen egy 
esetben a kincstár 400,000 forintban károsulna, a 
birtokos pedig ugyanannyit nyerne. 

Mindezt átalában csak azért említem, hogy 
veszedelmes eljárás volna, ha tárt és széles kaput 
nyitnánk annak, hogy a tiszta jövedelem kivetése 
ellen — mi ugy is csak provisorius — mostidőköd-
leg reclamatiók tétethessenek. Mert mi lenne ennek 
következése? Az, a mi volt múltévekben: hogy 
egyes nagyobb birtokosok, kiké tekintetben ügye
sen tudnának eljárni, kivihetnék a reclamatiókat, 
az ország legnagyobb része pedig, a szegény nép 
ez által terheltetnék, mert ha az adóalap itt le
szállíthatnék, csakugyan azokra kellene róni. {Elénk 
helyeslés.) 

Ha még azzal hízeleghetnék magamnak, 
hogy a t. ház emlékezni méltóztatik azokra, mi
ket ezelőtt 2 72 hónappal az államköltségvetés be
nyújtása alkalmával bátor voltam mondani, ha 
azokra hivatkozhatom, ugy hiszem, nem szükséges 
bővebben indokolnom azon álláspontot, melyet én 
a íöldadóra nézve elfoglalok. Csak azt jegyzem 
meg, t, ház , hogy azon meggyőződésben vagyok, 
mint ezt akkor is kijelentem, hogy minden adó 
közül bizonyára a földadó az, mely a legterhe-
sebb; azon meggyőződésben vagyok, hogy mind 
azon adónemek között , melyeknél reformok 
behozatala mindenek előtt szükséges, első he
lyen áll a földadó; de más részről megjegyeztem 
azt is, és most sem lehetek más véleményen, hogy 
miután törvényhozásunknak pénzügyi tekintetben 
feladata az, hogy saját államháztartását ugy ren
dezze, hogy jövedelmeivel költségeit képes legyen 
fedezni, ennélfogva, bár mennyire kivánatos lenne, 
a mostani körülmények között a földadót leszállí
tani nem lehet; holott, ha — ismét hivatkozva 
az akkor mondottakra — ha egyszer — s ugy hi
szem, rövid idő múlva — megszavaztatnak mind
azon törvények, melyek az adók rendszeres be
hajtása iránt s a közterhek rendesebb felosztá
sára általam beterjesztettek, s kellő takarékosak 
leszünk a kiadásoknál, oly eredmények állhatnak 
elő, hogy tán be sem várva az 1870. évet, mint 
Ghyczy Kálmán barátom mondotta, már előbb is 
azon örvendetes helyzetben lehet a kormány, hogy 
e legnagyobb teherre, t. i. a földadóra nézve, ha
bár csekélyebb összegben, maga tehet a leszállí
tásra javaslatot. 

Teljesen osztozom Nyáry Pál képviselő úr 
azon nézetében, hogy azon terheket, melyeket a 
földbirtok visel, csak akkor fogjuk kellőleg meg
győzhetni, ha mind az, mi a földmivelés fölvirág
zására befolyással van, mint hitelintézmények ter
jedése, többek közt a földhitelintézeti hitelezések, 
továbbá mind az létcsittethetik, mi a gyár- és kéz
műipart virágzó állapotba helyezendi; azonban. 
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hogy ez állapot bekövetkezzék, hogy t. i. a föld
birtoknak hitele legyen — s már most is mint elő-
nyös haladást emiithetem, hogy a magyar földhitel
intézetnek 5 V2 százalékos zálogjegyei 93-an álla
nak — hogy tehát átalában az ipar és földmivelés 
gyors virágzásnak induljon, és hogy az b ;ztos 
alapra fektettessék, és anyagi jóllét felvirágozhas
sák, mind ennek elérésére biztosan csak egy esz
köz vezet: a rendes államháztartás, a deficit nél
küli kormányzás. Ezen czélnak elérésére pedig 
mindenekfelett megkívántatik , hogy az állam 
jövedelmei kiadásaival arányban legyenek: s 
ezt az adórendszer ezélszerü és lépcsőzetes kifej
tése által fogjuk elérni. Leszállíthatjuk a föld
adót az adók ezélszerü és rendes kezelése, a köz
terhek igazságosabb felosztása folytán. 

Miután tehát, t. ház, ugy látom, hogy mind
azon módositványok, melyek tétettek, lényegesen 
nem változtatják az 1. szakasz értelmét, s minden
ki óhajtja, hogy a földadónál is a ezélszerü refor
mok mielőbb behozassanak: kérem a házat, hogy 
a szerkezetet, a mint van, elfogadni méltóztassék. 
(Zajos helyeslés.) 

Szontagh P á l (nógrádi) : T. ház! Szem előtt 
akarom tartani igen t. elnök úr intését, hogy szo
rosan a tárgyinál maradjunk vitatkozásainkban. 
(Fölkiáltások: Hiszen már be van fejezve !) 

Azt hiszem, hogy a Simonyi Ernő képviselő
társam által felhozott kérdés a szabályok közlésére 
nézve igenis szorosan a tárgyhoz tartozik, és hogy 
valahára itt az ideje, hogy mindnyájunknak tiszta 
bor öntessék poharába: miben van ezen szabályok 
kérdése? különösen pedig azon tekintetből, mert 
többször hallottam már haugsulyoztatni, hogy 
ezen szabályok annak idején közöltettek. Közöl
tettek — kivel ? közöltettek e átalánosan minden 
egyes képviselővel, vagy közöltettek-e bizonyos 
képviselőkkel ? Mindenki, ki a pénzügyi bizottság 
tagja volt, emlékezni fog, hogy egy igen t. tagjá
nak gyakori és ismételt, és lehet mondani, a nyug
talansággal határos sürgetéseire, közöltettek elő
ször a fémjelzési törvényjavaslatra vonatkozó sza
bályok, és az azon napot megelőző napon, melyen 
a pénzügyi bizottság az indirect adókra vonatkozó 
törvényjavaslatokat beadta, közöltettek 2, megle
het 3, az indirect adókra vonatkozó efféle szabá
lyok. Közöltettek ezen szabályok kőnyomatban, 
bizonyos adónemekre nézve; a bélyegadóról szóló 
törvényjavaslatra vonatkozó szabályok pedig 
egyetlen egy példányban, a „Reichs-Gesetzblatt"-
ból kiszedve, egy vastag kötetben terjesztettek elő. 
Hogy ez közlés-e? méltóztassék a t .ház megítélni; 
közlés-e oly értelemben, hogy ezen szabályok át-
tanulmányoztathattak volna az egyes bizottságok 
tagjai, annál inkább pedig az országgyűlés összes 
tagjai által? méltóztassanak erről magoknak hatá

rozott fogalmat képzelni; én pusziáüa tények elő-
sorolására kívántam szorítkozni, épen csak annál-

| fogva, mert több izben hangsulyoztatott azon szó, 
i ü o g y annak idején közöltettek ezen szabályok. 

(Helyslés a bal oldalon. Szavazzunk !) 
j ' Zichy Sándor gr.: T. ház ! (Halljuk.') Kér-
| dést intéztem a pénzügyminiszter úrhoz. Feleleté-
i bői azt értettem meg, hogy az általam hozzá inté-
! zett kérdést nem értette. En azt kérdeztem: vajon 

szigorúan a mellett maradunk-e, hogy mikor ki-
mondatik: neked ennyi a tiszta jövedelmed a föld
adókataszter szerint; ennyi százalék az adó ; eny-
nyit fogsz portiót fizetni: vajon ez-e azon elv, 
melyet azon kifejezés alatt értünk: „a földadó ki
vetésének módja?" Ezen elvet világosabbá tenni 
kívánatos; hogy miért? azt majd a következő sza
kaszok vitatásában fogom felderíteni. 

A pénzügyminiszter úr nyilatkozatának egyik 
részéből azt értettem, hogy ő a jelenlegi tiszta jö
vedelmet sehol és semmiben nem akarja változ
tatni ; itt tehát azon esetekben lesz a változtatás
nak helye, hol az ezen törvény által megadatott. 
Én ennél többet nem kérdeztem. 

Pénzügyminiszter úr oda mutatott, mintha 
nekem ezen kérdésben egyéni érdekem volna. Az 
hiszem, nincs oly törvény, melyben valamely ho 
polgárnak egyéni érdeke nem volna; és ha egyé 
érdek létezése a képviselő száját becsukhatná, ug 
hiszem, bajos volna birmeiy kérdéshez is szólan 
(Helyeslés a szélső bal oldalon.) Én részemről azt hi 
szem, hogy az egoismus nem létét az által bizonyí
tom be leginkább, ha elfogulatlanul szólok a dolog
hoz akkor is, mikor érdekem van benne, tekintet 
nélkül arra, hogy ezen érdek jobbról vagy balról 
érintetik. (Zaj.) 

E l n ö k : A tárgyalás alatt levő törvényjavas
lat első szakaszát a központi bizottság erre vonat
kozó javaslatával elfogadja-e a t. ház vagy nem ? 
Méltóztassanak azok, kik elfogadják a törvényja
vaslat első szakaszát a központi bizottság erre vo
natkozó javaslatával, felállani. (Megtörténik.) A 
többség e törvényjavaslatnak első szakaszát a köz
ponti bizottság erre vonatkozó javaslatával elfo
gadván, e szerint a beadott módositások mel
lőztetnek. 

Következik a második szakasz tárgyalása. 
Mihályi Péter jegyző (olvassa a 2-dik 

szaka,sz>.) 
Z i c h y Antal e l ő a d ó : A központi bizottság

nak nincs észrevétele. 
StefanideSZ H e n r i k : Midőn ezen szakasz

nál felszólalok, azon czélból teszem, hogy egymó-
dositványt terjeszszek elő, melyben kérem, misze
rint az Erdélyben megállapított arány Árva me
gyére is kiterjesztessék. S midőn ezt teszem, nem 

' hiszem, hogy legyen a házban, ki azzal vádolna. 
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miszerint privilégiumban akarom Árva megyét 
részesittetni: mert ha csak a viz és levegő élvezetét 
és a permanens Ínséget privilégiumnak nem veszi 
a t. ház, más privilégiuma Árva magyének csak
ugyan nincs. Azon netaláni ellenvetés ellenében, 
miszerint ugy is igen csekély arányban vétetett a 
jövedelem, csak azon csekély észrevételem van, 
hogy nem az fizet sok adót, a ki sok jövedelem 
után fizeti azt, hanem az, ki bár semmi jövedelme 
sincs és meg sem élhet, mégis tartozik fizetni. Azon 
lehető ellenvetés ellenében pedig, hogy Erdélyben 
más érdekek vétettek figyelembe, nem akarok pár
huzamot húzni Erdély és Árva megye között; csak 
azt jegyzem meg, miszerint ha veszszük csak a 
marhatenyésztést, mely Erdélyben még is kiváló 
tárgyát képezi a vagyonnak, ez Árvában nem lé
tezik, mert ott a uépnek legelője nincsen, mert 
az a szükséges legelőt drága pénzen az uradalom
tól tartozik bérbe venni. Én, t. ház, az egyenlő 
teherviselés mellett vagyok, és jogosnak ismerem, 
miszerint a jövedelem szerint vettessék ki az adó ; 
de vettessék csakugyan a jövedelem szerint: mert, t. 
ház, ha figyelembe veszszük azon körülményt, mi
szerint Árvának igen sok községe oly nyomorult 
helyzetben van, miszerint egyedüli termény ét, a za
bot, igen sokszor hó lepi el, úgy hogy a hó alól 
kénytelenek aztán azt, mint a kendert kézzel ki
tépni : azt hiszem, nem fogják azt mondani, hogy 
ott a földből jövedelem van ; már pedig akkor, ha 
a jövedelem szerint vettetik ki az adó, nem lehet 
azon elvből kiindulni, mint a német comissáriusok 
td ték , miszerint kell, hogy mindenkinek jöve
delme legyen, mert nem hitték, hogy az ország
ban olyan vidék legyen, melynek jövedelme ne 
legyen, Csak egy körülményt hozok még fel. Pró
báltak a mi felső vidékünkön rozsot termelni; én au
gusztus 5-én jártam ott, és akkor a rozs még vi
rágzott: képzelhetni, hogy milyen jövedelemnek 
nézett gazdája elébe, és adóját fizetni tartozik még 
is. Kérem, t. ház, én tudom, hogy az adókatastert 
nem lehet most hamarjában megváltoztatni; azt is 
óhajtom, hogy a jövedelem szerint egyforma 
arányban fizessen kiki; de a valódi jövedelem után : 
s épen azért, miután az adókatastert mostmódosi-
tani, változtatni nem lehet, én nem is akarom ezt 
kivánni; de óhajtom, hogy azon méltányos eljárás
ban részesüljön Árva megye, hogy addig is, míg 
rajta egy igazságos adókataster behozatala által 
segítve lesz, olyan arányban vettessék ki reá az 
adó, mint az Erdélyben történik. Én tehát e tekin
tetben egy módositványt vagyok bátor tenni, és 
kérem a t. házat, hogy a dolgot komolyan vegye, 
és Árvának szomorú helyzetét tekintetbe véve. 
módositványomat elfogadni méltóztassék. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa Stefanidesz 
Henrik módositványút) : „A 2-ik szakasz 3-ik sorá-
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i ban ezen szóután: „Magyarországban," tétessék : 
„Árva megye kivételével;* az ötödik sorban 
„29.76" után tétessék: „Árva megyében állami adó 
fejében 13, foldtehermentesitési járulék fejében 9. 
összesen tehát 22 százalékában állapittatik meg," 

Zmeskál Mór : T. ház ! Ha csakugyan fe
dezni kell a szükségletet, ha ezt csakugyan köve
telik az állam szükségletei: véleményem szerint 
azon kedvezményt, mely a 2-ik szakaszban foglal -
tátik s mely Erdélyre vonatkozik, Árvára is kiter
jeszteni kegyeskedjék. Nem hiszem, t. ház, hogy 
Erdélynek, egész Erdélynek egy kerülete is volna, 
melyről a természet oly mostohán gondosko
dott volna, mint Árváról. Árva megyének földje 
átalán igen rosz; klimája igen hideg: annyira, 
hogy a gabona ritkán érik meg; ha megérik, 
októberben történik az, s igy a termés igen sokáig 
fekszik a mezőn. S midőn igy alá van vetve az ido-
viszontagságoknak, alá van vetve az elementáris 
károk veszedelmének : megbocsáthatlan az, hogy 
Árva megye a földadóra nézve egy kategóriában 
áll Pest megyével. Tegye kiki kezét szivére, s kény
telen lesz bevallani,hogy alegislatio legszebb fel
adata, hogy e bajon segítsen. Higye el a t. ház, 
hogy Árvának szegény lakosai pártolást érde
melnek, nem pedig nagy adókivetést, hogy az irtó
zatos kopár vidéket a czivilizatio érdekében bené
pesítették. (Helyeslés.) Én tehát bátor vagyok a t. 
házat fölkérni, az Isten szent igazsága nevében 
felkérni, hogy, ha többet nem érhetek el, legalább 
azon kedvezményt, mely a 2-ik szakaszban fog
laltatik, s mely Erdélyben a földadóra vonatkozik. 
Árvára is kiterjeszteni kegyeskedjék ; minthogy 
pedig azt hiszem, hogy Stefanidesz Henrik épen 
előbb felolvasott módositványi javaslatában nincs 
az. a mit én szintén feltettem, annál fogva bátor 
vagyok szintén részemről egy módositványt a t. 
bíznak benyújtani. 

Mihályi Pé ter j e g y z ő (olvassa Zmeskál Már 
módositványút) : „Miután átalánosan tudva ^vau. 
hogy Árva megye egész Magyarország legszegé
nyebb megyéje mostoha fekvésénél fogva ; de 
tudva van az is, hogy rósz, kopár földjenagy rész
ben haszonnal nem mivelhető; tekintettel továbbá 
arra, hogy kedvezőtlen éghajlata bármily növé
nyek kifejlésére igen nyomasztólag ha t : figyelem
mel mindezekre, a 2-ik szakaszban foglalt kedvez 
ménv, melv Erdélvre vonatkozik, ezennel Árva 
megyére is kiterjesztetik." 

Tisza Lász ló : T. ház! Midőn az előttem 
levő törvényjavaslat 2-ik szakaszához szólok, bá
tor vagyok előre kijelenteni, hogy intézkedéseit. 
ugy a mint azok jelenleg meg vannak állapítva. 
kénytelen vagyok helybenhagyni; kénytelen va
gyok — e5szóval élek — mert kénytelenség az, a mi 
felszólalásra késztet. Most először van adófeleme-

3í) 
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lésről szó az egyenes adónál, s ez adófelemelés az | 
országnak épen ama Királyhágón túl levő kerüle
tét illeti, a melynek körülményei ezt talán legke-
vésbbé látszanak igazolni. Megnyugszom azonban 
a törvényjavaslat ezen intézkedésében, mert kény
telen vagyok átlátni a központi bizottság szavai 
szerint azt, miszerint ez csak a parancsoló szükség 
igénylése következtében történik. 

Midőn azonban megnyugszom abban, hogy 
az úrbéri kártalanítási pótlék a királyhágóntúli 
kerületben is 9 % legyen, kötelességemnek tartom 
figyelmeztetni a t. házat egy más parancsoló szük
ségre, a mely abból áll, hogy hazánknak ama ke
rülete — melynek a nehéz napokban szenvedéseire 
fátyolt akarok borítani, melynek anyagi elmara
dottságát nem emlitem fel, nem akarva bővebben 
kiterjeszkedni arra, miszerint épen ezen ország
részben lett volna ama nehéz napok elmúlása után 
legelső szükség, hogy a birtokosok a kellő befek
tetéseket j'ószágaikba megtehessék — (Igaz •) kapja 
meg végre úrbéri kártalanítását: mert ez hazánk
nak egyetlen része, melyben a birtokosok máig 
sem kapták kézhez földtehermentési kárpótlásu
kat, s mely most e szakasznál fogva nagyobb adó
val terheltetik. 

E tárgyban, t. ház, e törvényben intézkedni 
nézetem szerint nem lehet; nem is az tehát kéré
sem a t. házhoz, hogy Erdélynek vagy helyeseb
ben hazánk királyhágóntuli kerületének ama ne
vezetes fájdalma orvoslást ezen törvényczikk által 
nyerjen ; kérésem csak az, hogy indokából ezen 
törvényczikknek, melyben Erdélyre nézve az úr
béri kárpótlási százalék a magyarországival egyen
lősittettik, mondassék ki a t. ház által azon óhaj
tás, hogy Erdély viszonyai az úrbéri kárpótlás 
valóságos megkapása szempontjából is azonosit-
tassanak a haza többi részeiével. 

Ebből kifolyólag, bátor vagyok a következő 
határozati javaslatot a t. ház figyelmébe és mél
tánylásába ajánlani. (Halljuk ! Olvassa :) „Határo
zati javaslat a királyhágóntuli részek úrbéri kár
mentesítése pótlékának a földadóra vonatkozó tör
vényjavaslat 2-ik szakaszában elhatározott fel
emeltetése indokából. Felhívja ezennel a kép
viselőház a minisztériumot erélyes intézkedésre a 
végett, hogy az úrbéri kártalanitás munkája, az 
államkötvényeknek kiadása végre az országnak 
királyhágóntuli részeiben is vitessék keresztül 
minden fokozatain és minél előbb fejeztessék be." 
(Helyeslés.) 

Ezen határozatot, t. ház ! hosszasan indokol
nom, azt hiszem, nem szükséges. 

Igen sok ellenvetés tétethetnék ellene különö
sen azon szempontból, hogy az erdélyi urbarialis 
viszonyok nehezebbek, ott ezen körülmények fejlet
lenebbek, hogy Erdély a kártalanítási összegekkel 
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talán még most is hátrányban van. Mindezekkel 
szemben, t. ház! csak kettőt bátorkodom megje
gyezni : egyik az, hogy Erdély adóképtelen
ségének, ha e szóval akarunk élni, egyik fő oka 
épen az, hogy ama legtöbbet szenvedett országo-
rész mindenek közt legutoljára kapja meg a kár
talanítást, melynek alapján anyagilag felemelked
hetett volna; és másodszor azt vagyok bátor meg
jegyezni, hogy tudom , hogy a királyhágóntuli 
kerület úrbéri viszonyai súlyosabbak, rendezet
lenebbek, mint az ország egyéb részeiben levők, 
de egyszersmind ki kell mondanom azon meggyő
ződésemet is, hogy az úrbéri kárpótlás ki nem ada-
tásának oka a múlt kormány alatt nem az volt, 
hanem az, a mit egy épen most vizsgálat alatt álló, 
botrányosan nevezetes ügy bizonyosan be fog iga
zolni, hogj^ ez országrész kárára, hivatalnokok és 
nem hivatalnokok, egyesek akarták húzni halasz-
tatni e kártalanítási ügyet, azért, hogy ők ezen 
czim és ürügy alatt az országot minél inkább ki-
pióczázhassák. 

Miután remélni lehet, hogy ezen körülmény 
jövőre nem fog fenállani, bátor vagyok ezennel 
határozati javaslatomat a t. háznak benyújtani 
azon meggyőződéssel, hogy e javaslat elfogadásá
ban maga a magas kormány is semmi alienumot 
látni nem fog. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
A mi az erdélyi úrbéri kárpótlásokat illeti, erre 
nézve a minisztérium részéről meg van téve mind
azon intézkedés, mi azok gyorsítását, siettetését 
eszközölheti. Kétszerezve vannak úgyszólván azon 
hatóságok, melyek azzal foglalkoznak, és bizonyá
ra nem a magyar minisztérium hibája . . . 

Tisza László: Ezt nem is állítottam ! 
Lónyay Menyhért pénzügyminiszter:... 

és mulasztása, hogy ez még eddig be nem fejezte
tett. Az intézkedések meg vannak téve, és ugy hi
szem, egy év múlva teljesen be lesz ez fejezve ; éá 
e részben akár méltóztatnak határozatot hozni, 
akár nem, a minisztérium mindenesetre teljesíteni 
fogja kötelességet. (Atalános tetszés.) 

V á l l y i János : Midőn a t. képviselőház a 
jelen költségvetés tárgyalása alkalmával azon kö
vetendő utat méltóztatott választani, hogy előbb a 
jövedelem kiszámítása, illetőleg megállapítása 
terére lépjen, veszem magamnak azon szabadsá
got, hogy ezen 2-ik szakaszra nézve módositványt 
terjeszthessek elő; tehessem pedig ezt azért, mert 
kétségtelen az, hogy ezen második szakaszban 
megállapított földteher oly magas, melyhez ha
sonló más államokban nem található, többszörösen 
elismervén e házban ugy a jobb, mint a bal ol
dalról több képvistdőtársam, hogy ez már oly ma
gas, mely valóban elviselhetlen és magát a tőkét 
támadja meg. Allamgazdaságilag nem helyesel-
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hető, midőn oly adó állapittatik meg, mely által 
már az egyes állampolgárnak nem is jövedelméből, 
hanem tőkéjéből kívántatik az államszükségek 
fedezésére rész. Helyeselhető csak azon adóztatási 
rendszer, mely mellett egyedül és kizárólag a jö
vedelemből vétetik, legyen az bár több vagy ke
vesebb, az állam szükségei fedezésére, rész. Itt 
azonban megforditva áll a dolog, a mint már édes 
mindnyájan tudjuk, s azt fölösleges is volna talán 
hosszasan indokolni, hogy itt már a terhek túlha
ladják a jövedelmet. Itt nagy részben a tőke tá-
madtatik meg. 

Én nem akarok részletes kivételeket, mint 
némely oldalról módositások által czéloztatik, ha
nem átalánosságban az egész hazára nézve kivá-
nom módositványomat beadni. 

Ha már elébb a t. ház által a kiadások meg 
lettek volna állapítva, akkor talán inkább lettem 
volna visszatartásra utalva, mertmegállapittatván 
már a mulhatlanul fedezendő szükséglet , némi 
korlátozásul szolgálhatott volna netalán a jöve
delem megállapításánál czélba vett szűkebb kezű-
ségemnek. Azonban ez nem történvén, nekem azon 
hitem van, hogy a kiadási szükségletek oly mérv
ben s oly tételekben vannak összeállítva, melyek
ből tetemesebb őszieteket is le lehet vonni; s mi
ntán ezen reményem van. ha már most a czélzott 
törvényben megállapított százalékolás megállapít
tatik, akkor többé az adót viselők terhein könnyí
teni módunkban nem állhatván, most kivánom 
módositványomat előadni, mely által a teher alább 
szállíttatnék. Ha azonban ezen módositványom, 
melyet fölolvastatni kérek, el nem fogadtatnék a t. 
ház által, azon kérésemet intézem a t. házhoz, méltóz
tassék a földadó meghatározásánál fentartani a 
végleges elhatározást azon esetre, midőn már a 
szükségek, illetőleg a kiadások felett határozott. 

Csengery Imre jegyző (olvassa Váttyi János 
médositványát) : „A földadóról szóló törvényjavas
lat 2. szakaszának 4. sorában 20 76/IOO helyett té
tessék 16; az 5. sorban 9 helyett 8, é s29 7 6 / [ 0 0 
helyett 24 ; a 7. sorban „az eddigi pótlékok helyett 
3 " hagyassák k i ; az utoisó előtti sorban 9 helyett 
8, 22 helyett 18 tétessék." 

P a p M á t é : T. képviselőház! (Szólót alig ér
teni.) A szőnyegen levő törvényjavaslat 2. szaka
szára bátor vagyok én is nézeteimet elmondani 
és módositványomat megtenni. 

Az igen t. miniszter úr előterjesztésében ki
mondotta azon elvet, miszerint az eddigi különböző 
rubrikák alatt előforduló földadó fejében fizetett 
és fizetendő összegek commassáltassanak. Ezen 
elv a t. képviselőház által a pénzügyi bizottság 
véleménye folytán el is fogadtatott. Magyarország
ban eddig állami törzsadó 16 frt, pótlék nevezet 
alatt 476/ l0o rész, mintföldtehermentesitési járulék 

pedig 9 frt volt az egész évi tiszta jövedelemnek 
százalékában kivetve és behajtva. Ezen összegek 
Magyarországra nézve akkép összesittettek, il
letőleg commassáltattak, hogy az állami adó fejében 
2076/ioo százalék, a földtehermentesitési járulék 
fejében 9 forint , összesen tehát 29 százalék
ban állapíttatott meg. Erdélyben eddig az állami 
törzsadó volt 10 frt, pótlékadó 2 frt 50 kr., a föld
tehermentesitési járulék pedig 7 frt 70 kr. A jelen
legi törvényjavaslat szerint a törzsadó 10 forint
ban meghagyatott; de a pótlék 3 forintra, a föld
tehermentesitési járulék pedig 9 írtra emeltetett. 

Bárha a pénzügyi bizottság azon indokolását, 
hogy ezen adóemelés a házadónál tett javaslata 
által kiegyenlittetett, én el nem fogadhatom, 
mert miután a házadó Erdélyre nézve nagyobb 
kiterjedést ért jelenleg, mint a minőben volt 
ezelőtt, a kiegyenlités semmire reducáltatik: 
mindemellett az adóemelés ellen jelenleg szólni 
nem kívánok : mert a t. képviselőház minden tagja 
előtt tudva van, mennyire sújtotta eddig is az adó 
az adózókat; és a tapasztalás maga nem sokára meg 
fogja mutatni, hogy az adóemelés az adőképessé-
get tönkre fogja tenni, De igenis szólnom kell 
ezen törvényjavaslatnak második szakasza szöve
gelésének azon ágára nézve, mely által Erdélyre 
nézve az adó és pótlék commassáltatása, daczára 
az elfogadott összesítési elvnek, elmellőztetett, mi
dőn ezen szakaszban az mondatik: „Erdélyben ál
lami törzsadó fejében 10 frt. eddigi pótlék helyett 
3 frt, földtehermentesitési járulék fejében pedig 9 
frt, összesen tehát 22 frt százalékában állapittatik 
meg.'"' Szólanom kell azon okból, mert ezen szerke
zetben én a honpolgári jog gyakorlatának korlá
tozását látom. Ugyanis Erdélyben azon polgárok
nak választási joga, kiknek 1848 előtt ez nem 
volt meg. a 8 frtban megállapított censustól téte-
leztetett fel. Az 1848-iki törvény szerint ezen cen-
susba egyedül csak a fejadó nem számítható be. 
Ezen törvény szelleme szerint a föld után fizetett 
minden r.dónak ezen censusba be kell számíttat
nia. Igen, de Erdélyben azon, sem az igazsággal, 
sem valami politikai józan gondolkozással meg
egyező eljárásnak van helye, hogy a föld után 
fizetett bárminemű pótlék a censusba be nem 
számitfatott. Ez által, t. ház. azon polgárok, kik
nek 8 frt censusából egy vagy két krajczár hiány
zott, a választási jog gyakorlatától elüttettek. 

Miután tehát az összesítés elve kimondatott, 
az a t. ház által elfogadtatott, s a commassáltatás 
Magyarországra nézve teljesíttetett is : nem látom 
át, miért mellőztetik az Erdélyre nézve? a mibő! 
én egyebet nem következtethetek, mint a zt, hogy 
Erdélyben a törvényt kijátszó eljárás és sérelmes 
állapot tovább is fentartassék. 

Kötelességemből kifolyólag és azon elvből 
39* 
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indulva ki, hogy a hon polgárai kell, hogy polgári 
jogaiknak gyakorlatában azon mérvben részesül
jenek, melyben részesülnek a haza terhének vise
lésében ; hogy pedig a törvényhozásnál a tiszta 
igazság tűzessék ki vezérelvül, az a törvényhozó 
testületnek feladata levén: bátor vagyok a t. ház 
elé módositványt bemutatni azon kéréssel, méltóz
tassék azt figyelembe venni. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa Pap Máté 
módositványít): „A 2-ik szakasz ezen szavai he
lyett: „Erdélyben állami törzsadó fejében 10 
frt, és az eddigi pótlékok helyett 3 frfc* követ
kezők teendők: „Erdélyben állami adó fejében 13 
forint." 

B e t h l e n Farkas gr . : T. ház ! Én nem fo
gadhatom el az előttem szóló módositványát, mert 
igy mellékesen a választási jogról szóló törvényt 
megváltoztatni nem kívánom. Méltóztassék a t. ház 
figyelemmel lenni arra, hogy miután Erdélyben a 
eensus 8 frtra van téve, az alatt csupán tisztán a 
földadó van értve, a fejadón kivül. Ha jelenben 
igy mellékesen azt határoznók, hogy a tiszta jö
vedelem ezentúl nem 10, hanem 1 3 % lesz, akkor 
egyszersmind kimondanók azt, hogy oly egyének, 
kik eddig nem szavazhattak, ezentúl szavazni fog
nak, azaz a szavazók számát mellékesen 30 száza
lékkal fognók szaporitni. Vajon kivánatos-e ez 
vagy nem ? arról jelenleg nem szólok. Elismerem, 
hogy a censust módositani kell; de azt kívánom, 
hogy ez külön törvény utján történjék, ne pedig 
most mellékesen. (Helyeslés.) 

Dobrzánszky Adolf: Nem fogok a földadó 
kívánatos átalános leszállítása mellett szót emel
n i : mert azok után, mik e tekintetben Vállyi kép
viselő úr által előhozattak, erre szükség nincs; 
azok után pedig, mik más részről ez ellen előadat
tak, nincs is kilátásom, hogy megtörténhessék. 
Nem fogok a földadó részletes leszállítása mellett 
sem szólani, habár ez, meggyőződésem szerint, rá 
illenék nem csak Árva megye, hanem egész Felső-
Magyarországra is : és pedig azért nem, mert erre 
még kevesebb kilátásom lehet. Szorítkozom tehát 
ez alkalommal csak azon eltérésre, melyet az előt
tünk fekvő törvényjavaslat 2-ik szakasza az eddig 
íenálló rendszabályokhoz képest tartalmaz. Abban 
tér el kiválólag ezen 2-ik szakasz az eddigi e rész-
beli rendszabályoktól, hogy megszünteti, vagyis 
igazabban beleolvasztja a törzsadóba, vagyis 
törzsadóvá változtatja először a rendkívüli adópót
lékot, másodszor pedig az eddigi országos járulé
kot. Ezt a maga idejében a pénzügyminiszter ár 
az áttekintés és kezelés könnyilésével, kivált pedig 
a megváltozott körülményekkel indokolta. En, 
megvallom, ezen indokolást alaposnak nem tartom, 
a mennyiben a megváltozott körülmények a kér-
léses eltérést épen nem igénylik; a törzsadónak 

felemeltetése által pedig az áttekintés sem könnyit-
tetik, még kevésbbé a kezelés, mely utóbbi csak 
nehezíttetik a tervezett változtatás által. Szerintem 
ilynemű változtatások, kivált a jelenlegi átmeneti 
korszakban, mely a pénzügyminiszter úr nyilat
kozata szerint is legfölebb csak 1 '/2 évig tarthat, 
épen az igazgatás és kezelés tekintetéből szorgo
san kerülendők. 

Annyi világos, hogy ha elfogadjuk a rendkí
vüli adópótléknak rendes adóvá átváltoztatását, 
akkor ellentétbe jövünk a közvetett adókra, jele
sül a bélyegilletékekre és díjakra vonatkozó, a t. 
házban már megszavazott törvényjavaslattal, 
minthogy jelesül a bélyegilletéki törvényben nem 
csak meghagyattak ezen25°/0-nyi rendkívüli adó
pótlékok, hanem annak 22-ik szakasza értelmében 
még el is engedtük ugyan e 25°/0-nyi pótlékot 
bizonyos nemű örökösök javára. Világos előttem 
az is, t. ház, hogy a mennyiben a kérdés alatti 
25 Vo-nyi adópótléknak rendes vagyis törzsadóvá 
átváltoztatása által az czéloztatik eléretni, hogy az 
adópótíék rendkívülisége, tehát ideiglenessége vég
legesen elenyésztetvén, ugyan e pótlék megörökít
tessék, illetőleg állandósittassék: e czél igenis el 
fog éretni; mit azonban én az adózók érdekében 
kivánatosnak egyátalában nem látok. Ha bírnék 
oly szerencsés felfogással, minővel Pulszky képvi
selőtársam bír, ki az adót tisztán jövedelemnek, 
tehát a nagy adót nagy jövedelemnek, és következő
leg az elviselhetetlen adót bőségnek, vagyis valódi 
nagy áldásnak tartja, akkor kevésbbé irtóznám ta
lán ezen 25%-nyi adópótléknak törzsadóra leendő 
átváltoztatásától; azonban én, ki az adót tehernek, 
a nagy adót nagy tehernek, a túlságos adót túlsá
gos tehernek tekintem, kivánatosnak nem tartha
tom e rendkívüli adópótlék megörökösitésé^, állan
dósítását. (Helyeslés a szélső balon.) 

De még kevésbbé tartom kivánatosnak az or
szágos járulék megszüntetését, minthogy ez által 
megtámadva látom az ország municipalis ós orszá
gos önkormányzati jogát még oly ügyekbea is, 
melyekre 1848 előtt e hazában szintén nem gya
koroltak a dicasteriumok, tehát a kormányhatósá
gok befolyást, hanem gyakorolt egyedül a nádor, 
mint az országgyűlés megválasztott elnöke, és pe
dig az országgyűlés megbízásából, mely ügyekre 
nézve egyébiránt jelenleg is ő felsége többi orszá
gainak legcsekélyebbike sem enged befolyást 
kormányának. A.z országos járulék kivetésére, be
szedésére és hovaforditására nézve még a múlt 
provisorium idejében nem. engedtetett befolyás a 
pénzügyminiszternek, hanem kezeltetett ez, a nem 
létező municipiumok és országgyűlések nevében, 
az ország politikai főhatósága által az udvari kan
celláriák felügyelete mellett. Hogy már most miért 
hagyassák fen ezen az országos járulékkal karöltve 
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járó jelentékeny — mert, hogy többet ne említsek, 
nem csak a községek fölötti felügyeletre, nem 
csak az országos utakra, hanem az ország minden 
pénzalapjaira és közalapitványaira, só't a földteher-
mentesitésre is kiterjedő — hatáskör épen csak Hor
vát- és Tótországok számára ? és miért ruháztassák 
az a kormányra épen csak Magyar- és Erdélyor
szágokban? ezt, megvallom, nem értem, (Helyeslés 
a szélső balon) és pedig annál kevésbbé, minthogy 
a kormány igazolása az ilynemű, természetszerűleg 
hatáskörén kivül eső ügyek tárgyalása által csak 
zsibbasztatik. s minthogy az országos járulék el
törlése folytán még azon sajátságos helyzetbe is 
juthatnánk, hogy Horvát- és Tótország képviselői, 
miután országgyűlésükön és a kormány befolyása 
nélkül önállólag határoztak az országos járulék 
kivetése, kezelése és hovaforditása iránt, hogy, 
mondom, ugyanazon horvát-tótországi képviselők 
itt a rendes adóba beolvasztva, magyar- és erdély
honi országos járulékok körüli tárgyalásokban 
részt vegyenek. 

Én tehát mindezeknél figva, s miután, mint 
mondom, át nem láthatom okát, miért siessünk 
épen ezen átmeneti korszakban az adópótlékok
nak rendes adóvá változtatásával: ezen 2-ik sza
kaszt nem pártolhatom, hanem az ellenmondások
nak kikerülése és az ország önkormányzati jogá
nak ép fentartása tekintetéből is indítványozom, 
hogy az eddigi pótlékok és járulékok egyelőre, 
inig t. i. a rendes adóreform létrejön, hagyassanak 
meg. 

Csengery Imre jegyző (olvassa Dobrzán-
szky Adolf módositványát) : ,, A negyedik sorban 
ezen számok helyett: „207% 00 % " tétessék : „16 £ í ; 
rendkívüli adópótlék fejében 7 %i országos járulék 
fejében 7 % „ 0 % . " A hetedik sorban azon szavak he
lyett : „az eddigi pótlék helyett 3 t t tétessék: „rend
kívüli adópótlék fejében 2 /10, országos járulék 
fejében 7io-" 

HodOSiU Józ se f : T. ház !f Magam is módo-
sitványt akartam tenni a szőnyegen levő törvény
javaslat 2-ik szakaszára nézve ; még pedig azon mó-
dósitványt akartam tenni, hogy azon szakasznak 
Erdélyt illető része egészen hagyassék ki : mert 
ha Horvát- és Tótországra nézve külön törvény
javaslat készíttetett, melyben az mondatik: „Hor
vát- és Tótországban a jelenleg fenálló összes 
egyenes adók rendszere további törvényes intéz
kedésig érvényben marad, u annál inkább kellett 
volna ezt Erdélyre nézve mondani. 

Vannak oly tárgyak, melyek elintézése szük
séges, mielőtt az adót a törvényhozó testület meg
szavazhatná. Ilyen az unió kérdése; ilyen a nem
zetiségi kérdés. Különösen az unió kérdését nem 
lehet csak ugy mellékesen elintézni, a mint azt 
Bethlen Farkas képviselőtársunk monda: hogy az I 

adót Erdélyre nézve törvény által akarja rend
szeresíteni, nem pedig mellékesen. 

Tehát ebből következtetve itt csak melléke
sen rendelkeznénk, én pedig Erdélyre nézve mel
lékesen rendelkezni nem akarok; nem akarok pe
dig rendelkezni mindaddig, mig Erdély uniója 
Magyarországgal mindkét ország törvényhozó 
testülete által elintézve nincs. (Főikiáltások .- El 
van már törvényesen intézve !) Ha mindig melléke
sen intézkedünk, akkor bizonyosan a kormány is 
mellékesen fog intézkedni. Láttuk eddig is, mily 
mellékesen intézkedett, mert az Erdélyre nézve 
felállított törvényhatóságokat és törvényszékeket 
kedve kénye szerint Pestre hozta, mi által az or
szágban csak elszegényedésnek nézünk elébe : 
mert a gabona ott oly olcsó, hogy árából az adót 
sem fizethetik meg. Miért olcsó? Mert nincs pénz. 
Miért nincs pénz ? Mert minden pénz Pestre van 
konezentrálva. (Derültség.) 

Ennélfogva modósitványomat nem adom be, 
hanem pártolom Dobrzánszky Adolf képviselőtár
sam módositványát, mely által ugy Magyarország-, 
mint Erdélyre nézve az országos járulék biztositva 
van. (Szavazzunk! Zaj.) 

Deáky L a j o s : T. ház! (Szavazzunk! Nagj 
zaj.) Ha ezen felkiáltások : „Szavazzunk !* arra vo
natkoznak, hogy egyik vagy másik képviselőt ne 
hallgassuk ki és a capacitatiónak semmi tért ne en
gedjünk, akkor én azt nem értem; de azt hiszem, a 
földadó megállapítása sokkal fontosabb tárgy, hogy 
sem egy pár perczet tőle sajnálhatnánk. (Helyeslés. 
Halljuk!) 

Tudjuk, hogy a kényuralom, hogy állami 
jövedelmét szaporítsa , minél szélesebb tért kere
sett és szabott ki az adó alapjául, s miután ez a 
földterületből nem telt ki, küldöttek oly idegen, 
soha nem látott mérnököket, kik a földet geometrice 
asztalon fölmérték ugyan , de olyformán mérték 
fel, hogy ha arra szoríttattak volna, hogy azokat, 
mint a tagosításnál szokott történni, parczelákban 
kiadják, kiadni sem tudták volna, mert a láncz-
mérés folytán talált területmennyiségnél sokkal 
több területet mértek, s az a kisebb területű földre 
felosztva adóalapul kirovatott. 

Ugyanily helytelen eljárás történt a földjö
vedelem becslése körül is annyira, hogy midőn a 
kormány átlátta, hogy Erdélyben mind a mérés, 
mind a becslés helytelenül s igazságtalanul történt, 
a földadót 10%-re szállította le. Akkor még a pár
táim Erdélyhez tartozván, az előbbi erdélyi mód 
szerint adóztatott meg ; minthogy azonban a Ma
gyarországhoz átkapcsoló biztosok az adó tekinteté
ben semmit sem tettek; de tettek azon adó harácso
lok, kik a nélkül, hogy megvizsgálták volna, 
mennyire igazságos itt az adókirovás, a partium 
adóját fölebb emelték : a partium a visszacsatlás 
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folytán annálfogva, mert a Magyarországhoz kap
csolás által a partiumban 16 perczentre emeltetetett 
a földadó, nyomasztóbb helyzetbe jött. 

E szerint sújtva voltak adótekintetben a 
partiumban lakók addig, míg Erdélyhez tartoztak, 
és még inkább sújtva lettek azzal, hogy Magyar 
országhoz kapcsoltatván, az erdélyi súlyos adó
alapra a magyarországi, még súlyosabb 16% 
földadó halmoztatott. 

En tehát, ha valaki Vállyi indítványát a föld
adó leszállitása iránt pártolja, kénytelen vagyok 
azt pártolni, annál inkább, mert a földadó külön
bözik minden más adótól: így a közvetett adóknál 
például dohány, hus, bor stb.-nél, ha az illető adó
zók fizetnek is valamely összeget, azt legalább 
megkapják, a mit az alkalommal vásároltak; ellen
ben a föld elemi csapásoknak van kitéve, és mint 
tapasztaltuk, ezen elemi csapások sohasem vétettek 
kellő tekintetbe, hanem szintúgy kellett megfi
zetni a földadót, mintha elemi csapások közbe sem 
jöttek volna. 

De pártolom Vállyi képviselőtársam indítvá
nyát azért is, mert nem akarok osztrákabb lenni az 
osztráknál. Az osztrák t. i. Erdélyre nézve 10 per
czentre szabta meg a föladót, Magyarországra nézve 
pedig 16 perczentre. Mikor tehát azok a nép jövedel
mét szivattyúzni tudó osztrákok nem szabtak többet, 
akkor, megvallom, midőn azt vártam a pénzügy
miniszter úrtól és a pénzügyi bizottságtól, hogy 
talán ezen adórendszabályok súlyát könnyíteni 
fogják, bámulattal látom, hogy még fölebb emel
ték. Ennek ellenére tehát pártolom Vállyi indítvá
nyát, és a szerint, mint az indítvány mondja: az 
adót Erdélyre s a partiumra nézve leszállittatni 
kérem. 

Csengery Imre jegyző: Mielőtt a t. ház a 
szavazásra áttérne, csupán egyetlen szóra van 
styláris észrevételem. U g y hiszem, a törvény
hozás, midőn a törvényben intézkedik, sóba sem 
szólhat a múlt időben, hanem csak a jelen vagy 
jövő időben. Én tehát ezen egyetlen szót: „álla
píttatott meg", azzal kivánom felcseréltetni: „álla-
pittattik meg". (Helyeslés.) 

E l n ö k : Nem levén senki feljegyezve, az a 
kérdés: elfogadja-e a t. ház a 2-dik szakaszt vagy 
nem azon styláris módosítással, melyet Csengery 
képviselő úr tett? A kik elfogadják, méltóztassa
nak felkelni. (Megtörténik.) A többség a 2-dik 
szakaszt Csengery képviselő által javaslóit styláris 
módosítással elfogadván, a többi módosítás mellőz
tetik. 

BoniS S á m u e l : T. ház ! Miután az adó meg
ajánlásához a t. ház a jelen törvényben kijelölt 
alapon főkép azon okból járult, mivel ez adó alap
jául szolgáló kataszter kiigazításához a nélkül, 
hogy az állam szükségletei háttérbe ne szoríttassa- I 

nak, jelenleg nem foghatott a ház, pedig egy igaz
ságos kataszternek készitése mulhatlan szükség 
lenne: én a ház akarata előtt meghajlok; hanem, 
t. ház, senkit sem hallottam a házban, ki el ne 
ismerte volna, hogy csak rendkívüli körülmények 
teszik azt mulhatlan szükségessé, hogy a földre a 
jelen alapon ily terhes adó rovassék. Valóban 
igen terhes azon adó. mely a földre rovatik, és ha 
a t. ház figyelme egy körülményre ki nem terjed, 
ezen teher még kétszerte súlyosabbá válik. Nem 
látom ugyanis ezen törvényjavaslatban, hogy gon
doskodva lenne arról, miszerint azon terhek, me
lyek a földbirtokon feküsznek, az adónál beszámít
tatnának. Igaz, t. ház, hogy ha én azt'ajánla
nám, hogy e földbirtokon fekvő minden adósság 
— legyen az bár bekebelezett vagy váltóadósság 
— mind számittassék le a földbirtok értékéből, 
akkor, bár ez az igazsággal nem ütközik össze, 
de bevallom magam is , hogy sok kijátszásra 
adna alkalmat. Indítványom tehát annyira nem 
megy; hanem más részről az is igaz, hogy az ál
lamnak gondoskodnia kell arról, hogy senki érté
kén kivül meg ne adóztassék. Ha a ház gondos
kodik róla. hogy kijátszások ne történhessenek, 
gondoskodnia kell arról is, hogy senki értékén 
kivül kétszeresen meg ne adóztassék. Már pedig, 
t. ház, mind azon terhek, melyek a földbirtokon 
feküsznek, valósággal jogilag leszámitandók azon 
földbirtok értékéből, habár inditványom ez idő 
szerint addig nem is terjed. Inditványom csak oda 
terjed, hogy a földbirtokra bekeblezett tőkének 
adóilletéke a földbirtokból vonassék le és a tő
kére írassék föl. Ez által a státus nem vészit, és 
kijátszásokra alkalom nem szolgáltatik. 

Indítványomat azért tettem i g y ; különben 
simpliciter ki lehetett volna az adósságokat a föld
birtok értékéből vonni; de a mennyiben a föld
birtoknak nagyobb az adója, mint a tőkének, az
ért tettem igy indítványomat, hogy az állam jöve
delmei általa ne csorbittassanak. Ez indítvány sze
rint el lesz érve, hogy a föld értékéig megadóz
tassák ; el lesz az is érve, hogy kijátszás nem tör
ténik, mert a tőke az őt illető terhet viselni fogja. 
Ennélfogva ezen indítványomat ajánlom a t. ház 
figyelmébe, s kérem a jegyző urat annuk felolva
sására. 

Csengery Imre jegyző (olvassa Bónis Sá
muel indítványát) : „A második szakasz után igtat-
tassék be ugy uj következő szakasz: „A földbir
tokra telekkönyvileg bejegyzett, illetőleg betáb
lázott tőke adóilletéke a földbirtok adóilletékéből 
levonandó és az azt terhelő tőkére^ rovandó föl." 

P u l s z k y PerenCZ: T. ház! Én ugy hiszem, 
a felhozott indítvány magában nagyon igazságos, 
de ki nem vihető. Ez is ugyanabban a nehézség
ben szenved, hogy a kijátszásnak tág tért nyit. 



CCLV. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Július 6. 1868.) 311 

Ha itt elfogadjuk, el kell fogadni a házadónál is : 
ez nagyon természetes. De mi történik, ha ezt 
most elfogadjuk? Meglehet, hogy az első' fél év
ben megfizetné ez adót a tőkepénzes, hanem tüs
tént felmondaná a tökét, ha csak a birtokos nem 
fizeti meg azt az adót is, a mit különben a tőke
pénzesnek kell fizetni. Ez sok kellemetlenségre 
adna alkalmat, s még iá utoljára is a földbirtokos
nak kellene megfizetni az adót, csak ugy, a mint 
most fizeti. Nem tartván ez inditványt kivihető
nek, nem pártolhatom. 

Bezerédj LáSZló : T. ház! Én is azt gon
dolom, hogy in thesi ugyan igazságos volna azon 
indítvány, melyet Bónis képviselőtársunk elő
terjesztett. Hanem azt látom , hogy ő ezzel 
könnyebbséget akarna szerezni az illető adóssággal 
terhelt földbirtokosoknak ; ezen könnyebbség pe
dig illusorius. Hivatkozom példákra. Tudjuk, 
hogy a szomszéd lajtántúli örökös tartományok
ban ez divatos. Igen is, ott a bekeblezett adóssá
gokból a kamatoknak illetőségét lehúzzák. De mi 
történik ? Előre kikötik magoknak a tőkepénzesek, 
hogy magoknak nem engedik lehuzatni, s ha a 
földbirtokosok ezt nem teszik, tüstént felmondják 
a pénzt. Vannak esetek, hogy a blanquetteket ugy 
szolgáltatják k i , hogy a lemondások ebben ben 
foglaltatnak , s igy csak a státus viseli azon kárt, 
a birtokosoknak pedig semmi hasznuk sem volna 
belőle, mert kötelesek mégis a tőkepénzes helyett 
megfizetni. S ez drágítaná is a kölesönöket. 
Nyilvános intézeteknél mi fogna ennek folytán 
történni ? Az, hogy pl. a magyar földhitelintézet tüs
tént fölmondaná a kölcsönöket. {Igaz!) Ennek 
folytán Bónis képvisdő úr indítványát nem pár
tolhatom. 

TiSZa LáSZlÓ : T. ház! Bocsánatot kérek, 
hogy mint egyátalában nem pénzügyi talen
tum ezen kérdéshez hozzászólani bátor vagyok. 
Hozzá szólok azért, mert ugy látom, nem értel-
meztetett Bónis képviselőtársam indítványa a túlsó 
oldalon ug-y, a mint az téve volt. 

Ugyanis itt mind a két részről azt az ellenve-
vetést hallottam — most először ezt az egyet em
lítve meg előleg -— hogy nem egyezne bele a hi
telező, hogy a kamat neki levonassék. Bónis t. ba
rátom inditványában én az én gyenge pénzügyi 
felfogásom szerint ebből legkevesebbet sem láttam. 
Ugyanis is ezen indítvány nem tartalmaz egye
bet, mint azt, hogy miután a hitelező tőkéjétől 
már bizonyos jövedelmi adót fizet, ugyanattól 
a tőkeértéktől még egyszer adót ne fizessen a 
földbirtokos is, a kinél azon érték, a melyre a köl
csönzött tőke be van táblázva, csak fictiv vagyon. 
Felfogásom szerint Bónis indítványa csak is erre. 
semmi egyébre nem vonatkozik. 

De áttérek a számokra. A hitelező fizet a ki

kölcsönözött 100 forinttól — csak tetszés szerinti 
számokat veszek fel — 3 forintot, a földbirtokos 
fizetni tartozik azon földtől, melyre ezen 100 fo
rint biztositva van, 7 forint adót. Bónis Sámuel 
képviselőtársam azt mondotta, hogy miután 
ezen tőke értékéért már 3 frtot fizet a hitelező, 
a kölcsönt vevő és betábláztató birtokos ne fizes
sen csakis 4 frtot. Miután 3 meg 4 tisztán 7: én az 
államra abból semmi kárt háramlani nem látok. 
{Helyeslés a bal oldalon, ellenmondás jobb felől.) Ha 
méltóztatnak kihallgatni, igazolom állításomat. 
{Halljuk!) Igaz, hogy 7 meg 3 az minden esetre 10, 
és igy az államnak látszólag 3 forint kára lenne ; 
hanem, engedelmet kérek, nem hiszem, hogy akár 
miféle tőke értékét is a világ-on helyes legyen 
vagy csak joga is legyen az államnak két oldalról 
megadóztatni, míg más vagyon csak egy oldalról 
terheltetik. Bátor vagyok tehát ismételni azon ál
lításomat, hogy az államra ebből nem fog kár há-
ramolni. (Ellenmondás jobbról/) 

Másik oldala a dolognak az, mit hasonlókép 
mondottak : hogy visszaélésre adna az indítvány 
elfogadása okot. En nagyon tekintetbe veendőnek 
tartanám ezen ellenvetést azon esetben, ha egyéb
ről és nem betáblázott, tehát telekkönyvileg, vagy 
a hol még, fájdalom, telekkönyvek nincsenek, me
gyei törvényszékileg hitelesen kimutatható ter
hekről lenne szó; mondom, elismerném az ellen
vetés alaposságát, hanem ilyen, de másnemű való
ságokról volna szó, nem betáblázottakról, melyek 
egyenesen a fekvő vagyonra s nem a személyes 
hitelre vonatkoznak. Igy azonban az ellenvetésnek 
erőt tulajdonítani képes nem vagyok. 

Ennél fogva teljes mértékben pártolom Bó
nis képviselő társunk indítványát azon értelemben, 
a mint én felfogtam, s a mint, úgy hiszem, ő is ér
tette. 

BóniS S á m u e l : Engedje meg a t. ház, hogy 
azon ellenvetésekre, melveket tisztelt barátom Be-
/eredj indítványom ellenében tett, egy pár szóval 
feleljek. (Halljuk!) 

Megvallom, az ő észrevételeiből nekem ugy 
tetszik, mintha őa tőkét nem akarná megadóztatni: 
különben ellenvetése az én indítványom ellenében 
teljességgel semmi nyomatékkal nem bir. Merfc ha 
a tőkét és szintén annak tiszta jövedelmét ő is 
meg akarja adóztatni, amin t kell is, hogy akarja, 
akkor szeretném látni, micsoda különbséget tesz a 
tőkepénzesre nézve az indítvány V Mert hiszen a 
tőkétől tartozik megfizetni a hitelező a törvény
ben megszabott százalékot, és akkor nem áll azon 
ellenvetés, hogy ha ezen indítvány keresztül megy, 
akkor a tőkepénzes felmondja a kölcsönt, mert az 
reá nézve semmi ujabb terhet nem fog maga után 
vonni. {Helyeslés balfelöl.) 

Indítványomnak, t. ház, azon jogi alapja 
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van, hogy semmit sem szabad az államnak jobban 
terhelni, mint a törvény megengedi. Már , kérem 
alásan, azon földbirtokos, a kinek birtokán betáb
lázott adósság van, jobban van terhelve, ha attól 
az adósságtól is köteles megfizetni mind azon adót, 
melyet az állam reá megszabott: jobban van meg
terhelve, mert a mellett, hogy azon összeget, a 
mely a jószágon fekszik, azon összegig az ő jószá
gát övének mondani nem lehet. Végül azon hát
ránya is megvan, hogy hitele azon betáblázás által 
csökkent, Kérem tehát, ezt tessék figyelembe venni 
a t. háznak. 

A mint átalánosan elismerte minden szónoka 
házban, a ki még ma a földadóhoz szólt, hogy a föld
adó különben is igen súlyos, és nem igazoltatott 
ezen súlyos adó mással, mint a hazának rendkívüli 
szükségével, miután mondom, ezt mindenki elis
merte, ne fokozzuk a terhet jobban, mint az állam 
érdeke megkívánja, ne fokozzuk annyira, a hol 
már az igazsággal sem férhet meg. (Helyeslés, bal 
felöl.) 

Zichy Nándor gr . : T. ház! Én az előttünk 
fekvő módositványt érdemére nézve olyannak tar
tom, hogy ha a földadó alapos reformjába mennénk 
be, az mindenesetre a legnagyobb figyelemre 
méltó volna; eredményére nézve azonban olyan
nak tartom, t miszerint attól nagyon sokat nem 
várhatunk. Én azon nézetet táplálom, hogy épen 
ezen törvény által nem lehet gyökeresen átalakí
tani a földadó viszonyait: azért csak arra vélném 
szoritandónak, hogy a földadó kivettessék és a 
rendszabályok fentartassanak ; és e szempontból 
nem pártolhatom a tett i rdi tványt; azonban egy
úttal a többi módosítást is hasonló sorsban kíván
nám részesittetni. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
A Bónis Sámuel képviselő úr által tett indítvány 
az adó behajtására nézve bizonyára könnyebbitést 
foglal magában; e tekintetben tehát mint pénzügy
miniszternek észrevételt tennem szükségtelen vol-
na ; azonban méltóztassanak megengedni, hogy 
egy pár szóval röviden megemlítsem azon követ
kezéseket i s , a melyeket ily eljárás jelenben a 
íöldbirtoki kite!re nézve maga után vonna. {Hall

juk!) r 
En azt hiszem, a földadó magára a birtokra 

van kivetve ép ugy, mint a házadó, s ennek az a 
természetes következése, hogy ha már bizonyos 
adó bizonyos birtokot hosszabb ideig és változat
lanul terhel, az ezen adótehernek megfelelő tőke
értékkel a birtok értéke, illetőleg eladási s vételi 
ára laszállittatik; tehát a ki valamely birtokot 
megvásárol, az bizonyára tekintetbe fogja venni, 
mennyi annak adótétele, és az adótételnek meg
felelő összeget az érték kiszámításánál levonás 
alá fogja venni. Ez oly elv, mely minden ily ál

landóan kiszabott adónál természetesen követ
kezik. 

Egyébiránt a kezelésre nézve a birodalom
másik felében is az inditvány szerinti eljárás ki 
van mondva; ott is ki van mondva azon rendsza
bály, hogy a jövedelemadó illető tételét, mely a 
tőkepénzesre esik, jogositva van az illető birtokos 
a kamatfizetésnél levonni. 

Az indítványnak czélja az, hogy ha valaki
nek birtoka van, a mely 100,000 frtot ér és:azon 
van 10,000 frtos követelés bekebelezve és ennek 
kamatja hatszáz frt volna, ezen [hatszáz frtra eső 
jövedelmi adót az illető birtokos hitelezőjének be
számíthassa. Ezen eljárás ellen elvileg véve észre
vételt tenni nem lehet.miután azméltányosnakmond-
ható; azonban más kérdés, vajon nem vonna-e 
ezen intézkedés maga után oly következményeket, 
melyek épen a birtokos osztálynak, melynek az in
dítvány kedvezni kíván, lennének kárára ? Elismert 
dolog, hogy minden vagyon nemei közt egy sem 
forgatható oly könnyen, mint a töke. Fekvő birto
kát senki magával nem viheti, a reá szabott teher 
alól fel nem mentheti; ellenben a tőke mindig oly 
elhelyezést fog keresni, mely mentül kevésbbé 
terheli. Minden olyan államban , hol sokkal 
több azoknak száma, kik tőkét kivannak felvenni, 
mint a kik tőkét kiadni készek, tehát hol a felté
teleket a tőkepénzes szabhatja meg: igen természe
tes, hogy a tőkepénzes azon terhet, melyet az in
ditvány szerint neki kellene viselni, a földbirto
kosra, azaz adósára rovandja, s ha az ezen feltéte
leket el nem fogadja, a tőkét ^egyszerűen felmond
ja s más módon helyezi el. Óvakodjunk tehát oly 
intézkedéstől, mely midőn a birtokos osztály ja
vára látszik szolgálni, valójában kárára lenne. 

Még egy körülményre vagyok bátor a t. há
zat figyelmeztetni. Mindenki tudja, hogy a magyar 
földhitelintézet minden nyerészkedési üzlet nélkül 
a kezelési költségek betudásával kivánja a kama
tot az adóstól, a mennyiben a záloglevelek kamat
ja ugyanaz, mint a mit az illető birtokos fizet; 
miután pedig a földhitelintézetnek záloglevelei 
azon kiváltsággal bírnak, hogy a jövedelmi adót 
a szelvények után az intézet nem húzza le : ennél
fogva az illető záloglevél birtokosa minden levo
nás nélkül kapja ugyanazon 5 ' / , % kamatot, me
lyet az adós az intézetnél fizet. Ha az inditvány 
elfogadtatnék, minő helyzetbe jőne a magyar föld
hitelintézet? A hitelezők levonván a jövedelmi 
adót, az intézet pedig a teljes 5 % % kamat kifize
tésére lévén kötelezve: az intézetet oly nevezetes 
veszteség érné, melynélfogva alig maradna reá 
nézve más mód. mint hogy felmondaná mind azon 
adósoknak a kölcsönözött tőkét, kik ily levonást az 

j inditvány szerint tennének, aránylag kevesitené a 
j záloglevélforgalmat, mi a földhitelre csak káros 
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hatással lenne, megsemmisitené a földhitel eddigi 
sikeres fejlődését, sőt az indítvány szigorú keresz
tülvitele mellett kénytelen volna az üzletet egyene
sen megszüntetni. De hasonló helyzetben lennének 
más intézetek is. A bécsi bank földhitelosztálya 
40 millió körül kölcsönzött a magyar földbirtokra, 
más intézetek ie adtak nálunk több millióra menő 
kölcsönöket záloglevelekben, melyek hasonló ki
váltságot élveznek; s ha ezek mind egyszerre kény
telenek lennének a tőkéket a nyugalmas kölcsönök 
után felmmdani: ez bizonyára nagyon káros kö
vetkezéssel lenne a birtokos osztályra. I ly nevezetes 
ügyet nem lehet egyszerű módosítás által eldönteni. 

Minthogy tehát ezen módositvány következmé
nyeiben ellenkező irányban hatna,mintáz indítvá
nyozó kívánja: ennélfogva óhajtanám, hogy marad
jon meg a szerkezet ugy, a mint van. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Szólásra senki sem levén följegyezve, 
a kérdés az: Bónis Sámuel képviselő úr indítvá
nyát elfogadja-e a ház vagy nem? (Felkiáltások: 
Nem az a kéruésf) A kik Bónis Sámuel képviselő 
úr indítványát elfogadják, méltóztassanak felállni. 
(Megtörténik.) A többség Bónis Sámuel képviselő 
úr indítványát nem fogadja el. 

Van még egy tárgy, melyre nézve méltóztas
sék a t. ház intézkedni. Tisza László képviselő úr 
törvénybe ugyan nem kívánta indítványát vétetni, 
hanem indítványt tett egy végzésre nézve : t. i. 
hogy minél hamarább intézkedjék a kormány arra 
nézve, „hogy Erdélyben az úrbéri kárpótlások 
fizettessenek ki." Mint határozatot, vagy ha ugy 
tetszik, mint végzést, óhajtja-e a t. ház ezt kimon
datni? A k i k elfogadják, méltóztassanak felállni. 
(Felkiáltások: Nem szükséges !) 

SomSSiCh P á l : Engedje meg a t.-ház, hogy 
a kérdéshez szólhassak. 

Véleményem szerint nincs itt helye a szava
zásnak : mert mindnyájan osztozunk azon nézet
ben, melyet Tisza László képviselő úr előadott. 
Miniszter úr felelt erre, s ebben, ugy látszik, meg 
lehet nyugodni: mert Tisza László képviselő úr 
is belenyugodott. 

Tisza L á s z l ó : Miután mint indítványozó 
még jogom van a kérdéshez szólni, rövideden csak 
annyit akarok megjegyezni, hogy ha a ház jegy
zőkönyvébe a pénzügyminiszter nyilatkozata és 
azután az én nyilatkozatom bele jön, t. i. hogy én 
bele nyugodtam, nézetem szerint fölösleges a dol
got szavazásra bocsátani. 

E l n ö k : Ennélfogva a jegyzőkönyvbe az erre 
vonatkozó nyilatkozat bejövén, abban a ház meg
nyugszik. 

A többi módositvány, mely beadatott, termé
szetesen elesik. 

Következik a 3-ik szakasz. 
Csengery Imre jegyző (olvassa a 3-dik 
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szakaszt; azután Paczolay János módositványát, 
mely szerint a 3-dik sorban a „községi11 szó után ,,és 
határbeli dülö-utak" teendő.) 

G h y c z y IgnáCZ : Ezen szakasz e pontjá
ban az ál l : „országos vagy községi kezelés alatt 
álló, tudományos közhasznú és jótékony intézetek 
czéljáira szolgáló". Ezen szövegezés, csekély néze
tem szerint, nem eléggé világos és nem eléggé sza
batos. Közhatósági név alatt közönségesen világi, 
politikai testületeket szoktunk érteni.Ha ezen sza
kasznak szövegezése ugy marad, a mint van, mind 
azon kertek, a melyek egyházi hatóságoknak ke
zelése alatt álló intézetek mellett léteznek, mind 
azon kertek a mentesség jótékonyságától el fognak 
esni. Ugy hiszem, ez, tekintve a törvénynek szelle
mét, szándékban nem volt és nincs : annálfogva 
bátor vagyok erre vonatkozólag csekély módosit-
ványt tenni s azt a t. ház figyelmébe ajánlani. A 
módositvány ez : „Azepontban ezen szó u t án : „or
szágos" igtattassanak ezen szavak: „és egyházi 
vagy világi közhatóságok." 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : Azt hi
szem, t. ház, hogy a szakasznak azon pontja, me
lyet Ghyczy Ignácz képviselőtársam módositani 
kíván, elég szabatosan van a szerkezetben megha
tározva : mert, ha közhasznú, tudományos és jó
tékony intézet közhatóság alatt áll, a mennyiben 
ily czélra fordittatik, legyen azon hatóság egyházi 
vagy világi: a szerkezet szerint az adómentesség 
előnyében részesül; holott a Ghyczy Ignácz úr 
szerkezete szerint szélesebb értelem is adathatnék 

| annak, s mentesek lennének a gazdag egyházi ha-
| tóságok, püspökségek és káptalanak kertjei. Néze
tem szerint elég világos a szerkezet. 

A mi azon indítványt illeti, hogy minden 
dülő-ut különbség nélkül adó alól kivétessék, azt 
el nem fogadhatom. Minden közhasználatra szánt 
ut, országút, községi ut, sőt a községnek azon dülő-
utai, melyek a község minden lakosának szabad 
használatára állanak, ugy is ki vannak véve. Az 
indítvány szerint minden kisebb és nagyobb birto
kosnak a tagján levő útja, mely saját gazdasági 
használatára szolgál, kiszámíttatnék : ez helyes 
nem lenne s nagy munkát igényelne minden je
lentékenyebb haszon nélkül. Azt hiszem, hogy a ki 
saját birtokán magán utat hagy, ennek abból bi
zonyos haszna van, s méltányos, hogy érte adózzék ; 
de az ily utak változók is, nehezen számithatók ki. 
Tehát ne méltóztassék oly határozatot elfogadni, 
melynél fogva egy nagyszerű munkálatot kellene 
tenni az adózóra nézve minden nevezetesb köny-
nyités nélkül. 

Ghyczy Ignácz: Mid őn a káptalanok, püs
pökségek kertéit bele kívántam foglalni, azt gon
doltam, hogy miután felolvastam a szöveget, egye
dül csak a kezelés alatt álló tudományos, közhasz-

40 
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nu és jótékony intézetekhez tartozó kertekről szól
tam, és nem hiszem, hogy ezekben a káptalanko-
nak és többeknek magán használatra szolgáló kert
jei benne foglaltatnának. Ennélfogva bátor vagyok 
indítványomat továbbra is ajánlani. 

Paczolay János: T. ház! A pézügyminisz-
ter ür előadásában egyátalában meg nem nyug-
hatom:megnem nyughatom azért, mert mindnyá
jan tudjuk, hogy midőn a kataszter életbe lépett, a 
dülő-utak a kataszteri munkálat alkalmával kiha
gyat tak; de a közbejött tagosítás alkalmával ezen 
dülő-utak a közös birtok szabályozásához képest 
változást szenvedtek; ha tehát e szakasz ugy fog 
állani, mint ez jelenleg szerkesztve van, kérdéstnem 
szenved, hogy a tagositás után újra alakítva vál
tozást szenvednek a katastralis munkálatban mind
azon dülő-utak, melyek az előbbi katastralis mun
kálatból ki voltak ugyan hagyva, de most megint 
mint haszonvehetők be fognak vétetni. Egészen 
más az, ha a jószágon kényelem vagy gazdaság te
kintetéből utat hagyok; más a határbeli dűlő- és 
községi utak: mert vannak olyan községi utak. 
melyek tagositás alkalmával ki nem hagyattak és 
az egyes falutól a másik faluba vezetnek. Ez kü
lönbség, és ha a tagositás alkalmával a birtok vál
tozást szenved és igy a határbeli dűlő utak is vál
tozást szenvednek: igy tehát a határbeli dülő-utak 
és a határbeli főutak mint használhatatlanok fön-
tartandók és a katasterból kihagyandók; miért is 
azokat az adó alól fölmentendőknek mulhatlanul 
szükségesnek tartom. 

E l n ö k : A 3-dik szakaszt a központi bizottság 
módosítása szerint elfogadja-e a t. ház? A kik el
fogadják, méltóztassanak felkelni. (Megtörténik.) 
A többség elfogadja. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 4-dik 
szakaszt.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
csupán egy sajtóhibát javít meg : t. i. az első sor
ban a hivatkozás nem a második, hanem a harma
dik szakaszra igazítandó. Egyéb észrevétele nincs. 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház a 4-dik szakaszt 
a központi bizottság módosítása szerint ? (Elfogad
juk!) A 4-dik szakasz el van fogadva. 

Csengery Imre jegyző (olvassa az 5-dik 
szakaszt.) 

Zichy Anta l e l őadó : A központi bizottság
nak nincs észrevétele. 

SomOSSy IgnáCZ : Azt hiszem, ezen szakasz
nak két első sorában foglalt földrészletekre nézve 
olyanokat értett a t. pénzüg-yminiszter úr, melyek 
nem ideiglenes és az időjárás szülte változások foly
tán állnak elő, és meglehet néhány évig tartanak, 
hanem melyek állandó használat alá esnek e vál
tozás által és teljes átalakulást szülnek. Ha igen, 
ily értelemben véve, nem eléggé kimeritő a sza

kasz kifejezése, s ez esetben kérném a t. házat, 
hogy a 3-dik sorban foglalt azon szóhoz: „kiszá
radása* ezen szavakat igtassa: „kiszáradása által 
állandóan használhatókká lesznek". (Helyeslés.) 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Az eszmét 
magát helyesnek találom; csak hogy ki fogja meg
határozni, mikor mondható a használat állandónak ? 
és különösen mi a nóta chracteristicája az állan
dóságnak ? Én inkább azt tenném, hogy a „rendes 
használat" kifejezés az eszmét jobban fejezi ki. Az 
indítvány szerint megtörténhetik, hogy az illető 
fél öt-hat évi használatot, de 10 és több évit sem 
fog állandónak tekinteni; mondhatja, ezután is 
következhetik be oly körülmény, mely a haszná
latot megszakasztja. Inkább a „rendes használat" 
kifejezés lenne tehát alkalmazható, mi a dolog 
természetének megfelelő. 

Zichy Nándor gr . ; E szakasznak csak ugy le
het alkalmazása, ha azon terület előbb nem használ
ható : természetesen ily magyarázat alatt a volt múló 
viszonyok változása szintén bele vétetik az adókimé
résnél. Ebbe belenyugszom. 

H o r v á t h Káro ly : A IX. osztály hosszabb 
tanácskozás miatt a központi osztály tanácsko
zásainak első részében, nevezetesen a föld- és ház
adóról folyt tanácskozásaiban részt nem vehetvén, 
bátor vagyok ezen osztálynak épen a kéz alatt 
levő pontra vonatkozó kívánságát, illetőién- észre
vételét előterjeszteni. Az adózás alatt nem állt, 
de az előbb visszatérítendőknek rendelt földrész
letek tekintetében hozott szakasz intézkedéseit az 
osztály egészben elfogadja; csak abban kíván ki
vételt tenni, hogy a volt temetkezési helyek tekin
tetében nem egy időre, hanem pl. 15 vagy 20 
évre szabassák meg a mentesség. Óhajtja pedig ezt 
mind kegyelet tekintetéből, mind policzialis, köz
egészségi szempontból, a mennyiben egy tegnap 
elhagyott temetőhelyét holnap szántás, kapálás 
alá venni nem lehet. Ennélfogva e szakasz 
végén következő módosítást ajánl a IX-dik osz
tá ly: „vagy melyeknél a 3-dik szakasz d) és 
e) pontjaiban emiitett adómentességi feltétel meg
szűnt, azon évtől kezdve, mely a változásra követ
kezik, kivéve a volt temetkezési helyeket, 20 évig 
adó alá esnek". Igy lenne a szerkezet. 

Elnök: Elfogadja a t. ház ezen szakaszt 
azon hozzáadással, melyet Somossy képviselő úr 
ajánlott? (Elfogadjuk!) E szakasz tehát elfogad-

! tátik, azon hozzáadással, hogy ezen szó után : 
„folytán" tétessék: „rendes4 '. 

C s e n g e r y I m r e j e g y z ő (olvassa a törvény
javaslat 6-dik szakaszát.) 

Zichy A n t a l e l ő a d ó : A központi bizottság
nak nincs észrevétele. (Mararíjon!) 

Zichy Nándor g r . : T. ház! Azon kitételt 
„mivelés" nem tartom correctnek: mert, teszem azt, 
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legelők nem műveltetnek, de azért adó tárgyát 
képezik. Azért helyesebb volna ezen kitétel: 
„gazdasági hasznosítás". (Maradjon!) 

Elnök: Megtartja a t. ház a 6-dik szakasz 
szerkezetét? (Meg!) Ennélfogva a 6-dik szakasz 
szerkezete változatlanul marad. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa a törvény
javaslat 7-dik szakaszát.) 

ZiChy Antal e l ő a d ó : A központi bizott
ságnak nincs észrevétele. 

Tisza L á s z l ó : T. ház! A 7-dik szakasz 
intézkedése, a mennyiben ezen elősorolt helyi
ségeknek adómentességét foglalja magában, véle
kedésem szerint tökéletesen helyes és méltányos ; 
s azért ezen szöveg lényegéhez csak annyi meg
jegyzésem van, hogy óhajtanám ide betétetni azt, 
miszerint a tulajdonosok által költséges munkála
tok, vizszabályozások, csatornázás stb. segélyé
vel mentesített terekre vonatkozzék ez; de egy 
toldalékot óhajtanék, t. ház, ezen ponthoz, mely 
rendelkezzék azon helyek adómentesítéséről, me
lyek a jelenlegi adóniunkálatba még mint inpro-
ductivok vannak beírva, bár más gazdasági hasz
nálat alatt állnak. Ily terület birtokosai, ha e te
kintetben nem rendelkezünk, körülbelül nem fog
ják tudni, hogy mit csináljanak? s ez utón köny-
nyen alá eshetnek e szakasz azon rendeletének, 
hogy elenyészik adómentességi igényök. Hogy 
ez ne történhessek, hogy minden ily terület birto 
kosa tudja, mi teendője: azért óhajtom, hogy fel
olvasandó s a jegyző urnák már beadott indit-
ványom a t. ház által törvénynyé emeltessék. 

Csengery Imre j e g y z ő (olvassa Tisza László 
módosítványátj: „A 7-dik szakasz következőleg 
szerkeztessék : „Oly területek, a melyek terméket-
lenségöknél fogva eddig megadóztatva nem vol
tak, ba tulajdonosaik által költséges vízszabályo
zási, csatornázási, vagy más munkával haszonve
hetőkké tétettek, azon évtől kezdve, melyben ha-
szonvehetőségök beállott és bejelentetett, 15 évig 
adómentesek ; a változás azonban még azon évben, 
melyben bekövetkezett, az adóhivatalnál bejelen
tendő, különben az adómentesség igénj^e ele
nyészik. 

„A mely, már előbb mentesített telkekre nézve 
a bejelentés eddig nem teljesíttetett, annak ezen 
törvény szentesítésétől számitva egy év alatt kell 
eszközöltetnie, mely esetben a 15 évi adómentes
ség a mentesítés óta már eltelt éveknek betudásá
val ezekre is ki fog terjesztetni." 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Az első 
módositvány csak világosabbá kivánja tenni az 
értelmet: mert csak átalában van a törvényjavas
latban mondva, hogy „költséges munka" ; a 
képviselő úr pedig a munkák részletezésével is 
akarja bővíteni, t. i. vízszabályozási és csatorná-
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zási munkák felemíitésével. Ez ellen annál ke-
vésbbé van észrevételem, minthogy utána van téve 
az is, hogy „más munkák által / ' 

A mi indítványának 2-ik részét illeti, miután 
csakugyan elismerem, hogy ezen törvényjavaslat
ban azokra nézve, kik régebben mentesítettek va
lami területet és ezt be nem jelentették, nincs in
tézkedés téve az adómentességről, pedig méltányos, 
hogy ezek is részesittessenek az adómentességben.. 
az indítvány által a törvény világosabb lesz: en
nélfogva Tisza László képviselő úr indítványához 
hozzájárulok. 

Tisza L á s z l ó : Csak egy momentumra va
gyok bátor a t. házat figyelmeztetni: hogy mi 
okozta a „tulajdonos" által mentesített teleknek 
megnevezését. Ugyanis ezen kitétel bevonásánál, 
hogy „a tulajdonosok által" czélom volt különb
séget tenni a közerővel mentesitett helyek és az 
illető tulajdonosok által mentesítettek között. 

NiCOliCS S á n d o r : Ezen szakaszban csak oly 
területekről van szó, melyek eddig nem voltak 
megadóztatva. Azt hiszem, ezen szakasz elfogadása 
következtében és annak értelmében azon telkekre 
is fen kell tartani a jelenlegi adót, melyek csekélv 
adóval vannak terhelve; de mivel vizszabálvozá-
sok, csatornázások és más költséges munkák által 
értékök növekedett, és miután pénzügyminiszter 
tir már az 1-ső szakasz tárgyalásánál Zichy Nán
dor grófnak kielégítő választ adott: csak constatál -
ni kívántam azon várakozást, hogy ezeknél az adó 
nem fog fölemeltetni. 

Cebrián László gr.: Átalában csak arra 
| van észrevételem, hogy ezen kifejezés : „melyben 
haszonvehetőségök beállott és bejelentetett," külön
féleképen magyarázható és ig-en sok fiskális seea-
turára fog alkalmat szolgáltatni; azért ezen előt
tem homályos és érthetetlen kifejezést határozot
tabbá! szeretném felcserélni, mert abból nem ve
hető ki, hogy mikor kezdődik a telek megadózta
tása. (Felkiáltás: Hát hogyan legyen ?) Megvallom ., 
ezen kérdés által meg vagyok lépetve, s minden 
esetre hosszabb eljárást kellene tenni, nehogy 
ha hasznavehetővé teszek egy helyet s azt 
bejelentem, utólag kérdés támadhasson köztem 
és az adóhivatal közt az iránt, hogy haszonvehe
tővé tétetett a telek, de még használatba nem vé
tetett. Tehát akkor, midőn a bejelentés történik, 
mindjárt lehetne egy méltányos határidőt kitűzni, 
melytől kezdve az illető telek megadóztatandó. 
(Maradjon!) 

Zsedényi Ede : T. ház! Én igen természe
tesnek találtam, hogy a t, pénzügyminiszter úr 
oly nagy készséggel fogadta el Tisza László kép
viselőnk indítványát, mert igaz, hogy az na
gyon is megszorítja azon adómentességet, melyet 
az én hitem szerint a pénzügyi bizottság azon felső 
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megyékre, azon megyékre kívánt kiterjeszteni, hol 
a kó'sziklás földet irtások által, trágyahordások 
által haszonvehetővé teszik, hol szőlőket ültetnek 
oda, hol azelőtt kősziklák voltak. Ez által mindez 
kizáratnék; véleményem szerint tehát igazságosabb, 
ha a t. ház az eredeti szerkezet mellett marad. 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház a 7-dik szakaszt 
a szerint, mint azt Tisza László képviselő úr mó
dosította ? (Felkiáltások: Előbb az eredeti szerkezetre 
kell szavazni !) 

Zichy Nándor g r . : A módositvány két rész
ből áll. A törvénynek visszaható erejét, hogy t. i. 
a haszonvehetőkké vált földek kizárassanak, nem 
pártolom ; de a másik részben pártolom a szerke
zetet. 

MadoCSányi P á l : T ház ! Alázatos vélemé
nyem szerint kettő forog fen. Az első az, hogy a 
7-dik szakasznak szerkezete némileg módosittas-
sék, azaz megneveztessenek a csatornák, vízi deri-
vatiók azon költséges vállalatok közt, melyek ál
tal valamely haszonvehetlen föld haszonvehetővé 
tétetik. De ez ellen Zsedényi t . képviselő úr felhoz
ta, hogy más módok is lehetnek, melyek által ha
szonvehetlen földek gyümölcsözőkké tétetnek. A 
másik rész pedig kétségbe vonta azon pótlást, a 
melyet Tisza képviselő úr felhozott, mely oda vo
natkozik, hogy a kik eddig ilyen költséges válla

latokba bocsátkoztak, szintén részesittessenek az 
adómentességben. Én azt hiszem, ha az eredeti 
szerkezet elfogadtatik is, ez által nincsen kizárva, 
hogy a Tisza László képviselő úr által indítványo
zott pótlás is elfogadtassák. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter : 
Nincs ok semmi aggodalomra, minthogy Tisza 
László képviselő úr indítványa azt mondja, hogy : 
„vizszabályozások, csatornázások vagy más mun
kálatok, u tehát. kifejezi azt is, mit képviselő úr 
kivan. 

Mihályi Péter jegyző (oh ássa a 7-dik szar 
kasz eredeti szerkezetét.) 

E l n ö k : Azon képviselők, a kik a 7 -dik sza
kaszt ugy kívánják megtartani, a mint szerkesztve 
van, méltóztassanakfelálíani. (Megtörténik) A 7-dik 
szakaszt a ház e szerkezetben el nem fogadja. 

Most méltóztassanak felálíani azok, kik a 7-dik 
szakaszt a szerint szerkesztve, a mint Tisza László 
úr hozta javaslatba, fogadják el. (Megtörténik.) A 
7-dik szakasz szerkezete akként fogadtatik el, a 
mint Tisza László képviselő úr hozta javaslatba. 

Következik a 8-dik szakasz. Erre nézve a 
III-dik osztálynak van külön véleménye. Ez, ha 
a t. ház beleegyezik, holnap fog tárgyaltatni. (He
lyeslés.) 

Az ülés végződik d. u. 2 V4 órakor. 

v v J j f 1« \J MA) K3 ÉÁ JM. \K \J & U A J JEJ Ö 

1868. július 7-dikén 

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 : Átiratok PJ kérvények bemutatása. A földadóról szóló törvényjavaslat részletes tárgyalása tovább foly s be
végződik. A házadóról szóló törvényjavaslat tárgyalás alá vétetvén, átalánosságban elfogadtatik. 

.4 kormány részéről jelen vannak: Lónyay 
Menyhért; késöbb Andráasy Gyida gr., Gorove István, 
Mikó Imre gr., Wenckhein; Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. ÍO1/^ órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Mihályi Péter jegyző úr fogja ve
zetni, a szólani kívánók neveit Csengery Imre 
jegyző úr jegyzi. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 

Mihály i Pé ter j egyző (olvassa a július 6-án 
tartott ülés jegyzökönyvét. 

E l n ö k : Nincs észrevétel a jegyzőkönyv el
len ? (Elfogadjuk!) Tehát a jegyzőkönyv hitele-
sitve van. 

Figyelmet kérek némely fontos tárgyakra 
nézve, melyeket szerencsém lesz előterjeszteni. 

Bemutatom először is a főrendi ház elnökének 
levelét, melylyel a szentesitett és kihirdetett tör
vények, jelesen a) az alföld-fiumei vasút nagyvá-
rad-eszéki része kiépítése , b) a görög-keleti val-




