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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-
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lásuak ügye, c) a folyó évi jul. 1-től szept. 30-ig 
viselendő közterhek, és d) a sójövedék iránt szen
tesitett és kellőleg kihirdetett törvényczikkeknek, 
megőrzés végett átvételéről az országos főlevéltár-
nok által kiadott elismervényt átküldi két példány
ban. Az irattárba tétetik. 

Máramaros megye közönsége a magyar 6-
hitüek népgyűlési végzésének alapján egy ó-hitü 
magyar püspökség felállítását és a magyar nyelv
nek szertartási nyelvvé emeltetését kérő Hajdu-
Dorog városának fölterjesztését pártoltatni kéri. A 
kérvényi bizottsághoz tétetik át. 

Ugyanazon megye közönsége a képviselők
nek az ülésekből gyakori kimaradását meggátol
tatni és a minisztei'ek és államtitkárok kivételével 
minden államhivatalnokot a képviselővé választ
hatástól eltiltatni kér. A kérvény első része a ház
szabályok iránt kiküldött bizottsághoz, a második 
a kérvényi bizottsághoz tétetik át. 

Hunyad megye bizottsága, Vajda-Hunyad és 
Hátszeg városai országgyűlési képviselőit, állásaik 
elfoglalására hathatósan köteleztetni vagy pedig 
uj képviselőválasztás megengedését eszközöltetni 
kéri. Nem tudom, ezt a fontos kérdést is méltó z-
tatik-e egyszerűen a kérvényi bizottsághoz vagy 
talán az igazoló bizottsághoz utasítani ? (Felkiál
tások: Kik azok? A nevöket!) Az egyik képviselő 
kijelentette, hogy nem jön el s igazoló levelét be 
sem küldte; a másik beküldte, de nem jelent meg. 

Bernáth Zs igmond: T. ház! Alázatos véle
kedésem szerint arra az egyéniségre vonatkozólag, a 
ki már bejelentette, hogy a képviselőséget el sem 
fogadja, ide sem jön, be sem mutatta a választási 
jegyzőkönyvet, az ügyet a kérvényi bizottsághoz 
utasítani nem szükséges, hanem egyenesen le kell 
küldeni az illető hatósághoz, hogy uj választást 
rendeljen. 

Elnök í Annyiban tán jó lenne ezt a kér
vényi bizottsághoz áttenni, hogy eonstatáltassék a 
dolog állása. (Helyeslés.) 

A napirenden levő tárgy a földadóról szóló 
törvényjavaslat részleteinek folytatólagos tárgya
lása. Mihályi Péter jegyző úr fel fogja olvasni a 
következő 8-dik szakaszt. 

Mihály i Pé ter j egyző (olvassa a 8-dik sza
kaszt.) 

Zichy Anta l e l ő a d ó : A központi bizottság
nak e szakaszra semmi észrevétele. 

Zichy Nándor gr . : T. ház ! A Ill-ik osztály
nak erre nézve külön véleménye van, melyet mint 
annak előadója bátor vagyok a t. ház figyelmébe 
ajánlani. Ezen külön vélemény igy szól: „Az uj 
telepítéseknél a „vétessék" szó után teendő: „a leg
közelebb létesítendő telepitvényi törvény feltételei 
teljesítése esetében." 

Ezen közbevetésnek czélja az , hogy azon 
feltételek, melyek egy község létesítésekor az 
állam részéről megkívántatnak, ezen jótékonyság
hoz és kedvezményhez köttessenek, és pedig azért, 
mivel ha már előbb a törvényhozás azon kedvez
ményt, mely által a telepitvényeket előmozdítani 
akarja, föltétlenül megadja, sokkal nehezebb lesz 
a majdan alakitandó telepitvényi törvényben oly 
kikötéseket tenni, melyek a telepitvényesekre sú
lyosak. I ly kikötések szoktak lenni a dolog termé
szete szerint a gyermekek nevelése, az iskola, a 
községi ügyek intézése, a községházi kert, a piacz, 
a kutak, a policialis intézkedések és alapítványok. 

A Hl-ik osztály ugy fogta fel, hogy az adóked
vezményeknek mindenkor kényes természetök van 
azért, mivel azok a szokott rendből kiveszik az 
ügyek menetét és az adózók terheltetésével egye
seknek adnak kedvezményt, s ezen kedvezmény 
által bizonyos eljárást oly modorban mozdítanak 
elő, melyben az talán különben nem történnék. 

Hogy tehát ezen kedvezmény és az adózó 
közönségnek ezen terheltetése indokolva legyen, kí
vánatos határozottan kijelenteni a czélt és módot, a 
mely elérendő,és mikép érendő el az: mert nem mind
egy, hogy milyenek a telepitvények, hogy azok épen 
minden birtokból szállnak-e le, vagy pedig, hogy 
birtokkal vannak-e ellátva, stb. í g y tehát előre 
láthatólag telepitvényi törvényt kell idővel úgyis 
alkotnunk. Hogy m ;ly szempontból fog az alkot
tatni, azt a törvényhozás bölcsesége fogja elhatá
rozni. Az osztály azonban csak azt óhajtaná, hogy 
miután jelenleg ezen telepitvénynek kedvezmény 
adatik, az a majdan e részben hozandó törvényes 
megállapításokhoz köttetnék. 

E l n ö k : Nem kivan a t. ház többé hozzászó
lani? Ha senki sem kivan szólani, méltóztatnak-e 
a szerkezetet elfogadni? (Elfogadjak!) Ennélfogva 
a bizottság által ajánlott szerkezetet a t. ház el
fogadja. 

Csanády Sándor : Én azt hiszem, mihelyt 
módositvány vagy elleninditvány tétetett valamely 
tárgyban, szavazásnak kell történni. 

Elnök : Méltóztassanak tehát felállani, a kik 
a központi bizottság által ajánlott szerkezetet 
elfogadják. (Megtörténik.) A ház többsége elfo-

! gadta. 
Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 9-dik sza-

\ kaszt.) 
Zichy Antal előadó: A központi bizottság-

i nak e szakaszra nézve csak styláris észrevétele 
I van. A 9-dik szakasz 5-dik és 6-dik sorában az 
I „uj birtokkihasitástól" helyett ajánlja ezen kité-
| telt : „birtokba vételétől." (Helyeslés.) 

Kalauz P á l : T . képviselőház ! Ezen szakasz-
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ban oly rendkívüli, oly nagy teher szándékoltatik 
a szegény adózó népre ismét rovatni, mely annak-
előtte nem volt ismeretes: t. i. az , ha a határban 
változás történik ugy , hogy a mivelési ágak más
kép volnának megadózandók, akkor köteles maga 
a község uj adómunkálatot készíteni, mely szerint 
azután az uj adó kivettetnék. Ez igen nagy teher. 
Mert tudjuk, hogy a községek, melyek p. o. az ösz-
szesitést várták , az azt megelőző évben nem mivel-
ték ugy földeiket, a miként kellett volna, s ezen
fölül sok költekezésök is volt; s épen ugy járná
nak, mint a bal oldal egyik képviselője mondta, 
hogy midőn hosszú zarándoklásból haza jött, mind
járt adóczédulával jöttek elébe : ugy járna azon 
birtokos is, ki uj földjének birtokába csak ugy 
jöhet, ha a költséget lefizeti, hogy uj teher rovat
hassák reá. 

De tovább megyek. Egészen fölösleges is 
ezen teher: mert az mondatik e szakaszban, hogy 
az adózó község fogadjon magának embert, ak i az 
adómunkálatot elkésziti. Már kit fogadjon a köz
ség? Vagy olyan volt bezirker vagy valami föld
kóstoló veszik át a munkát , a kik ugy össze szok
ták zavarni — praxisból beszélek — hogy nem me
het el rajta a pénzügyi közeg s kénytelen maga 
köréből ahhoz értő egyént kiküldeni. Nagy költsé
gébe kerül tehát a községnek, és többnyire bajt 
okoz az adóhivalaloknak is. 

Ennélfogva arra hivom fel a t. házat, méltóz
tassék az adózókat ezen nagy teher alól — ide értem 
nem csak a volt jobbágyokat, hanem átalában a bir
tokosokat — fölmenteni, annál inkább, mert csak
ugyan különös elv, különös eljárás volna itt kife
jezve. Az mondatik ugyanis, hogy ha hat hónap 
alatt nem történik meg az uj adómunkálat, akkor 
a pénzügyi közegek fogják azt, az illető községek 
költségén, véghezvinni. 

Ez a mostani állapot egy alkotmányos provi-
sorium, s ennek óvakodni kell, nehogy az önké
nyes absolut előbbi provisoriumnak kezet nyújtson. 
Itt az mondatnék ki, miszerint az állam-tisztvise
lők mellékes utón pénzt szerezhetnek; én pedig 
nem akarnám törvényben azt kimondatni, hogy 
az állam által fizetett hivatalnokok fel vannak jo
gosítva törvény értelmében a községekre a rendes 
adón kivül valami terhet róni. 

Mindezen három oknál fogva, így kérném e 
szakaszt fogalmaztatni : „Hol birtokrendezés, ta
gosítás, legelő-elkülönítés, erdőkihasitás , vagy uj 
telepítés folytán a birtokváltozásokkal az eddigi 
mivelési ágak is egészben vagy részben változtak, 
oly községekre az uj birtok kihasitásától számí
tandó hat hónap alatt az illetékes pénzügyi köze
gek által készitett uj adómunkálat nyomán fog 
az adó kivettetni.'' (Helyeslés.) 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa Kalauz Pál 
módositványát). 

Lónyay Menyhért pénzügyér : T. ház! 
(Halljuk!) Azt tartom, épen az adózók érdekében 
van azon intézkedés, hogy, a mint eddig is történt, 
ugy ezután is, valahányszor tagositás által az 
összes községben a birtok a földrészletekre nézve 
változik, ezen munkálatokat magok az érdekeltek 
készitsék el. 

A t. képviselő úr által beadott módositvány-
nak mi lenne következése? Az, hogy ezen mun
kálatnak összes véghezvitele a pénzügyi közegekre 
bízatnék, kik a hely viszonyokkal nem ismeretesek, 
és az adóra nézve is egészen más szempontból in
dulnak ki, mint az érdekeltek. Midőn az adó ideig-
len behozatott, a községek akkor is magok esz
közölték az adóalap kidolgozását; és ez méltányos 
is : mert ekkép az illető községi érdekeltek magok 
által választott ügyvezető és megbízott férfiak ál
tal érvényesíthetik saját érdekeiket, és mindazon 
előnyöket, a melyeket a szabályok nyújtanak, sa
ját érdekűkben érvényesíthetik ; az indítvány szerint 
pedig, ha egyedül a pénzügyi közegek bízatnának 
meg ezen mivelet véghezvitelével, ezek inkább az 
adóösszeget fognák figyelembe venni, mely eljárás 
nem az adózók méltányos igényeinek fogna meg
felelni. 

De különben is kinek érdekében történik a ta
gositás ? A birtokosság érdekében. Tehát a birtok
változás keresztülvitele folytán szükséges adóki-
igazitást is annak kell viselni, ki a tagosítást esz-
közlé. Az adótételek újra kiszámítását czélszerübb 
magokra az adózókra bízni; és méltóztassanak 
tekintetbe venni, hogy a hol a munkálat oly nagy 
költséggel j á r , mint a tagositás, az illető érdekel
teknek kevés költségökbe kerül ezt saját meg
bízottjaik által és a tagositási munkálatok alapján 
az uj adómunkálatot elkészittetni. 

Ezen intézkedésnek nem az a czélja, hogy uj 
adóalap dolgoztassák k i ; de, mint a következő pon
tok tanúsítják, az, hogy a már felállitott tiszta 
jövedelmi tételek és az osztályozások alkalmaztas
sanak a változott birtokterületekre; ezt pedig mi-
elébb eszközölni és czéJszerüen eszközölni az érdek
lettek feladata lehet. Ezen eljárás eddig is gyakor
latban volt, és nézetem szerint ez a legczélszerübb. 

Bátor vagyok a szerkezet megtartását aján
lani. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Két módositvány van előttünk. Az 
egyik a központi bizottság által előterjesztett, 
mely egy szó betételét kívánja: de a mely, véle
ményem szerint, lényeges módositás, mert a bir
tokba vétel és a kihasitás két különböző fogalom 
és ezek sokszor igen messze esnek egymástól. 
Ez az egyik módositvány. A másik módosit
vány Kalauz képviselő uré. U g y gondolom, ha 
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előadó urnák nincs szándéka indokolni a maga 
raódositványát, akkor szavazhatunk a szerkezetre 
és aztán a módositványokra. [Helyeslés.) 

L ó n y a y Menyhért pénzügyér : Azt tar
tom, a központi bizottság módositványa helyes és 
indokolt, mert ezen munkálat akkor kezdődik, 
midőn a birtokba vétel történik. Ez oly módosítás, 
mely a dolog természetéből következik. 

E l n ö k : Méltóztassanak tehát azok, kik a 
szerkezettt a központi bizottság módositványával 
elfogadják, felállani. {Megtörténik.) Elfogad tátik. 
E szerint a másik módositvány önmagától elesik. 

Mihályi Péter jegyző (oh 'ássa a 10. 11. 
és 12-dik szakaszt, melyek észrevétel nélkül elfogad
tatnak. Olvassa a 13-dikat.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
e szakaszból alulról a 3-dik sorban e két szót: „el
titkolásnak tekintetvén" kitöröltetni óhajtja; a sza 
kasz végére pedig uj bekezdést kivan közbetétetni: 
„Az adóhivatalok a birtokosok értesítését 4 hét 
alatt teljesiteni kötelesek." 

V á l l y i J á n o s : T. ház! A felolvasott 13-dik 
szakasznak, a központi bizottság módositása aján
latával együtt is, ugy látszik, nem lehet egyéb 
ezélja, mint az, hogy a birtokváltozásokból felme
rült netalán létezhető zavarok kikerülése szem
pontjából az adó nyilván tartása biztosittassék. 
Ezen szakaszt én mint feleslegest szükségesnek nem 
tartom annyiban, a menyiben e tekintetben eddig
elé is kellő intézkedés létezett azon rendszabályok 
szerint, melyek már e törvény 1-ső szakasza sze
rint törvényerőre emeltettek. Ha azonban ai adó 
nyilvántartása körül a fenálló rendszabályok 
mellett is történtek zavarok, ennek okai egyedül 
a hivatalos kötelességeket teljesiteni mulasztók: 
mert kétségtelenül tudva van az illető hivatalok 
előtt minden birtokváltozás, midőn ugyanis nem 
történhetik sem adás-vevés. sem cserélés, sem semmi
féle szerződés, a mely, valamint eddig, ugy jövőre 
is, a már megszavazott törvény szerint is, 8 nap 
alatt bejelentendő ne lenne, a bejelentés pedig 
nem csak szóval, hanem az illető kötvények máso
latának benyújtása által szokott az eredeti kötvény 
felmutatása mellett megtörténni. S ez valamint 
eddig mellőzhetlen volt, jövőre is kétségtelenül 
meg kell, hogy történjék: mert már magának a 
százalékos büntetés kikerülésének szempontjából I 
is mulhatlanul meg kell az illető birtokváltozást ! 
szenvedőnek tenni a jelentést az illető adóhivatal- ; 

nál ; de különben is a birtoknak az illető nevére 
való átkebleztetésénél, mely nélkül birtokváltozás | 
jogilag nem létezhetik, a kötvény. vagy bármi 
birtokváltozást előidéző okmánynak eló'mutatása 
kikerülhetlen. Es ha az illető' az adóhivatal mellő
zésével ide adná elébb okiratát, akkor ezen telek
könyvi hivatal vagy törvényszék hivatalból szokta a 

j birtok változási okmánynak másolatát azon illetékek 
megszabása végett az illető adóhivataloknak meg
küldeni. Midőn tehát nincs, de nem is lehet reá eset, 
hogy az illető adóhivatalok magok az illető köt
vényekről a másolatok bemutatása folytán érte
sítve ne lennének : szükségtelen, mint mondám, 
ezen szakasz. 

De helytelen, sőt alapos ok nélkül károsító is : 
mert itt az illető egyes állampolgároknak akkor, 
midőn ők már különben is megtették abbeli köte-
lességökefc, még azonkívül egy különzetes jelentés 
szabatik kötelességül, melynek esetleges mulasz
tása esetében, teljesen ártatlanul, a nélkül, hogy 

i az államot károsítani kívánták volna, birságiális 
1 büntetés alá vettetnek. Hogy ha pedig a kötvénye-
i ket 8 nap alatt fel nem mutatnák, ezen esetben el-
I sőben ezen mulasztásáért, másod izben pedig az 
i ezen szakban követelt jelentés mellőzéseért, tehát 
'. kétszeresen sújtatnának. 
1 Ezen szakasz még ezeken kivül határozatlan 
| is , függőben hagyja a bírság meghatározását, és 
j azt sem mondja k i , hogy ezen jelentés vajon szó-
| belileg vagy irásbelileg !örténjék-e? és ha irásbe-
j lileg, vajon bélyegmentesen-e, vagy nem? 

Mindezeknélfogva annyival is inkább nem 
| helyeselhetem e szakaszt, mert ez csak az egyes, 

mondhatni a törvényeket annyira nem értő nép 
érdekében lesz káros hatású, midőn az illetőnek 
annyi és oly sokféle kötelességek tűzetnek ki tel
jesítésül, hogy valóban nem csoda, ha tévedésbe 
jő. Nem helyeselhetem tehát, hogy azonkívül még 
több terhet és kötelességeket szabjunk. 

Ugyanazért véleményem abban öszpontoaul, 
hogy ezen szakasz, mint egészen fölösleges, hagyas
sák ki : s a fenálló szabályok szerint szigorúbb 
őrködés gyakoroltassák , hogy az illető pénzügyi 
hatóság részéről mulasztás ne történjék; és szorít
tassanak rá az illető egyes adóközségek arra, hogy 
kötelességeik pontos teljesítése mellett az illető 
nyilvántartásokat oly kellő rendben vezessék, hogy 
abból az adózásra vonatkozó zavarok ne történ
hessenek. 

H o r v á t h K á r o l y : A IX. osztálynak is az a 
véleménye ezen szakasz tekintetében, hogy az 
egyátalában a szerkezetből hagyassák ki. 

Indokai az osztálynak a következők. 
Először a szakaszt már magát helytelennek 

és határozatlannak találja, mert az első tételben 
így szól: „ha a birtokos változik", mert hiszen a 
birtokváltozás sok nemű, pl. változik a haszon
bérbe adott birtok akkor, mikor a haszonbérlő azt 
átveszi. {Ellenmondás.) Midőn a tulajdonos által 
nem a birtok, hanem a valóságos tulajdonjog ada
tik át, akkor is különböző momentumok foglalnak 
helyet, különböző viszonyok és szerződések sze
rint. Néha megtörténik, hogy a mint az adás-ve-
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vés megtörténik, azonnal átadatik a birtok; más
kor azonban az adás-vevés megtörténik, de csak 
részletfizetés történvén, az eló'bbeni tulajdonos 
nem bocsátja ki a birtokot kezéből mindaddig, 
mig a vevő a határidők lejártával lefizeti a hátra
levő részt, s ekkor fogja aztán a tulajdonjogot 
telekkönyvileg átruházni. E g y szóval a birtok és 
a tulajdoni jognak átruházása törvényeink szerint 
jelenleg a telekkönyvi átíratástól feltételeztetik. 
Ennyiben tehát határozatlannak látszik vagy mu
tatkozik a kifejezés. 

A másik indok az, hogy ha kihagyatik ezen 
szakasz, az állampénztár hátrányára nem fog szol
gálni : mert hiszen a földadó nem a birtokos sze
mélyére, hanem magára a földre van fektetve, és 
bármikép változik is a birtokos, az adóközegek 
bizonyosan nem fogják keresni, hogy hol van 
azon egy esztendővel ezelőtti birtokos, hanem hogy 
hol van azon föld? és bárki birtokában van is, at
tól fogják az adót behajtani. 

Az illető adózót ezen szakasz méltatlanul ter
heli : mert az államnak sem adhat a törvényhozás 
az adó behajtása tekintetében több jogot, mint a 
mennyit, teszem, magán hitelezőnek ad, ki a tör
vény minden lehető biztosítékaival ellátta magát, 
például bekebleztette követelését az illető ingat
lanra. Már pedig, kérdem, ha a tulajdonos birtokát 
eladja, nem áll-e be azon kötelezettsége, hogy ő 
valamennyi bekeblezett hitelezőit az eladásról ér
tesítse ? 

De méltánytalan azért is, mert az ilyen beje
lentésnek az volna természetes és törvényes corol-
lariuma, hogy az ilyen bejelentés folytán ő többé 
ne legyen felelős azon adóért, mely hátramaradt, 
lianem háruljon át a felelősség arra, ki az eló'bbeni 
birtokos volt. I lyen felelősségtől való mentességet 
pedig az állam adó tekintetében nem akar adni, 
de nem is adhat. 

Mindezen szempontokból szükségtelennek 
tartja a IX. osztály ezen szakaszt, és e szakasz in
tézkedésének ezélját a telekkönyvi hivataloknak 
adandó olynemü utasítás által, hogy minden bir
toknak telekkönyvileg átruházását, tehát a tulaj
donjognak az előbbi tulajdonosról másra való 
átruházását az adóhivataloknak bejelenteni köte
lesek legyenek, teljesen eléretni hiszi. Ennélfogva 
ezen szakasznak kitöröltetését kívánja. 

BÓniS S á m u e l : T. ház! Én azt hiszem, a 
törvényeknek, a mennyire csak lehetséges. tisz- | 
iáknak, könnyen értelmezhetőknek kell lenniök; 
ennélfogva ki kell kerülni mindent, a mi bonyo
dalomra adna alkalmat. Hogy a telekkönyvek 
czélszerüen rendeztessenek, miután minden egyes 
polgárnak, ki valamely birtoknak birtokába jut, 
már önérdekéből eszközöltetni kell azt , hogy a 
telekkönyvben nevére írassék át a birtok: erre ] 

nézve az eljárás igen czélszerü. Ha a törvény azt 
mondja, hogy a telekkönyvi hivatal minden bir
tokváltozást hivatalosan tegyen át az adóhivatal
hoz, akkor az egyesek nem lesznek zaklatva és a 
czélnak elég lesz téve; hanem természetes, hogy 
a törvényhozás feladata lesz, hogy a telekkönyvek 
és a telekkönyvi hivatalok ugy rendeztessenek, 
hogy a telekkönyvek pontos vezetése eszközöltes
sék ; de ezt, gondolom, a törvényhozásnak külön
ben ig meg kell tenni, különben soha sem lesz a 
hitel Magyarországban tökéletes. Én azt gondo
lom, hogy ezen szakasz vagy hagyassék ki, vagy 
mondassék egyszerűen, hogy : birtokváltozás ese
tében a telekkönyvi hivatal köteles erről az adó
hivatalt hivatalosan értesíteni. 

Szap lonczay József: Magam is azon véle
ményben vagyok és oda szavazok, hogy ezen 
szakasz hagyassék ki. Megvallom, nem szeretem 
bármi tekintetben az adózóknak vagyis az adózó 
polgároknak terheit súlyosabbakká, nehezebbekké 
tenni, a mint volt ennekelőtte; már pedig ezen 
szakaszban ismét behozatik egy bírság, mely ed
dig nem létezett. A nyilvántartásnak eddig is meg 
kellett történni, és véghez vitetett az illető község 
elöljárója által; legalább minálunk azon szokás 
volt, hogy a községek elöljárói havonkint kérdést 
tettek a községben, hogy kik azok, kik birtokot 
vásároltak vagy adtak? a beérkezett jelentéseket 
az eddigi rendszabályok szerint ugy az eladó, 
mint a vevő a községi elöljárók a jegyzőknek be
adták, a jegyzők pedig az illető minta szezint fel
vették ezen változásokat és beadták az adóhiva
talnak. E szerint igen helyesen volt felemlítve, 
hogy az ilyen adás-vevés titokban csak saját ká
rával történhetik az illetőknek, mert ezen vásárlás 
nincs biztosítva, ha a telekkönyvbe nincs felvéve. 
A mint a telekkönyvbe felvétetett és az illeték at
tól megfizettetett, már nem titkos az eladás, mert 
ez által az illetékes helyen be van jelentve, és in
nét hivatalból e bejelentésnek az illető helyre 
való átadása, melynek kötelessége azután a nyil
vántartást eszközölni, igen könnyű. Tehát, nehogy 
ujabb zaklatások, ujabb terhek behozassanak, mik 
eddig nem léteztek, magam is ezen szakasz kiha
gyására szavazok. 

Mihály i P é t e r : Megvallom, nem lehetek 
egy értelemben azon indokolásokkal, melyek e 
szakasz kihagyására nézve e házban előhozattak : 
mert ha rendezett és minden kritériumot kiálló te
lekkönyvi intézvényünk és rendszerünk volna, 
melyben ez iránt intézkedés tétetnék, akkor két
ségkívül fölöslegesnek látszhatnék ezen szakasz ; 
de jelenleg a helyzet az, hogy mégis van bi
zonyos időszak, mely alatt, ha a vevő attól nem 
tarthat, hogy harmadik kézbe jut birtoka, nem 
jelenti azt be rögtön, nem eszközli annak telek-
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könyvi "átruházását, mint ezen intézkedés megren
deli. A gyakorlati tapasztalás épen ez állításomat 
igazolja; legalább nálunk tudunk az alsóbb 
osztályokban eseteket, hogy 6—7 év előtt történt 
a vétel és mindig a szegény eladóra van az adó 
kivetve. Kérdem: igazságos volna-e a szegény el
adót terhelni azzal, hogy ő legyen kénytelen éve
ken át utána járni az adóhivatalnál az illetéktele
nül még őt terhelő adónak kitörlése végett ? Mivel 
tehát e szakasz kihagyása esetében az eladónak 
kellene az eddigi gyakorlat szerint az adóhivatal
nál a bejelentést tenni, most azonban egyszerűen 
csak a községi elöljárónak kell azt bejelenteni, s 
még az sincs kimondva, hogy Írásban, tehát szó
val is elégséges: ezt, megvallom, nagyon czélsze-
rünek, és azok érdekében, kik az eladást teszik, 
kik tehát inkább igényelhetik az állam általi se
gélynyújtást, szükségesnek tartom. Ezt terhesnek 
egyátalában nem tartom, és az előadott indokokból 
azon módositás mellett, melyet a központi bizott
ság indítványba hozott, e 6zakaszt magam is elfo
gadom. 

L ó n y a y M e n y h é r t p é n z t i g y é r : Azt tar
tom, t. ház, annak, hogy e szakasz a törvényjavas
latba bevétetni inditványoztatott, oka leginkább 
az, hogy az eddigi tapasztalás azt mutatta, misze
rint a jelenleg fenálló eljárás szerint, midőn az 
adózási lajstromban az adózó nevének bejegyzése 
rendesen a telekkönyvi átirás után szokott eszkö
zöltetni, miután a telekkönyvi eljárás gyakran 
hosszadalmas, sőt gyakran jogi kérdések folytán 
évekig is elhalad, igen sok panaszra adott alkal
mat az, hogy voltak esetek, midőn a birtokváltozás 
már 2—3 esztendő előtt megtörtént, s mégis az át
íratás meg nem történvén, az előbbi birtokoson 
követeltetett s hajtatott be az adó. Szükséges tehát 
már a rend tekintetében is oly intézkedéseket be
hozni, melyeknél fogva mindig evidentiában le
gyen tartva az, ki a birtok valóságos birtoklója, s 
ennélfogva ki köteles az adót fizetni. 

Igaz átalában, mit Bónis képviselő úr mon
dott : hogy utoljára is ott van a birtok, s a kinél 
találtatik, azt lehet exequalni; de méltóztassanak 
tekintetbe venni, hogy ez csak elvileg áll, de 
tényleg nem: mert ha az illető adóközeg nem jár
hat utána, mikor és ki részére történik a birtokát
adás ? bizonyosan attól fogja kérni az adót, kinek 
a neve az adólajstromban előfordul; az ily kuta
tás gyakran sok kellemetlenséggel jár, mi a beje
lentés által el van kerülve. 

Egyébiránt azt hiszem, a telekkönyvi és az 
adóhivatalok nincsenek egymással azon szoros 
kapcsolatban, hogy napról napra az év különböző 
szakaiban mindig evidentiában tartsák egymás 
kői t az átíratásokat; és különben sokan elmu-

KÉPV. H. NAPLÓ. 186%. Vili. 

lasztják vagy soká halogatják a telekkönyvi átíra
tást: ugy hiszem, az illető adózók és adók rendes 
befolyásának előnyére szolgál, ha e szakasz meg
marad, annyival inkább, mivel ez nem terhes, de 
egyszerű eljárás, miután csak az illető községelől-
járóságnál tartozik bejelenteni, ez pedig egyszerűen 
teljesíthető. 

Helyesnek tartom és elfogadom a központi 
bizottság módositását, hogy köteles az illető adó
hivatal az illető nevére átírni a birtokot, nem bir
tok, hanem adózási szempontból. Ezen szakasznak 
tehát, mint a mely a rendesebb eljárást elősegíti, 
a központi bizottság módositásával -elfogadását 
ajánlom. {Helyeslés. Elfogadjuk !) 

PaCZOlay J á n o s : Én e szakasznak törvény
be igtatását fölöslegesnek találom, és pedig azon 
tekintetből, mert már a bélyegadónál meg van 
mondva, hogy mindenki köteles minden kötött 
adás-vevési szerződést 8 nap alatt az adószedőhi
vatalnál bejelenteni, és pedig büntetés terhe alatt; 
ezenfelül —• nem méltóztatott hallani - - még a rend
szabályok között van, hogy minden történt eladás 
és adás-vevésről az adótelekkönyvi parcella felje
gyezve legyen, és egyszersmind ki legyen jelölve 
az is, hogy az eladott holdterülettől mennyi adó 
fizettetik. Ennek feljegyzése azért szükséges, hogy 
ha netán az adóhivatal kevésnek találná a szerző
dési vételárt, minden további kutatás nélkül az 
adót 100-osan és már most 70-esen véve, a birtok 
eladási árának tekinthesse és akként róhassa. í g y 
tehát ezen szabályoknak eddigi föntartása mellett 
az adóhivatal tökéletesen tudomására jut annak, 
hogy először a birtok-adás-vevés megtörtént; tu
domására jut másodszor annak, hogy melyik adó
köteles részlet adatott el. Ha tehát ezek folytán az 
adószedőhivatal nem tudja átvezetni a birtokvál
toztatást, ez egyébnek nem tulajdonítható, mint 
az adóhivatal rendetlenségének vagy a hivatalno
kok lomhaságának. Ezen tekintetből indulva, fö
löslegesnek tartom, hosrv a községi bírót külön-
ben oly dologban teendő hivatalos jelentésre kö
telezzük, mely úgyis minden adószedőhivatalnak, 
ugy a mint kell, a birtok átvezetésére bejelentet
hetik. Azonkívül nem ia látom igazságosnak, hogy 
egy emberre két büntetés vettessék : t. i. h a b é nem 
jelentem 8 nap alatt a birtokváltozást, azért három
szorosan fizetem meg az illetéket; másodszor pe
dig itt megint büntetést szabnak reá azért, mert a 
bejelentés a községi biró előtt elmulasztatott. 

Ezen eljárást én indokolva nem látom, ennél
fogva ezen pont kihagyását indítványozom. {Ma
radjon ! Szavazzunk!) 

Zichy Antal e lőadó : Csak azt vagyok bá
tor megjeg}^ezni a központi bizottság intentiójára 
nézve, hogy ő ezen szakaszt ugy fogta föl, mint 

41 
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az illető adózókat kiraélő iutézkedést. A kincstár 
érdeke nem annyira van veszélyeztetve, ha e sza
kaszt kihagyni méltóztatnak, mint inkább az egyes 
adófizetőké. Azért, még ha más törvény által van 
ia erről gondoskodva, habár nem okvetlenül szük
séges is, de nem fölösleges. (Maradjon! Szavaz
zunk !) 

E l n ö k : Több rendbeli észrevétel tétetett a 
szerkezet ellen . . . 

KurCZ G y ö r g y : T, ház! Méltóztassék meg
engedni, hogy én is megtegyem észrevételemet. 
(Eláll! Szavazzunk ! Halljuk !) 

Kissé kétes értelmű ezen szakasz utolsó tétele, 
mely igy szól: „E jelentés elmulasztása eltitko
lásnak tekintetvén, birsággal rovandó meg." [Hi
szen ez kimarad !) Méltóztassanak kihallgatni. {Hall
juk!) Ez vonatkozhatik azon birtokosra is, ki a vé
telt bejelenteni elmulasztotta, {Ellenmondás) és vo
natkozik az elöljáróságra is, mely a birtokos által 
bejelentett változást az illető adóhivatalnak beje
lenteni elmulasztotta. Szeretném tudni, minő értel
met tulajdonítson az ember? Mert ha ezen szakasz 
arra vonatkozik, hogy a birtokos büntetendő, ki 
a változást bejelenteni elmulasztotta, akkor ki-
hagyandónak vélném; ha pedig az elöljáróságra 
vonatkozik csak, akkor megtartatni kívánnám. 
{Szavazzunk!) 

Zichy A n t a l e l ő a d ó : Minő bírság, és kire 
legyen kiszabandó ? az későbbi törvény tárgya 
lesz. {Szavazzunk!) 

E l n ö k ; Több részről kívántatik ezen szakasz 
végképenikihagyása; más részről pedig ajánlta-
tik megtartása, a központi bizottság azon javítá
sával, hogy e két szó: „eltitkolásnak tekintetvén" 
kibagyassék. Kérdésül tűzöm k i : méltóztatik-e a 
t. ház elfogadni ezen szakaszt a központi bizottság 
javítása szerint? A kik elfogadják, méltóztassanak 
felállani. {Megtörténik) Kérem az ellenpróbát: mél
tóztassanak felállani azok, kik nem fogadják el, 
{Megtörténik.) Méltóztassanak állva maradni, mig a 
jegyzők összeszámítják. (Az összeszámítás meg
történik.) Most méltóztassanak felállani azok, kik a 
szerkezetet elfogadják. {Megtörténik.) A t. ház 96 
szám ellenében 120-szal elfogadja a 13-ik szakaszt. 

Következik a 14-ik szakasz. 
Csengery Imre jegyző {olvassa a 14-ik 

szakaszt.) 
Zichy Antal e l ő a d ó : A központi bizottság

nak a 14-ik szakaszra nézve nincs észrevétele. 
Z i chy Nándor gr . : A harmadik osztálynak 

e szakaszra nézve külön véleménye van, mely azt 
mondja: „Az adókivetés alapjának kiigazítása ér
dekében már beadott folyamodványok, akár a tér
mérték, akár a becslés és osztályozás helytelensé
gével legyenek indokolva, érdemök szerint elinté-
zendők; a bennök kért adómegtériíésnek azonban 

I a múltra nézve helye nincs, hanem az csak a kér
vény beadása idejétől számítandó. A pénzügyi 
közegek sem kereshetnek a becslés alacsonyabb 
volta czimén a múltra nézve adóelengedést." 

T. ház ! Mi ezen szakasznak az értelme ? Az, 
hogy az adó beszedése, kivetése, kezelésére vonat
kozó rendszabályok 29. és 30. szakasza, ugy a 
31-ik is, az uj törvény által érvényen kívül lévén 
helyezve, ezen intézkedés a múltra nézve is kiter
jesztetik. Azon szakaszok tartalma az, miszerint 
megállapittatváu a földadó katastere és lefolyván 
az ellene való felszólalások, szabf dságukban áll 
még azoknak, kik akár a térmértéknek, akár a 
jövedelem hibás felvétele által tulterheltetve érzik 
magokat, bizonyos megszorító feltételek mellett 
ezen hibák kiigazitását folyamodvány utján szor
galmazni; továbbá, hogy ezen folyamodásoknak 
csak beadásától számítandó a kiigazítás vagy elen
gedés. 

Kétnemű tehát a kérvény tárgya. Az egyik 
a térmértéknek hibás volta, másik a tiszta jövede
lem hibás felvétele. 

A térmérték nem rendszeres kataster alapján 
vétetett fel hazánkban, hanem azon adatok szerint, 
melyek rendelkezésre állottak, és igy e részben 
is igen tetemes hibák fordulhattak elő. 

Csekély véleményem szerint akkor, midőn a 
t. ház elismeri azt, hogy a kataster hibás, hogy 
némelyekre nézve túlságos a terhelés ; midőn maga 
ezen rends zabály elismeri, hogy azon eset előfor
dulhat, hogy oly terület is megadóztatik , mely 
tényleg nem létezik, mivel nagyobb terület véte
tett fel, mint a melynek létezése utóbbi felmérések 
utján kiderült: akkor én nem látom be, hogyan 
lehet a ház eme felfogásával megegyeztetni azt, 
hogy azon egyedüli ut, mely az e részbeli sújtó 
állapot enyhítésére a létezett rendszabályok sze
rint eddig is nyitva állt, elzárassék. 

Az osztály azonban ennyire menni nem akart, 
s épen csak azon kérvényekre kívánta az eddigi 
eljárás folytathatását és bevégezhetését kiterjesz
tetni, melyek már tényleg elfogadtattak és fo
lyamatban vannak. Vezérelte ebben azon elv, 
hogy a törvénynek visszaható erőt tulajdonítani 
fölötte nehéz; kétszeresen nehéz, akkor, midőn oly 
keresetek forognak szóban, melyek felszerelése az 
egyes folyamodókra költséggel járt. 

Ezen folyamodások elkészítése, a felmérések
nek rectificatiója, stb., ezek mind oly műtéteket 
tesznek fel, melyek ingyen nem eszközölhetők. 

T. ház! Mit határoz a t. ház akkor, midőn 
azt mondja , hogy a folyamatban levő kérvények 
érdemök szerint elintéztessenek az eddigi fenáiló 
rendszabályok értelmében ? Azt, hogy a pénzügyi 
hatóságok kezébe adja annak megítélését, vajon a 

! folyamodványok alaposak, indokoltak-e vagy sem. 
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Ha indokoltak, ahkor nem látom át, miért zárná 
a törvény előttünk el az eligazolás útját; ha nem 
indokoltak, magoktól is elesnek. Az aerarium gaz
dagítása egyesek jogvesztésével, nézetem szerint, 
czélszerüleg nem eszközölhető. Más részről, ha 
csakugyan ezen kérvények az adóalapnak tetemes 
alteratióját vonják magok után; ha csakugyan el
igazításuk az adókatasterre nézve káros és nem 
igazságos az egyesekre nézve: ez talán inkább az 
eljárásban, mint az elvben volna keresendő; ettől 
azonban jelenleg alkotmányos felelős kormányunk 
alatt tartanunk nem lehet, mert azok saját közegei, 
a pénzügyi közegek által fognak elintéztetni. In
kább a már eligazitott kérvényekről tehetnők fel, 
hogy a folyamodók magán nyeresége az állam
kincstár igaztalan károsításával volt összekötve. 
En azonban egyenlő helytelennek és alaptalannak 
tartom eme feltevést, mint amazt. 

Ezek azon indokok, melyek az osztályt az 
előttünk fekvő szakasz ilyforma módosítására bír
ták. Ezen módosítás elfogadását ajánlom a t. ház 
figyelmébe. 

NlCOliCS S á n d o r : T. ház! A 14. szakaszra 
nézve volt szerencsém egy módositványt benyúj
tani. Minthogy valószínűleg számos, a becslés 
helytelenségét panaszló kérvények fekszenek a 
pénzügyi minisztériumnál, és minthogy a törvény
nek visszaható ereje nem lehet: azt hiszem, hogy 
igazságos és méltányos, hogy ezen kérvények el
intéztessenek. Azért szükségesnek tartom ezen , 
czikkbe bele tenni azt, hogy minden ily kérvé
nyek, melyek a törvény szentesitéséig beadatnak, 
és átalában minden függő ügyek a maga rendje 
szerint intéztessenek el. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olaassa Nicolics Sán
dor módositványát) : „A 14-dik szakasz utolsó sza
vai után ezen szavak tétessenek: „amár föggőben 
lévő ily kérdések azonban elintézendők." 

Makray Lász ló : T. képviselőház ! A fon
tolgatás tárgyát képező, csak imént felolvasott 
14- dik szakasz ellen van nekem is észrevételem : 
az t. i., hogy azon esetben, ha a miniszteri törvény
javaslat, ugy amint előterjesztetett, elfogadtatnék, : 
azon esetben alkotmányos elvek sértetnének meg: 
mert alkotmányos elv az, hogy a kinek sérelme 
van, annak ntja is legyen sérelmét orvosolhatni. 
A földadó iránti törvényjavaslatnak 14-dik sza^ 
kasza a fentebb érintett alkotmányos elv számba 
vételének kihagyásával ugy rendelkezik, hogy a 
becslés helytelenségével indokolt íulterheltetés 
czime folytán a múltra nézve kért adómegtéritésriek 
helye nincs, tehát elutasitólag intézkedik. En ugy 
vélekedem, t. ház, hogy a törvény azért van alkotva, 
hogy igazságot szolgáltasson; és a miniszteri tör
vényjavaslat azt kívánja a törvényhozó testülettől, 
hogy az igazságtalanságot vegye ótalma alá. Ezt 
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kivánja, még pedig oly módon, hogy hatalmi köre 
szélesbittessék ; oly módon kivánja, mondom, mely 
a polgári jogokat, melyek alkotmányos elvekre 
vannak fektetve, csorbítja. Már pedig szerintem az 
is alkotmányos elv, hogy a hatalom több joggal ne 
birjon, mint a mennyivel tiszteletben tartathatja az 
alkotmányos elvekre fektetett polgári jogokat. 
Idején lenne már valahára, hogy azon tisztviselők, 
kik az alkotmány uj mintája szerint szolgálnak, 
ne kövessék azon utakat, melyeket az absolutis-
mus rendszerében a tisztviselők követtek az alkot, 
mány felforgatására. Ennélfogva én ragaszkod
tam azoknak indítványához, a kik ezen szakasz
nak megváltoztatását kívánják. Azon esetben pe
dig, ha a t. ház e módositványt elfogadni nem 
akarná, fen tartom magamnak, hogy ezen szakaszra 
vonatkozólag módositványt nyújthassak be. 

H o r v á t h D ö m e : T. ház! Én a 14-dik sza
kaszt, ugy a mint van, a közre nézve bár minő elő
nyösnek mutatkozzék is, bárminő haszonhajtó le
gyen is a kincstárra nézve, minthogy az, a szó 
legkirívóbb értelmében, igazságtalan : el nem f o • 
gadhatom. Ugyanis, ha a 14-dik szakasz elfogad
tatnék, ez által mindazon polgárok, a kik az irá
nyukban tényleg véghezvitt osztályozásnál és adó
kivetésnél túlságosan terheltettek, már előre, mint
hogy ezen kérvény ökre nézve még elintézést nem 
nyertek, törvényhozásilag kérvényök eredménye 
reményétől is el lennének ejtve. Ez, szerintem, a 
méltányossággal és igazsággal nem egyeztethető 
össze. Méltóztassanak, t. ház, emlékezni, hogy mi
dőn az osztrák kormány által e hazában az előtt 
nem ismert adózási rendszer behozatott, az abso-
lut kormánynak közeg-ei által nem mindig1 az ér-
dekelt vidékeknek e részbeli érdeke tartatott szem 
előtt, de igen sokszor, tapasztalásból is tudhatjuk, 
és a múlt adatai is bizonyítják, csak is az őket 
utasító kormány igényei, hogy egy vidék népe 
minő adóosztály! yal terheltetett. Méltóztatnak 
emlékezni, hogy a mint a katastralis munkálatok 
befejeztettek, a reelamatióra oly kevés idő szaba
tott ki és oly kevés záridő engedtetett, hogy a re-
clamálók irányában azoknak két harmadat alig 
lehetett becsülettel bevégezni, és a mint a kormány 
által csakhamar ki lett mondva, hogy többé tes
tületi hatósági felszólalásoknak nincs helye és az 
csak mint egyéni kérvény fogadtatik el, épen 
akkor következett be, a mint természetesen ily in
tézkedés folytán be is kellett következnie, azon 
körülmény, melyet a t. pézügyminiszter úr teg
nap gr. Zichy képviselő úrhoz intézett felszólalá
sára maga is elismert : hogy az egyéni felszólalá
soknál csak az ügyesebbek, csak a hatalmasabbak 
nyertek elégtételt, a szegény nép ritkán vagy ta
lán épen nem. 

T. ház! Nekem az a meggyőződésem, hogy 
4 1 * 
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azért, mert az absolut időben a folyamodók elég
tételt nem kaptak, hibásnak tartanám, ha az 
országgyűlés, részéről, az igazságtalanságot tör 
vényesitené. Valamint szintén meggyőződésem 
az, hogy az alkotmányos kormánynak egészen 
más a feladata, mint az absolut és provisorialis 
kormánynak. Szerintem feladata az alkotmányos 
kormánynak az, hogy a legszegényebb osztályú 
népnek is igazságos felszólalása folytán, tér t , időt 
és alkalmat adva, segédkezet nyújtson az orvos
lásra. Minthogy ezeket nem találom a szakaszban, 
ezt nem fogadhatom el. 

De igen is elfogadom a 14-dik szakasz he
lyett ajánlott szöveget. Ugyanis a 3. osztálynak 
szövegezése azt javasolja, hogy a múltra nézve 
kártérítés a kérvényezőknek ne adassék. Lehet-e 
méltánjrosabb s igazságosabb tekintet s nyilatko
zat az állampénztár irányában, mint ez? De egy
szersmind a szövegezés azt is ajánlja, hogy az 
egyes kérvényezőknek ügye érdemileg intéztessék 
el, és ha igaz a beadvány, enyhítésben részesittes-
sék a kérvényező. Már most kérdem, t. ház, az 
igazság és méltányosság teljes ignorálása nélkül 
megtagadhatjuk-e ezt? Szerintem nem. 

Én tehát a 14-dik szakaszt igy a mint van, 
méltányosnak, igazságosnak nem találván, csak is 
a 3-dik osztály által ajánlott szöveget fogadhatom 
el, s kérem a t. házat is ennek elfogadására. 

Mihály i P é t e r : T. ház ! Nem levén abban 
az állapotban, hogy a törvényjavaslat 14. szaka
szához hozzájárulhassak, bátor leszek előadni 
okaimat. 

Nem járulhatok különösen azon indokoknál 
fugva, mert nézetem az, és még inkább azok után, 
a mik a földadóról szóló törvényjavaslat tárgya
lása óta itt mindkét részről elmondattak, tökéle
tesen meg vagyok győződve, hogy a földadót s 
illetőleg azon terhet, a mely a földet nyomja, s 
nyomja jelenleg is, súlyosbítani a törvényhozás 
egyik tagjának sem lehet szándékában. Már most 
ha a 14. szakasznak azon intézkedését, hogy adó
elengedés a múltra nézve folyamodásokra is egyá-
talában nyújtatni nem fog*, a t. ház elfogadná, ter
mészetesen az fogna következni, hogy mindazon 34 
millió adóhátralék, a melyet az igen t. pénzügy
miniszter úr a maga april 16-ikai beszédében fel
említeni méltóztatott, az illetőkön meg fog vétetni. 
Már pedig kétségtelen, hogy hátralék ott van, a 
hol az illetők be nerxTfizették tartozásaikat; én te
hát, ha nem is egész bizonyossággal, de nagy való
színűséggel bátor vagyok kimondani, miszerint a 
hátralékok legnagyobb mérvben ott keresendők, 
a hol azok fizetésének valógi tehetetlensége vagy 
képtelensége állott elő. Más részről azt is bátor va
gyok megjegyezni, hogy bár azon adóhátraléknak 
egy része fizetési képtelenségből származik, hanem 

származik egy jelentékeny része azon körülmény
ből is, hogy bizonyos vidékek lakói, különösen a 
hegyi vidékekben lakóknak erdészeti mivelés 
alatti birtokai annyira voltak adóval terhelve, 
hogy magok az absolut rendszer közegei sem vél
ték lelkiismeretökkel összeegyeztethetőnek, azon 
adóterheket szigorúan behajtani: mert kétséget 
nem szenved, hogy ha azon adóhátralékok mind 
behajtatnak, akkor nem maga a tiszta jövedelem, 
hanem az adótárgyban rejlő tökeérték fog megadóz
tatni, megtámadtatni. Miután a t. pénzügyminisz
ter úr még akkori előadásában kinyilatkoztatta, 
hogy bár ezen adóhátralék egy része leírásba fog 
jőni és ez iránt annak idejében törvényt fog a ház 
elé terjeszteni: bátor vagyok azon kérdést támasz
tani: hogy ha ezen intézkedése a 14. szakasznak 
meg fog állapittatni, miképen lesz helye a törvény
hozás azon bekövetkezendő intézkedésének ? Mert 
itt világosan ki lenne mondva, hogy adóhátralék 
elengedésének helye nem lehet. 

Ez okból kérem a t. házat, méltóztassék ne a 
Nicolics képviselő úr által beadott modósitványt, 
mely nézetem szerint annyiban szűkkeblű, hogy 
csak azon egyesekre vonatkozik, a kik már bead
ták folyamodványaikat; hanem méltóztassék elfo
gadni oly modósitványt, a mely átalánosan fel
állítja és mondja k i . hogy ha oly folyamodvány 
fog beadatni, a mely kellő alapot nyújt a tekintetbe 
vételre, akkor törvényes intézkedés ne gátolja, hogy 
az ily folyamodó az elengedést meg is nyerje. Pár
tolom a 3. osztály külön véleményét. 

Édes Alber t : Én Horváth Döme képviselő
társamnak a 14. szakaszra kifejtett nézeteiben 
teljesjn osztozom. A mi magyar népünk igen 
egészséges gondolkozású, és ha elolvassa ezen sza
kaszt, azt fogja reá mondani, hogy igazságtalansá
got foglal magában. E szakasz ugyanis csak arra 
látszik irányozva lenni, hogy az állam kárt ne 
szenvedjen, az egyének érdekei pedig egészen 
mellőztetnek ; pedig az állam érdeke az egyesek 
hátrányával védetik. Bárha az állam java mind
nyájunknak is szivén fekszik, bárha azt hazafi lé
lekkel mindnyájan igyekszünk előmozdítani, de 
mindenkor joggal és igazsággal. Én a természeti 
törvénynyel összeférhetőbbnek gondolom, hogy ha 
a túlterheltek kiderítették a mag-ok tuíterhelteté-
sét, adójok visszahatólag is megtéríttetik v a i y a 
jövőre való betudással vagy visszafizetéssel. Vala
mint épen annak megfelelőleg nagyon méltányos
nak s igazságosnak s a természet törvényeivel 
megegyezőnek tartom azt, hogy ha valaki keve
sebb adóval terheltetett vagy rovatott meg, mint 
illetékes, az utólagosan a múltra nézve is kipótol-
tassék az állam számára : (Ellenmondás) mert ha 
ez nem történik, akkor az egyik saját okozása 
nélkül tulherheltetvén adóval, mintegy méliatla-
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nul büntettetik, mig ellenben a másik szintén saját 
okozása nélkül kevesebb adót fizetvén, mintegy 
nyereségben részesül. Én tökéletesen pártolom 
Horváth Döme képviselőtársam nézetét és a 14. 
szakaszt kérem csak igen kevés változtatással oly 
értelemben módositani, hogy a múltra nézve ne 
csak az adózók kérhessenek megtérítést, hanem az 
állam is követelhessen utólag, ha az adózó nem 
volt kellőleg megróva. (Zaj. Ellenmondás. Szavaz
zunk !) 

Szaplonczay József: T. ház! Ezen H-ik 
szakaszban nem csak méltánytalanságot, hanem, 
megvallom, igazságtalanságot is látok, ennélfogva 
el nem fogadom. 

Igazságtalanság azért, mert azon túlterhelést, 
mely igazságtalanul történt, és még most is fenáll, 
az állam magának fentartatni kivánja és követeli, 
hogy az többé vissza ne követeltessék, sőt még, 
hogy e tekintetben felszólítás se történhessék 
és azon igaztalanul kivetett tulterheltetés ez
után is megmaradjon. 

Vannak vidékek, és már itten számtalanszor 
el volt mondva, különösen a felső vidékek, hol az 
erdők annyira tul vannak terhelve, hogy te
mérdek adóhátralékot viselnek. Ha ezen szakasz, 
ugy mint van, elfogadtatnék, természetes követke
zése lenne az adóhátralékoknak bekövetelése. 
Ezeknek megfizetésére az illető erdőtulajdonosok 
teljesen képtelenek; képtelenek azért, mert a becs
lési eljárás körül oly hibák követtettek el, melye
ket magok a becslő biztosok is jól láttak, észrevet
tek, de a min a Bécsből akkor vett utasítások nyo
mán nem segíthettek. Tudjuk, hogy az erdőbecs
léseknél nem csak az erdő, hanem a mellékhaszon
vételek is mindenütt figyelembe vétetni rendeltet
tek. Már pedig azon rengeteg erdőségeknél, hol 
maga az erdő haszonvehetetlen, ha még mellette 
a mellékhaszonvételeket fizetni kell, melyek nem 
léteznek, azon vidékeken, hol a makk is csak min
den tiz évben érik meg egyezer, ott minden évben 
fizessenek a mellékes haszonvételektől adót, és a le
gelőktől, a hová a marhával férni nem lehet, fizetni 
kell, mert az utasításban ben van: ez igaztalan. 

Micsoda igazság volna abban, midőn a pénz
ügyminiszter átvesz annyi millió adóhátralékot, 
melyet a múlt kormány bevenni nem tudott, mert 
behajtani teljes lehetetlen volt, ha ő azon adóhátralé
kokat is, melyek már akkor elviselhetlenek voltak, 
követelné? Ez által az adófizető azon vidéke
ken, hol kiváltképen az erdő van tulherhelve, ha
bár a tőkéhez fog folyamodni, de fizetni teljesen 
képtelen. 

Annálfogva én ezen szakasznak egészen ki
hagyását ajánlom, és felhivandónak vélem a t. 
pénzügyiminisztert, hogy e tekintetben terjeszszen 
elő törvényjavaslatot és hozzon indítványba olyat, 

mely által létesíthető' lenne az, hogy minden 
ilyes hibák és szembeszökő tulterheltetések ki
javíttassanak és ilyenek a múltra nézve is, leg
alább annyiban, a mennyiben igazságosak, 
kárpótoltassanak. 

Deáky L a j o s : T. ház! Ha visszatekintünk 
az 1861. országgyűlésre, s olvassuk a kormány 
és az azt pártoló többségnek ezen már többnyire 
törvényesített adónemeknek törvénytelensége ellen 
tartott beszédeit, és összehasonlítjuk a mostani 
törvényjavaslattal, mely akkoron törvénytelennek 
ítéltetett el, s látjuk, hogy az igazságtalan adózta
tást a kormány és pártja most még nem hogy orvo
solni ajánlaná, hanem a túlterhelést jövőre nézve 
törvény által akarja biztosítani: megvallom, cso
dálkozom az embereken, mikép férhet meg valaki
ben két oly különböző elem. A törvény, különösen 
a Verbőczy prológusa megmondja, milyennek 
kell lenni a törvénynek, s többek közt azt is 
mondja, hogy annak rationabilisnak kell lenni, 
(lex est recta ratio ab aequitate tracta); én pedig 
abban rationabilitást nem látok, hogy ha valaki 
tul van terhelve, annak sérelme ne orvosoltathat-
sék, sőt sérelme orvoslásától eltiltatván, az egyenlő 
közteherviselés igazságszolgáltatása helyett , an
nak ellenkezője, a panasz visszautasítása, az igaz
ságtalan nyomás, mit még az osztrák se követelt, 
decretáltassék. 

Ha magát a partiumot veszem föl: adózás 
tekintetében a partium, minthogy ilyen amphibi-
ális életei; élt, hogy most Erdélyhez, majd Ma
gyarországhoz tartozott, az erdélyi adózások sze
rint terheltetett, hol egyszer a földmérés ugy haj
tatott végre, hogy terület tekintetében minden 
községi föld többreméretett, mint a mennyi az igaz
sággal megegyezett volna. Annakutána a föld jö
vedelme többre becsültetett, mint a mennyi jöve
delmet valósággal beadott. Ezen rósz mérés s ezen 
rósz becsű következtében. (Nagy Zaj. Elnök csen
get) tehát, mondom, ezen rósz becslés és osztályo
zás következtében a partium az erdélyi adózás 
szerint már tul volt terhelve, 10%-nyi földadót 
fizetvén. Midőn Magyarországhoz csatoltatott, a 
javadalmakban nem részesittetett ugyan, de a mi 
a terhet illeti, 10% helyett 16%-nyi földadóval 
rovatott meg. 1866-ban, midőn az absolut kormány 
még fenállott, a korlátnok elismerte, hogy e 
tekintetben a partium méltatlanul van terhelve, és 
reményünk lehetett az orvoslás iránt. Most szomo
rúbb helyzetbe esünk ezen törvényjavaslat elfoga
dása által, mert még azon reményünk sem lehet, 
hogy legalább egyszer valamikor sérelmeink or
vosoltatni fognak. A mi magát a tulterheltetést 
illeti adó tekintetében, a partium egy szinvonalon 
áll Debreczennel; ellenben a mi a jótéteményeket 
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illeti, e tekintetben semmiben sem részisittetvén, 
nagyon hátra áll. 

Én óhajtottam volna, hogy ha midőn mint 
képviselő visszatérek számolni, legalább mond
hassam a népnek, hogy ha az alkotmányt előbbre 
nem vihettem i s , de hátrább sem taszitottam. 
Óhajtottam volna , hogy legalább biztathassam 
azzal, a mivel a Majláth-kormány alatt biztathat
tam, hogy ez a törvénytelen tulterheltetés, ez az 
erdélyi és magyarországi vegyes adó nem csak 
meg fog szűnni, hanem a múltra nézve is orvosol
tatni fog. 

Ha a miniszteri törvényjavaslatnak ezen 
pontja törvény erejére emeltetik, azon esetben kü
lönösen a partium a maga sérelmeinek orvosolá
sától teljesen és tökéletesen el fog ejtetni. Ezért s 
a közigazság érdekéért én ezen 14. szakasz kiha
gyását kérem. 

BabeS VinCZe : T. ház! Én megvallom, 
hogy a mi a 14. szakasz szerkezetét illeti, nekem 
valami különös ez az egész értelmezés, mert az 
mondatik abban, hogy a becslés helytelenségével 
indokolt tulterheltetés czimén a múltra nézve kért 
adómegtéritésnek helye nincsen. Mikor az ember 
ezt olvassa , azt következtethetné , hogy a jövőre 
igen is helye van; pedig azt tartom, vagy legalább 
ugy látom átalában felfogni a törvényt, mintha a 
jövőre nézve sem lehetne helye. Ha az áll, hogy 
csak a múltra nézve nincs helye , akkor nekem 
ezen tartalom azért tetszik szörnyűnek, mert tör
vényt alkotunk a múltra nézve, pedig az ritka és 
ugy szólván anomál eset, hogy a múltra nézve 
törvényt alkossunk, annál inkább, miután a múltra 
nézve létezett egy indemnity által helybenha
gyott rendelet, melyből jogok származtak , me
lyeket most utólag uj törvény által meg aka
runk szüntetni. Tehát ebbe legalább én csekély 
véleményem szerint nem tudnék beleegyezni, hogy 
a múltra nézve mondjuk ezt ki, mert először igaz
ságtalanság és másodszor anomália. Ha pedig ezt 
a jövőre nézve kimondjuk, akkor megint különös
nek tetszik a törvény, mert első eset volna, hogy 
valamely tiszti hatósági intézkedés ellen orvoslás
nak helye ne lehetne. Ha a törvény azt mondja , 
hogy bizonyos tiszti eljárás vagy tevékenység 
ellen orvoslásnak vagy felebbvitelnek helye nincs, 
akkor csak azt lehet föltételezni, hogy azon eljá
rás hibás nem lehet, vagy hogy azon eljárás által 
elkövetett hibát orvosolni nem szabad. En részem
ről azt tartom , hogy alig van itt köztünk egy is, 
ki azt merné állítani, hogy tiszti eljárásban hiba j 
nem lehet, s ennek következtében szintén azt sem 
merné állítani senki, hogy az elkövetett hibát or
vosoltatni nem szabad. Ugyanazért én megvallom, 
nem tudnék semmikép ebbe beleegyezni, mert nem 
látok abban sem logikát, sem méltányosságot, sem 

igazságot; s ennélfogva azokkal szavazok, kik azt 
mellőztetni indítványozzák. 

Borlea Zsigmond : T. ház! Ha átolvassuk 
ezen 14-dik szakaszt, mely így szól : „A becslés 
helytelenségével indokolt tulterheltetés czimén a 
múltra nézve kért adómegtéritésnek helye nin
csen," kétségtelennek tűnik k i , hogy maga a t. 
pénzügyminiszter úr i s , midőn ezt beadta, meg 
volt győződve, hogy ily becslés helytelensége 
által tulterheltetések léteznek , s így sokakon 
igazságtalanság történt. Már, kérem, ha meg va
gyunk valamiről győződve, hogy igazságtalanság 
létezik, és törvény által mondjuk ki, hogy mi az 
igazságtalanságot orvosolni nem akarjuk , én ezt 
szintén igazságtalanságnak tartom ; és hogy való
ban vannak sok ily esetek , azt bizonyára maga a 
pénzügyminiszter is jól tudja : mert erre vonatko
zólag sok folyamodás létezik kezei között, melyekre 
máig sem adatott válasz. Tudnék esetet mondani, 
hol egész községek oly kopár s csupa kőszikla 
földje, melyen nem csak fű, de még fácska sem 
terem , második, sőt első osztályba van felvéve, s 
e tekintetben évek előtt adatták be folyamodások, 
melyek mind ez ideig siker nélkül maradtak; s 
azon községek a mai napig is tömeges adó
val tartoznak, a mely adót akármiféle executióval 
sem fogja behajtani senki is, mert nincs honnan, 
miből, mert a túlbecsült haszontalan földön kivül 
más vagyonuk nincsen, ezt pedig senki, még ingyen 
sem, annál inkább pénzért senki sem veszi meg. 
És ha azt mondja a törvény, hogy nem lehet ily 
igazságtalan adóztatás ellen orvoslást szerezni, 
ezen adóhátralékokat utóvégre mégis el kell en
gedni: mert azon földet, ha oda viszik is a dobot, 
ha el akarják is adni, mint mondom, nem veszi 
meg senki, mert maga a község, maga a tulajdo
nos szintén kész lenne azt ingyen is odaadni, csak 
szabadulhasson tőle s általa a túlterhelő adótól. Már 
ha azon szegény község vagy szegény ember nem 
oka annak, hogy az illető pénzügyi hivatalnok. 
vagy minek nevezik, ki felbecsülte, azt vagy nem 
értette vagy túlbuzgóságból tette azon okból, hogy 
magának az illetőknél szerezzen tekintélyt és sze
rezzen jobb állást és érdemet, azt túlbecsülte más
részt azért, mert ezen hivatalnokok nagyon ko
moly emberek, hogy azért maga a birtokos bűnhőd
jék : ezt én igazságtalan s méltatlan eljárásnak 
tartom. Igazság s méltányosság szempontjából tehát 
én részemről pártolom Szaplonczay képviselőtár
sam indítványát. 

Nicolics Sándor: Pár szóm volna csak még' 
az előttem mondottakra nézve. A III-dik osztály 
módositáványa szintén csak a már beadott folya
modványokra vonatkozik, és csak azt kívánja, 
hogy a kért adómegtéritésnek a múltra nézve 
helye ne legyen, hanem az csak a folyamodások 
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beadása napjától számítandó. Én ugy hiszem, ha 
a folyamodások igazságosak, az igazság azt kí
vánja , hogy a túlterheltetés a múltra nézve is 
tekintetbe vétessék, s azért azt hiszem, hogy nem 
lehet mondani, hogy az én módosiványom — mint 
azt Mihályi tisztelt barátom monda — szűkkeblű, 
hanem akkor inkább a másik rnódositvány az : mert 
az én módositványom azt mondja, hogy átalában 
mind azon ügyek, melyek függőben vannak elin-
tézendök ; tehát ha igazságos a kérelem, ez az igaz
ság szerint intézendő el. üjolag ajánlom rnódosit
vány ómat. (Szavaz-ihnk !) 

Lónyay Menyhért pénz ügyér : Ámbár 
már tegnap e tárgyról részletesen szóltam, midőn 
a 2-dik szakasz tárgyalása alkalmával szerencsém 
volt elmondani nézeteimet az iránt, hogy mindaddig, 
mig uj adóalap nem állapittatik meg, a tiszta jöve
delmi kiszámításnak változatlannak kell lenni ; s 
ámbár a 14-ik szakasz ezen elv alkalmazását fog
lalja magában, s most ezen szakasz tárgyalásánál 
többnyire ugyanazok mondattak el, mik a 2-ik 
szakasznál már felhozattak, és tehát az indokokat 
ismételnem kell : kötelességemnek ismerem mégis 
lehetőleg röviden elmondani nézeteimet az iránt, 
miért szükséges ezen 14-ik szakasznak megtartása. 

A törvényjavaslat első szakasza kifejezi azt, 
hogy ezen, jelenben a földadó kivetésének alap
jául szolgáló munkálatot a ház sem tartja tökéle
tesnek; sőt maga a minisztérium i s , midőn ezen 
javaslatot beterjesztette, kimondá annak szükségét, 
hogy kimerítő törvényjavaslat mielőbb terjesztes
sék elő az összes földadó reformjára nézve. To
vábbá azon alkalommal, midőn Tisza László t. 
barátom előhozta , hogy addig is , mig egy részle
tes törvényjavaslat az adó alapjára nézve előter
jesztetik, a kiáltó hibák kiigazítására nézve szüksé
ges mielőbb intézkedni, és ez iránt indítványt is 
tet t , ez alkalommal bátor voltam, megemlíteni, 
hogy én is helyeslem nézeteit, hogy vannak külö
nösen az erdőkre nézve oly körülmények, melyek 
megkívánják azt, hogy addig is, mig a törvényho
zás az összes földadó alapjára nézve végleg intéz
kedik, szükséges lesz bizonyos könnyítéseket lehe
tővé tevő eljárást életbe léptetni azon esetekben, 
hol a túlterhelés igen súlyos. 

Nem levén tehát senki a t. ház tagjai közt, ki 
ne óhajtana mentül előbb uj rendszeres és az 
igazsággal inkább megegyeztethető földadóalapot 
felállítani: a most fenálló adóalap elleni reclama-
tióknak oly széles tért engedni, mint azt több kép
viselő úr kívánta, ugy hiszem, helyes nem lenne. 

Azon nézetet, melyeta Ill-ik osztály előterjesz
tett, megvallom, részemről annál kevésbbé helye
selhetem, mert ha megengedjük a reclamatiót, nem 
lehet azt megszorítani egyedül az eddig már be
adott folyamodásokra, hanem ki kellene terjesz

teni á ta lában, és meg kellene engedni, hogy mind 
az, ki túlterhelve érzi magát, a szabályok értelme 
szerint a kiigazítást kívánhassa; de ekkor viszont 
meg kellene engedni azt i s , hogy oly esetekben, 
midőn az adózók aránylag kevésbbé vannak ter
helve, az állam is megtehesse reclamatióit és igaz
ságosabb megterheltetést kérhessen. Mi lenne en
nek következése? Nem más, mint hogy oly adó
rendszerre nézve, melyet magunk is mielőbb mec 
akarunk változtatni, egy hosszadalmas, költséges 
és sok munkával járó ujabb reclamatiót hoznánk 
be, mi, miután a törvényhozás az adóalapot nem 
sokára úgyis meg fogja változtattatni, bizonyára 
szükséges és helyes intézkedésnek nem lenne 
mondható. 

Egyik t. képviselő úr által előhozatott, hogy 
ezen szakasz csak a múltra nézve beadott kérvé
nyekről szól. Igenis : mert a jövőre nézve annyival 
kevésbbé szükséges intézkedni, miután a 2-ik sza
kaszban a t. ház kimondotta azon elvet, hogy a 
jelen adó a fönálló adósorozati munkálatban ki
mutatott egész évi tiszta jövedelemre vetendő; 
tehát a jelen évi adó kivetésére nézve az alapot a 
ház már megállapította, a melyet reclamatio utján 
megváltoztatni nem lehet. 

Méltóztassanak tekintetbe venni , mit kivan a 
III-dik osztály ? Azt kívánja, hogy az adókivetés 
alapjainak kiigazítása érdekében a már beadott 
folyamodványok, akár a térmérték, akár a becslés 
és osztályozás helytelenségeivel legyenek indo
kolva, érdemök szerint intéztessenek el. 

Megjegyzem itt, hogy a térmérték kiigazítá
sát előhozni szükségtelen volt, miután a törvény
javaslat azt ki nem zárta: mert az ily recla
matiót mindig lehet beadni, és h.% az alapos, és 
valaki igazolni képes, hogy térmértéke kevesebb, 
kiigazításnak mindig van helye. A reclamatio 
folytán a kiigazításnak a szerkezet szerint egye
dül a becslés helytelenségével indokolt kérvé
nyekre nézve nincs helye; de a térmértékre nézve 
tett reclamatiók, mint mondám , minden körülmé
nyek közt megtehetők és minden reclamatio tekin
tetbe veendő. 

Egyébiránt méltóztassanak tekintetbe venni 
azt, hogy az utólagos reclamatiót a kisebb birto
kosok nemigen kívánták; többnyire nagy uradal
mak reclamálnak s többnyire igen nagy összegek 
miatt, a mint erről igen számos esetben magam is 
meggyőződtem: és mit mutatnak ki ? azt-e, hogy az 
illető haszonbér vagy a birtokárak szerin tul vannak 
terhelve? Nem, hanem mindig hivatkoznak az adó 
behozatalakor kiadott rendeletek egyes szakaszaira, 
s ennek alapján kívánnak adóelengedést, és pedig 
többnyire nagy összegekre nézve. 

Tehát az adóalapon, melyet törvényhozási 
utón magunk is ugy akarunk változtatni, nem tar-
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tanám czélszerünek a reeíamatióknak oly széles 
értelmet adni : mert ha csupán csak azokra ter
jesztjük ki, melyekre nézve a III. osztály kívánja, 
t . i . a kik már beadták folyamodásukat, ennek kö
vetkezése az lenne, hogy leginkább csak azoknak 
nyittatnék tér a reelamatióra, kik nagyobb költ
séget is képesek elviselni, t. i. nagy uradalmak 
nagy összegeket kívánnának megtéríttetni. Ez ál
tal az adóalap is kisebbittetvén, ennek következése 
az lenne, hogy az adótételt kellene emelni: emelni 
még ott is, hol az adó leginkább aránytalan, mint 
p. o. az alföldön, honnét csekélyebb mérvben ada
tott be reclamatio. 

Miután tehát meg akarjuk változtatni az 
adóalapot s czélszerübben akarjuk rendezni; miu
tán továbbá a reclamatiók beadására záros határ
idő Tolt kitűzve, mely a határidő régen lejárt; 
végre, miután a 2-ik szakasznak elfogadása által 
már a jelen alapot elfogadni méltóztatott: arra ké
rem a t. házat, méltóztassék a szerkezetet megtar
tani. (Elfogadjuk!) 

E l n ö k : A szerkezetet a bizottság minden 
észrevétel nélkül elfogadja j azonban a házban 
több részről ostromoltatott és több rendbeli módo-
sitvány adatott be. Első kérdés: vajon a szerkeze
tet, ugy a mint van, elfogadja-e a t. ház? A kik 
elfogadják, méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) 
Most ellenpróbát kérek: méltóztassanak felállni, a 
kik nem fogadják el. (Megtörténik) Az összeolva
sást bajos megtenni, a többség igen csekély, s a jegy
ző urak nem vállalják magokra a felelősséget az 
összeszámítás pontosságáért. (Zaj. Név szerinti sza
vazás !) 

Bónis Sámuel: 1848-ban az vo't a szokás. 
hogy az elnökség a jegyző urak által szakaszon-
kint számíttatta össze a házat. (Zaj) 

Elnök (csenget): A jegyző urak le fognak 
menni és szakaszonkint fogják a szavazatokat 
összeszámítani. Méltóztassanak felállani azok, kik 
a szerkezetet elfogadják. (Megtörténik.) Most mél
tóztassanak azok felállani, kik a szerkezetet nem 
pártolják. (Megtörténik) Méltóztassanak leülni. 

Csengery Imre jegyző: 129 szavazott az 
elfogadás. 117 az el nem fogadás mellett. 

E l n ö k : A t. ház ennélfogva 129 szavazattal 
117 ellen elfogadta a szerkezetet. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 15-ik sza
kaszt) 

Zichy Anta l előadó*: A központi bizottság
nak nincs észrevétele. 

Elnök: A törvényjavaslat részletes tárgyalása 
be levén fejezve, annak végleges megszavazása a 
szabályok értelmében a holnaputáni napra tűze
tik ki. 

Következik a törvényjavaslat a házadóról. 

Mindenekelőtt a pénzügyi bizottság jelentését kell 
felolvasni. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a pénzügyi 
bizottság jelentésének első részét). 

ElnÖk: Méltóztatnak kívánni, hogy a tör
vényjavaslat újból felölvastassék ? (Nem!) Ennél
fogva felolvasottnak vétetik. 

E tárgyban külön vélemény adatott be, mely 
fel fog olvastatni. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa Ghyczy Kál
mán, nógrádi Szontagh Pál és Várady Gábor külön 
véleményét"*). 

Zichy A n t a l e l ő a d ó : Az osztály többsége 
az előterjesztett törvényjavaslatot s alapelveit, a 
külön vélemény ellenében is helyeselvén, a pénzügyi 
bizottság szövegezését a tanácskozás alapjául el
fogadta. 

G h y c z y K á l m á n : T. ház ! Én részemről nem 
osztozom azon véleményben, hogy a tényleg bér
be adva lévő házak az országban mindenütt falun 
és városou is házbéradó alá vétethessenek. 

Kis összegben kifejezhető csekélv adókat kivé
ve, alig van egy adónem is, mely hosszabb időfolya-
mon át elviselhető lenne, ha az adófizető által részben 
legalább másra nem hárittathatnék. így a földbrrto-
kos, midőn termése rósz, az árak alacsonyak, nem 
egyszer tőkéjéből is fizeti adóját; de ezen állapot 
nem lenne elviselhető, ha viszont nem lennének 
évek, a melyekben jó termés, kielégítő árak mel
lett a folyó s múlt évi adóját is terményeinek árá
ban a vevőktől visszanyerheti. Az iparüző, a keres
kedő adóját üzleti költségeihez számítja, azokat 
reá veti eladandó portékáinak árára, s normális 
viszonyok között abban a vevőtől adóját vissza
veszi : 

Még inkább áll ez a házbéradónál, melynél 
akkor, midőn a tulajdonos saját házát nem lakja, 
a ház bérlői által kell fedeztetnie a házban fekvő 
tőke kamatainak s adójának is, mert különben 
az adó nem terhelné a jövedelmet, az adóknak egye
dül lehetséges tárgyát, hanem magát a tőkét tá
madná meg, s utóvégre fel is emésztené. 

Innét kettő következik: először az, hogy a 
házbéradót valóság szerint nem annyira a házbir
tokos, mint nagy részben legalább a bérlő fizeti; 
másodszor az, hogy miután a lakás oly nélkülöz-
hetlen kelléke az élet fentartásának, mint például 
az élelmi .szerek és ruházat, a házbéradó, gyakor
lati eredményét tekintve, a valóság szerint egy 
neme a fogyasztási adónak, melyet a bérlő ép ugy 
fizet a lakáshasználatért, mint például az élelmi 
szerekért fizeti, melyeket felhasznál. 

Ezen szempontból tekintve, egészen máskép 

' ) Lásd az Irományok 251 . számát. 
-) Lásd az Irományok 251. számának VII. mellékletét. 
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mutatkozik a házbéradónak hatása oly városok
ban és községekben, melyekben az ipar és keres
kedés virágzik, vagy a melyek nagy számú hiva
talos személyzetből álló testületeknek székhelyei: 
és egészen más hatása van oly városokban és köz
ségekben, melyekben a lakosok leginkább mezei 
munkával foglalkozván, nagyobb mérvben ipart 
és kereskedést nem folytatnak. 

Az első helyen emiitett községekben számos 
vagyonos család létezik, melynek saját háza nincs, 
de nagyobb szállásra szüksége van. Ott a szállások 
keresettek ; keresettek nagyobb szállások is, ennél
fogva aránylag drágábbak a kisebbeknél. Ily 
helyeken a házbirtokos adóját nagy részben bér
lőire áthárítja, és viszont a házbéradóban fekvő 
fogyasztási adót azok fizetik, kik annak megfizeté
sére anyagi tehetségöknél fogva képesek ; ellenke
zőleg oly helyeken, melyekben a szállások nem 
keresettek, a kereskedés és ipar nagyobb mérvben 
nem honos, minden, némileg vagyonosabb család
nak saját háza van. Ott a lakosok földmiveléssel 
foglalkoznak, s a mennyiben iparosok is, csak ki
sebb ipart, közönséges kereskedést és mestersége
ket űznek. I ly helyeken a nagyobb szállások nem 
keresettek, és igy aránylag olcsóbbak ; a kisebbek
nél bérben csak oly lakosok laknak, a kik elég 
tehetséggel nem birnak arra, hogy saját számukra 
házat vegyenek; ily helyeken tehát a kisebb la
kások számosabbak, keresettebbek és igy arány
lag drágábbak is a nagyobbaknál; ily helyeken 
a házbéradóban rejlő fogyasztási adót leginkább a 
szegényebb néposztály viseli. Ha ily helyeken be-
hozatik a házbéradó, a helyes adózási rendszerrel 
ellenkező azon következése lesz, hogy a kisebb 
házak, és ennek következtében a szegényebb sorsú 
polgárok fognak inkább adóval terheltetni, mint 
a nagyobb lakások bérlői, a vagyonosabb polgá
rok, és még inkább, mint azok, a kik saját házaik
ban laknak. 

Tanúsítják ezt, t. ház, azon adókulcsok is, 
melyeket a pénzügyi bizottság részint jelentésében, 
részint a törvényjavaslatban bemutatott. Ezen adó
kulcsoknak összehasonlításából kitetszik, hogy 
például a legkisebb ház, mely egy szobából áll, 
ha azt a tulajdonos maga lakja, fizetni fog ezen 
adókulcs szerint 60 krajczárt adó fejében. Ha pe
dig ezen szobát egy évre 20 írtjával bérbe adja, 
csaknem 4-szer annyit fizet, t. i. 2 frt 24 krt. Két 
szobás háztól, ha a tulajdonos lakja, fizetni fog 1 
frt 60 krt. Ha szobánkint 20 forintjával bérbe 
adja, 3-szor annyit fizet érte, t. i. 4 frt 48 krt. Es 
igy tovább lehet az adótáblázaton menni, és min
denütt ily különbség fog kitűnni; kevésbbé azon
ban már a nagyobb házaknál; de még egy 35 
szobából álló kastély is, ha a tulajdonos maga la
kik benne, a pénzügyi bizottság által előterjesztett 
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törvényjavaslat szerint 100 forintos adót fog fizet
ni ; de ha azon 35 szoba egyeseknek 50 forintjával 
lenne bérbe adva, azoktól 4 forint hijával 200 frt 
fogna adóképen fizettetni. 

Ezen tekintetekből azon nézetben vag} ok? 
hogy a házbéradó csak ott hozatik be helyesen, 
hol a lakásoknak legalább legnagyobb része bérbe 
van adva: mert épen ezen körülmény bizonyítéka 
annak, hogy az ily helyeken az iparnak s keres
kedésnek bizonyos nagyobb élénksége van, na
gyobb a kereset, a szállások keresettebbek, és igy 
a háztulajdonos házbéradójának egy részét áthá
rítja bérlőire, és igy tőkéjének megcsonkítását el
kerülheti. 

Más részről viszont a házbéradóban rejlő fo
gyasztási adót a honpolgároknak vagyonosabb ré
sze fogja viselni. Minden egyéb helyeken, ha a ház
béradó átalában behozatott, ha csak nem oly cse
kély, hogy az államnak nem jövedelmez, az abban 
rejlő fogyasztási adót azok a honpolgárok fogják 
viselni, kiknek sorsán könnyíteni kellene, a szegé
nyebb néposztály. Elismerte ezt, t. ház, az adóz
tatásnak nagy mestere, az osztrák burocratia i s : 
mert mindamellett, hogy kész volt az adókat fel
szedni mindenütt, a hol lehetett, a házbéradót 
mégis csak oly községekre terjesztette ki, melyek
ben fele legalább a lakásoknak bérbe volt adva; 
s ugyané szabály követtetik most is ő felsége többi 
országaiban számos évek óta panasz nélkül. 

A pénzügyi bizottság maga is elismeri, hogy 
a házbéradó, Buda-Pestet talán kivéve, túlterhe
léssel jár . Helyes-e tehát az, hogy mégis ezen túl
terhelést az egész országra kívánja kiterjesztetni? 
Az igaz, a pénzügyi bizottság a házbéradó túlter
helésére némi mérséklést hoz javaslatba az által, 
hogy a házak tiszta jövedelméből Buda-Pesten 24 
%, azon helyeken, hol a házbéradó már eddig is 
be volt hozva, 2 0 % , a többihelyeken pedig 16To
kot véleményez adóképen fizettetni. 

De nézzük most már ezen intézkedésnek gya
korlati eredményét, ha az most, az évközepén fog 
életbe lépni, midőn már a házbérszerződések meg 
vannak kötve és meg nem változtathatók. Az adó-
leszállitás ez esetben azon helyeken, hol a házbér
adó már jelenleg is be van hozva, valóságos aján
dék lesz a háztulajdonosok részére, kik adójokat 
bérlőikre rég áthárították, és ez adóleszállitás jó
tékonyságát nem azok fogják élvezni, kik az adót 
viselik: a bérlők. Azon házaknál, melyekre nézve 
a házbéradó most hozatik be, az igaz, ezen adót ez 
évben a tulajdonos fogja, talán tőkéje rendes ka
matainak csorbításával, viselni; de jövőre ezen 
ujonan behozandó házbéradó vagy nagyobb lesz 
annál, melylyel az illető házat osztályadó által is 
meg lehet róni, vagy nem lesz nagyobb : ha na
gyobb lesz az általam előbb elmondottak szerint 
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e tulterheltetés, ismét a szegényebb sorsú polgáro
kat érendi; ha nem lesz nagyobb, akkor minek 
hozunk be nagy fáradsággal, idővesztegetéssel és 
ujabb zaklatással egy uj adónemet, mikor ugyan
azon czél a jelenleg már meglevő osztályadó fel
emelése által egyszerűbben is elérethetik? 

Az szokott mindezekre mondatni, hogy nem 
helyes, miszerint némely kisebb községek az or
szágban hazbéradóval terheltetnek, midőn más 
nagyobbak az alá vetve, mint például Szeged, 
Szabadka, nincsenek. Nézetem szerint ezen ellen
vetés a viszonyoknak félreismerésén alapszik. 
Mert arra nézve, vajon valamely község a kö
rülötte fekvő nagj'obb vagy kisebb vidék ipa
rának, kereskedésének gyülpontja legyen ? arra 
nézve, vajon valamely községben a szállások 
keresettek-e vagy nem'? nem a községnek nagy
sága, hanem egészen más körülmények határozók. 
Alföldi városaink, melyek leginkább mezőgazda
sággal foglalkoznak, és másutt is , oly városok, 
melyek különféle körülmények miatt elszegényed
ve, az ipart és kereskedést kellőleg nem fejthetik 
ki, jobbára csak név szerint városok; lakosaik, 
mint mondám, mezőgazdasággal foglalkoznak, 
ugy mint falun, csak közönséges mesterségeket és 
kisebb kereskedést űznek; és e tekintetben nem 
hasonlíthatók más községekhez, melyek kedvezőbb 
viszonyoknak örvendenek. í gy például csak egy 
esetet akarok felemliteni. Szliácson csak három, i 
Füreden csak 1 i ház van házbéradó alatt, és fel- j 
teszem, hogy fürdőhelyeinken, melyek liázbéradó 
alatt vannak, talán egyikben sincs annyi ház. 
mint például Szeged vagy Szabadka egy utczáján : 
s mégis ki mondhatná, hogy ha liázbéradó létezik, 
azon helyek házbéradó által, mindamellett, hogy 
oly csekély számú házakból állanak, méltán meg-
nem rovathatnak? 

Ei.ek körülbelül indokaim arra, hogy a ház-
béradót átalában minden tényleg bérben levő há
zakra nézve kiterjesztetni nem óhajtom. Ezek in
dokai annak, miszerint én a jelen évre, ezen átme
neti korszakban, a házadó reformjának behozata
láig, a házbéradót azon helyeken, melyeken az je
lenleg is létezik, meghagyatni kívánnám: mert 
ezen helyeken 16 évi gyakorlat után a helybeli 
lakosok közt a viszonyok már kiegyenlittettek s 
az adó áthárítása ott már régen megtörtént, és e 
létező viszonyt, ideiglenes intézkedéssel, megza
varni nem óhajtom. 

A házbéradó, átalában a házadó gyökeres re 
fornrja egyik fő kellékének pedig azt tartom, hogy 
a liázbéradó helyett, kihagyván átalánosan a kisebb 
szállásokat az adó alól, lakbéradó hozassék be, mely 
egyenesen azoktól szedessék, kik a lakásokat birják, 
akár tulajdonosok, akár bérlők legyenek azok : mert 
ez által el lenne kerülve, hogy a háztulajdonosok 
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egyszersmind adószedői legyenek az államnak, s el 
lenne kerülve az, hogy ezen állásukkal visszaélve, 
azon tul, mit állami adó fejéb n bérlőiktől méltán 
szedhetnek, azoktól még saját magok számára is 
sarczot szedhessenek. 

Még két intézkedés van a törvényjavaslatban, 
melyre nézve némely észrevételeket kell tennem. 

Azt rendeli t. i. a törvényjavaslat, hogy oly 
községekben, melyekben a lakásoknak harmad 
része bérbe van adva, az általa megállapított ház-
osztályadókulcs 50%-kai vagyis felével íelebb 
emeltessék. Erre nézve azon észrevételem van, 
hogy elismertetik, miszerint az ily községekben 
a házaknak csak egy harmad része adható bérbe, 
két harmad része, bérlőnemlevén, bérbe nem adható. 
Hely es-e tehát, hogy ezen kétharmad rész oly javada
lom miatt sújtassák adóval, melyet ex supposito nem 
élvezhet ? 

Az mondatik a pénzügyi bizottság által, hogy 
ily községekben a házak nagyobb becsüek, mint 
például egy félreeső faluban, hogy egy 8—9 
vagy 10 szobás ház más értékű ily városban, mint 
falun. Igen elismerem, hogy ily házaknak értéke 
nagyobb a városokban, mint falun, sok városban 
könnyebben kibérelhetők, mint hasonló házak a 
falukon, melyeknek birtok nélkül csekély hasznuk 
és jövedelmök van ; de összekötve ily nagyobb há
zak falun is becses értéket képviselnek, és azon 
család, mely lakásául 8 —10 szobát igényel, minden 
esetre ugy falun, mint városban azok közé tartozik, 
melyeket módosabbaknak szoktunk nevezni. Elis
meri a pénzügyi bizottság, hogy ily városokban 
az általa ajánlott intézkedés leginkább a szegény 
néposztályt fogja sújtani: de azt is mondja, hogy 
ily városokban a szegény sorsú polgároknak na
gyobb keresetök is van, és azért 2 — 3 annyi kereseti 
adót és fizetnek, mint a falusi lakosok. Ez igaz; de 
nagyobb kereset mellett nagyobb kereseti adót 
is fizetnek; és igazságos-e az, hogy valaki 
azért, mert nagyobb kereseti adót fizet, nagyobb 
házbéradót fizessen ? 

Azt mondja továbbá a pénzügyi bizottság-
hogy törvény által rendeltessék el, hogy oly há
zaknál, melyekben nyitott helyiségek vannak, az 
adó 100%-kai emeltessék, vagyis kétszereztessék. 
I ly nyitott helyek között nagy Különbség van. 
Én elismerem, hogy például a városok piaczain és 
népesebb utczáiban a házak jövedelmezésére egy 
vagy több ily nyitott helyiség nagy befolyással 
van; de ez nem áll a városoknak valamely félreeső 
helyiségeire nézve: és mégis egyaránt megkettőz
tetik a ház adója, akár egy, akár több bolt van 
abban, akár a város piaczán, akár szélén fekszik. 
Ha nem tagadhatom is, hogy némely városban 
némely szerencsésebb fekvésű házak házosztály
adó által talán ugy nem rovathatnak meg, mint a 
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házbéradó által, ha, mondom, ezt elismerem is : de 
kérdem, vajon i gazságos-e, hogy azért, hogy ily 
kivételes helyzetű házak adóval súlyosabban 
megrovassanak, minden hasonló sorsú polgárok is 
az egész városban nagyobb adóval terheltessenek 
o i y jövedelemért, a melyet, miután azt csak ki
vételes helyzetű házak élvezhetik, ők magok nem 
használhatnak ? 

Ezek után végezetül csak azt óhajtom indo
kolni, minélfogva egyezem meg abban, hogy a 
házosztályadó fölemeltessék? Legegyszerűbb lenne 
azt mondani: adjunk indemnityt a minisztériumnak, 
szedje az adókat átalában és igy a házadót is ez 
évben szintúgy, mint a múlt évben behajtotta. De 
ezt azon egy ok miatt nem lehet tenni, mert ha az 
adók ugy szedetnek be, mint az eddigi szabályok 
szerint, beszedendó'k, akkor azon jövedelem, mely 
az adókból befolyand, nem lesz elégséges az állam 
jelen szükségleteinek fedezésére ; több adónemek
nél tehát mind a minisztérium, mind a pénzügyi 
bizottság adófelemelést indítványoz. Az mondatik 
ugyan, iiogy ez csak igazságosabb felosztása az 
adónak; de én szeretem a gyermeket saját nevén 
nevezni. Az adó igazságos felosztásának kelléke 
az, hogy megmaradván a kivetett adó összege, 
azok, kik kevesebbet fizettek aránylag, inkább meg
rovassanak, a kik pedig többet fizettek, könyebb-
ségben részesittessenek ; ily könyebbségnek azon
ban a házadónál átalában, különösen a házosztály
adónál semmi nyomát nem látom: mert a házak 
mindegyik osztályának adója tetemesen felébb 
emeltetett. Az mondatik ugyan, hogy leszállittatik 
azon községeknek adója, melyek eddig is házbér
adó alatt voltak mintegy 3 2/4 °/0-kal, és az innét 
eredő hiányt a minisztérium 240,000 frtra be-
csüli, azon hiányt t. i., mely ez által az állam- j 
költségvetésben támadni fog. Úgyde azon összeg, 
melylyel a házosztályadónál a minisztérium többet 
előirányoz annál, mi abból eddig bevétetett, sokkal 
több, mert 672,000 frtra megy; és miután az állam
nak még a mellett is . hogy némely adók felemel
tetnek , mintegy 2,00,000 frtra íerjedő hiánya 
van: én részemről meg kívánom adni az államnak 
azt, mi az államköltségeink fedezésére szükséges ; 
és azért kérdeztem magamtól, hogy honnan fedez
tessék e szükséglet? A házbéradót felemelni nem 
lehet: de a házosztályadó, valljuk meg. a többi, je
lenleg létező adókhoz képest aránylag legcse
kélyebb és némi felemelést minden esetre meg-
bir —mely kulcs szerint? a többség vagy kisebb
ség által javaslott kulcs szerint.vagy más módon? 
azt a t. ház bölcseséga határozandja el. 

Én részemről a bázadó fölemelésénél két el
vet tartok figyelembe veendőnek. 

Először azt, hogy a legkisebb házak épen ne 
részesittessenek ez adófelemelésben, a kisebb házak 

kevésbbé, a közép nagyságúak inkább, a legna
gyobbak pedig leginkább rovassanak meg, mert 
azt hiszem, hogy az adó kivetése csak akkor 
igazságos, ha az illető adófizető anyagi tehetségé
hez aránylag történik. Meglehet, hogy ez által 
némely egyes nagy házak tán súlyosabban is súj
tatnak ; de ezen házak alatt az osztályzat szerint 
olyanok értetnek, melyek 15 — 20 — 30 szobából 
állanak: ha ezek városban vannak kibérelhetek s 
ez által szaporodik jövedelmök: ha pedig falun 
vannak, mint ilyenek ott is nagy értéket képvisel
nek ; de bizonyos tekintetben fényűzési czikknek is 
vehetők, és mint ilyenek is megadóztathatok. 

A második szempont, melyet figyelembe 
venni kivánok, az, hogy adassék meg az államnak, 
mi költségeinek fedezésére szükséges; de többet 
ennél megadni részemről nem óhajtok, és épen ez 
oka annak is, hogy a többség által javasolt tör
vényjavaslathoz részemről nem járulok: ruert elő
ször azon törvényjavaslat szerint a házbéradónak 
átalános behozatala és az adókulcsnak megálla
pítása által, ugy mint t. i. a törvényjavaslatban 
meg van állapítva, leginkább a szegényebb sorsú 
polgárok, a közép nagyságú házak birtokosai súj
tatnak ; és más részről azért nem járulok a tör
vényjavaslathoz, mert nézetem szerint a pénzügyi 
bizottság miniszteribb volt a minisztériumnál, 
sokkal többet ajánlott meg a minisztériumnak, 
mint a mennyit az maga a házosztályadó fejében 
követel. A mint említem, mintegy 672 ezer frtra 
megy azon összeg, melylyel a minisztérium az idén 
a ház osztályadó fejében jövedelemképen többet 
előirányzott, mint ezen adónem eddig behozott; 
ezen 672 ezer frtot már azon adókulcs, mely a 
törvényjavaslatban a házosztályadóra nézve meg
állapíttatik, bőven behozza ; sőt többet hoz be, mint 
azon adókulcs, melyet a kisebbség tervez : mert a 
törvényjavaslatban megállapított kulcsban a közép 
nagyságú házakra nézve van az adófelemelés na
gyobb mérvben behozva ; ezen középnagyságú há-
zok pedig sokkal számosabbak, mint a nagyob
bak, melyeket a kisebbség javaslata inkább ter
hel, és ennélfogva vagy 20 ezer írttal többet 
fog behozni azon adókulcs, melyet a törvényja
vaslat állapit meg, mint az, melyet a kisebbség 
indítványoz. 

Ámbár tehát a házosztályadónak a törvény
javaslatban ajánlott adókulcs szerinti felemeléséből 
azon összeg egészen bejön, melylyel a minisztérium 
többet vár a házosztály adóból ez évben, mint 
mennyi abból eddig bejött: ezen felül a törvény
javaslat még kiterjeszti a házbéradót az egész 
országban minden tényleg bérben levő házra, e 
felett felével felemeli az általa megállapított táblá
zatban foglalt osztályzat szerinti házadót mind 
azon községekre nézve, melyekben egy harmad 

42* 
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része a lakásoknak bérbe van adva ; e felett meg
kettőzteti a házosztályadót mind azon házakra 
nézve, melyekben nyitott helyiségek vannak. Ezen 
intézkedésekből mennyi fog bejönni , kiszámítani 
nem lehet; de előre lehet látni, hogy számos, 
100,000-rekre menő összeget jöhetnek be. 

Ennélfogva ismétlem, hogy miután kész va
gyok megadni az államnak mind azon költségeket, 
melyek szükségletei fedezésére megkívántatnak; 
de ennél többet ezen adóval túlherhelt országban 
részemről megszavazni nem óhajtanék : e tekintet
ből a pénzügyi bizottság törvényjavaslatát a tár
gyalás alapjául el nem fogadhatom. (Helyeslés a 
bal oldalon.) 

Trefort Ágoston ; T. ház ! Azon feladatok 
közt, melyekkel a pénzügyi bizottság a t. ház bi
zalmából elhalmoztatott, a legnehezebbek egyike 
volt a házadóról szóló törvényjavaslat megálla
pítása. 

A törvényjavaslat, mebyet a bizottság a t. 
pénzügyminiszter úr hozzájárulásával a ház elé 
terjesztett, és mely miután az osztályokban tár
gyaltatott, most napirendre van kitűzve, sok időbe 
és munkába került: mindamellett én, és azt hiszem, 
a bizottság többi tagja is, nem hiszszük, hogy az 
valami tökéletes munkálat, mert hiszen tökéletes 
adótörvényeket alkotni mostanáig még senkinek 
sem sikerült. Kekünk ezen szerencse nem jutott; 
talán másoknak annak idején fog jutni. Mi meg
elégszünk azon öntudattal, hogy kötelességünket 
teljesítettük, midőn a pénzügyi helyzet szükségét 
az igazság és méltányosság tekintetével öszhang-
zásba hozni törekedtünk; és ezen öntudatban nem 
hagyjuk magunkat zavartatni semmiféle ellenveté
sek vagy megtámadások által. 

Egyébiránt bár mi legyen ezen törvényjavas
lat értéke, akár jó az, akár rósz: a t. ház belátásá
tól és akaratától fog függni, a mostani házadó
rendszert megtartani, vagy a külön véleményben 
kifejtett elvekhez csatlakozni, vagy végre a beter
jesztett és napirenden levő törvényjavaslatot el
fogadni. 

A mi a mostani házadót illeti: az csak addig 
volt tartható, inig nem ismertük s mig nem disser-
táltatott: mert nincs oly absurditás a világon, me
lyet nem lehetne fentartani, ha nem dissertáltatik ; 
de mihelyt ily dolog, tehát a mostani házadórend
szer is, discussio alá kerül, tarthatlanná válik, mert 
az igazságot, melyre minden adózási rendszernek 
fektetve kell lennie, egyenesen arczul csapja. A 
helyett hogy a rendszer alapjául felvenné a concret 
tényt, a jövedelmet, alapul veszi az absolut fogal
mat, s azzal kapcsolatban az abstract számot, s nem 
az értéket s jövedelemképességet, mely a szám
nak megfelel. Ezen állítást bővebben kell magya
ráznom, 

Vannak városok, hol házbéradó fizettetik, más 
helyeken a házosztályadó divatozik. Házbéradót 
fizetnek oly helyek, hol a házak fele bérbe van 
adva; itt tehát döntő a fogalom a házak fele. 
Ezen katagoriába tartozik 21 község: Pest és 
Buda, Pozsony s egy pár középnagyságú város, 
azon felül oly helyek, mint Galánta, Szerdahely, 
Gombás, Oszada, Hradek, Sárvár, Alsó-Lendva, me-
lyektudtomra nem valami nagy s gazdag városok. 
A többi városok és községek, bármi nagyok s gaz
dagok legyenek, mint Debreczen, Eger, Újvidék, a 
házosztályadónak vannak alávetve. Mily absurd 
rendszer ez, mutatja a következő példa. Ha egy 
helyen 100 ház létezik, s azok fele, azaz 50 ház 
bérbe van adva, e hely bármi jelentéktelen legyen, 
házbéradót fizet; ha ellenben 2000 ház van egy 
városban s abból 900 bérbe van adva, e város, 
bármi legyen kereskedése és forgalma, csak cse
kély házosztályadót fizet. 

Ennek következtében hihetlen anomáliák fej
lődnek, s ha nem fognám a t. házat untatni, szol
gálhatnék egy pár felvilágosító adattal. {Halljuk! 
Halljuk!) 

Esztergomban, hol a házbéradó van behozva, 
az 507 számú ház, mely 8 szobából áll és 1000 
frt évi jövedelmet hajt, levonván a fentartási költ
ségeket, fizet házbéradót 163 forint 24 kr t ; ellen
ben Váczon, hol a házosztályadó divik, a 3 szám 
alatti 8 szobáju ház, melynek évi jövedelme 300 
forint, fizet 7 frt 43 krt. Az adóarány tehát az emii
tett esztergomi és váczi házak közt ugy áll, mint 
23 5 2 / I 0 o a 24V [00-hoz. íme más példa: egy másik 
esztergomi ház, melynek jövedelme 215 frt, fizet 
35 frt házbéradót, ellenben hasonló ház Váczon 
4 frt 40 krt fizet. Az adóarány tehát még roszab-
bul áll , mint az előbbi esetben. Hozhatnék fel 
még több hasonló esetet, de felesleges, nem unta
tom a házat; két esetet mindamellett is fel kell még 
hoznom. E g y a Tisza mellékén fekvő városban 
egy két emeletes ház, mely 6 egész 7000 forint 
házbért hajt, házosztályadót 500 frtot fizet; s ha 
ez a ház Esztergomban volna — magát a helyet 
nem akarom megnevezni, (Egy szó: Szolnok!) de 
annyit mondok, hogy sokkal élénkebb kereske
delmi Esztergomnál — 1355 frtot fizetne; ha pedig 
az illető jövedelmét a földadóból húzná, fizetne 
1770 frt adót. Az ország éjszak-keleti vidékén van 
egy mezőváros, ebben van egy család, melynek 
két háza van, maga is az egyik házban lakik, egy 
évi jövedelme 600 frt: és mit fizet házbéradót? 4 
frt 73 krt. Ha ezen ház Esztergomban volna, sa
ját lakásától többet fizetne, mint 90 forint adót. 

E példából látjuk, hogy hazánkban egy pri-
vilegialis osztály létezik, mely a házak utáni jöve
delemtől jóformán nem adózik, mig más háztulaj-
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donosok, valamint átalán véve a földbirtokosok, 
igen magas adóval vannak terhelve. 

Ép oly igazságtalan a mostani házadórend
szer a házosztályadóra nézve, hol tisztán a szám 
határoz, mert nincs semmi tekintettel a helyiségre, 
tehát a ház értékére, haszonvehetőségére s jöve
delemképességére. A házosztályadónál a lakré
szek száma határoz, mintha egy 5 szobás ház 
Debreczenben s Egerben csak annyit érne, mint 
a zempléni vagy ungi Krajnyában vagy a szepesi 
Magurában. 

A most divatozó házadó rendszere tehát min
den tekintetben igazságtalan, (ügy van!) Ezek 
után megvallom, bámulom, hogy a házadóra nézve 
oly külön- vélemény adatott be, mely a mostani 
házadó rendszerének egyszerű mása, azon kivétel
lel, hogy a házosztályokat magasabban akarja 
megadóztatni, de magát a házuri privilégiumot, a 
hol most divatozik, egész épségében meghagyja. 
A fölemelt osztályadónál pedig szintén csak a lak
részek számát veszi tekintetbe, és a helyiséget, te
hát a házak értékét s jövedelem képességet egé
szen ignorálja: mert a külön vélemény szerint az 
5 szobás ház Debreczenben vagy Szegeden csak 
annyit fizetne, mint a legszegényebb felföldi falu
ban. Mind ez azzal indokoltatik fó'leg, hogy nincs 
már ez idén idő a bérbe adott házak összeírá
sára ; de ez igen egyszerű műtét, s én ezen állítás 
ellenében azt bátorkodom állítani, hogy nincs ide
jén bizonyos osztályoknak quasi adómentességét 
fentartani. 

A mi a napirenden levő törvényjavaslatot 
illeti: ajánlja azt az igazság, minden adókulcsnak 
első kelléke, ajánlja a tekintet a szegényebb osztá
lyokra, melyeknek csak ugy lehet kedvezni, ha a va
gyonosabbakat nem protegáljuk. E javaslat szerint 
a házbéradó, a bérbe adott házakra nézve a tiszta 
jövedelemre van fektetve : az egyetlen egy igazságos 
alapra az adókivetésnél: mert a hol a ház vagy 
annak egyes lakrésze bérbe van adva, tudatik a 
jövedelem, tehát igazságos annak a megadóztatása. 
Nem tudok látni semmi különbségeié tekintetben, 
vajon valahol 200 vagy csak 20 ház van bérbe 
adva; a szám itt nem viciálhatja az elvet, hogy 
minden tiszta jövedelem adóztassák meg. Nem áll 
e törvényjavaslatra nézve azon ellenvetés, hogy 
nincs tekintettel a jövedelem biztosságára s az adó át
hárítására nézve, mert midőn Pesten a fentartási 
15°/o költségek levonása után a házbérjövedelmet 
2 4 % terheli meg, más városokban felemelvén a 
fentartási költségeket 30%-ra, csak 20% adót ró a 
házbérjövedelemre; ott pedig, hol a házaknak csak 
egy harmada van bérbe adva s annál kevesebb. 
csak 16 %-t hoz javaslatba. 

De ezen javaslat ép oly igazságos a házosz
tályadóra nézve is, mert tekintettel van a helyiségre. 

tehát a ház értékére és haszonvehetőségére: mert 
kétséget sem szenved, hogy oly helyeken, hol 
élénk a forgalom, hol kereskedés van, hol a szegé
nyebb osztálynak is jó keresete van, ott a ház 
50 % több adót elbír, mint elhagyatott falvak
ban; ha pedig ilyen házakban bolt, kocsma vagy 
mészárszék van, elbírhat azon felül még 50%-ot, 
mi egyébiránt sokra nem megy. Hiszen ha vala
mely faluban egy 3 szobás ház 3 forintot fizet 
osztályadó fejében, vagyonos városban ily ház 
könnyen elbir 4 frt 50 krt, ha pedig boltja vagy 
kocsmája vagy mészárszéke van, fizethet még 
azon felül 1 frt 50 krt, tehát összesen 6 frtot. Ez 
valóban elviselhető teher. 

E törvényjavaslat igazságáról s czélszerüsé-
géről meg levén győződve, elfogadom azt a rész
letes tárgyalás alapjául, (Helyeslés.) 

Dobrzánszky Ado l f : T. ház! Ha azon ál
talam is helyesnek elismert elveket látnám letéve 
az előttünk fekvő törvényjavaslatban melyeket 
az előttem szóló t. képviselő úr épen fejtegetett, a 
törvényjavaslathoz járulnék magam is ; de én an
nak ellenkezőjét találom benne, s ugy vagyok meg
győződve, hogy a kérdéses, habár a házadóra vo
natkozó törvényjavaslat is leginkább a földbirto
kot sújtja. A pénzügyi bizottság, mely maga is 
beismeri a földadónak fölötte nagy voltát, mégis 
e beismerése daczára, a házadónál is valóban csak 
a földmivelőt sújtja. Én a pénzügyi bizottság je
lentésében nem találok ezen sajátságos eljárásra 
nézve más indokokat, mint azokat, melyek átalá-
ban a házak, de magától eshetőleg a nagyobb vá
rosokban fekvő házak mellett a földbirtok ellené
ben felhozattak, s melyek abban állanak, hogy a 
nagyvárosi vagyis bérbe adatni szokott házaknak 
nem csak jövedelme, hanem állaga is ki van téve 
oly esélyeknek, melyek a földbirtokot nem veszé
lyeztetik ; hogy a nagyvárosi házaknál mindig 
csak a tiszta jövedelem rovatik meg az adó által, 
azon tiszta jövedelem, mely másképen mint a föld
birtoknál fel nem emelhető bármily szorgalom ál
tal a nélkül, hogy egyszersmind az adó is fel ne 

í emeltessék; végre, hogy a nagyvárosi házra a 
j katonatartás kötelezettségéből folyó külön teher 
I is nehezül. De a pénzügyi bizottság figyelme, ugy 
| látszik, kikerülte azon tényt, miszerint kisebb vá-
j rosokban, vagy épen falusi községekben, hol nem 

léteznek nagyszerű, nem ritkán az állam költsé
gén állított s fen is tartott katonai laktanyák, s hol 
a szegény földmivelő családja sokszor egyetlen 
szobáját kénytelen megosztani a mindenféle szol
gálatot követelő katonákkal, sokkal súlyosabb a 
katonatartás terhe, mint a házbér terhét viselő, s 
amúgy is, kivált a kielégithetlen lovaskatonaság
tól lehetőleg megkíméltetni szokott községekben. 
Kikerülte a pénzügyi bizottság figyelmét azon 
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körülmény, miszerint a katonatartá?on kivül a 
szegény földmivelő az előfogatozással, kivált pedig 
az országos közmunkával is sokkal inkább van 
terhelve, mint a nagyvárosi háztulajdonos, ki sok
szor évenkint 20—30,000 frt, sőt többet behozó 
házától csak ugy köteles az országnak 6 napot 
ingyen szolgáim, mint a legszegényebb földmivelő, 
kinek kunyhója alig ér 50 forintot. Figyelmen ki
vül hagyta a pénzügyi bizottság, hogy a földbir
tok jövedelme, és— nem csak magát a földet, hanem 
az erdőségeket, az állattenyésztést s a gazdasági 
épületeket, szóval a földbirtokot értékesítő összes 
felszerelést veszem tekintetbe — valóban állaga 
is sokkal inkább van esélyek által veszélyez
tetve, mint a nagyvárosi házé, miután az csak a 
legrendkivülibb körülmények közt veszélyeztethe
tik, habár akkor is fenmarad a nagy becsű házte
lek, fenmaradnak az építési anyagok. Figyelmen 
kivül hagyta a pénzügyi bizottság, mint látom, a 
nagyvárosi háziúr igen kényelmes szerepét, mely 
semmikép sem akadályozza a háztulajdonost, hogy 
a városban amúgy is minden lépten kínálkozó 
bármely jövedelmes fogl dkozást felkaroljon, mi
után a házbér beszedése s a ház fentartása körüli 
csekély teendőket egy rendesen mibe sem kerülő 
házmesterre lehet bizni; holott a földbirtokos kény
telen vagy éjjel-nappal járni a gazdaság körül, 
vagy pedig drága és vajmi nehezen ellenőrizhető 
gazdasági tisztekre bizni jövedelmét, sőt összes 
vagyonát. Azon körülmény, miszerint csak a tiszta 
jövedelemre rovatik mindig a házbéradó, nem 
épen hátrány a nagyvárosi háztulajdonosokra 
nézve, sőt annyiban előny, a mennyiben soha adó
val tul nem terhelhetők; holott el van ismerve e 
tisztelt házban . hogy katasterünk mellett igenis 
túlterhelő a földbirtokos. De létezik még egy más 
különbség is a föld- és a házbirtokos között, a 
mennyiben ez utóbbi mindig kiadhatja házát, a 
földbirtokos jövedelme pedig nálunk igen változó, 
sőt nagyrészt a külföld viszonyaitól függő. 

Figyelmen kivül hagyta, ugy látszik a pénz
ügyi bizottság, hogy azon összegben, melyet a 
földbirtokos a földadó fejében fizet, benfoglaltatik 
már azon jövedelmi adó is, melyet a földbirtokos, 
habár közvetítve, mindannyiszor fizet, valahány
szor haszonbérbe adja birtokát; hogy tehát az ál
lam ily nem ritka esetekben kétszer veszi meg az 
adót a földbirtok után : mert először megveszi a 
földbirtokoson a földadót, másodszor pedig a ha
szonbérlőn a közvetítve szintén a földbirtokost ter
helő jövedelmi adót. 

De figyelmen kivül hagyta a pénzügyi bizott
ság az eddigi igen csekély házosztályadó valódi 
okát is, mely abban rejlik, hogy tulajdonképen 
ház nélkül földet mivelni nem lehet; hogy kisebb 
városokban vagy falvakban a házak a földbirtok 

felszerelésének kellékei; hogy a földmivelők házai 
nem csak lakok gyanánt szolgálnak, hanem inkább 
szolgálnak mint gazdasági épületek; hogy az úgy
nevezett lakrészek, jelesül a kamarák, a boltok, a 
szerkamarák és magtárak helyét pótolják, a lakhá
zak feletti padlások csűrök és fészerek gyanánt 
szolgálnak, sőt magok a lakszobák is részben ál
lattenyésztésre használtatnak, miután az istálók 
kicsinyek, kényelmetlenek; hogy tehát, e házakat 
s lakrészeiket megadóztatni vagy épen nem lehet, 

j vagy csak igen kis részben. 
Ha mindezeket tekintetbe veszi a pénzügyi 

i bizottság, s ha tekintetbe veszi a béres, cselédi és 
| gazdatiszti lakoknak a többi gazdasági épületek-
! kel azonos voltát s czélját: ugy hiszem, méltáuyo-
I sabban jár el a földmivelők irányában, s nem sújtja 
I azokat annyira ugyanakkor, midőn másrészt még 
| tetemes leszállításokat is hoz indítványba némely 
! nagyobb községek javára, melyek eddigelé ház-
| béradót fizettek. Kevésbbé lenne a községek egy 
i harmadik, illetőleg negyedik osztálya, vagy az 
' ellen kifogásom, hogy. a házbér után rovassanak 
! meg a házak mindenütt, hol házbér szedetik :hogy 
, azonban ott is. a hol nem a haszonbér után lehet 
; megítélni a jövedelmet, a szegény földmivelő sujtas-

sék, és annyira emeltessék fel az eddigi házosztály
adó, mint terveztetik: azt ugyan méltányosnak 

, annál kevésbbé tarthatom, minthogy egyúttal az 
I eddig házbéradó alatt állott községek javára adó-
: leszállítások terveztetnek. 

Epén azért, miután a földbirtokot a házadó 
utján újra nagyban megadóztatni nem kívánom : 

; bátorkodom indítványozni, hogy hagyassék meg 
a jelenlegi sokkal kedvezőbb állapot, t. i. hatal-

: maztassék fel a pénzügyminiszter úr, hogy tovább 
: is szedethesse az eddigi gyakorlat szerint a ház-
| adót; ha pedig ezt el nem érhetném, azon esetre 

pártolom a külön véleményt. 
Kerkapoly Ká ro ly ' : Nem szándékom hosz-

I szasan igénybe venni a t. ház figyelmét; de azok 
| után, mik a kisebbség véleménye mellett felhozat-
; tak, mint a pénzügyi bizottság többségének tagja, 
í röviden indokolni óhajtom azon megállapodásokat, 
! melyeket a többségi vélemény tolmácsol, figyel-
| met forditva e közben azokra is, miket a túlsó ol

dalról, egy részről Komárom városa érdemes kép-
| viselője, másfelől az épen előttem szólott Dobr-
| zánszky képviselő úr mondottak. 
j A fő elv, melyből a bizottság többsége kiin

dult, az, hogy, mint minden adónál, ugy a házadó-
! nál is. mint Trefort barátom már ezt megjegyezte, 
| az adó alapja, az adó tárgya nem lehet más, mint 
! a tiszta jövedelem. Ez eddig könnyű; de kitudni, 
| hogy mekkora legyen az a tiszta jövedelem, az 
j nehéz. Tettleg bérbe adott háznál, feküdjék az bár

mily városban, kicsiben vagy nagyban, szabató-
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saa kimutatja e tiszta jövedelmet a bérszerződés; 
ugyanazért az ily házaknál, a rajtok levő szobák 
számának, vagy más külső jeleknek alapján talál
gatni akarni, annyit tenne, mint rósz surrogatum-
hoz folyamodni ott, hol semmiféle surro^atumra 
sincs épen semmi szükség. 

Ezt nem támadta meg a túloldalról felszólalt 
sem az egyik, sem a másik szónok; de Ghyczy 
képviselőtársam azt jegyzé meg ennek ellenében, 
hogy a házbéradó, az áthárítás lehetősége nélkül, 
el nem viselhető, és azért ellenzi ezen biztosan k -
tudott, és azért egyedid igazolható alapra fektetett 
adóztatás átalánosifását. Ha ezt elfogadnám, ha 
elfogadnám, hogy a házbéradó a bérlőkre át nem 
hánthatás esetén magassága miatt el nem hordoz
ható: ugy ebből azon consequentiát húznám, hogy 
azt le kell szállítani annyira, hogy elviselhetővé 
legyen, vagy pedig azt, hogy az szabályozandó 
és a különböző mérvben lehetséges áthárításra 
való figyelemmel rovandó k i ; nem pedig azt, hogy 
helyettesítendő egy semmikép sem igazolható sur-
rogatum által. 

A pénzügyi bizottság valósággal ezen conse
quentiát húzta, azt mondván , hogy oly magasnak 
találta a javaslatba hozott házbéradót, hogy az 
nem viselhető el áthárítás nélkül, s azért le kell 
szállítani; továbbá meg az mondja, hogy mivel ezen 
áthárítás lehetősége a városokkülönbözetéhez képest 
különböző, tehát különbözőképen kell tenni a ki
rovást. Ennélfogva az adót Buda-Pesten 24, másutt, 
hol a lakrészeknek legalább fele bérben áll. 20, s 
még másutt 16°/0-ban hozá javaslatba, mindamel
lett, hogy Pesten még a föntartás költségei is ke
vesebbre vannak meghatározva, mint egyebütt, 30 
helyett 15%-ra. í gy ha áll az, a mit Ghyczy ké}> 
viselőtársam állit, és a mit részemről nem veszek 
kétségbe, hogy a házbéradó oly magas, hogy át
hárítás nélkül el nem viselhető: ezt számításba 
vette a pénzügyi bizottság, midőn azt magasabbra 
szabta a fővárosban, s ott, hol az áthárítás leginkább 
lehetséges, kisebbre, azon városokban, hol a lak
részek fele bérbe van kiadva, a melyekben az át
hárítás lehetőségét tagadni szintén nem lehet, bár 
minden esetre kisebb az ezen városokban, mint a 
fővárosban, a mivel motiválható épen, hogy azok
ban az adót nem 24, hanem 20%-ban hozta javas
latba, egyebütt meg épen 16%-ban állapítván 
meg azt. 

Én Ghyczy Kálmán képviselőtársam argu-
mentatióját utolsó pontjáig helyeslem, ha egyenlő
en magas házbéradó hozatnék be minden község
be, mint az tervezve volt. Mert ha nem igaz, hog}r az 
áthárítás lehetősége nem egyforma: egyenlően 
magas adótételekkel tíílterhelnők a házakat ott, a 
hol az kisebb, mig azokat épen nem terhelnők túl 
ott, a hol az nagyobb. Ámde a bizottság által ja

vasolt béradó nem egyforma, s azért el van hárít
va azon baj, melyet ő létezőnek tüntetett fel. 

Előttem szólott Dobrzánszky képviselő úr, ki 
azon esetre, ha nem maradhat meg az eddigi status-
quo, pártolja a külön véleményt, mindezek ellenében 
azt mondja, hogy azon a«aptétel, melyet a pénzügyi 
bizottság kifejt, és melyre nézve közte és Ghyczy 
képviselő úr közt semmi különbség nincs, egyátalán 
nem áll, s tagadja, hogy áthárítás nélkül elhordoz
ható ne volna a házbéradó, hosszasan deducálván. 
hogy a mint elviselhető a földnél az adó,ami pedigot-
tan 30% , épen ugy elviselhető az itt is, hol csak 25. 

Ha állana Dobránszky képviselő úr argumen-
tatiója, akkor abból az következnék, hogy a ház 
is megbírja a30%-ota bér után, tehát rá is kell azt 
róni. Természetes e következtetés, ha nem állanak 
azon tekintetek, melyeknél fogva a pénzügyi bi
zottság azt mondta, hogy áthárítás nélkül a 24%-os 
béradót, sem bírja meg a ház. Mondom, ha okosko
dása állana, ugy ez következnék; de az semmi 
esetre sem, hogy meg kell hagyni az eddigi álla
potot, melyet Trefort képviselőtársam eléggé jel
lemzett arra, hogy róla ne szóljak. En egyébiránt 
argumentatiója czáfolatába nem ereszkedem, mi
után oly suppositumra helyezé azt, a mely eg katalán 
hamis, ugy állítván elő a dolgot, mint ha a pénz
ügyi bizottság a nagyvárosi házak adóképességé
ről szólott volna, holott jelentésében e megkülön
böztetésnek ez irányoan semmi nyoma sincs. 

Az egyik alapeszme tehát, a melyből a bízott-
ság kiindult, az, hogy a hol tisztán áll a haszon, aí 
megrovandó ; és pedig megrovandó az erő arányá
ban, a mi ismét párhuzamban van az áthárítás le
hetőségével. A másik az : mi történjék ott, a hol 
nincs bér? Ha nem lehet bizton megtudni, mek
kora a haszon? ki kell azt találni. 

Itt már a szobaszámhoz lehet és kell folya
modni. De elegendő basis-e maga a szobaszám ? 
Oly kérdés, mire tagadólag kell felelni. Mit szól
nánk ahhoz, ha oly városokban, a melyekben pa-
rifíeatiónak van helye, azt mondanák: minden ház. 
melyen például 7 szoba van, egyenlő mennyiségű 
adót fizet, akár legyen az a forgalmi élet gyu-
pontján a piacz közepén, akár a város végén vala
mely félreeső zugban ? mit szólanánk ahhoz, ha 
nem csak egy és ugyan azon városban nem ten
nének különbséget két ilyen ház között, hanem 
még a község és község közti küíönböztetést is 
elejtenék, azt mondván : ha megfizethet Pesten péld. 
egy 20 szobás ház bizonyos ös-zeget, meg kell azt 
fizetnie, fölteszem Szerdahelyen is egy háznak , a 
melyben esetleg talán ép annyi szoba van ? Ott, a 
hol a parificatio szüksége forog fön, ettől elbor
zadnánk mind annyian: és a kisebbségi vélemény 
mé.r is ezt hozza javaslatba azon helyekre nézve, 

l a melyekben nincsen parificatio, azt javasolván, 
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hogy ne tegyünk különbséget ház és ház és viszont 
község és község közt, mondván : 10 szoba 10 szoba, 
akár legyen az oly házon, mely a forgalmi világ
tól félreeső községben fekszik, akár ellenkezőleg 
olyanon, mely a vidék forgalmának gyupontjául 
szolgáló községben áll, és mondván, hogy azzal 
se gondoljunk, vajon ezen községben oly helyen 
áll-e az, hol a forgalmi élet mozog, a hol egyedül 
érdemes nyilt helyiségeket tartani, vagy ellenke
zőleg. Ha az illető azt látja, hogy a házán levő 
nyitott helyiség nem éri föl az általa okozott adó-
fokozódást, be fogja zárni az ajtót, és megmene
kül a terheltetéstül; ha pedig nem rakja azt be, jele, 
hogy a fokozott adó daczára is érdemes olyat tar
tania. 

Tehát a pénzügyi bizottság módot talált ab
ban, nrikép különböztessen község meg község 
közt: mert akárki átlátja, hogy Debreczen, Mis-
kolcz, Szabadka, Eger stb. vagy a Trefort bará
tom által kiemelt vidéki községek közt különbség 
van azon tekintetben, mit érjen azokban a hason 
nagyságú ház. De kereste módját a bizottság annak 
is , hogyan lehessen különbséget tenni ház és ház 
között,ugyan azon községen belül a fekvés tekinteté
ben. Azt nem akartuk felállítani,hogy ha a ház a pia-
czon van, akkor igy és másként ugy legyen, mert hi
szen majd mindegy, hogy ha nem épen a piaczon, ha
nem egy onnét benyúló utcza kezdetén fekszik is. 
Mindazt s csak azt akarta tehát megterhelni, mi 
a forgalmi élet közepett azt hasznositja is. Javas
latával ezt elérhetni véli, miután csak ott fognak 
boltot, kocsmát, kávéházat stb. nyitni, a hol az 
kifizeti magát : ott kell tehát megróni a mutatkozó 
hasznot. 

Ghyczy képviselő úr azt mondja : miért fizes
senek oly város háztulajdonosai 50%-kai magasb 
osztályadót, melyekben a lakrészeknek harmada 
bérben áll, mikor a többit bérbe adni nem lehetett, 
s igy terheltetésök oka az általok nem élvezhetett 
előny lenne csupán? Bocsánatot kérek, az épen 
nem bizonyos, hogy nem lehetett-e? Hátha 
nem akarták. De annyi bizonyos, hogy a hol 
a házrészek harmada tettleg bérbe van adva, ott 
keresettsége van a háznak, nagyobb, mint a hol 
csak egy vagy két ház van kibérelve. Ez véle
ményem szerint épen a mi helyz etünkben Magyar
országban egyedül biztos kritériuma annak, hol 
van a forgalmi élet? miután igaz, hogy vannak 
városaink, melyek inkább nagy falvak, a hol a 
törökök elől összetódultak eleink, de a hol semmi 
forgalom sincs. 

Ugyan azért én azon körülményt, hogy nagy 
vagy kis város, biztos kritériumul el nem fogadha
tom ; és itt tökéletesen áll az, a mit Ghyczy t. kép
viselőtársam mondott, hogy a forgalmi élet ösz-
pontosulása nem következik abból, hogy nagy-e 

' vagy kicsi a hely ? hanem igenis következik abból, 
| ha bérben van-e a lakrészeknek legalább harmada ? 

e körülmény bizonyítván azt, hogy ott nem csak 
azok laknak, kik házbirtokuk által oda kötvék, 
hanem mások is, az ott lakást a keresetre ott nyiló 
alkalom miatt előnyösnek látván. Ezt tartotta a 
bizottság az egyedüli kritériumnak, és nem a nép
számot; és a mit ez irányban Ghyczy képviselő úr 
felhozni méltóztatott, épen a bizottsági többség mun-

| kálata mellett szól. A hol a forgalmi élet gyupontja 
van, a mint van, péld. saját vidékére nézve Debre-

i ezenben, nem azért, mert nagy, hanem mert házai
nak egy harmada bizonynyal ki van bérelve, ott 
illő, hogy egy harmaddal több legyen fizetve, mint 
fizettetik a szomszéd falvakban. 

Azon tétele tisztelt barátomnak, hogy főleg 
szegény emberekre nehezül az ily teher, fen nem 
tartható. Hogy főleg azokra miért nehezül? azt 
nem vagyok képes belátni, miután a gazdag épen 
azon % szerint lesz megadóztatva; csak annyiban 
áll, hogy azokra is nehezül. S ez motiválva van nem 
az által, a mit Komárom városa érdemes képviselője, 
a bizottsági jelentés érvelését megfordítva, mondott, 
hogy t. i. már kereseti adót is 2 — 3-szor annyit 
fizetnek, hanem azon okból, a melyből kereseti 
adót is többet fizethetnek, tehát ugyan azon okból 
az egyiket, melyből a másikat. A kettőnek egy 
közös oka van. Itt az egyik nem oka a másiknak, 
de mindegyik következménye egy harmadik ok
nak, (Helyeslés jobbról) mely két irányban hat. 
És ha meg nem tagadhatjuk a consequentiát az 
egyik irányban, nem lehet azt megtagadnunk a 
másikban sem. 

Mindezeket csak azért mondottam el, hogy 
méltóztassanak meggyőződni arról, hogy a pénz
ügyi bizottság többsége nem meggondolás és nem 
helyes okok nélkül hozta javaslatba azt, a mit ja
vaslatba hozott. 

A miket Dobrzánszky képviselő úr itten fel
hozott, azok igen kevés híján mind állanak; de 
nem harczolnak a többség nézete, hanem harczol-
nak az általa pártolt külön vélemény ellen. Mert, 
hol űzetik azon gazdálkodás, melyet ő nem kivan 
terhelni? Bizonyára a falvakban, oly helyeken, 
hol a házaknak harmada nincsen bérbe adva: és 
melyik vélemény nyomja a falusi házakat? Bizo
nyosan a külön vélemény, mely szerint az illető 
lakosság egyenlően terheltetik, a forgalmi élet 
gyupontját képező városban csak ugy, mint egye
bütt minden különbség nélkül. 

A többség dolgozata mellett lehetséges lesz 
az, hogy falvakban az osztályadó kisebb legyen, 
mint azon városokban, melyek a forgalmi élet 
gyupontját képezik, mig a kisebbségi vélemény 

I mellett hijába keresnők a Trefort képviselő úr 
J által jellemzett falvak és azon városok közti kii-
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lönbeéget, melyekben a látásoknak legalább har
mada bérben áll. A többségi vélemény inkább 
megterhelte a forgalmi élet gyupontjain levő há
zakat, hogy könnyithessen a falusiakon, azokon, 
melyek főleg a gazdaság szolgálatában állanak. 

Ezért nem értem, miért veti el a képviselő 
úr épen ezt, és pártolja amazt, a mely nem tette e 
megkülönböztetést, egyenlően terhelvén meg eze
ket is, azokat is. 

Tessék a képviselő urnák a kisebbségi és a 
többségi véleményhez csatolt táblákat összeha
sonlítani, s meg fog győződni arról, hogy a téte
lek átlag a többségi véleményben alacsonyabbak, 
a kisebbségiben pedig magasabbak. Miért? Mert 
utóbbi egyenlő mértékkel mért mindenütt, és azért 
a mérték soha sem lehetett kicsiny. Mivelhogy ez 
így van, valóban nem értem, hogy lehessen neki 
mégis a kisebbségi véleményt elfogadnia, miután 
kiindulás1 pontja az, hogy ne terheltessék ez utón 
is a földi a minek épen a többségi vélemény tesz 
eleget, 50, illetőleg 100%-kal róván nagyobb ház
adót a városokra, hogy alantabban tarthassa azt a 
falvakban. í g y azon kedvezmény is, melyet a 
többségi vélemény a fővárossal együtt eddig béradó 
alatt állott városoknak ad, nem a falvak rovására 
történik, hanem a többi városokéra, a mely ked
vezményt én nem panaszolnék fel azon városok
nak még akkor sem, ha az valóban ajándékul 
esnék azon háztulajdonosoknak, kik a 16 —17 
évi minden arányon tul teljesített adózásokkal 
igen is megérdemlek azt. De nem is esik ajándé
kul, a legtöbb szerződés egy bizonyos, ez okon 
kisebb bérösszegre s az adóra szólván, mi mellett 
a beálló könnyítést valóban a bérlő élvezi. (He
lyeslés a jobb oldalon.) 

Zichy Nándor gr . : Tisztelt ház! Előttem 
szóló képviselő úr azt bizonyította, hogy a pénz
ügyi bizottság- véleménye az eddigi állapotnál és 
a külön véleménynél tökéletesebb. Ezt azonban 
felfogásom szerint még azok sem tagadják, kik a 
külön véleményt fogalmazák. 

Nem az a kérdés, melyik a tökéletesebb, ha
nem az, melyik a gyakorlatiabb és e folyó évben 
alkalmazhatóbb törvény ? 

Én azt tartom, hogy a pénzügyi bizottság ja
vaslata sem tökéletes. Nem fogom azt részletezni. 
Csak néhány átalános megjegyzést teszek iránta. 

Előttem szólott Kerkapoly tisztelt képviselő 
által hallottam egyedül helyesen hangsulyoztatni j 
azon körülményt, mely szerintem legelhatározóbb ! 
nyomatékú, t. i. azt, hogy itt nem a városnak [ 
nagysága, hanem a városnak természete határoz a 

fölött, vajon valóban város-e az, vagy pedig csak a 
mezei munkások nagy számának központosítása, 
mint az minálunk sok községben előfordul, s a 
melyeket épen ezért sajátlag városi jelleggel birok
nak nem is tekinthetni. 

Helytelen azt mondani, hogy a lakosok szá
ma , vagy a bérletek száma határozzon a fö
lött, hogy városi jelleggel bir-e valami hely vagy 
sem ? hanem erre nézve épen csak az ipar fejlődése 
és a kereskedelmi forgalom központosulása szol
gálhat biztos kritériumul. Ezen tekintetet pedig 

< a kormány, vagyis a pénzügyi bizottság vélemé
nyében sem látom eléggé alkalmazva és kifejtve. 

Különben aggódom az iránt is, hogy több 
szabásában ezen törvényjavaslat megüti-e a kellő 
mértéket, kivált, ha azok csak pusztán elméletileg 
körvonaloztatnak ? h a n e m gondoskodunk arról, 
hogy az életből meritett értelmezéssel és viszonya
ink közt ismert közeg által alkalmaztassanak ezen 
elvek. Ezért is én a bizottság véleményének nél-
külözhetlen kiegészítő részének tartom azt, hogy 
az adó kivetésére magára is külön bizottság alkal
maztassák ép ugy, mint a jövedelmi adóra nézve is 
javaslatba hozatott. 

Azonban mind ezen körülmények közt rám 
elhatározó nyomatékú az adó átruházásának, az 
életbe és körülményekbe valóbeilleszkedhetésének 
kérdése. 

Az adó átruházásának lehetősége nélkül a 
legtökéletesebb adózási rendszer is tökéletlen az 
életben. Ali ez a földadóra, áll a házadóra és az 
adó minden nemére nézve is. Ezen körülményt a 
pénzügyminiszter is már többször kiemelte e káz-

• ban. Aggódom tehát, hogy épen e tekintetben 
! e g y tökéletesen ki nem dolgozott törvény lépjen 
| életbe, a pénzügy nélkülözhetlen szükségén kivül, 
i az év kellő közepén. 

Ezért a külön véleményt pártolom. (Sza
vazzunk !) 

E l n ö k : Felirva senki sem levén, bátor va-
: gyök feltenni a kérdést: méltóztatnak-e az előt

tünk fekvő törvényjavaslatot a részletes tárgyalás 
alapjául elfogadni'? A kik elfogadják, méltóztassa
nak feláliani. (Megtörténik.) A többség elfogadja. 

Van szerencsém a t. háznak jelenteni, hogy a 
9-es igazoló bizottság méltóztassék a neki kiadandó 
hunyadmegyei kérvény megvizsgálása tárgyában 
itt maradni. 

Jelen törvényjavaslat részletes tárgyalása 
holnap 10 órakor történik. 

| Az ülés végződik d. u. 15/4 órakor. 
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