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CCLYII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. jnlius 8-dikán 

S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények bemutatása. Csiky Sándor határozati javaslatot nyújt be a Konstantinápolyba csalt erdélyi leányok 
ügy-ében, A házadéiról szóló törvényjavaslat részletes tárgyalása megkezdődik. 

A kormány részéről jelen vannak: Horvát Bol
dizsár, Lónyay Menyhért. 

.Az ülés kezdődik d. e. 10 '/4 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Mihályi Péter jegyző úr fogja ve
zetni ; a szólani kívánok neveit Csengery Imre és 
Ráday László gr. jegyző urak fogják jegyezni. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Mihály i Péter j e g y z ő (olvassa a július 7-én 

tartott ülés jegyzökönyvét) 
E l n ö k : Nincs észrevétele a t. háznak? (Nincs!) 

Akkor helyben van hagyva a jegyzőkönyv. 
Van szerencsém némely kérvényeket bemu

tatni. 
Szombathely város iparosai a hazai iparügy

nek törvényhozás utján szabályoztatását mielőbb 
eszközöltetni kérik. 

Liptó megye közönsége, a hadsereg nem
zeti lábra állittaíása és a honvédelmi rendszernek 
m egállap itatása tárgyában Abauj megye felterjesz
tését kéri elfogadtatni. 

Ugyanazon megye közönsége Hajdu-Dorog 
városának, a magyar ó-hitüek részére magyar püs
pökség felállítása és a magyar nyelvnek szertartási 
nyelvvé emelése tárgyában beadott felterjesztését 
pártoltatni kéri. 

Ugyanaz a Jászkun kerületek közönségének 
felterjesztését, melyben az 1745-ik évben a német 
lovagrendnek visszaváltás fejében fizetett 515,000 
frtot az 1848-ki törvények szelleméből kifolyólag 
részökre megtéríttetni kérik, teljesíttetni kéri. 

Ugyanazon közönség, Temesvár városa közön
ségének az állami ut- és hídvám egész kiterjedésé
ben megszüntetése iránti felterjesztését pártoltatni 
kéri. 

Ugyanaz a királyi táblának kerületenkinti 
felosztása esetére Debreczen városának egy ilyen
nek székhelyéül leendő kitüzetése iránti kérelmét 
figyelembe vétetni kéri. 

Ugyanazon megye közönsége incompatibili-
tási törvény alkotásával meggátoltatni kéri, hogy 
a képviselő átalában semmiféle kettős hivatalt, de 
különösen kormányhivatalt egyszerre egy időben 
ne viselhessen. 

Mosony megye közönsége a köztörvényható
ságok rendezése iránt benyújtott emlékiratát pár
toltatni kéri. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasíttatnak. 

Csiky Sándor : T. ház! A közelebb múlt 
1867. évi november 13-án tartott országos ülésben 
a konstantinápolyi magyar gyarmat számosabb 
tagjának aláírásával ellátott két kérvényt nyújtott 
be Jókai Mór t. képviselőtársam a t. képviselő
házhoz. Ezek egyike kormány elnök úrhoz volt 
intézve, a második magához a t. házhoz. Egyszers
mind ugyanakkor egy kérdést is intézett belügyi 
országlár úrhoz következő tartalommal: (Olvassa:) 
„Evek óta űzetik már Magyarország határán egy 
szégyenteljes kereskedés, melylyel Magyarország 
csaknem concurrentiat támaszt Circassiának : értem 
a fiatal leányokkal való kereskedést. Itt nem azon 
szerencsétlen némberekről van szó , a kik csábító 
szavak által elámítva, elvesztik azt, a mi vissza-
hozhatlan, hanem szó van 10—12 éves leánygyer
mekekről , kiket hajókra csalogatnak, megkötöz
nek , a hajó fenekére elzárnak, hazájuktól távol 
Konstantinápolyig elhurczolnak, ott, 4 egész 20 
aranyig, mint rabszolgákat eladnak, kik aztán a 
második emelet ablakából az utczára leugorván, 
életök veszélyeztetésével menekülnek; menekülnek 
az osztrák nunciatura házához, s az osztrák követ 
ügynöke Vecsera úr által rabszolgatartóiknak 
újra visszaadatnak; és midőn az erkölcsös török 
nép közbejárultával onnan ismét kivétetnek és 
becsületes magyar konstantinápolyi lakosok és 
lakosnők által pártfogásba vétetnek és azoknak 
házaiba elvitetnek, az osztrák ügynök által azon 
biztatásban részesülnek, hogy ha Konstantinápolyt 
elhagyni és hazájokba visszatérni akarnak, nekik 
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védelmet nem adhat, és azon sorsban részesülnek, 
hogy újra rabszolgatartók által vissza fognak hur-
czoltatni." És : „van-eabelügyér úrnak ezen speciá
lis konstantinápolyi esetről tudomása, és a belügyi 
országlár úr tett-e e részben intézkedést ? " Ezen kér
dés következtében a belügyi országlár úr oda njdlat-
kozott, hogy ezen botrányos és kebellázitó konstanti
nápolyi eseményről tudomása nincsen ; de van igen 
is a kairói és az alexandriai hasonló esetekről, s e 
tekintetben ott intézkedett is, és egy része az ottani 
szerencsétlen áldozatoknak már hazája felé útban 
is van ; de a konstantinápolyi hasonló rabszolgai 
üzérkedésekről tudomása nem levén, eddig nem 
intézkedhetett, azonban fog intézkedni, és arról 
biztositott, hogy ennek eredménye az lesz, hogy 
hazájokba vissza fognak szállíttatni azon szeren
csétlen leánygyermekek. 

Belügyi országlár urnák ezen nyilatkozata 
következtében Jókai képviselőtársam teljesen 
megnyugodván, további lépéseket nem tett; azon
ban ugyanazon konstantinápolyi magyar gyar
matnak egyik megbízottja, bizonyos Szatmári 
Nagy Sándorné asszony ide Pestre megkérkezvén, 
onnan magával három székely leányt elbetegesitve 
a kórházba hozott s ezek most is a pesti városi 
kórházban ápolás alatt vannak. Ez megkeresett, 
adnám be a t. házhoz ezen kérvényét, melyet sze
rencsés leszek a ház asztalára letenni. Ezen kér
vényben előadja, hogy tehetett ugyan belügyi or
száglár úr, a mint megigéré, intézkedéseket Kon
stantinápolyban , azonban azoknak e napig épen 
semmi sikeröksem lett, mert ott most is Erdélyből 
elhurczolt rabszolgaként tartott és eladott leány
gyermekek száz meg száz számra tartatnak a bor
délyházakban; az osztrák követséghez vagyis ügy
nökséghez hasztalanul intéznek ez érdemben kér
vényt, mert ezen ügynökség által azon bordély
házak gazdái és ezen vérlázító kereskedést űzők 
támogattatnak és pártoltatnak, s ha az ottani ál
dozatok valamelyikét megszabadítani sikerül, azo
kat visszaadatja azon bordélyházak tulajdonosai
nak. Ennek következtében kéri a t. házat, méltóz
tassék akként intézkedni, a nemzet becsülete fen-
tartására és egyszersmind az emberiség védelme 
tekintetéből, hogy ezen esetek és az ottani üzérke
dések szigorúan megvizsgáltassanak ; megvizs
gáltassanak pedig a nemzetgyűlés által kikül-
dendő tagok s egyszersmind az osztrák kormány 
részéről is hozzá adandó tagok által ; s ha ezen 
panaszok megvizsgáltatván, valóknak találtatná
nak, intézkedjék az iránt, hogy ezen szerencsétlen 
leánygyermekek hazájokba visszaszállittassanak, 
és kárpótoltassanak, a tettesek pedig megbüntettet
vén, jövőre minden ilyen gyalázatos, az emberisé
get beszennyező rabszolgakereskedések és üzér
kedések sikeresen gátoltassanak meg. 

E tekintetben vagyok szerencsés a kérvényt 
benyújtani, egyszersmind egy határozati javasla
tot, melynek tartalma ezen írásban van. 

E l n ö k : A t. képviselő úr előadásánál fogva 
is, de a mint most már látom az irományokból, 
fogva két rendbeli intézkedést kivan ; egyrészt 
egy kérvényt nyújt be, mely a kérvényi bizott
sághoz utasittatik; másrészt egy határozati javas
latot, mely fel fog olvastatni. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa Csiky Sán
dor határozati javaslatát:] „ Határozati javaslat. Mi
vel a késedelem miatt több ártatlan erdélyi leány
gyermekek időnkint a konstantinápolyi üzérkedők 
rabszolgaságába jutnak , az oda kerültek élete pe
dig a tivornya-házak szívtelen gazdái kezében 
egy perezre sincs biztosítva , és igy itt a veszély 
elhárítása végett gyors és erélyes intézkedésre van 
szükség: határozza el a t. ház, hogy ezen kérvény 
a kérvényező bizottság-nak oly utasítással adatik 
ki, miszerint ezt sürgősen tárgyalván, ebben egye
nesen a dolog szoros érdemére szolgáló véleményét 
a képviselőház elé haladék nélkül bemutassa.a 

E l n ö k : Van szerencsém a t. háznak jelen
teni, hogy az osztályok előadóiból alakult köz
ponti bizottságnak a többi adótörvényre vonat
kozó jelentése ki van nyomatva, és ma ki fog osz
tatni, tehát lehetséges lesz, mikor jónak fogja tarta
ni a t . ház, azok tárgyalását napirendre kitűzni. (A 
mostaniak ibtán!) Tehát folytatólag a most napiren
den levő tárgyak elintézése után fognak fölvétetni. 

Napirenden levő tárgy a házadónak részletes 
tárgyalás alá vétele. Jegyző úr fel fogja olvasni. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa az 1-sö sza
kaszt'). 

Zichy Antal előadó .- A központi bizottság 
e szakaszt elfogadja, és ajánlja a t. háznak. 

Elnök : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogad
juk!) Ennélfogva az 1-ső szakasz elfogadtatott. 

Mihá ly i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 2-dik sza
kaszt.) 

Zichy Antal előadó : A központi bizottság 
a kivételek közt f) alatt hozzátétetni óhajtja: „a dol
gozó fegyházak és fegyintézetek"; azután n) alatt: 
„halottas házak." (Helyeslés.) 

B o b o r y K á r o l y : Tisztelt ház! E szakasz 
legutolsó pontjára módositványt óhajtanék tenni. 
Én átalában nem óhajtanám, hogy a kolduló szer
zetesek törvény által elismertetvén, ez által a kol
dulás is , mely a modern civilisatióval annyira 
ellenkezik, mintegy szabadalmaztatnék; sőt köz
bevetőleg legyen mondva, korszerűnek tartanám, 
ha a szerzetes pap személyét lealacsonyító koldu
lás helyett a netán lelkipásztori segédkezésre szük
séges ily szerzetes egyének ellátása más utón 

*) Lásd az Irományok 251 -ik számának 11-ik mellékletét. 
43* 
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fedeztetnék: mert ha egyes koldusoknak házai a 
házadó alá tartoznak s az alól nem vétetnek ki — 
mert vannak egyes koldusoknak is házai, a mi 
ugyan nem mutat nemzeti nagy gazdagságra, ha
nem ez annak következménye, mivel a koldulás a 
mi primitív soeialis állapotainknál fogva gyakran j 
apáról fiúra átszálló üzlet gyanánt folytattatik - - h a 
tehát egyes koldusok házai a házadó alól ki nem 
vétetnek, nem látom át, miért vétetnének ki a kol
duló szerzetesek házai ? annyival kevésbbé, mivel 
vannak kolduló szerzetesek egyes kolostorai, me
lyek igen terjedelmesek, s melyekben alig két-há
rom, némelyekben egyetlenegy egyén teng. Nagy 
szükségünk van iskolákra , kórházakra, szegények 
ellátására szolgáló épületekre: adják át épületeiket, 
kolostoraikat, a melyek nekik nem szükségesek, 
adják ily emberies czélokra a tisztelt szerzetes 
atyák, s nem fognak adót fizetni, vagy adják gyári 
czélokra, s akkor a bérletből megfizethetik az adót. 
Ennélfogva az 1-ső pontra kettős módositványt 
vagyok bátor beadni. 

' Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa Bobory Ká
roly módositványát): „A 2-dik szakasz f) alatti vég 
pontja hagyassák ki, vagy alakittassék át ekként: 
„szerzetesek kolostorai, a mennyiben lakrészei a 
fenébb elősorolt czélokra szolgálnak." 

PopOViCS Zs igmond : T. ház ! E szakaszra 
nézve én is bátorkodom módositványt benyúj
tani. E módositvány szerint az i) alatti pontban 
foglalt ezen sző : „hivatalos" kihagyásával a szer
kezet ekként volna megállapítandó : „a lelkészi és 
tanitói lakok." T. ház ! Az eredeti szerkezet azon 
magyarázatra adhatna alkalmat, hogy csak azon 
lakok hivatalosak és adómentesek, melyek az egy
házi kegyuraktól vagy községektől biratnak, s mint 
ilyenek ingyen adatnak át a lelkészeknek és taní
tóknak, minden egyéb lelkészi és tanitói lakások 
pedig, melyek nem tartoznak az úgynevezett hiva
talosak közé. adókötelesek. Ha a „hivatalos" szó a 
szerkezetben megtartatik, s ezen szónak az általam 
jelzett magyarázat adatik , ebből az származnék, 
hogy a t. képviselőház nagyon eltérne a közteher
viselési egyenlőség elvétől, és pedig szerintem a 
legroszabb irányban, mert adómentessé tenné a 
gazdagon dotált lelkészeket s tanítókat, s meg
adóztatná a szegényebbeket. Bátor vagyok módo-
sitványomat a t. ház figyelmébe ajánlani. 

Z i c h y Anta l e lőadó : T. ház ! Azon kérdés, ! 
vajon a kolduló szerzetek hasznosak-e az államra i 
nézve vagy károsak ? igen komoly megfontolást 
érdemel; a központi bizottság annálfogva azt tar
totta , hogy nem volna helyes per tangentem el
dönteni ezen kérdést. Míg az állam eltűri a kolduló 
szerzeteket, ezt azon föltevésben teszi, hogy azok 
hasznot tesznek az országra nézve; ha azonban 
egyszer azon meggyőződésre fog jutni, hogy azok 

nem hasznosak, hogy azok több kárt, mint hasznot 
okoznak, akkor kétségkívül szőnyegre fog kerülni 
azok eltörlése; de mig fenállanak, mig az állam 
megtűri őket, nem tartottuk az igazsággal meg
egyezőnek, hogy ezen kivétel ezen szakaszban ki
töröltessék. (Közbeszólásokjobbról: Maradjon !) 

Elnök : A beadott módositvány fog felovas-
tatni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa Popovics 
Zsigmond módositványát): „A második szakasz i) 
pontjában a „hivatalos" szó kihagyásával a szer
kezet ekként volna megállapítandó : „lelkészi és 
tanitói lakások." 

B a b e s V i n c z e : T. ház ! Bátor leszek először 
Popovics t. barátom módositványához egy pár 
szóval hozzájárulni, és aztán 2-szor egy észrevételt 
tenni ugyan azon szakaszra nézve, nevezetesen az 
1) alatti pontra nézve. 

A mi ezen pontra nézve Popovics barátom 
módositványát illeti, bátor vagyok megemlíte
ni , hogy az többnyire reánk görög-keletiekre 
nézve igen súlyos lenne, ha ugy maradna, a 
mint itt inditványoztatott, minthogy tudva levő-
leg minálunk nincsenek tulajdonképeni hivatalos 
lakások, hanem a dotatióhoz tartozó telkek vannak. 
Igaz, ama telkeken van intravillanum is ; de azon 
intravillanum telken nincsen községi épület, hanem 
magának a papnak épülete fekszik, a mely annak 
magán tulajdonát képezi, és a mely halála után át
megy a vevőre ; sőt minthogy telekkönyvi biztosí
ték eddig nem volt, megtörtént sok helyen, hogy 
ezen házakat a papnak örökösei tulajdonjogilag 
eladták más harmadik magán személynek, és igy 
ezen ház a telekkel együtt elveszett. Már most ily 
esetekben a következő papnak szüksége volt la
kásra ; vett tehát zsellértelket s arra paplakot 
épített, a mely aztán ama papi hivatalos lakást 
pótolta. Ha már most ezen házakat megadóztat
nék, azaz házadó alá vetnők, ugy hiszem, igazán 
méltatlanságot követnénk el , annálfogva, mint
hogy a szöveg, a mint most van, ugy lenne értel
mezhető , hogy az ily papi telek intravillanumban 
épitett házak nem hivatalos házak vagy a pap által 
a községtől ingyen kapott helyen emelt épületek, 
nem hivatalosak. 

Ugyanazért én legalább is részemről nagyon 
igazságosnak és méltányosnak tartanám ezen in
dítványt, és gondolom, hogy ezen szó kitörlése ál
tal segitve lenne a bajon. Ha pedig ez az egész 
nem törültetnék ki, legalább is kívánnám, miszerint 
a szerkezet pótoltassák azzal, hogy: „hivatalos lel
készi vagy azokat pótló helyiségek." (Maradj an!) 
Hiszen, kérem, legkönnyebb azt mondani, hogy: ma
radjon ; hanem indokolva és az igazság alapján 
kellene a szerkezetnek csak megmaradni. Egyéb
iránt én megmondom véleményemet meggyőződé-
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sem szerint: méltóztassanak aztán intézkedni. Eze
ket akartam elmondani az elsőre nézve. 

Második észrevételem ezen szakaszra nézve 
az 1) alatti kivételekre vonatkozik. Mondatik t. i. 
az 1) alatt, hogy kivétetnek a kórházak és szegé
nyek ellátására szánt épületek. Igen jól értem ezt, 
tudom alapját, és igen helyeslem. De van hason-
természetü épület, mely , ha ezen pont szorosan 
magyaráztatik, mégis adó alá vettetik. Teszem azt, 
van az országban, nevezetesen nekünk is, van egy 
pár tápintézetünk szegény sorsú tanulók részére. 
Már most, ha ez igy maradna: kórházak és szegé
nyek ellátására szánt épületek: gondolom, hogy 
ez alá nem subsummálná a financzigazgatóság 
azon tápintózeíeket is, a melyek csupán csak sze-
gény sorsú tanulók ellátására vannak felállítva, 
melyeknél tehát ugyanazon philantrop eszme 
fekszik alapul, mint itt. Ennélfogva erre nézve 
vagy azt kérném, miszerint az igen tisztelt financz-
miniszter úr vagy ugy magyarázza ezt, hogy a 
szegények ellátására szánt épületek alatt azok is 
értetnek, a melyek szegény sorsú tanulók ellátá
sára szánvák; vagy pedig ha ezt nem lehet, a mint 
részemről igen hajlandó vagyok feltenni, hogy 
nem lehet, akkor tétessék hozzá ezen pár szó : „és 
szegény sorsú tanulók ellátására szánt épületek." 
Ezeket vagyok bátor a tisztelt ház figyelmébe 
ajánlani. {Helyeslés) 

Mihály i P é t e r : T. ház ! Én azt hiszem, hogy 
a 2-dik szakasz i) pontja alatt a lelkész és tanitó 
szállások adómentességére vonatkozó intézkedés
nél a törvényhozásnak az a szándéka, hogy azon 
lelkészi lakok , a melyek szállásul, tehát mintegy 
jövedelműi és ellátásul szolgálnak az illető lelké
szeknek, ne terheltessenek meg adóilleték által; de 
midőn ezen adómentességet szolgáltatja a t. képvi
selőház azon lelkészi lakásoknak, a melyek ingyen 
adatnak nekik szállásul, mintegy a beneficium ki
egészítéséül, azt hiszem, hogy még igazságosabb 
azon lelkészek részére nyújtani adóelengedést, a 
kik még szállást sem kapnak, nem kapnak pedig 
az o egyházi ügyeiknek még eddigi rendezetlen 
volta miatt. A mi tehát ezen módositványt illeti, 
hogy minden lelkészi és tanitói lakások legyenek 
adómentesek, kérném a t. házat, méltóztassék ezen 
szabályt vagy a „hivatalos" szó kihagyásával, 
vagy pedig annak olyformán eszközlendő módo 
sitásával, mely nézetemmel megegyez, elfogadni. 

W l á d AlajOS:T.ház! Hazánk különféle val
lásfelekezetei közt kétségtelenül a görög-keleti 
vallású lelkészek anyagi helyzete a legszomorúbb. 
Ennek következtében azon módositványt, a me
lyet Popovics Zsigmond képviselőtársam beadott, 
teljesen pártolom, pártolom azon módosítással, 
melyet Babes Vincze képviselőtársam előterjesztett, 
és pedig következő okoknál fogva. Az eddig ural

kodott rendszer szerint, különösen a Bánságban, 
majdnem minden községben, nem csak egy, hanem 
több lelkészek is alkalmaztattak, és azok jelenleg 
is fenállnak, a kik nem csak hogy nem húznak az 
államtól semmi segélyt, hanem még papi telkeiktől 
súlyos adót kell fizetniük, és ezen törvényjavaslat 
szerint azon házaktól is, melyeket magok vettek ma
goknak és melyekben laknak, adót kell fizetniök. 
Hogy ily eljárás őket 'az alkotmányos ügy részére 
megnyerni nem igen lesz hajlandó, magától értetik. 
Tudom, hogy az államnak sok pénzre van szüksége, 
hogy súlyos terheit fedezhesse; és ha azon összeg, 
mely Popovics képviselőtársam módositványa foly
tán megtakarittatnék, illetőleg elvonatnék az állam
tól , oly tetemes volna, miszerint azzal az állam 
számtalan hiányait fedezni lehetne : nem szólanék; 
de azon összeg, mely a görög-keleti és részben kü
lönösen a partiumban és Erdélyben lakó görög-
kathoíikus papok lakházai és iskolatanitók házai 
adója által befolyna, aránylag oly csekély, misze
rint azon áldozatot a ház meghozhatná. 

Ennek következtében pártolom ugy az egyik, 
mint a másik módositványt. (Helyeslés.) 

Zichy Antal e l ő a d ó : T. ház! Nem hiszem, 
hogy megbízásom ellen cselekedném, midőn kijelen
tem, hogy részemről a „hivatalos" szónak megmara
dásában vagy kihagyásában semmi nagy fontossá
got nem látok. Mert ha azon eset állana elő, a me
lyet méltóztattak előhozni , hogy például saját 
házában lakik az illető lelkész, az lesz, ipso facto, 
hivatalos laka is. 

Zichy Nándor gr . : A magam részéről én is 
helyeslem Mihályi képviselő úr indítványát, misze
rint a „hivatalos" szó kihagyassék. Nekünk a tör
vény intentióját szem előtt kell tartanunk. A czél 
itt az, hogy azok, a kiknek hivatalos ellátása lakás 
által egészíttetik k i , ne terheltessenek, és ne rövi
díttessenek meg abban , a mi őket jngosan illeti. A 
mit nem akarunk tőlök megvonni, mitől nem akar
juk őket megfosztani egy esetben : nem tudom, 
miért tennők más esetben ? nem tudom, miért suj-
tanók azoknak helyzetét, a kiknek hetyzete úgyis 
eléggé súlyos'? Ha ennek alkalmazása rendkívüli 
nehézségekkel járna, ugy én a magam részéről is 
azt mondanám , hogy el kell ettől állanunk, mert 
kételyek támadhatnak; azonban én ezt nem látom, 
és azért ajánlom a módositványt. (Felkiáltások: El-

I fogadjuk a módositványt!) 
Borlea Zsigmond : Ha elfogadja a t. kép-

; viselőház, akkor elállók a szótól. (Elfogadjuk!) 
E l n ö k : E czikknek több pontja levén és a 

különböző pontokra nézve adatván be módositvá-
nyok, nem lehet az egész szakaszra egyszerre 
szavazni; azért pontonkint leszek bátor előadni a 
mint az indítványok beadattak. A központi bizott
ság ugyanis az egész czikket ajánlotta elfogadásul; 
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de az egyes pontokra nézve észrevételek merülvén 
föl, ezeket egyenkint fogom szavazás alá bocsátni. 

Jelesen az i) pontból e tételnél: „lelkészi és 
tanítói hivatalos lakások" a „hivatalos" szó kiha
gyatni inditványoztatott, azon indokból, mert né
mely helyen a lelkészeknek nincs hivatalos laká
suk, hanem saját házaikban laknak. A kérdés tehát 
az, méltóztatnak-e elfogadni az eredeti szerkezetet, 
vagy a „hivatalos" kihagyatását méltóztatnak-e 
kívánni ? A kik a szerkezetet pártolják, méltóztas
sanak felállani. (Megtörténik.) Most méltóztassanak 
azon képviselő urak felállani, a kik a szerkezetet 
nem pártolják. (Megtörténik.) ü g y látom, hogy a 
többség a „hivatalos" szót kihagyandónak véli. 
(Helyeslés.) 

Következik Babes képviselő úr módositványa. 
Vajon megmaradjon-e és kielégíti a t. házat a szer
kezet ugy a mint van : „kórházak és szegények 
ellátására szánt épületek", vagy pedig pótoltatni 
kívánja az 1) pontot ezzel : „szegény tanulók szá
mára fenálló tápintézetek?" Akik a szerkezetet el
fogadják . méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) 
A többség a pótlékot kívánja beleigtattatni. 

Végre következik az utolsó pont, melyre Bo-
bory képviselő úr tett módositványt. Még egyszer 
fel fog olvastatni. 

Mihályi Péter jegyző (ol vassá Bóbory Ká-
roly módositványát.) 

E l n ö k : Azon képviselő urak, kik az eredeti 
szerkezetet pártolják, méltóztassanak felállani.*(.Meg-
történik.) A többség elfogadja az eredeti szerke
zetet. 

E szerint az i)pont ugy módosul, hogy a „hi
vatalos" szó kihagyatik; az 1) pont „a szegény 
tanulók számára fenálló tápintézetek" pótlékkal 
megtoldatik; az utolsó m) pont változatlanul meg
hagy atik. 

Zichy Anta l e lőadó : A központi bizottság 
az f) pontban „dolgozó és fegyintézeteket és fegy
házakat' ', úgyszintén az n) pontban „halottas há
zakat" kívánja beigtattatni. (Helyesés.) 

Simony i E r n ő : Ha még egyes pontokról 
van szó, akkor én is kivánnék módosítást. 

Elnök: E szakasz tárgyalása már be van 
fejezve. 

Berzenczey László: Egy szót sem hallunk: 
hangosabban kérjük. 

E l n ö k : Pedig lehető hangosan beszélek. (Fel
kiáltás :h: Halljuk az előadót! Halljuk !) 

Zichy Antal előadó A központi bizottság 
még a következő módosítást óhajtaná tenni: az 
f) pontba ,.dolgozó és fegyházak s fegyintézetek" 
azután az m) pontba e szavakat „halottas házak" 
kívánná beigtattatni. 

E l n ö k : A kik e toldalékot elfogadják, mél

tóztassanak felállani. (Megtörténik.) A toldalék el-
fogadtatik. 

S i m o n y i E r n ő : Azon tekintetből, hogy a 
törvény világos legyen és zavarokra és visszaélé
sekre ne adjon alkalmat, a n) pontra kivánnék egy 
módositványt indítványozni. Az n) pont azt mondja 
. . . (Felkiáltások: El van már fogadva !) 

E l n ö k : A 2. szakaszon már tul vagyunk. 
Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 3-ik sza

kaszt.) 
Zichy Antal előadó: A központi bizottság 

stylaris módositványt ajánl: „Oly ház, lakrész és 
a háznak minden .olyan helyisége" stb. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a módositványt elfo
gadni ? (Fölkiáltások: A központi bizottság módosit
ványát í) A kik a szerkezetet a központi bizottság 
módosítványával elfogadják, méltóztassanak feláll
ni. (Megtörténik.) A szerkezet a központi bizottság 
módositványa szerint elfogadtatott. 

Zichy A n t a l e lőadó : Tehát így lesz a szer
kezet: „Oly ház, lakrész és a háznak minden oly 
helyisége, mely tényleg bérbe van adva, különb
ség nélkül mindenütt házbéradó alá esik a tiszta 
bérjövedelem alapján." 

Mihályi P é t e r j e g y z ő (olvassa a 4-ik sza
kaszt.) 

Zichy Anta l e l ő a d ó : E szakaszban a köz
ponti bizottság e szónak: „kamarák" kitörlését 
ajánlja. 

H o r v á t h LajOS: T. ház! Ezen 4-ik szakasz 
szerkezete nem hangzik össze a 8-ik szakasz szer
kezetével, és mindegyik szakasz más-más kulcsot 
állapit meg arra nézve, hogy valamely ki nem 
bérelt lakrész mi módon rovassák m e g , t. i. 
összehasonlítás alapján tett becsű vagy pedig az 
osztályozás alapján. A 4-ik szakasz igy szól: 
„Azon városokban és községekben, hol a bérbe 
adott szobák, kamarák és boltok száma legalább 
felét képezi a létező lakrészek összes számának, a 
ki nem bérelt épületek is házbéradó alá vonandók, 
a tényleg kibéreltekkel összehasonlítás utján meg
becsült tiszta bérjövedelem alapján." A 8-ik sza
kasz pedig igy szól: „A tényleg kibérelve nem 
lévő lakrészeket illetőleg házosztály adó kivetésé
nek lesz helye mindazon városokban és községek
ben, hol a tényleg bérbe adott lakrészek száma 
kevesebb a lakrészek összes számának felénél." 
Itt a szobákról és boltokról már nincs emlités téve, 
és csak az átalános kifejezés használtatik: „lakré
szek". Ha e két szakasz nem hozatik összehang-
zásba, meg fog történni, hogy a háztulajdonos 
valamely ki nem bérelt lakrészre nézve azt fogja 
mondani , hogy ez a lakrész osztályzat alapján 
megrovandó, mert ezen városban a bérbe adott 
lakrészek száma kevesebb a lakrészek összes szá
mának felénél, és igy a 8-ik szakasz alkalmazása-
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nak esete áll elő; a kincstár pedig azt fogja mon
dani , hogy nem az osztályadó alapján , hanem 
összehasonlítás utján megállapított becs szerint 
kell a lakrészt megadóztatni, mert ezen városban 
a szobák és boltok száma megüti az összes lakré
szek számának a felét. Ha össze nem egyeztetik e 
két szakasz azon körülménynél fogva, hogy 
ugyanazon adótárgyra nézve ugyanazon városban 
két különböző kulcs van megállapítva: ez oly 
visszaélésekre fog alkalmat adni, melyeket, meg
vallom, örömest kikerülnék. Ennélfogva bátor va
gyok azon módositványt tenni, hogy a 8-ik sza
kasz szerkezete fogadtassák el a 4 dk szakasz szer
kezeténél, vagyis ezen szavak helyett: „hol a bér
be adott szobák, kamarák és boltok száma" e sza
vak tétessenek: „hol a tényleg bérbe adott lak
részek száma." (Helyeslés.) 

Mihály i Pé ter j egyző (olvassa Horváth 
Lajos módósitványát.) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Én ugy látom, t. ház, hogy ezen 8-dik szakaszban 
sajtóhiba van, mert csakugyan ugy áll. hogy min
den helyen, hol V5-nál kevesebb van bérbe ad
va, a többiekre nézve osztályadó szerint vette
tik ki. 

Zichy Anta l e lőadó : Csekély felfogásom 
szerint én elvi ellentétet nem látok a két szakasz 
között. Az egyik szakasz rendelkezik azon he
lyekről, melyeknek legalább is fele része bérbe 
van adva. Az ily helyekre nézve elrendeli, hogy 
a bérbe nem adott részek is lakbér alá vonatnak, 
még pedig qualificatio utján, azaz megbecsülteinek, 
hogy tekintve azokat, melyek tettleg bérbe advák, 
a bérbe nem adott részeket miként lehetne bérbe 
adni; tehát ideális becslés alapján vétetnek házbér 
alá. A 8-ik szakasz ellenben azon helyekről ren
delkezik, hol tényleg bérbe adott részek nem te
szik egészen felét. A hol nem teszik egészen felét, 
ott igen igazságos, hogy azon csekélyebb számú 
házakra nézve, melyek tényleg bérbe vannak ad
va, a valóságos házbér vétetik adóalapul, mit az 
igazság feltétlenül megkíván, és mely elvet a t. 
ház is méltóztatott elfogadni. Ellenben a házak 
azon nagyobb számára nézve, melyek tényleg bér
be nincsenek adva, tán igazságtalan volna a na
gyobbra a kisebb után vonni következtetést: mert 
abból nem lehetne következtetni, hogy mivel a 
házak egy kisebb részét bérbe lehetett adni, tehát 
a nagyobb rész is bérbe adható. így az igazság 
azt követeli, hogy a nagyobb számra nézve osz
tályadó hozassák be. Én tehát a két szakasz kö
zött semmi ellentétet nem látok; ellenben azt igen 
helyesnek találom, hogy egyenlő kifejezések 
használtassanak mindkét szakaszban. A mennyi
ben tehát Horváth Lajos t. barátom csak stylaris 
módosítást tesz e két szakasz összeegyeztetésére, 

annyiban részemről pártolom, hogy ugyanazon 
kifejezések, melyek használtatnak itt a lakrészek 
megjelölésére, használtassanak a másik szakaszban 
is. (Helyeslés.) 

Sebes tyén L á s z l ó : Ezen 4-ik szakaszt mó
dosítani kívánom. Ismeretes dolog, hogy már a 
földadó a hiányos kataster miatt némely vidé
keken tán enyhébb, de más vidékeken túlságosan 
nagy. Nem akarom, hogy ugyanez történjék a 
házbéradóval is. Tudjuk, leginkább ez évben Ma
gyarországban a kézi munka és napszám több mint 
100 százalékkal emelkedett; azt is tudjuk, hogy bi
zonyos környékeken napszám semmi áron nem 
volt kapható : ezért ennek természetes következése 
az lesz, hogy a földbirtokos, ha nem akar tönkre 
jutni, kénytelen lesz lakhelyeket építtetni. Ha te
hát a házadó számításánál ezen lakhelyek is szá
mításba vétetnek, természetesen a legkisebb faluba 
is nagyon könnyen a házbéradó behozathatnék, 
és a birtokos, kinek tőkéje ugy is már meg van 
támadva, még inkább sújtatnék. Azért bátor vol
nék ennek elkerülése okáért a 4dk szakasz máso
dik bekezdése gyanánt ezeket javasolni: „A bérbe 
adott lakhelyek számításánál a földmivelés vezeté
séhez szükségelt béresek, nem különben bizonyos 
mezőgazdasági szolgálmányokat teljesítő cselédek 
lakhelyei számításba nem vétetnek." (Helyeslés.) 

Csengery I m r e j e g y z ő (olnassa Sebestyén 
László módósitványát.) 

BÓnis S á m u e l : T. ház! Én nem a legköze
lebb tett módositványhoz akarok szólani, (Hall
juk!) hanem szólni akarok a Horváth Lajos által 
tett módositványhoz. Ennek igenis helyét talá
lom : mert igazsága van előadó urnák, hogy a 4. 
és 8. szakasz közt azon értelemben, a mint azt 
Horváth Lajos fogalmazta, nincs elvi ellentétel; 
hanem ha a fogalmazás ugy áll meg, mint e két 
szakasz most van fogalmazva, lesz igenis elvi el
lentétel i s : mert a számítás fog csinálni ellentétet. 
Mert midőn az egyik szakasz szól oly helységek
ről, hol legalább fele ki van adva a helyiségeknek, 
a másik pedig azon helységekről, hol felénél ke
vesebb van kiadva a helyiségeknek; ha itt boltok, 
kamarák lesznek megemlítve, amott pedig lakré
szek : akkor a számítás egészen mást fog eredmé
nyezni: mert oly helyeken azután azt fogják 
mondani: „itt nincs fele kiadva", mert ők csupán 
a lakrészeket fogják számítani, itt pedig a kama
rákat és boltokat is ; lesz tehát több a felénél. Itt 
elvi ellentét fog kijönni. Ennélfogva azt hiszem, 
ha mindkét szakasz ugyanazon czélra tendál, azaz. 
ha azt akarja kifejezni, hogy oly városokban, hol 
a lakások fele van bérbe adva, a második pedig, 
hol felénél kevesebb van bérbe adva: akkor Hor
váth Lajos módósitványát el kell fogadni. 

KacskoviCS IgnáCZ : A különbség Horváth 



344 CCLVII. OESZÁGOS ÜLÉS. (Július 8. 1868.) 

Lajos előterjesztése és a szerkezet közt nem az, a 
mit ő előadott, hanem az, ha a boltok kihagyat
nak. Az egységet helyre kell állítani, és e pontot 
mindkét szakaszba be akarnám vétetni, nem pedig 
mindkettőből kihagyatni. [Mindegyikből ki kell 
hayyni!) 

Kerkapoly Károly: T. képviselőház! A 
zavart valószínűleg azon körülmény idézi elő, 
hogy a pénzügyi bizottság figyelemmel volt egy
úttal azon szabályokra is, melyek a házadót il
letőleg fenhagyatni véleményeztetnek, és a mely 
szabályokban meg van magyarázva és körül van 
irva az, mi minden legyen értve azon „lakrészek" 
kifejezés: alatt, melytől itt az adózás függővé téte
tik. Mert ott esacte meg van magyarázva: meg
engedte magának, hogy itt a körülírásban ne le
gyen olyan igen nagyon pontos. Megengedem s 
nem veszem kétségbe, hogy ezt roszul tette; s 
azért, ha némi zavar, ha némi össze nem férhető-
ség forog fen. ennek elhárítása kétségkívül helye
sen történik. 

A kamarákat azon tekintetből hagyta ki a 
pénzügyi bizottság, mert a magyarban annak igen 
téves értelme lehetne, ha t. i. az alatt az éléskama
rák is értetnének, mig- az eredeti szövegben e 
kifejezés: „kamara", a franczia „cabinet" szó fordí
tásaként vétetett föl, mi magyarul benyíló vagy 
oldalszobát jelent; és miután az oldalszoba mindig 
szoba, semmi sem gátolja a magyar törvényhozást, 
hogy a magyar szövegből a kamarák megnevezést 
kihagyja, hogy azon hamis véleményt támaszsza 
és fentartsa, mintha az éléskamaráktól is házadót 
kellene fizetni. 

Más tekintet alá esnek a boltok. Ezekre néz
ve véleményem az, hogy sehol sem kell kihagy
ni, sőt a hol nincsenek megnevezve, bele kell 
tenni. Mert azon szabályokban, melyekre bátor 
voltam a t. ház figyelmét felszólalásom elején fel
hívni, világosan megneveztetnek a boltok, mint 
olyan lakrészek, melyeket számítani kell v,z adó 
kiszabásánál s az osztály megállapításánál. Azért, 
miután, a szó szoros értelmében, a boltot lakrésznek 
nevén nem szoktuk nevezni, nehogy a nyelvhasz
nálat erejénél fogva a boltok minden okszerűség 
ellenére megrovatlan maradjanak, holott azok töb
bet érnek, mint más csekélyebb lakrész vagy szo
ba, azt vélem, hogy a „bolt" kifejezés, a hol 
hiányzik, felveendő. 

G h y c z y IgnáCZ: Én Sebestyén képviselő
társam indítványához akarok szólani. A cseléd-
házakról, melyeket ő megemlített, a 11-ik szakasz 
tesz említést, azon házak pedig, melyek a szol
gáknak felében vannak kiadva, a 15-ik szakaszban 
vannak említve. Én tehát azt gondolom, hogy ezen 
indítvány tárgyalásának nem itt, hanem az illető 
szakaszaknál volna helye. 

E l n ö k : Nem levén felirva senki, ez ienne a 
szavazásra kitűzendő első kérdés: méltóztatnak-e 
a 4-ik szakaszt a központi bizottság észrevételével, 
mely csak ezen szót: „kamarák" kívánja kiha
gyatni, elfogadni? [Elfogadjuk!) Tehát a 4-ik sza
kasz a központi bizottság módosításával elfogad
tatott, s talán méltóztatnak beleeg}Tezni, hogy azon 
észrevétel, melyet Horváth Lajos képviselőtársunk 
tett, az illető szakasz tárgyalásánál vétessék figye
lembe ? [Helyeslés.) 

Mihály i Pé ter j e g y z ő [olvassa az 5-dik sza
kaszt) 

Zichy Anta l e l ő a d ó : E szakaszra a köz
ponti bizottságnak nincs észrevétele. 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház az 5-ik szakaszt ? 
[Elfogadjuk!) Az 5-ik szakasz elfogadtatott. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő [olvassa a 6-dik sza
kaszt.) 

Dobrzánszky AdolféT ház! Ha már ez 
elfogadtatik, pedig ngy hiszem, hogy elfog fogad
tatni , tehát jó lenne e tekintetben itt változtatást 
tenni, vagy legalább felemelni azou lehúzandó 
összeget azok részére, kik azon városokban lesz
nek , a melyek eddigelé nem fizettek házbéradőt, 
hanem igen is fizettek házosztályadót. Mivel pedig 
azok részérő] lenne jó felemelni a községek számá
ra, a hol még az sincsen, hogy egyharmada alak
részeknek bérbe van adva; de ha ez elfogadtatnék, 
tehát Buda-Pesten 15, azon községekben, a melyek 
eddigelé házbéradó alatt állottak, 30, azon közsé
gekben , hol a házaknak egy harmad része van 
bérbe adva, 40, a többire nézve pedig 50. (Marad
jon !) 

Elnök : Nincs senkinek észrevétele ezen sza
kasz ellen? (Nincs!) Tehát a hatodik szakasz el
fogadtatott. 

M i h á l y i E é t e r j e g y z ő [olvassa a 7-dik sza
kaszt) 

H o r v á t h L a j o s : T. ház! A felolvasott 7-ik 
szakaszra módositványt vagyok bátor benyujtnni 
magam és tisztelt képviselőtársam Vadnay Lajos 
részéről. A módositvány abban ál l , hogy azon 
helyeken, hol a tényleg kibérelt lakrészek száma 
kevesebb a ki nem bérelt lakrészek számánál, a 
100 frt évi tiszta bérjövedelem után ne 16, hanem 
14 frt fizettessék. Nem kívánom a tisztelt ház igen 
becses idejét és türelmét hosszas ideig igénybe 
venni, s csak röviden fogom előadni azon indoko
kat, melyek bennünket arra bírtak, hogy megte
gyük rnódositványunkat. 

Tudva van a tisztelt ház előtt, hogy hazánk
ban a házbéradó nem volt eddigelé átalános, éa 
csak is oly községekben volt behozva, a melyek a 
fellállitott elvek szerint a házbéradó kategóriájába 
estek. Ilyen csak néhány város volt, melyeknek 
neveit tisztelt képviselőtársam Tréfort Ágoston, 
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tegnap elősorolta. Ezen községekben, Pestetkivéve, 
a házbéradó egyenlő volt. A többi községben 
házosztályadó volt behozva, mely bizonyos osz
tályozás alapján vettetett ki a tulajdonosokra, te
kintet nélkül arra , hogy húztak-e bérjövedelmet 
a háztól vagy sem. Ezen adó, viszonyítva a ház-
béradóhoz., aránytalanul csekély, és igy igazság
talan volt. 

Azon törvény , mely a tisztelt minisztérium 
és a pénzügyi bizottság részérő] a ház elé terjeszte
tett, ezen aránytalanságot megszünteti, kimondván, 
hogy ezután a háztulajdonos a háznak tiszta jö
vedelmétől ; vagy becsértékétől fog adót fizet
ni. Az elv, mely e törvényben ki van mondva, 
igazságos,s nincs is ellene egyátalában észrevételem, 
bár kénytelen vagyok kijelenteni ez úttal, hogy 
én a pénzügyi bizottság kisebbsége által előadott 
véleményt indokoltnak tartom, és azon vélemény
ben vagyok, hogy ezen aránytalanságot jobb lett 
volna a jövő esztendőben megszüntetni egy jól 
átgondolt házbéradótörvény által, mint most az \ 
esztendő" közepén egy oly törvény által, melynek ! 
tagadhatatlan fényoldalai mellett megvannak árny- j 
oldalai is. Ismétlem, tisztelt ház, hogy én az elv i 
ellen egyátalában nem szólok, mert azt igazságos
nak tartom, hanem szólok annak coneret alkalma
zása ellen. 

A pénzügyi bizottság kategóriákat állit föl a 
házbéradóra nézve: jelesül Pesten minden tiszta 
100 írt bérjövedelem után 24 irtot, azon helyeken, 
a melvek eddig' is házbéradó alatt voltak. 20, azon 
helyeken pedig, melyek eddig- házosztályadót 
fizettek, 16 frtot hoz javaslatba. Miért állitja fel e j 
kategóriákat a pénzügyminiszteri első törvényja- í 
vaslatban javasolt egyenlő adózás ellenében'? meg- i 
mondja és indokolja jelentésében: t. i. azért, mert \ 
az elviselhetetlen házbéradó csak az által válik j 
elviselhetővé, ha áthárítható a lakókra, és igy töb- j 
bek közt oszlik meg. Ennélfogva a kategóriákat j 
ugy állapította meg, a. mint kevésbbé vagy inkább ! 
látszott valószínűnek az áthárítás lehetősége. Leg- j 
inkább látta valószínűnek az áthárítás lehetőségét ; 
Pesten; kisebbnek látta azt azon városokban, | 
melyek eddig is házbéradó alatt voltak; s legki- -
sebbnek az olyan városokban, a melyek jelenleg j 
osztályadó alatt vannak. 

Szívesen elismerem, hogy a pénzügyi bízott- I 
ság intentiója a legjobb volt; de kénytelen vagyok i 
kijelenteni, hogy nem vette kellő figyelembe a 
létező viszonyokat, nem az átmenet nehézségeit: 
nem vette figyelembe t. i, hogy igen sok helyütt 
az áthárítás csaknem lehetetlen, mert igen sok az 
üres lakás és kevés a lakó, ugy, hogy nem a 
háztulajdonos szab föltételeket a lakóknak, de a | 
lakók a tulajdonosnak; nem vette kellő figyelem- j 
be azt se, hogy év közepén vagyunk, hogy igen I 
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sok háztulajdonos eleve szerződött a lakókkal, s 
igy ha lehetséges lett volna is az áthárítás apriori, 
a posteriori lehetetlenné vált a szerződésnél fogva, 

Azt sem vette kellő figyelembe, hogy Ma
gyarország egyes városai oly szegények, hogy az 
összes administr.i.tiót községadóval kell fedezni, s 
vannak városok, a melyekben a községadó az ál
lamadónak 100 —120 perczentjét, sőt ha a katona
tartás terhét hozzászámítjuk 200 — 250 perczent
jét teszi. 

Azt, sem vette figyelembe, hogy azon váro
sokban, a melyekben a bérosztály adó divatozott, 
a házbéradó behozatala által a háztulajdonosok a 
mostanival 7-szer, 8-szor, sőt itt-ott 9-szer nagyobb 
adót fognak fizetni. Már, hogy épen azon osztályt 
sújtsuk ily adóemeléssel, a mely Magyarországban 
a józan szabadság zászlóvivője, megvallom, nem 
tartom politikailag helyesnek. 

Én tehát a 16 frtot igen magasnak tartom, s 
14 frtra leszállítását kérem; s ezt annyival inkább 
kérem, mert igy a rögtönös adófelemelés legalább 
nem lesz elviselhetetlen. [Helyeslés.) 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa Horváth La
jos és Vadnay Lajos módositvanyát) : „Módositvány 
a házadóról szóló törvényjavaslat 7-ik szakaszára. 
E szavak helyett: „különben pedig 16 frt fizeten
dő házbéradóul" e szavak tétessenek.- „különben 
pedig 14 frt fizetendő házbéradóul." 

H o r v á t h D ö m e : T. ház ! Ha méltóztatnak 
elfogadni: nincs észrevételem. (Felkiáltásod: Csak 
tessék! Nem fogadjuk-d!) T. ház! Még el nem fo
gadás esetében is, azon indokokhoz, melyeket t. 
képviselőtársam Horváth Lajos előterjesztett, ne
kem igen kevés hozzászólani valóm van. Annál 
inkább kérem e módositványt elfogadni, mert igen 
tisztelt képviselőtársunk Kerkapoly tegnap fel
hozta, hogy az ország városainak legnagyobb 
része — mi tagadás benne? mindnyájan bevallhat
juk — ma is olyan formák, mint nagy faluk, s a 
közművelődés érdekében szükség van arra, hogy 
azokban a városokban az építésekre ösztön nyitas-
sék, annál is inkább, miután a tapasztalásból tud
juk, hogy az alföldön szilárd anyagok hiányozván. 
az építkezés sokkal több költséggel jár, mint a fő
városban, s mitsem jövedelmez. Annál inkább ké
rem e módositványt elfogadni, mert a 23. szakasz 
érteimébem a vidékeken épülő házakra a fővárosi 
kedvezménynyel aránylag a kedvezmény igen ke
vés időre tétetik, ugyanis 8—10 évre. Már, t. ház, 
én ugy hiszem, a vidéknek is kell valami kedvez
ményt adni, különösen kell pedig ezt tenni az al
földi városokban. S ebből a szempontból helyeslem 
az előttem szólott képviselőtársam indokait, s ré
szemről hozzájárulok a módositványhoz. Kérem 
azt elfogadni. 

Kerkapoly Károly: T. ház! Mielőtt amó-
44 



346 COLVII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Július 8. 1868.) 

dositvány akár eífogadfcatik, akár visszautasitta -
tik, gondolom, méltányosnak fogja a t. ház azon 
kérést tekinteni, hogy hallgassa meg előbb azon 
motívumokat is, melyekből a pénzügyi bizottsága 
16 perczentet és nem a 14-ethozta javaslatba. (Hall

juk!) Meghallgatván és megmérvén aztán azon mo
tívumokat, bölcs belátása szerint fogja a kérdést 
eldönteni. (Halljuk!) 

A pénzügyi bizottságot azon tekintet vezette, 
hogy a különböző adóczimek közt, melyek min
dig a házadóra vonatkoznak, tehát a házbéradó 
meg az osztályadó közt lehetőleg összehangzás és 
igazságos arány létesíttessék. {Helyeslés jobbról.) 
Ezt létesíteni törekedvén, számítást kellé tennie, a 
mely számítás által kihozott perczentet nem lehe
tett viszautasitania, ha meg nem akarta tagadni 
azon elvet, a melyet érintek és a melynek igazsá
gos volta, azt hiszem, kérdésbe nem jöhet. A szá
zalékot nem változtathatja. 

A számítás attól függ. mily árakon véljük 
azon városokban, melyekre 36 perczentet hozott a 
bizottság javaslatba, az egyes lakrészeket bérbe 
adhatóknak? E tekintetben a bizottság nem álli-
fott fel maga szerint semmi alapot, hanem elfo
gadta azon felvett bérösszeg-eket, ugy mint be is 
vehetőket, a melyek a pénzügyminiszter úr által 
eredetileg benyújtott törvényjavaslat 5. lapján 
látható táblázatban foglalvák. Ez alapon egy 
10 szobás ház 300 frt bért hozna, miből letud
ván a 30 %-ot. maradna 207 frt adó alapjául, mire 
16%-kal33 frt 12 kr. jut, mig osztályadója ugy a 
többség, mint a kisebbség véleménye szerint 30 frt 
lenne. E házak bizony nyal oly helyeken vannak, a 
hol érdemes ily nagy házakat építeni, és ugy épit-
vék, mint ekkora házakat épiteni szokás, hogy, mon
dom, e lakrészek után 30 forint évi bér kapható. 

Ezt a bizottság magasnak nem találta azon 
helyeken, hol a lakrészeknek egy harmada sincs 
bérbe adva. 

A hol azoknak legalább harmada bérben 
van, ott 50 perczentnyi emelés van javaslatba 
hozva, s igy a ki bérbe nem adta házát, fizet
ne ily városokban 45 frt osztályadót, a ki bér
be adta, 32 frtot Már ez is aránytalanság, s a 
16%-kos tétel is csak azon föltevésen volt elfogad
ható, hogy oly városokban oly házon több leszen 
30 írtnál kapható egy-egy szoba után. Ha el mél
tóztatik fogadni a módositványt, annak eredménye 
az lesz, hogy a ki házát bérbe adja és jövedelmet 
kap, az fizetne 28 frt és néhány krt, mig az, ki 
nem adja bérbe, 45 frtot, s ha például boltot is tart, 
60 frtot. 

Combinálva van az egész munkálat arra 
nézve, ki házát kiadja, és arra, a ki ki nem adja. Ha 
méltóztatik az egyiket megváltoztatni, akkor ok
vetlenül ennek megfelelőleg kell a másikat is meg

változtatni, különben az igazságos arány meg le
szen zavarva. 

Akármelyik osztályra próbáljuk meg ezen 
számitás keresztül vitelét, ugyanazon arány fog 
kitűnni, hogy a 1 6 % házbéradó épen annyit vagy 
megközelitőleg azon sommát hozza ki, a mely ki 
van téve a táblázatban osztályadóképen, és nem csak 
a többség táblázatában, de a kisebbségében is, csak 
hogy ebben nagy részben emelt tételekkel. 

Én azon osztályt választottam, a 7-et — a 
kisebbségnél 5-ik — a hol mind a kettő összevág, 
miután az egyik is, a másik is 30 frtnyi bérben 
vette fel az adót, a többségé természetesen csak 
olyan helyeken, a melyek lakrészeinek egv har
mada sincsen bérbe adva. Ez másfél annyi lesz 
ugyancsak a többség véleménye szerint, oly 
helyeken, hol a lakrészek egy harmada ki van 
béreíve, s a házbéradó, ha csakugyan 30 írtért 
adható ki, 32 frtot s még'valamit tenne, tehát 
13 írttal kevesebbet az osztályadónál. A különb
séget, mi a kettő közt ilyként mutatkoznék, az 
enyészteti el, hogy ily helyeken 30 frfnál maga
sabban lesz egy-egy lakrész kibérelve, a mit elő
vélni lehet. 

Hogy egyszerre a részletes vitánál netalán 
szakaszonkint kifejlődhető vitáknak lehetőleg ele
jét vegj^em. megmondom már ez alkalommal, 
hogy oly ház, melyben egy szoba van, fizet 60 
krt., a hol két szoba van, fizet szobánkint 20 
krral többet, tehát 1 frt 60 krt, s igy tovább 
minden szobaszaporulattal 20—20 krajczárral 
megtoldva az egy-egy szobára eső adótételt. A 
melyekben tehát 3 lakrész van, fizet 60 krajczárt, 
megtoldva a kétszer 20 krajczárral minden szoba 
után mindaddig, mig egy szoba 3 frtra jön, min 
túl az osztályadót fokozni nem lehet a nélkül, hogy 
az a 16%-os béradót haladja, mit a törvényhozás 
nem akarhat, nehogy a ki maga használja a há
zát, az roszabb helyzetben legyen, mint az, a ki azt 
bérbe adta s belőle pénzjövedelmet huz. 

Ott. a hol egy osztályba több szoba van so
rozva, nem tehetett a pénzügyi bizottság egyebet, 
mint ezen alapot híven megtartva kimunkálni a 
diametrumot. Ezen diametrum, mint minden dia-
metrum, mindig igazságtalan, mert kedvez az erős
nek s nyomja a gyengét,- de ha már azt nem akar
juk, hogy ezen évnek még hátralevő részében 
minden ház újra ne osztályoztassék, akkor ezt kény
telenek voltunk elfogadni. 

Ismétlem tehát, t. képviselőház, hogy ha 
14%-ot méltóztatnak elfogadni, akkor 28 frt lesz 
oly háznak adója, mely ki van bérelve, ha azon 
összegért van bérbe adva, melyet a miniszter úr 
tervezetében valószinünek vett. 

Azt mondottam: „ha:w mert az igazságot aka
rom megmondani, ugy a mint van. 
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A tisztelt képviselő ház tagjai a vidéki vi
szonyokat jobban ismerhetik, mint maga a pénz
ügyminiszter is, és ha a képviselőház azt látja, 
hogy a bérösszegek alacsonyan vannak tartva, 
akkor a nélkül, hogy ezen arányt veszélyeztetné, 
rajta változtatást tehet. A kérdés csak az, mily 
bérösszegeket kell hát supponálni a 30 frt helyett, 
hogy ezen veszély ne legyen meg ? Oly városokat 
illetőleg, melyekben a 16°/0 béradó van javas
latba hozva, 50 — 60%-kai magasb tételeket kell 
fölvenni, mint olyanokat, a melyekről valószínű, 
hogy a fölvett osztályba tartozó ház egy-egy lak
részétől bérként megkapható. 

Midőn arról volt szó, hogy decretáltassék 
azon jövedelem, a mennyit bevenni lehet, akkor 
azt hallottam, hogy a jövedelem túlságosan van 
felemelve; most, mikor ezen módositvány benyuj-
tatik, azt kell mondani, hogy tulalacsony az : kü
lönben az előadott módosítás nem lesz motiválva, 
ha ugyan azon esetre felényit sem fog-nak fizetni 
a kibérelt házak, mint a melyek kibérelve nin
csenek s nyitott helyiséggel birnak. 

Szaplonczay József: Én nem a most elő
terjesztett módositványhoz akarok szólni, és azért 
kívántam volna, hogy előbb azok szólaltak volna 
fel, a kik ezen tárgyhoz akarnak szólani, mert én 
ezen szakaszhoz egy hozzátételt szeretnék tenni 
és erre nézve akarnám észrevételemet előadni. 

Mindenki tudja, hogy kisebb városokban 
igen sok helyütt, de megeshetik mostanában, hogy 
községekben, hol egyes épületek adatnak ki bérbe, 
igen gyakran kertekkel együtt adatnak k i , és a 
házbér magában foglalja a kertnek bérét egyetem
legesen. En nem találom az igazsággal megfévő-
nek, hogy midőn magától a telektől már meg van 
fizetve a tulajdonos által az adó, akkor a kerttől is, 
oda foglalván azt a házhoz, 2-or is házbéradót fizes
sen. Igen természetes, hogy a kertek értékesek, 
mert némely helyütt szép gyümölcsösökkel van
nak ellátva; de más helyütt is van értékök, mert a 
bérbe vevő képes ottan zöldséget termeszteni és 
abból egyéb haszonvételeket húzni, mi a háznak 
az értékét mindig előmozdítja. En tehát azon 
tekintetből, nehogy a tulajdonos kétszer is fizessen 
adót, egyszer mint telekadót, másszor kertjéért 
ugyan csak tízesen házbéradót is, erre nézve aján
lom a következő módosítást, melyet bátor vagyok 
benyújtani. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa Smplonczay 
József módositvány át): „A 7-dik szakasz után be
kezdve ezen pótlék igtattassék be : „Hol a házzal 
kert vagy egyéb fekvőség adatott egybefoglalva 
bérbe, a mellék haszonvételek 'bérértéke a házbér
ből elkülönzendő lesz a házadó meghatározásá
nál ." (Átalános helyeslés.) 

Bernáth Zsigmond: T. ház! Igen rövi

den és igen egyszerűen csak azon szakaszhoz aka
rok szólni, mely szakaszra nézve t. képviselőtár
sunk Horváth Lajos módositványt adott be. Aka
rok pedig azért szólni pártolólag, mert először 
igen helyesnek találom képviselőtársunk azon 
érveit, melyeket a 4. szakaszra nézve előhozott. 
Alázatos vélekedésem szerint igazságos jó törvé
nyekhez nem szükséges hosszú érveket előhozni. 
Ha elgondoljuk a hajdankor leglekintéh-esebb 
törvényhozásait, nem találunk ott semmi indoko
lására: mert minek indokolni oly törvényeket: 
ne lopj, ne ölj'? Ezeket nem kell indokolni, ezek 
tisztán, egyenesen kimondják az igazságo*", ahhoz 
hosszú beszéd, hosszú synodus nem kell. 

Nem azért szólalok fel, t. ház, hogy talán 
nekem szándékom volna p. o. megrövidíteni az 
állambevételeket; egyszerűen megmondom azon 
rendszert, melyet én helyesnek gondolok a pénz
ügyőrségben. Atalán véve axióma gyanánt azt 
tartom nevezetesen, hogy pénz nélkül kormá
nyozni nem lehet; másodszor an; yikész pénz nél-

i kül, mint a minő valósággal a szükségleteket fe-
I dezi, kormányozni teljes lehetetlen, és szabatosan 
! csak ugy lehet, ha készen van azon pénz, és nem 
ígéretekből, hanem kész pénzből lehet jól kormá
nyozni. Ha átalában véve átmehetnénk arra, hogy 
pénztőbbletet mutassunk az év végével, akkor 
dicsőségesnek mondhatnók a kormányzatot. Tel
jességei nem szándékom, hogy rövidítsem a kincs
tár jövedelmét; de midőn oly törvénj^ hozatik, 
mely az egyik részt, és nevezetesen a szegényebb 

I részt jobban sújtja, mintsem hogy azon terhet, 
j mely rá súlyosul, elviselhetné, akkor méltányos-
! nak tartom, hogy felszólaljon minden képviselő és 
! törvényhozó, s ezen tisztemet teljesitem, midőn az 
! előadott 14 százalékot ezennel pártolom, és kivá-
j nom, hogy mindazon helyeken, hol V»-nál és ille-
j tőleg felénél kevesebb ház van bérbe kiadva, a 
• 14% alkalmaztassák. 
| Z ichy Anta l e l ő a d ó : Mindenek előtt le-
: gyen szabad egy kis lapsus calamira figyelmez-
| tetni a t. házat, mely a 6-dik szakaszba becsúszott, 
I a hol az mondatik , hogy legelőször a jövedelem-
j bol bizonyos százalék huzatik le: #ugy mint ed-
| dig." Ez inkább expositióba, mint törvénybe 
| való kifejezés, a melyet,azt hiszem, kihagyni mél-
I tóztatuak. (Helyeslés.) 

A mi a 7-dik szakaszra nézve indítványba 
hozott módosítást illeti, a ház bölcseségétől és jó 
indulatától függ, mennyiben akar Miskolcz városa 
érdemes képviselője Horváth Lajos módositványá-
nak e részben deferálni? hanem indokolása egy 
részét részemről nem hallgathatom el. Nekem 
már tegnap is az átalános tárgyalás alkalmával 
kötelességem lett volna felszólalni, mert oly elv 
pendittetett meg és viszhangoztatott itt, melyet 

44* 
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csekély felfogásom szerint oly téveszmének tartok, 
a mely e helyen hirdettetvén, ha nem is ezáfola-
tot, legalább ellenmondást kivan: ez azon elv, 
mely épen a kisebbségi külön véleményen vörös 
fonalként végig vonul, s melyet én hibásnak tar
tok, hogy a házbéradónak egyedüli alapja az, 
hogy átruházhatás, t. i., hogy az illetők által áthárit-
tassék másokra ezen adó terhe. T. barátom, a pénz
ügyi bizottság többségének előadója is nagyobb 
mértékben deíérált e felfogásnak, mint én óhajta
nám, noha ő is már értékét devalválta annak. 

Megengedem, hogy egy váczi utczai ház 
boldog birtokosa örül az adó felemelésének, mert 
mikor az 5%-kaI felemeltelik, ő megteszi azt 
a szivességet. hogy mindjárt 7%,-al többet vet 
ki lakóira, (Egy szó 100/u-kal többet!) és az illető 
boltosok a helyett, hogy sietnének p. o. az ország
úton megalapítani az annyira óhajtott boulevardot, 
inkább megmaradnak régi helyükön és megfizetik 
a rajok vetett nagy sarczot; de méltóztassanak 
csak megkérdeni a józsef- vagy ferenezvárosi ház
tulajdonost: vajon ha az adó felemeltetik s rajok ki
vettetik, képesek-e a legjobb akarattal és szeretettel 
is, melylyel lakóik iránt viseltetnek, képesek e ra
jok kivetni az adó terhét? Ez tehát a helyi körül
ményektől függ. 

De annyi bizonyos, hogy ezt elv gyanánt 
kimondani nem szabad, ha csak miután eltöröltük a 
nemesek adómentességét, most — legalább in thesi, 
mert in praxi amúgy is kivihetetlen — egy uj osz
tá ly adómentességét nem akarjuk megállapítani, 
t. i. a háziurakét. (Egy szó: Hőt a tökepénzesek?!) 
Igaz, hogy némi analóg eset van például az adó
sokra nézve: ott sem mondja ki az állam, hogy 
a tó'kepénzeket nem adóztatja meg, mert azt meg 
kell adóztatni, noha tudjuk, hogy a mi pénzügyi 
viszonyaink közt a hitelező többnyire visszahárítja 
az adósra, és ez kénytelen megfizetni. 

Ennélfogva, mivel azon, szerintem hibás elv 
a kisebbség véleménye módositványán vörös fo
nalként végig vonul , mivel abból még következ
tetések is vonatnak, még pedig mint a jelenre, 
mind a jövőre nézve, és mivel most is legközelebb 
t. barátom ezt indokolásul ujolag is felhozta : szó 
nélkül nem hagyhatom. 

Sajnálja t. barátom, hogy nem fogadtatott 
el a külön vélemény elve, t. i. a osztály adó elve. 
Előttem szólott és nálamnál szakavatottabb t. ba
rátom Kerkapoly számokkal bizonyította be, hogy 
t. barátom s illetőleg érdemes választói és mind
azok, kiknek érdekeit szivén hordja, nem neyerné-
nek, hanem talán még veszítenének az osztályozás 
által, főleg pedig veszítenének kétségen kivül, ha 
az osztályozás oly nagy mértékben emeltetnék 
föl, mint a kisebbség külön véleményében hozatott 

javaslatba: mert ha tekintetbe veszszük. valóban 
megdöbbentő, hogy egy fenálló adót egyszerre 
minden fokozódás néküí háromszorosan kiváit-
nánk fölemelni. Tessék a külön véleménybe szőtt 
táblázatot megtekinteni: a hol eddig egy adótétel 
például 71 írtnak van véve, ott most javaslatba 
hozatik 210 írt, tehát 3-szor annyi, és pedig min
den fokozat és átmenet megvigyázása nélkül. Ez 
megdöbbentené az országban mindazokat, kik nem 
igen nyugszanak meg a mi működésünkben és a 
mi népszerűségünknek nem igen nagy terjesztői 
az országban csak azért, mert kénytelen-kelletlen 
a haza nagyobb tekintetű érdekei miatt valóban 
kénytelenségből megszavaztunk több oly adóne
meket, melyeket eltörölhetni vagy legalább leszál
lítani óhajtottunk volna. Valóban nem nagy vi
gasztalást fognak meríteni, ha látják, hogy azok, 
kiktől sokkal kedvezőbb eredményt vártak volna 
jövőre nézve, főleg azok, kik minket csupán híd
nak tekintenek, melyen keresztül egy más, a nép 
érdekeit nagyobb mérvben érvényesítendő ujabb 
kormánynak fognának utat törni, ha majd azt lát
ják, hogy az adók kérdésében ezek sem jobbak 
nálunknál, sőt oly elveket, fogadnak el, melyek 
minket is megdöbbentenek: mert mi fokozatot 
akarunk, mi az osztályadót 50%-al, és a hol moti
válva van, 100%-kalfelébb emeljük, és pedig felébb 
emeljük nem alapos ok nélkül; de a kisebbség kü
lön véleménye valóban megdöbbentő módon, egy
szerre 3-szorosau akarja felemelni minden átme
net nélkül. (Helyeslés jobb felöl.) 

En tehát részemről azt, hogy o helyett a 
központi bizottság a valóságos házbér megadózta
tását fogadta el, épen nem sajnálom, sőt valóságos 
előmenetelnek tartom. 

Elismerik mindnyájan, hogy ez igazságos 
elv, nem is tehetünk ellene ellenvetést, csupán csak 
a kivitel nehézsége miatt ellenzik a külön vélemény 
aláírói. Már, t. ház, azt érteném, ha mi kívánnánk 
reformokat vagy egy létező igazságtalanság meg
szüntetését, és ha a kormány állana elő azzal, 
hogy : „Uraim, hisz igazságos az, a mit kívántok, 
de a kivitel nehézségébe ütközik, s összeirásokat, 
uj táblákat s mindenfélét kívánna, mire most nem 
érünk reá.'"' De midőn maga a kormány lép elő ily 
tervvel, mi tegyünk-e ellene a kivitel nehézsége 
miatt kifogást ? Ezt, bocsánatot kérek, részemről fel
fogni nem tudom. (Helyeslés. Derültség.) 

Ennélfogva ragaszkodom a házbér, mint va
lóságos jövedelem megadóztatása elvéhez, s a ja
vaslóit módositást illetőleg, azokra nézve, miket 
Kerkapoly is már előadott a számok gruppirozá-
sára nézve, bátor vagyok még figyelmeztetni a t. 
házat, hogy azon fokozatot is méltóztassanak szem 
előtt tartani, mely a javaslott szövegben megtarta
tott, előbb van t. i. 16, azután jön 20. azután 24, 
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és igy mindenütt 4 van közben, s ha ezen változtatni 
méltóztatnak, minden esetre a proportiót a kategó
riák közt megzavarja, B ez is megfontolást érdemel. 
[Helyeslés.) 

H a l m o s y E n d r e : Engedje meg a t. ház, 
hogy ezen szakasz feletti aggodalmaimat én is 
kifejezhessem. Hallottuk, hogy s házbéradó meg
állapításánál a jövedelmet akarjuk alapul venni; 
de az adó kiszabásai,ál nem csak arra kell tekin
tettel lennünk, hogy ugyan azon adó egyes nemei 
egymás közt, hanem hogy átalában minden egyéb 
adókkal is arányosságban álljanak. Ha a jövedel
mi adónál e tételeket tekintjük, látjuk, hogy a 
tőke utáni kamatok 10% "kai adóztatnak meg, és 
itt a házadónál, a földadónál a % 10—20 egész 
24-re emeltetik. íme ezen jövedelem jobban adóz-
tatik meg, mint a tőke utáni kamatjövedelem. És 
ha összehasonlítjuk ezen jövedelmeket: valósággal 
a ház utáni jövedelem sokkal több fáradságba és 
költségbe kerül, mint a tőke utáni. Például ezen 
16% alá esnek különösen azon házak is, melyek 
a legkisebb községekben fekszenek, de esetleg bérbe 
vannak adva. Ezen házakon fekszenek egyéb, és 
pedig nagyobbszerü közterhek, ott van a katona-
szálásolás, mely a házak után vau kiszabva; míg 
ez rendezve nincs, addig, mig a közterhek egyenlő 
arányosítását nem szabályozzuk, addig a házadó 
felemelése veszélyes és káros. 

Kerkapoly tisztelt képviselőtársam felemii
tette, hogy ime, ha mi itt a %-kot leszállítjuk, a ház
osztályadónál kevesebb adó fog ezekre esni. De ez 
csak azon föltevés alatt állana, ha egy szoba 
20 — 30 írtért fogna kiadatni; de nem fog állani 
akkor, ha 40 — 50 frtért adatik ki. 

Az áthárításra nézve az előttem szólott szóno
kok amúgy is megtették észrevételüket; és én 
szintén nem pártolhatom azon nézetet, hogy a ház
adó egyátalában az áthárításra alapittassék, mert 
ha a jövedelmet és azt, a ki ezt húzza, akarjuk meg
adóztatni, nem tehetjük fel az adókivetésnél, hogy 
az esetleg másra hárittassék, 

Ez nézetem szerint nem igazolható elv, és igy 
Horváth képviselőtársunk indítványát nagyon 
helyesnek találva, azt részemről pártolom. (Sza
vazzunk .') 

G h y c z y K á l m á n : Nem lehettem ugyan itt 
a most folyamatban levő tanácskozás kezdetén; de 
csakugyan én is meglepetve tapasztaltam, miké-
pen lehet az, hogy a 7. szakasz tárgyalásánál most 
tisztelt előadó úr által egy egészen más tárgy, a 
házosztályadó hozatik szóba és az iránt kezdetik 
meg a vitatkozás. Ha az adóátháritásnak elvét a 
tisztelt előadó úr tagadja, a pénzügyi tudomány 
egy alapelvét támadja meg, és akkor e téren vele 
nem vitatkozom. Minden adónemnél, tehát a ház
adónál is, ezen átháritásnak meg kell lenni, leg

alább részben, mert különben az adó csakugyan 
elviselhetetlen lesz. 

Tegnap is roszul említtetett fel egy tisztelt 
szónok által ezen állitásom. Az mondatott ugyan
ig, mintha én azt állítottam volna, hogy a ház
béradó azért nem lesz elviselhető, mert át nem há
rítható. Én az áthárítás elvére azért hivatkoztam, 
hogy annak alapján mutassam meg, hogy azon 
intézkedés, mely a törvényjavaslatban foglaltatik, 
ezen áthárításnál fogva mind azon városokban, 
hol eddig behozva nem volt, a szegényebb nép
osztályt fogja inkább sújtani, mint a vagyonosab
bat, miután ezen városokban a szegényebb nép-
osztályu lakosok azok. kik bérbe fogadott szállá
sokban laknak. 

Az igen tisztelt előadó úr felakadt azon, hogy 
a kisebbség véleményéhez csatolt házosztályadó
kulcsban számos osztályra nézve háromszoros 
adónagyobbitá.s foglaltatik; én meg részemről 
azon csodálkozom mindig, hogy miért mondatik 
ki a házosztály adóra nézve a nagyobbitás a tör-
vényj'avaslatban foglalt adókulcsban a közép nagy
ságú házakra és nem mondalik ki a nagyobb há
zakra, (Helyeslés a bal oldalon) melyek ezen adó
felemelést inkább megbírnák? 

Hasonlítsuk össze a két osztályzatot. A régi 
osztályzat szerint a 2-ik osztálybeli 4—5 szobás 
ház fizet 2 frt47 kr t ; a kisebbség javaslata szerint 
fizetne 5 frtot; a többség javaslata szerint pedig 
6 frtot. Bátor vagyok a t. ház figyelmébe ajánlani, 
hogy ezen 1 forint itt végeredményében nagy kü
lönbség : mert azon házak, melyek e rovatba tar
toznak, igen számosak, sokkal számosabbak, mint 
a nagyobbak, melyek a későbbi osztályokba so
roztainak. Es épen ezen lakások azok, melyek az 
általam többször emiitett szegényebb sorsú polgá
rok által szoktak bérbe vétetni. A 3-ik osztálybeli 
G — 7 szobából álló házak most fizetnek 4 frt 95 
k r t ; a kisebbség javaslata szerint fizetnének 10 
frtot; a többségi törvényjavaslat szerint pedig 11 
forintot: tehát ismét valamivel többet. Ha már 
most veszszük az utóbbi osztályokat, hol azután 
már 20, 25, 30 szobás házak találtatnak, melyek, 
mint emlitém, vagy egészben tulajdonosaik által 
lakatnak, és igy is nagy értéket képviselnek, vagy 
a hol bérbe adatnak, ez által jövedelmeznek: na
gyon igazságos és igen eonsequens a kisebbség 
véleménye, midőn ezen nagyobb házakat az adó
kulcsban successive háromszoros adóval terheli. 
Es kérdem : miért mentesittessenek épen ezen 
nagyobb házak a nagyobb adózás terhe alól? Én 
azt hiszem, ez nem felel meg sem a nemzetgazda
ság elvének, sem az adó igazságos felosztása igé
nyeinek. 

Ezeket voltam bátor azon észrevételekre néz
ve előterjeszteni, melyeket a t. előadó úr most, 
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épen nem illetékes helyen, előadott. (Helyeslés a 
bal oldalon.) 

Zsedényi E d e : T. h á z ! {Zaj. Halljuk!) 
Csak Horváth Lajos indítványára jegyzem meg, 
hogy ugyan nem tartoztam a pénzügyi bizottság 
azon többségéhez, mely javasolta, hogy összeha
sonlítás utján házbéradót azon házak is fizesse
nek, melyek nincsenek tettleg bérbe adva. De mi
után a ház többsége és a közt, mint tudom, Mis-
kolcz városa érdemes követe is ezt elfogadta, azt 
kérdem tőle: hogyan tudja indítványát csak azon 
helyekre alkalmazni, melyekben a házak 1/5-da ki-
béreltetett ? azon mezővárosokra pedig, hol a házak 
fele bérbe ki van adva, nyugodt lélekkel meg 
akarja hagyni a bérbe nem adott házakra nézve a 
20 százaléki fizetést? (Helyeslés.) A pénzügyi bi
zottságban Pestre megállapitottuk a 24%-ot ; hol 
a lakbérek fele van kiadva, 20%-ot ; hol felénél 
kevesebb van kiadva, 16 %-ot. Horváth Lajos kép
viselőtársam azt mondja, hogy ez igazságtalan 
kulcs a 3-ik osztályra nézve, mert ott át nem ru
házhatják a terhet a bérlőkre, mint pl. Pesten vagy 
azon második osztályban, hol 20%-ot fizetnek. 
Kérdem: mi jognál fogva hiszi, hogy ezen utóbbi 
helységekben könnyebben átruházhatja -a háztu
lajdonos a házadót a bérlőre, mint ottan , hol csak 
egy harmada van kiadva ? Hiszen ezen 3-ik osztályú 
helységekben jobbadán a megyék vagy szabad 
kerületek székhelyei vannak, vagy a vidéki keres
kedelmi forgalom központjai. Itt a köztisztviselők, 
kereskedők vagy gyárosok rendszerint a piaczou 
és a főbb utczákon bérlik ki a házakat, melyeknek 
fekvése és minősége roppant különbséget m tesz, 
ugy hogy az ottani házbérlők jobbadán a lakosok 
azon osztályához tartoznak, kik háromszor annyit 
fizetnek jó helyütt fekvő és becsületesen kiépített 
házakért, mint a mennyiért elhagyott, a társada
lom vagy kereskedelem központjától távolabb ut-
czákban szállást kaphatnának; az il}^ házak tulaj
donosai, ha tenyerökön ajánlják is és bármi ala
csony áron adnák ki, bérlőket nem kapnak. Mis-
kolcz városának érdemes képviselőjét figyelmezte
tem, hogy így például Miskolcz városában majd
nem kizárólag a piaczon s a fó'utczában veszik ki 
pénzért a szállásokat: ha ezek irányában a háztu
lajdonos felemelné a felemelt házadó folytán alak
bért, a lakók kénytelenek vagy kényelmük folytán 
meg fogják fizetni, mert legnagyobb hátrány nél
kül nem tehetik át lakásukat elhagyott, nem kö
vezett, ki nem világított utczákba; tehát a háztu
lajdonosnak van módja a felemelt házadó átruhá
zására ; és igy igazságos is, hogy 16%-ot fizessen. 
Ha Miskolcz városának érdemes követe elfogadta 
az egyik elvet, t. i., hogy a bérbe nem adott há
zak parificatio utján fizessék ott a házbéradót, hol 
a házak fele tettleg kibéreltetett, és igy a házjöve

delem 20 százalékát, kénytelen elfogadni a pénz
ügyi bizottság által megállapított azon elvet is, 
hogy ott , hol csak % béreltetett ki, a háztulajdo
nos 16 százalékot fizetni tartozik, mert a mint 
amaz 4%-ka i kevesebbet fizet, mint a buda-pestj 
tulajdonos, ugy ezen aránynak állani kell a fe 
lében és harmadában kibérlett városokra nézve is. 
(Atalános helyeslés.) 

Szontagh P á l (nógrádi): T. képviselőház! 
Mennyiben tartotta szem előtt t. előadó úr a csak 
néhány nap előtt hallott elnöki intést, hogy igye-. 
kezzünk szorosan a tárgynál maradni ? nem vita
tom ; hanem egyedül, mint a kisebbségi vélemény 
aláirója, az ő felszólalása következtében magam
nak is azon csekély jogot kérem megadatni, hogy 
én is akkor, midőn a dologra vonatkozólag kinyi
latkoztatom, hogy a Horváth Lajos féle módosit-
ványt pártolom, még néhány megjegyzést is te
hessek az előadó úr felszólalására. 

Midőn a kisebbségi véleményt többi társam
mal én is aláirar.dónak véltem, azon indok vezé
relt bennünket, hogy a szükséges és terjedelmes 
adatok és beható vizsgálat nélkül egy egészen uj 
házadórendszer javkslatba hozatalát és annak el
fogadását feladatunknak nem tekinthetjük; és más 
részről azon ellenvetésnek is elébe akarván állani, 
mely onnét formáltathatott volna irányunkban, 
hogy ekkép a kincstár szükségleteit elhanyagolni 
kivarrjuk, vagy azzal, hogy az eddigi osztályadó 
csekéj^-ségének föntartására talán nem e házon 
belül való nézetek vezérelhetnek bennünket, en
nélfogva nem járulhatván uj organicus adótör
vénynek javaslatba tételéhez, nem volt más vá
lasztás, mint a fenlevőt megtartani, hiszen ugy is 
kilátásba van helyezve, hogy legközelebb alka
lommal behatólag át fog változtatni az összes 
adórendszer. 

Megtartván e szerint a múlt idők rósz terve
zetét, ennek természetes következése az volt, hogy 
ezen adónemet ideiglen, mig uj, jobb adórendszer 
fog behozatni, jövedelmezőbbé tegyük a kincstár 
számára: és ezt tettük javaslatunkkal. Ez volt az 
egyik ok. 

Egy másik fontos ok —és ezt különösen figyel
mébe ajánlanám a t. előadó urnák — hogy az álta
lunk aláirt kisebbségi véleményben jav.* slatba tett 
házosztályadónak megtartásával, tudhatjuk vilá
gosan, vagy utána számolhatjuk, mennyivel sza
porodnak a kincstár jövedelmei ; már pedig azt 
hiszem, hogy az egyes adózónak, állampolgárnak, 
annyival inkább képviselőnek érdekében van tud
ni, mennyivel szaporodik bizonyos adónem beho
zatala vagy felemelése által a bevétel; holott, ha 
ezen elvek, ezen organicus törvények fogadtatnak 
el , annyit tudunk ugyan, hogy emeltetik a ház
adó minden tekintetben, de hogy hová vezet ez, 
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tem azt, mikép tekintem én a pénzügyi bizottság 
által beadott javaslatot. (Halljuk !) 

A házadóra nézve átalában benyújtott javas
lat más alapelvekre volt fektetve, mint azon ja
vaslat, mely jelenben a tanácskozás tárgyát képe
zi. Talán méltóztatnak emlékezni, hogy midőn az 
államköltségvetés bemutatása alkalmával, a többi 
adótörvényekkel együtt házadó iránti törvényja
vaslatot a ház elé terjesztettem, átalában azon el
vet mondtam ki, hogy a pénzügyi törvényhozásnak 
és kormányzatnak fö feladata mindenek előtt oda 
irányozni igyekezetét, hogy az adók és közterhek-
nek igazságosabb felosztását eszközölje, mert csak 
ez által lesz lehetséges az állam szükségleteit fe
dezni , s azon adónemeken, melyek aránytalanul 
súlyosak, könnyíteni. Ezen szempontból indulva ki, 
a házadóról szóló javaslatom szerkesztésénél en
gem más elv vezérelt, mintáz, mely a t. kisebbség 
véleményének fő indokául szolgál, s mely a pénz
ügyi bizottság többsége javaslatának támogatására 
mint egyik fő érv említtetik, t. i. hogy akkép kell 
megállapítani a bázbéradót, hogy az a házbirfcoko-
sok által a bérlőkre áthárítható legyen. Én részem
ről, midőn a házbéradó iránt a törvényjavaslatot elő
terjesztettem, a kérdést akkép tekintettem, hogy 
miután azon jövedelem, mely a házak bérbe adá
sából származik, az országban egy nevezetes jöve-
vedelmi ágat képez, mely a többi egyenes adók
hoz aránylag kevé'sbbé volt megadóztatva : szüksé
ges ezen jövedelemnek igazságosabb s arányosabb 
terhelését eszközölni, még pedig azon ezélból, hogy 
ezen nevezetes érték után eszközlött nagyobb j'öve-
delem folytán ott, a hol a terheltetés más adóne
meknél súlyosabb, idővel könnyebbitést hozhas
sunk be. 

minő bevételi mennyiséget ér utói'? ez valósággal 
ájtatos mysterium marad, melyet a beavatlanok 
hozzávetőleg sem tudnak kikalkulálni, az avatot
tak pedig hogy mennyire % azt majd a következés, 
a jövő fogja megmutatni. (Helyeslés balról.) 

De még egy megjegyzésem van a t. előadó 
úr azon észrevételére, hogy t. i. épen azok, kik 
adókönnyítést akarnak, épen azok javasolták a 
házadónak ilyen terhes keresztülvitelét. Erre az 
a megjegyzésem — bár föl is menthetném magamat 
a megjegyzéstől azok után, miket Ghyczy Kálmán 
képviselőtársam mondott — mert ebben is con-
sequenter járt el a kisebbség, t. i. a középosztály
nak és azon fizetni legképtelenebb két osztálynak 
érdekeit tartotta szem előtt, és az adótehernek sú
lyát nagyon természetes és indokoltan, épen azon 
osztályra kívánta irányozni, melynek zsebeiből , 
a luxus épületeket véve tekintetbe, sokkal könnyeb
ben telik a fizetés. 

A mi pedig azt illeti, a mely oknál fogva el-
lenzé az előadó úr Horváth Lajos barátomnak 
nézeteit, hogy a javaslat logice indul ki bizo
nyos kategóriákat állítván fel, a hol csak Vs-ad 
része és ismét, a hol fele van a házaknak bérbe ad
va, s erről azt mondja, hogy ez sokkal logikaibb, 
mint az, hogy a régi rósz megmaradván, a házosz
tályadó maradjon érvényben: erre csak az a meg
jegyzésem, hogy ha egészen logikailag akarna 
előadó úr e tekintetben praecedálni, akkor nem az 
egyes városok közt kellene osztályozást felállítani, 
hanem minden egyes házat külön kellene classi-
ficálni és külön kiróni. De ez sem keresztülvihető. 

Ezeknek folytán megtartani a régi rósz rend
szert, és csak jövedelmezőbbé tenni afiscusra, any-
nyival is előnyösebb, mint organicus törvényt 
megállapítani, minthogy ha eze i törvényjavaslat, 
melyet nem csak én, alázatos véleményem szerint, 
hanem még igen sokan jónak egyátalában nem 
tekinthetnek, most már elíogadtatik, akkor ennek 
lehető refoímja sokkal inkább nehezítve lesz a 
jövő törvényhozásra nézve, mintsem ha egy a 
provisoriumból átöröklött reformja fogna inditvá-
nyoztatni: szóval, nem bevégzett tény, hanem 
csak megináitott tény fog előttünk állani, mely a 
jónak utolérésében gátul szolgál; holott itten sem
mi uj nem inditványoztatván, s a fiscus érdekei 
kellőleg szem előtt tartatván, a kisebbség vélemé
nye az ajtót a jövő törvényhozások előtt be nem 
zárja, mely ajtó, hogy e javaslat elfogadása által 
bezáratik, azt én vallom és hiszem. (Helyeslés bal 
felöl.) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
T. ház! U g y hiszem, nem térek el a tárgytól, ha 
ezen 7-ik szakasz tárgyalásának berekesztése al
kalmával, a szavazás előtt néhány szóval megérin-

Megvallom, nem lehetek azon nézetben, me
lyet Komárom város nagyérdemű képviselője elő
adott, és ma és tegnap részletesebben indokolt, 
miszerint a pénzügyi tudománynak átalánosan el
fogadott alapelve az adónak áthárítása. Azt hiszem 
ugyan, hogy a pénzügyi tudomány elismerte és a 
gyakorlat mindig tanúsította azt, hogy minden 
egyes adózó, ha lehet, adóját másra áthárítani tö
rekszik ; de hogy ez átalános alapelv volna az 
adók megállapításánál, és hogy csak azon adó 
volna czélszerü, melyet át lehet hárítani: ezt a tu
domány átalános elvként ki nem mondotta s én 
sem fogadhatom el. (Helyeslés.) Mert méltóztas
sanak például tekintetbe venni, minő eredménye
ket látunk az egyenes adó legfontosabb neménél : 
a földadónál. Ha a földbirtokra vetett adó ma föl
emeltetnék, vajon az áthárítás lehetséges-e ? feí-
emelhetnék-e a földbirtokosok a gabonának s 
egyéb terményeknek árát ? Bizonyára nem: mert 
mint átalában minden értéknek, ugy a termények-
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nek is árát a kínálat és kereslet közti arány ha- j 
tározza meg. 

Ugyanez áll minden egyéb adónemnél is. 
Méltóztassanak tekintetbe venni, hogy ezen 

esetben is, a házbéradónál mikor történhetik az 
áthárítás? Akkor és azon esetben, ha az illető ház
bérlő a fölemelt adóval növelt házbért megfizetni 
kénytelen ; mihelyt azonban nem kénytelen, bizo
nyára nem is fogja megfizetni, s ha üresen ma
radnak a házak, a háziurak lesznek kénytelenek a 
házbért leebb szállítani. Az áthárítás Pesten leg
inkább lehetséges; de La felveszszük Pest példá
ját, az áthárítás itt sem minden viszonyok közt 
volt lehetséges. Talán méltóztatnak még emlékez
ni, hogy az 1848 előtti években a házbéradó több
nyire csak azon tételekből állt, a melyek munici-
palis czélokra vettettek ki, mi véghetetlenül cse
kély volt s a jövedelemnek alig tette egy-két szá
zalékát. Midőn később egyszerre behozatott a ház
béradó : vajon áthárithatták-e egyszerre a házbir
tokosok adójokat a házbérlökre ? Nem, ez csakis 
lépcsőzetesen történt, mert ha a házbért az összes 
adóval egyszerre fölemelték volna, a lakók alig 
tűrték volna el az ily nagy felemelést. Egyébiránt 
Pesten, hol a szállások tekintetében sokkal na
gyobb a kereslet, mint a kínálat, az adó cseké
lyebb fölemelésének áthárítása könnyű; de csak 
méltóztassanak tekintetbe venni, hogy ha a pénz
ügyi kormányzat ma azon állapotban volna, hogy 
a házbéradót felére leszállíthatná, vajon az illető 
házbirtokosok fognák-e azért a házbért az adóle-
szállitás erejéig szintén leszállítani? U g y hiszem, 
nem: mert Pest egy gyors emelkedésnek indult 
város, hol több a lakást kereső, mint a kínáló, s ha 
soha semmi házbéradó se r lenne, a bérek mégis 
emelkedtek volna. 

Mivel én nem vagyok azon nézetben, hogy 
csak ott, és oly mértékben lehet a házbéradót ki
vetni, a hol és a mennyiben áthárítható, el nem 
fogadhatom azon következtetéseket sem, melyeket 
abból levontak. Én csak azon elvet tartom helyes
nek, s ezt óhajtottam volna alkalmazni: hogy 
miután az államnak bizonyos közjövedelmekre 
szüksége van és a jelen viszonyok között, egy ne
vezetes, milliókra terjedő vagyon, még eddig kel
lőleg meg nem adóztatott; a jövedelem aránylag 
egyenlően adóztassák meg: ennélfogva az ország 
minden részében egyformán fizettessék a házbér
adó is. 

Ez volt az alapelv, mely házbéradói javas
latomnál vezérelt. Nem tettem különbséget kisebb 
és nagyobb város között, mert nézetem szerint, 
100 forint tiszta jövedelem Pesten épen annyi, 
mint bármely más kisebb varosban ugyancsak 
100 forint; ennélfogva egyformán rovandó meg. 
Ez egyezik meg az egyenlő teherviselés elvével. 

A törvényt ily értelemben kivántam volna 
létesíteni. Miután ezt el nem érhettem, és a pénz
ügyi bizottság által előterjesztett javaslat megkö
zelíti azon ez élt annyiban, a mennyiben bizonyos 
reform életbe léptetését és pedig megengedem, sok
kal kíméletesebb s lépcsőzetesb módon hozza ja
vaslatba: ennélfogva, mint azt a pénzügyi bizott
ság tanácskozásai alkalmával is nyilvánítana, igen 
szívesen hozzájárulok ezen javaslathoz; teszem 
pedig ezt annyival inkább, mert azt tartom, hogy 
ezen törvényjavaslatnak mentül előbbi életbe lép
tetése folytán gyűjtendő adatok alapján fogja a 
jövő törvényhozás megítélni, minő alapokra kell 
a házbéradót fektetni, midőn annak végleges meg
állapításáról lesz szó. 

A mi azon módosítást illeti, melyet Miskolcz 
város egyik képviselője benyújtott: erre nézve 
igen alapos észrevételeit a pénzügyi bizottság elő
adója, Kerkapoiy t. barátom előadta. Én csak azt 
vagyok bátor hozzáadni, hogy a házbéradónak 
14%-ra Vfdó leszállítása folytán nagy arányta
lanság támadna a többi magasabb tételek közt; 
de aránytalanság támadhatna az osztályadó tételei 
közt is, miután ezen esetben valószínűleg mindazon 
városokban, a melyekre nézve a 14% hozatnék 
be, az ezután kiszabandó adó kevesebb volna, 
mint a felemelt osztályadó. Méltóztassék például 
felvenni, hogy egy ház, a mely 1000 forintjöve
delmet hoz, a 14°/0 megadóztatási alapot felvéve, 
miután fentartási költségek fejében 30% levona-
tik, és így 700 frt jön megadóztatás alá: fizetne a 
pénzügyi bizottság terve szerint 112 frt adót, te
hát az egész jövedelemnek 11 % 0 % -át; holott 
ilyen ház, melyet kisebb városban valószinüleg 
fel lehet venni, ha 15 szobából áll , 14%-nyi 
megadóztatás mellett csak 98 forintot, tehát 9% n 
%-nyi adót fizetne, holott ugyanezen ház, ha 15 
szobával veszszük fel, oly helyeken, hol az összes 
lakrészeknek %-da van bérbe adva, a házosztály
adó 8-ik osztályába esnék, s annak kettőzött téte
lét fizetvén 100forinttal terheltetnék; tehát többel, 
mint a mennyit a 14% tesz. 

Egyébiránt azt tartom, t. ház, hogy ezen, a 
pénzügyi bizottság által előterjesztett, javaslat a 
lépcsőzetes megadóztatás elvére van fektetve, s azon 
elv elien lenne oly nagy különbséget tenni, mint 
azt az inditvány kívánja; előnye ezen javaslatnak 
az is , hogy a kivitelt könnyíti; s végre, hogy 
kíméletes eljárást kivan azokra nézve, kik a ház
béradóval eddig még megróva nem voltak; s nem 
is oly nagyon terhes, minden esetre sokkal ke-
vésbbé terhes, mint a földadó, mert ha tekintjük 
a 16%-ot, mely a jövedelem 70 százalékjára vet
tetik, ez körülbelül annyi, a mennyit jövedelmi 
adó fejében fizetni kellene, u. m. 11 2 / 1 0 %. 

Mindezen okoknál fogva, és különösen még 
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azért is, hogy mentül előbb elérjük az óhajtott 
czélt, t. i. a közterheknek igazságosabb felosztását: 
bátor vagyok kérni a t. házat, méltóztassék a pénz
ügyi bizottság javaslatát elfogadni. {Helyeslés. El
fogadjuk .') 

E l n ö k : Tisztelt ház! A 7-dik szakaszt a 
központi bizottság,ugy amint van, ajánlja. Utolsó 
tétele ellen Horváth Lajos képviselő úr módosit-
ványt nyújtott be, mely szerint a 16 frtot 14-re kí
vánja leszállítani. Továbbá Szaplonczay képvi
selő úr toldalékot kivan ezen szakaszhoz ragasz
tani. Erről később lesz szavazás. Nézetem szerint 
mindenek előtt Horváth Lajos képviselő módosít-
ványára kell szavazni. Méltóztassanak tehát azok, 
a kik a szerkezetet elfogadják, felállani. {Megtörté- } 
nik.) A többség a szerkezetet elfogadja. Most ; 
következik Szaplonczay József pótszakasza. 

Mihály i P é t e r j egyző {olvassa Szaplonczay 
József módositványát.) 

L ó n y a y Menyhért pénzügy ér : Azt hi
szem, ezen törvénynek értelme szerint is oly ese
teknél, hol a bér szerződés nem csak házról, hanem 
kertről is szól, azon bér. mely a kert után fizettetik, 
házadónak tárgya nem lehet; ennélfogva ugy hi
szem, hogy ha a szerkezet módositás nélkül elfo-
gadtatik, minden egyes ily bérszerződés bemuta
tása alkalmával az illető fél ugy is követelheti azt, 
hogy azon adó, melyet a kert után mint földadót 
fizet, az illető összegből levonassék. Ez oly ter
mészetes és oly világosan következik a törvény
ből magából, hogy ez akként fog kezeltetni, ha 
nem méltóztatnak is módosítást tenni. 

E l n ö k : Ha méltóztatnak e magyarázatba 
bele nyugodni, {Helyeslés) akkor elmarad a módo-
sitvány, és a pénzügyminiszter úr kijelentése 
jegyzőkönyvbe jön. 

Következik a 8-dik szakasz. 
Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a 8-dik sza- 1 

kaszt.) 
Zichy Antal előadó: A központi bízott-1 

ságnak ezen pontra nincs észrevétele; hanem t. 
barátom Horváth Lajos tett előbb egy észrevételt, 
melyre nézve még függőben van a ház határozata, 

KerkapOly K á r o l y : Véleményem szerint 
ezen szó után : „lakrészek" felveendő volna ezen 
szó : „boltok" ugyanazon oknál fogva, a miért ez J 
a 4-dik szakaszban történt. (Helyeslés.) 

H o r v á t h L a j o s : T. ház! A 4-dik szakasz- ! 
nál tett módositványomnak az volt czélja, hogy 
két különböző szerkezet és két különböző adó-1 
kulcs ne legyen ugyanazon adózási tárgyra nézve. I 
Miután azonban a t. ház azt határozta, hogy ne a 
4-dik szakasz módosittassék a 8-dikhoz, hanem a 
8-dik módosittassék a 4-dikhez, tehát a 8-dik szakasz 
ekkép hangzanék: „A tényleg kibérelve nem 
levő lakrészeket illetőleg házosztályadó kivetésé-

KÉPV. H. NAPLÓ. 1865/8. vm. 

nek lesz helye mindazon városokban és községek
ben, hol a tényleg bérbe adott szobák és boltok 
száma kevesebb a szobák és boltok összes számá
nak felénél." (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a 8-dik szakaszt e szer
kezetben elfogadni ? 

Lónyay Menyhért pénzügyéi*: T. ház! 
Itt elősoroltatnak az uj szerkezet szerint a lakré
szek, a szobák és boltok. A törvényhozásnak bi
zonyára nem lehet más czélja, mint hogy a házak
ban levő éléskamarák, melyek t. i. lakásul nem 
szolgálnak, a számításból kihagyassanak. Ezen 
elvet én is helyeslem: mindamellett vannak na
gyobb kereskedelemmel bíró városok, hol nagy 
kamarák, raktárak vannak: ezekről akkor gon
doskodva nem lesz, pedig tudjuk, hogy ezektől 
nagy bért szoktak fizetni. Tehát vagy e szónak: 
„boltok" oly értelmezést kellene adni, hogy alatta 
raktárak is értessenek, melyek kereskedelmi rakő-
helyül szolgálnak, vagy méltóztassanak e szót: 
„raktárak" beleigtatni. Mert ha ezen szerkezet 
ugy maradna, akkor a bérjövedelem igen neveze
tes tételétől fosztatnék meg az állam. Bátor vagyok 
mármost indítványt tenni, hogy a 4-dik ésnyolcza-
dik szakaszban meglegyen említve: „szobák, bol
tok és raktárak." (Helyeslés.) 

Mihályi Péter: T. ház! Azt his zem, töké
letesen belenyughatnánk azon szerkezetbe, melyet 
Horváth Lajos úr felolvasott, megjegyezve mellé
kesen, hogy itt e pontban a lakrészeknek részle
tes megemlitése csak is az utolsó sorban előfor
duló két kifejezés miatt szükséges, nem pedig az 
első sorban. (Felkiáltások: Nem arról van szó!) 

E l n ö k : Pénzügyminiszter úr módositványa 
nem ellenkezik Horváth Lajos képviselő módosit-
ványával. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Nézetem 
szerint a raktárakat kellene még ugy a 4-dik, mint 
a 8 dik szakaszba betenni. 

KaCSkoviCS IgnáCZ: T. ház! A raktárak 
eszméje sokkal többet foglal magában, mint a mit 
ki akarunk fejezni, mert ez magában foglalhatná a 
gazdasági raktárakat is. A mi a „raktárak" kife
jezést illeti, én e szót: „kereskedelmi raktárak" 
praecisebb kifejezésnek tartom. 

Zsedényi E d e : T. ház! Én, megvallom, ha 
a t. ház nem tartja meg a pénzügyi bizottság által 
ajánlott „lakrészek" nevezetet, azt hiszem, hogy 
nagyon ki fogja terjeszteni azon helyiségek számát, 
melyek ezen kategória alá esnek. A pénzügyi 
bizottság oly lakrészeket ért, melyekben emberek 
laknak. Ha a t. ház kiterjeszti átalánosan boltokra 
és raktárakra, akkor oly helységek is kerülnek 
majd házbéradó alá, melyekben magoknak a lakré
szeknek fele tettleg ki nem béreltetett; hogy ha 
pedig a t. ház nem akarja kiterjeszteni a házbéradó 
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alá tartozó helységek számát, akkor legtanácsosabb 
elfogadni a pénzügyi bizottság szerkezetét. 

Németh Károly: T.ház! Attól félek, hogy 
ha belebocsátkozunk a ház egyes részeinek elősoro-
lásába, könnyen kimaradhatnának oly tárgyak, 
melyek pedig az adó nevezetes tételeit képezhetik, 
í gy példának okáért itt Pesten tágas kocsiszínek, 
istálók vannak, melyekért ezreket fizetnek szállás
bérben, és a mostani szerkezet szerint attól egy krt 
sem fizetnének. Lehetnek valakinek kamarái, me
lyekbe beleteszi lószerszámait vagy egyebet: az
ért bér fejében fizetne pl. 100 frtot, és ebből adó fejt
ben egrv kr. sem fizettetik, ámbár ez ideig a ház-
béradó bevallásánál ezek is föl valánakjelentendők. 
Én átalában azt gondolom, hogy az clősoro-
lásban egyes részletekbe nem kellene belebocsát
kozni, hanem azt kellene mondani: mindazon egyes 
részletekre, melyekért eddig fizettek. 

Zichy A n t a l e l ő a d ó : T. ház ! Bátor va
gyok a 3-dik szakaszra visszavezetni a t. ház 
figyelmét: ott kimondatott a törvénynek alapelve, 
és a központi bizottság indítványára méltóztatott 
a következő szerkezetet elfogadni: „oly házlakrész 
és a háznak minden oly helyisége, mely bérbe 
van adva. tó Én óhajtanám, hogy bizonyoz öszhang 
legyen a szövegben, s azon kifejezés, mely ott ki
elégítőnek találtatott, alkalmaztassák minden sza
kaszban, ez t. i. : házlakrész és minden oly helyi
ség, mely bérbe van adva 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é i ' : Elisme
rem, hogy az előadó úr által idézett szakaszban 
benne van a helyes megkülönböztetés; de akkor 
az lenne a következetesség, hogy mind a 4-dik, 
mind a 8-dik szakaszban idéztessék a 3-dik: mert 
azon két szakasz másról szól, t . i . a fölszámolásról, 
annak meghatározásáról, vajon fele vagy harmada 
van-e kiadva ? Már miután a 3-dik szakasz átalá-
nos szabályt alkalmaz a felszámolásnál, ugyan 
azon szabályt érvényesithetnők. Kihagyhatnék te
hát mindenütt az egyes lakrészeket, és azt mond
hatnók : mind azon helyiségek száma, melyek a 'ó-
dik szakasz értelmében házbért fizetnek. 

P u l s z k y FerencZ: A legegyszerűbb az 
volna: „bérbe adott helyiségek száma." (Helyeslés.) 

Elnök : Többféle eszme merült fel: méltóz
tassanak egy körül csoportosulni, különben nem 
tudom feltenni a szavazási kérdést. Az első az volt, 
hogy lakszobák, bobok, raktárak megneveztes
senek ; most pedig, hogy hagyassék ki minden 
más, és mondjuk a 3-dik szakasz értelmében: oly 
lakrészek, melyek tényleg bérbe vannak adva. 

Dobrzánszky Adolf: Kérem alásan , ez uj 
és nagy adófelemelés, ha azon kifejezés helyett, 
hogy „lakrészei" tovább megyünk, és ezt használ
juk „helyiségek." (Nagy zaj.) 

K e r k a p o l y K á r o l y : Szabad legyen e kér-

LÉS. (Július 8. 1868.) 

déshez nekem is szólanom. Azon szabályokban, 
melyeknek megtartása majd ezen törvényjavaslat
ban is ajánlva lesz, határozottan különböztetve 
van azon raktárak közt, melyek kereskedelmi czé-
lokra szánvák, és azok közt, melyek a gazdaság
nak szolgálnak. Véleményem szerint azt, hogy 
azok vettessenek adó alá, a melyek — mint a 3-ik 
szakasz mondja — bérbe vannak adva, azért nem 
tartom egészen szabatosnak, mert oly kereskedel
mi raktárakat, melyek a tulajdonosokéi, tehát 
bérbe adva nincsenek, de ha a tulajdonosnak nem 
volna, arra a czélra bérelni kellene, az adózás alól 
kivenni nem lehet, mert ez esetre nem egyenlő 
mértékkel méretnék azon vagyonosabbnak és e 
tekintetben szerencsésebbnek, ki raját raktárát 
haszuálja kereskedelmi czélokra, és annak, ki 
ilyet bérelni kénytelen. Vagy fogadjuk el tehát 
egyszerűen azt, mit a pénzügyminiszter úr ajánl, 
hogy mind a 4., mind a 8-ik szakaszban a raktá
rak legyenek megemlitve a boltok és szobák mel
lett, mit veszély nélkül tehetünk, miután a meg
tartandó szabálvok világosan és exacte kiveszik 
ezen raktárak közöl azokat, melyek gazdasági 
czélokra szolgálnak; vagy pedig, ha ebben nem 
tudunk megegyezni, vissza lehet e szakaszokat a 
központi bizottsághoz utasitni, hogy combinative 
holnapra adjon véleményt. Az én nézetem szerint 
a „raktárak" szó felvétele f a g y o n helyes, s azért 
arra szavazok, mert minden lehető kétséget kizár
nak a megtartandó szabályok. 

GhyCZy K á l m á n : Én részemről nem tartom 
oly egészen határozottaknak a szabályokat, mint 
tisztelt barátom Kerkapoly úr. Nem merem álli-, 

i tani. mert nem vagyok annyira jártas bennök 
I hogy nem áll az, mit ő mond ; hanem az előttünk 

tekvő szabályok szerint 1-ső szakasza ezen sza-
! bályoknak ekképen szól: „Az épületadó tárgyá-
\ ban átalában minden lakház. akár zárt helyiség

ben, akár elkülönözve álljon, az adónak tárgya/ ' 
És én ugy tudom, hogy eddig a házak jövedelmé
nek kiszámításánál csak a lakrészek vétetnek te
kintetbe. En magam is ugy vélem, hogy jó volna 
e részben az eddigi gyakorlatot jövőre fentartani; 

| de kellene biztosan tudni, hogy mi az eddigi gya-
\ korlat. Azokból az adatokból, melyek a pénzügjn 
I bizottság elé voltak terjesztve, nem jöttünk tisz-
I tába, én legalább nem vagyok tisztában az iránt, 

mi az eddigi gyakorlat; és azért csakugyan óhaj
tanám, hogy erről bővebben világosittassunk föl, 
pl. a központi bizottság által, és csak fzután ho-
zassék határozat. (Helyeslés.) 

Elnök: Ismét egy uj eszme merült fel: hogy 
a 4. és 8-ik szakaszok a központi bizottsághoz 
utasíttassanak vissza fölvilágositás vég-ett. (Helyes
lés.) E szakaszok tehát függőben maradnak és a 

| tárgyalást folytathatjuk. 
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Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a 9-ik sza
kaszt, mely szó nélkül elfog idtatik; aztán olvassa a 
10-diket.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
csak hozzá óhajtja tétetni azt a toldalékot, hogy 
az éléskamarák, melyek csupán e czélra használ
tatnak, a fentebbi osztályozásnál lakrészek gya
nánt nem számíttatnak. 

S z o n t a g h P á l (gömöri): T. ház ! Nekem a 
felolvasott szakasz osztályozása elle.i van ész
revételem. Nem szólok e pontnak elve ellen, nem is 
az osztályzatban foglalt adótétel vagy progressiv 
^endszer ellen, hanem szólok egyedül a számok 
aránya, az osztályzat számszerinti összeállítása 
ellen. 

Ennek véleményem szerint egyik hiánya az, 
mi közös minden oly osztályozással, mely több 
tételt egyesit magában: hogy az egyik osztály
nak 1-só' tétele és a megelőző osztálynak utolsó 
tétele közt nagy az ugrás. Itt különösen az ugrás 
olyan, mely jelen esetben nem indokolható azon 
elvből, melyet a t. pénzügyminiszter úr kifejtett, 
hogy az adók igazságosabb felosztása eszközöltes
sék. Ilyképeni osztályozás legfelebb ott volna 
.nézetem szerint megengedhető, hol vagy csekély
ségekről van szó, vagy pedig különben az olyan bo-
nyolodottá teané a számadást, mely a kivitelben 
tán túlságosan nehezítené a dolgot. Ennélfogva véle
ményem szerint ez az egyik hiány, a miben szenved. 

De még egy másik nagyobb hiányát is látom : 
t. i. az alapul fölvett progressiv rendszert igen 
sok helyen hibásan találom alkalmazva, a meny
nyiben tudniillik a helyett, hogy a több lakrész
ből álló házak egyes felosztott lakrészei többet 
fizetnének, sok esetben kevesebbet fizetnek. így 
például azl-ső, Il-ik és IH-ik osztály helyes emel
kedő fokozatban van. Ellenben a negyediknél 6 
frtból fizettetnék minden lakrész után 1 frt 50 krt, 
az V.-aél csak 1 frt 20 krt, és igy van végig min
denütt ; s nem csak az egyes osztályok különböző 
tételeiben, mint például a VII. osztályban 10 lak
rész után esik minden egyes lakrészre 3 frt; 11 
lakrésznél 2 frt 72 kr ; 12-nél minden egyes lak
részre csak 2 frt 50 kr, és igy mindig kevesebb; 
hanem még magokat az osztályokat is tekintve 
ugj-anazon hiányt találom : például a VIII. osz
tálynak egyes lakrésze fizet 3 frt 33 kr t ; a XI. 
osztály minden egyes lakrésze csak 3 frt 20 kr t ; 
a XII. osztálynak egy lakrésze csak 3 frt 3 k r t ; 
és végre az van mondva, hogy: 36 szobától kezd
ve csak 3 frt. 

En ezt az igazságos megadóztatás elvével és 
a helyes fokozat arányával összeegyeztetni nem 
tudom; ennélfogva bátor vagyok e helyett egy 
módositást ajánlani, mely épen oly egyszerű, mint 
a törvényjavaslatbeli osztályozás, hanem minden 

ugrást és minden aránytalanságot a lehetőségig 
elkerül, azonfölül ugyanazon adótételt foglalja 
magában a lehetőségig-, mint az eredeti szer
kezet : tudniillik itt is 9 lakrész épen ugy fizetne 
18 forintot, mint a törvényjavaslatban, 30 forin
tot épen ugy fizetne 12 lakrész, mint ott, 50 
frtot és 70 frtot itt szintúgy, mint ott, csak hogy 
itt 80 frt helyett 82, és 100 frt helyett 102 frt 
van, mint a számitások aránya és a progressio elke-
rülhetlenül kivánja. Ennélfogva az adótétel töké
letesen ugyanaz, a módosítás pedig ez volna: egy 
lakrész fizet 60 krt, kettő 1 frt 60 krt, három 3 
frtot; ez tökéletesen ugy van, mint a törvényja
vaslatban ; továbbá — itt következik már az elté
rés — négy lakrészszel biró ház fizetne 5 frtot; 
öttel biró 7 frtot; hat szobás ház fizetne 9 frtot; 
hét szobás 12 frtot; nyolc , szobás 15 frtot; kilencz 
szobás 18 frtot; tíz szobás 22 frtot; azon tul min
den felébb való lakrész 4 frttal többet; ugy, hogy 
11 szobás ház fizetne 26 frtot; 12 szobás 30 frtot, 
s igy tovább. 

T. ház! Az volna a kérdés : lehet-e változtatni 
még azon osztályzaton, melyet a törvényjavaslat 
tartalmaz, és melyet a kisebbség véleménye is el
fogadott, de mely ugyanezen hiányokban szenved"? 
Kerkapoly képviseló'társam ugyan már megmond
ta , hogy nehogy ezen évben a házakat újra kell
jen osztályozni, kénytelen volt a bizottság az ed
digi osztályzatot megtartani; de azt hiszem, t. kép
viselőház, ha a kivetést csakugyan mulhatlanul 
meg kell tenni, sőt a lakrészeket is össze kell szá
mítani, hogy megtudjuk, hol van a lakrészek fe
le és hol csak egy harmada bérbe adva: csekély 

j munkába kerül megvizsgálni, mely osztály hány 
szobából áll, például a 17-ik 8-ból áll-e, vagy 9-
ből? a VH-ik 10—12 vagy 14-ből áll-e? Ez, azt 
hiszem, lényeges nehézséget talán nem tenne. 

Bátor vagyok ennélfogva, nehogy szám szerint 
hibás munkálatot törvényesítsünk, ezen módosit-
ványomat a t. ház becses figyelmébe ajánlani. 

Kerkapoly Károly: A pénzügyi bizottság 
eredeti megállapodása azon egyetlen különbség
gel, hogy a szobaszámok után való adófokozást 3 
frton felül nem viszi, épen az volt, mit a t. képvi
selő úrmost javaslatba hozott.Hogy elállott tőle: csu
pán az egész ország közel három millióra menő 
házainak most az év felén tul újra osztályozásá
nak nem nehézsége, de lehetetlensége okozta. Ma
gyarország minden házát most újra osztályozni 
és a szerint róvni ki az adót, közel sem jár annyi 
munkával, mint megtartva az osztályozást, a táb
lákban foglalt tételekig fölemelni a rajok kiro
vandó adót: ez utóbbi magában az adóhivatal 

| helyiségében, a szobában történhetik, mig az ellen
kező az ország minden házának újra felvételét kí
vánná mindazon osztályokra nézve, melyek egy-
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nél több szobát foglalnak magokban. És ha a t. 
képviselő úr azt hiszi, hogy e számítás hibás, ak
kor legyen szíves megpróbálni, és azon osztályok
ra nézve, a melyekben egynél több szoba foglal
tatik, vegye ki a diametrumot, és ugy találand-
ja, hogy a számítás nem hibás. 

Igaz, hogy magában többféle házakat foglaló 
osztályokban azon ház, melyben kevesebb szoba 
van, többet fizet, mint a melyben több van. De 
bátor voltam megemlíteni, hogy ez minden dia
metrum természete; és ha akkor, midőn módjá
ban lesz a kormánynak azon osztályozást, me
lyet sem a bizottság többsége, sem kisebbsége 
nem fogadott el, hanem melyet mindkettő talált, 
megváltoztatni azt, hogy azon irányban legyen 
megváltoztatva, melyben a t. képviselő úr javas
latba hozta, én csak igazságosnak tartom, és is
métlem , mert ezt igazságosnak tartotta maga a 
pénzügyi bizottság is, egyelőre épen ugy tervez
te . de — mint mondám — a kivitelnek e cson
ka évben lehetetlensége bírta ellenkező megálla
podásra. 

De a változtatást az esetre is azon fentartás-
sal tartanám igazságosnak — mely különbséget 
már kiemelek — hogy t. i. a fokozás a szobaszá
mok után 3 frtot tul ne haladjon, mert különben 
az osztályadó nagyobb lesz, mint a megfelelő 16 
"/o-nyi béradó, azon kiadási árakat véve föl, melyek 
az ország azon részeiben, melyekben a lakrészek 
fele nincs bérbe adva, szokásosak. Már jaedig 
igazságtalan lenne, hogy a ki tettleg húzza a jö
vedelmet, kevesebbet fizessen, mint az, a ki saját 
szükségletére használja házát. 

Különben méltóztassék a t. ház intézkedni a 
szerint, a mint lehetőnek vagy lehetlennek tartja 
ezen házaknak ez évben újból osztályozását. (Ma
radjon a szerkezet! Szavazzunk!) 

ZiChy Nándor gr . : T. ház ! Én tökéletesen 
elfogadom és megnyugszom az itt előadottakban; 
csak egy ébreszt bennem kételyt. Ugyanis mi az 
előbbi szakaszokat azért utasítottuk vissza a bizott
sághoz, mert nem értettük meg, hogy mit értsünk 
az adózás alá tartozó lakrészek alatt. Ha azt értjük 
alatta, mi mostanáig értetett, akkor szükségtelen 
volt viszszautasitani; ha pedig változtatást teszünk 
benne, megváltoztatjuk ennek az egésznek alapját, 
és azután uj összeírás minden esetre szükséges 
lesz. Tehát ezen két kérdés egy elv szerint fog 
szerintem eldőlni: vagy ez is függőben marad egy
előre ; vagy ha határozott tudomással birunk an
nak értelme felől, szükségtelen volt a másik kér
dést visszautasítani. 

DobrzánSZky AdOlf: Én, t. ház, köteles
ségemnek tartom a t. háznak figyelmébe ajánlani 
azon körülményt, hogy azon esetben, ha ezen 
táblázat elfogadtatik, nem adóztatik meg tulaj

donképen a ház, de megadóztatik újra a földbir
tok : mert ez emeli az adót oly házakra nézve is, 
melyek okvetlen kellékei annak, hogy a földbir
tokot mivelni lehessen, oly kellékei, mint a szántó 
vas, vagy mint az ökrök s a marha. Tehát miután 
ezt annyira emeli ezen táblázat, tulajdonképen 
csak a föld lesz ismét megadóztatva és sújtva. Leg
jobb leene, ha megmaradnánk a réginél, t. i. ha 
meghagynék azon táblázatot, azon szokást, mely 
eddig használtatott; ha azonban ezt nem lehet 
tenni, legalább azt fogadjuk el, a mit a kisebbség 
javasol. Mert az is sokkal előnyösebb, s daczára an
nak, hogy Kerkapoly képviselő úr azt mondta, 
hogy itt /i számok sokkal kedvezőbbek, azt talá
lom jelenleg i s , hogy kedvezőbbek a kisebbség 
javaslata szerint, nem pedig a majoritásé szerint, 
mert ez csak az igen nagy házaknál kedvező, el
lenben a kisebbség javaslata kedvez a kisebb há
zaknak. Én tehát, ha nem lehet megtartani, a mi 
eddig volt, legalább a kisebbség javaslatának el
fogadását ajánlom. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni a 10. szakaszt ? 
(Elfogadjuk!) Miután a szakasz ellen felszólalások 
történtek, fölkérem a t. házat a szavazásra. Azok, 
kik a 10-ik szakaszt elfogadják, méltóztassanak 
fölálíani. (Megtörténik.) A t. ház elfogadja. 

Következik a 11-ik szakasz. 
Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a 11-ik sza

kaszt) 
Zichy Antal előadó: A központi bizottság 

csak a béres házakat akarja világosabban kitenni, 
ugy hogy : gazdasági cselédházak. 

Halász B o l d i z s á r : T. ház! Én épen a bé
res házakat illetőleg, a gazdasági cselédházakra 
vonatkozólag akarok szólani. Már a második sza-

I kasz a gazdasági épületeket világosan felmenti a 
j házadó alól; hogy pedig a béres házak, vagy a 
í mint most már a központi bizottság nevezi, gazda-
I sági cselédházak, valósággal gazdasági épületek, 
azt bizonyítja a pénzügyi bizottságnak azon javas
lata, hogy azokat csak felényi adóval kivánja ter
helni. Ha tehát az elv az, hogy a gazdasági épüle
tek adómentesek legyenek, én nem elégszem meg 
azzal, hogy félig legyenek adómentesek, hanem 
kivánom, hogy legyenek egészen azok. 

Horváth Károly: Tisztelt ház! A ll-dik 
szakaszban, a mint méltóztatnak látni, meg van 
szabva azon házaknak osztályadója, a melyek oly 
helyeken feküsznek, hol a házaknak egy harmad 
részénél több, de felénél kevesebb van bérbe adva, 
melyek ennélfogva egészen a házbéradó alá es
nek. Ezen szakasznak második kikezdésében azon 
házak, a melyek a helységen vagy városon kivül 
legalább egy nyolczad mértföldnyire vagy ötszáz 
ölre feküsznek, azokra nézve az mondatik, hogy 
mindenesetre a táblázatban foglalt tételt fizetik. 
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Ezen intézkedés azt tartalmazza, hogy az olyan 
helyek kedvezésben részesülnek, hol a lakrészek 
száma egy harmad résznél több, de felénél keve
sebb számban van kiadva, ellenben az olyan he
lyeken, hol a lakrészek harmad része nincsen bér
be adva, az ilyen házak semmiféle kedvezésben 
nem részesülnek; pedig, ha hátrány a helységtől 
V mértföldnyi nagyobb távolságban birni házat, 
ha, mondom, hátrány az ilyen a nagyobb városok
ban, ugy bizonyosan hátrány ez a kisebb városok
ban vagy falukban épen ugy, mint hátrány a leg
nagyobb városokban, ha aj4 mértfölddel távolabb 
lakunk. Tehát, ha kedvezés tétetett a középosztá
lyit helyeken, az ilyen házak mért nem érdemel
nek kedvezést az oly helyeken, hol a legnagyobb 
adó fizettetik, t. i. a házbéradó a legnagyobb 
mérű, azaz 24 és 20 %-ja a ház bérének ? Ezen ér
dekből bátor vagyok aránylagosságot ajánlani, 
hogy ha kedvezés adatik bizonyos helyen, bizonyos 
osztályában az adózásnak, adassék meg ezen ked
vezmény más helyen is, hol kisebb vagy maga
sabb adófizetés van. 

Ugyanezen kikezdésnek 2-dik pontjára néz
ve azon alázatos észrevételem van, mely már 
előbb is említtetett .• hogy tudnillik a gazdasági 
cseléd-, béres házak, a 9-dik osztály véleménye 
szerint , mint gazdasági épületek, nem tartoz
nak adó alá. Ennélfogva a 9-dik osztály ezeket 
az adó alól felmentendőnek véli; de ha ezt nem 
méltóztatnak elfogadni, akkor részemről javaltatik, 
hogy a falukban és városokban levő béres házak 
fizessék felét, az ötszász ölnél vagy '/4 mértföldnél 
messzebb levő cselédházak pedig mentesek legye
nek egészen. 

Ilyen értelemben a következő inditványt va
gyok bátor előterjeszteni. (Olvassa) : „Módositvány. 
A 11-dik szakasz 2-dik kikezdése uj 12-dik sza
kaszt képezne és következőleg változtattatnék: 
„Azon házak, melyek a helységen vagy városo í 
kívül legalább V8 mértföldre, ötszáz ölre feküsz-
nek és bérbe adva nincsenek, ha 24 vagy 20%-nyi 
béradó alá esnének, a 16%-nyi béradót, ha az 
50%-al fölemelt házosztályadó alá tartoznának, az 
egyszerű házosztályadót fizetik, végre, ha az egy
szerű házosztály adó alá esnének, ezen adó V2 része 
leszállittatik." Az utolsó pont, szintén uj sza
kaszúi, ekként módosíttatnék: „Gazdasági cseléd
házak, ha a helységen vagy városon kívül leg
alább 500 ölre feküsznek, felét fizetik annak, mit 
fizetnének akkor, ha más nemű rendes lakásra 
használtatnának." 

JankOViCS A n t a l : Tisztelt ház! Remélem, 
senki sincs közöttünk, a ki azon meggyőződésben 
ne volna, hogy épen a földadó hazánkban legter-
hesb; ennélfogva nem hiszem, hogy valaki még a 
földbirtokosoknak a házadó súlyával akarná sor

sát nehezíteni. Ennélfogva az utolsó szakaszra 
egy módositványom van. Ámbár örömmel hozzá
járulnék ahhoz, a mit Halász Boldizsár képviselő
társunk indítványozott; de minthogy nincsen re--
ménységem, hogy ez elfogadtatik. annálfogva leg
alább azt óhajtanám, hogy azon gazdasági épüle
tek, a melyekben több szoba van, a magasabb 
adózási rovatba ne essenek, és azért indítványo
zom, hogy a cselédházak, melyek kizárólag gaz
dasági cselédség lakására használtatnak, szobán
kint 30 krt fizessenek. (Helyeslés johb felöl.) 

Gál JánOS: T. ház! Nekem ugy látszik, 
hogy a mi felett mi most vitatkozunk, s a mi vé
gett most módositványok adatnak be, az a 2-dik 
szakasz k) pontja alatt már el van intézve; és 
egyszersmind bátor vagyok azt a megjegyzést 
tenni, hogy épen ellenkezőleg van eldöntve ott, 
mint a hogy a 11-dik szakasz utolsó pontjában 
most javasoltatik: mert a mint maga a központi 
bizottság is helyeselte, a 2-dik szakaszban a k) 
pont alatt szóról szóra ez áll, s ezt fogadtuk e l : 
„gazdasági épületek házadó alá nem tartoznak." 
Már bátor vagyok akármelyik gazdától azt kérde
ni, hogy mi különbség van azon gazdasági épület 
között, a melyikbe a gabonát rakják, s azon egy 
pár szobáju gazdasági épület között, a melyben 
lakik a szérüfelügyelő, a ki a gabonára ügyel? 
Mindkettő egyformán gazdasági épület. Ennél
fogva bátor vagyok egyszerűen azt a módositványt 
tenni, hogy : „gazdasági cselédházak házadó alá 
nem tartoznak." 

Zichy Nándor g r : T. ház! E szakaszban 
azon elvek fentartása, a melyek az egész törvény
javaslatban irányt adók előttem, némi megjegy
zésre kényszerit. E szakaszban fordul elő kirivólag 
azon eset, miszerint vannak olyan helységek, a me
lyekben bizonyos része a lakóknak műiparos, keres
kedő, olyan lakó, a kik bérlett szállást fogad, e 
mellett pedig másfelől tisztán mezei gazda és mun
kás, akár saját, akár bérlett szálláson. Nem látom 
át, hogy ezen mezei gazdasággal foglalkozó föld
népe sujtassék azért, mivel közel szomszédságában 
van egy kis város, vagy iparos vagy munkás 
telep, mely anyagi jóllétét nem neveli, csak éle
tét drágítja. (Felkiáltások: Epén azért! Nagyobb a 
forgalom!) É n ezen körülménynél fogva ezen sza
kaszt el nem fogadhatom. 

A mi pedig a gazdasági cselédlakokra vonat
kozó módositványt illeti, azokra nézve a hatvan 
krajczár szobánkinti adó kivetéséhez járulok azért, 
mivel ez által paralizálva lenne a törvényjavaslat
nak azon káros hatása, miszerint a skálás adó be
hozatala által azon úgyis igen káros és roszalható 
eljárás — miszerint több család egy és ugyanazon 
szobába helyeztetik — előmozdittatnék. Elfogadom 
azon hatvan krajczárt azért, mert igazságos és 
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méltányosnak tartom, hogy egy szoba után a 
cselédes gazda is fizessen annyit, a mennyit a föld-
mives gazda vagy zsellér is fizet. 

G h y c z y K á l m á n : T. ház! Én ezen szakasz
nak 1-ső bekezdéséhez akarok szólani. (Halljuk!) 
Azon okoknál fogva, melyeket tegnap előadtam s 
melyek a külön véleményben foglaltatnak, én ezen 
szakaszhoz hozzá nem járulhatok; hozzá nem já
rulhatok különösen azon indokból, melyet a tisz
telt előadó úr ezen alkalommal előadott. {Hall
juk!) 0 a megdöbbentő adófelemelésektől retten 
vissza, és épen ezen szakaszban van a legmegdöb
bentőbb adófelemelés. Oly házaktól, melyek után 
eddig 2 frt 47 krt fizettek, e szerint fognak fizetni 6 
frtot; ha ezen házak oly városokban vagy községek
ben vannak, melyekben a lakások harmad része 
bérbe van adva, fizetni fognak 9 frtot; ha esetleg 
egy nyitott helyiség van bennök, fizetni fognak 
12 frtot: és így körülbelül ötször annyit, mint 
eddig fizettek. Oly házaktól, melyek után 4 frt 95 
kr. fizettetett, fizettetni fog 11 frt, és oly közsé
gekben, melyekben a lakások egy harmada bérbe 
van adva, fizettetni fog 16 frt 50 kr, esetleg 22 
frt: tehát minden esetre négyszer annyi, mint ed
dig fizettetett. Mivel ez csakugyan megdöbbentő 
adófelemelés, azért én részemről ezen szakaszhoz 
nem járulhatok. (Helyeslés balról.) 

Zichy Antal előadó: T. ház! Már előbb 
tartoztam volna felelettel érdemes képviselőtársam
nak Szontagh Pálnak, (Halljuk !jki a pénzügyi bi
zottság többségének és annak jelentése nyomán 
elindult központi bizottságnak mintegy szemrehá
nyókig monda, hogy átalában véve adófölemelést 
indítványozunk, holott mi nem indítványozunk 
egyebet, mint egy régi igazságtalanság megszün
tetését : mert a hol bérbe van adva a lakás, hogy 
az adó alá vettessék, az csakugyan igazságos elv, 
melyet senki sem tagadhat. Hogy annyi éven át 
élvezték a csekélyebb osztályozás jótéteményét, 
ez, őszintén mondva, visszaélés volt, melyet nem 
lehet elég korán megszüntetni. (Helyeslés) 

Lónyay Menyhért pénzügyér : Ezen sza- j 
kaszra tett módositványok leginkább az utolsóra j 
tételre vonatkoznak, ahol a gazdasági cselédek la- j 
kásáiról van szó. Én megvallom, t. ház, hogy azon j 
kivételt, mely a 2-dik szakaszban előfordul, t. i. ; 
hogy házadó alá nincs vetve a gazdasági épület, j 
világosnak látom, mert ezen kivétel alá tartozik \ 
mindaz, a mi csűr, istáló vagy magtár. (Halljuk!) j 

E l n ö k : Méltóztassék ide fordulni, mivel j 
nincs szerencsénk érteni. (Derültség.) 

Lónyay Menyhért pénzügyér (az elnökség 
felé fordulva): T.ház, miután nézetem szerint a k) 
pont alatt a 2-dik szakaszban annak más értelme 
nem lehet, mint hogy t. i. a csűr, istáló és magtár j 
vétessék ki. t. i. a mi a gazdaság folytatásához 

' szükséges; miután átalában ezen törvényjavaslat 
arról szól, hogy a lakrészek, t. i. a lakások adó alá 
vétessenek: itt oly széles értelemben nem magya
rázhatni a k) pontot, hogy mindaz, a mi a gazdasági 
cselédek lakásait képezi, kivétessék, mert akkor a 
lakott házak nevezetes része az adó alól kivétet
nek ; de nehéz is lenne megszabni a határt, mi ér-

I tetik gazdasági lakások alatt. De kiket érdekelnek 
a béres lakok ? Leginkább oly nagyobb birtoko-

: sokat, a kik cselédházakat épitenek gazdaságuk 
folytatására. Már ha kedvezést akarunk adni, a 

i kisebb vagy volt úrbéri birtokosoknak, kik semmi 
egyébbel nem foglalkoznak , mint gazdaságuk 
folytatásával, ugyanezen indítvány szerint házait az 
adó alól ki kellene venni. Én részemről nem tennék 
semmi különbséget, és még a béres házakat is ép 
ugy megadóztatnám, mint a falun levő házakat; 
de miután a központi bizottság és a pénzügyi bi
zottság különbséget tett, a mennyiben t. i. ezekre 
nézve az adót felére leszállítja, s ezzel a leszállítás
sal addig ment, a meddig csak menni lehetett: 
ezen előnyt távolabb terjeszteni czélszerünek és 

{ indokoltnak nem látván, kérem tehát a t. házat, 
j méltóztassék a szerkezetet meghagyni. (Helyesléi.) 
I E lnök : A módositványok fel fognak olvas-
| tatni. 

Csengery Imre jegyző (felolvassa Horváth 
Károly, Jankovics Antal és Gál János módosít
ván ját.) 

E l n ö k : Méltóztatott a t .ház azon szerkezetet 
hallani, melyet a központi bizottság ajánlott. En
nek ellenében hároni módositvány van, melyek 
épen most olvastattak fel. Azok közöl az egyik a 
béres házakat szobánkint 30 krral kívánja meg
adóztatni, a másik épen nem kívánja megadóz
tatni , a harmadik ivedig több módosítást tar
talmaz. Az első kérdés tehát az lesz: vajon a t. 
ház a szerkezetet ugy, a mint a központi bizottság 
ajánlotta, elfogadj'a-e vagy nem ? A kik i zt elfo
gadják, méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) A 
többség nem fogadja el. Most következnének a 
módositványok, és pedig legelőször is azon módo
sitvány, mely a szerkezettől legtávolabb esik, t. i. 
Grál János képviselő uré. Grál János módositványa 
azt mondja , hogy a gazdasági lakok épen semmit 
se fizessenek. É kérdést legelőbb fogom kitűzni ; 
azután következik a másik. t. i. Jankovics képvi
selő uré, a ki szobánkint 30 krral kivánja meg
adóztatni a gazdasági épületeket. 

Horváth Káro ly : A kérdéshez akarok 
szólni. U g y vélem, azon inditvány után. melyet 
Gál János képviselőtársunk beadott, az enyém kö
vetkeznék és nem Jankovics uré. Módositványom 
nevezetes részben megtartja a szerkezetet, a 
mennyiben azt foglalja magában, mit a jelentés, 
t i. hogy az efféle gazdasági épületek a felét fizes-
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sék, de ha nagyobb távolságra vannak, mint a 
szakaszban is mondatik, akkor semmit se fizesse
nek. (Felkiáltások: Az elnök helyesen tette fel a 
kérdést!) 

E l n ö k : A kérdés tehát az: vajon a t. ház el
fogadja-e Gál János képviselő urnák azon módo
sitványát, mely a gazdasági lakóházaktól semmi 
adót sem kivan ? A kik pártolják, méltóztassanak 
felállani. (Megtörténik.) A többség nem fogadja el. 
Most következik Jankovics képviselő úr indítvá
nya, mely szerint 30 kr fizettetnék szobánkint. A 
kik ezt elfogadják, méltóztassanak felállani. (Meg
történik) A többség Jankovics képviselő úr módo
sitványát, mely szerint a cseléd béres lakok szo
bánkint >30 krt fizessenek, elfogadja. Ez által a 
harmadik módositvány elesik. 

Kérem a t. képviselő urakat, szíveskedjenek 
csendesen lenni, mert lehetetlen a tanácskozást 
folytatui. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 12-dik 
szakaszt.) 

ZiChy A n t a l e l ő a d ó : A központi bizottság
nak nincs észrevétele. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Etfogadjuk!) 
Következik a 13-dik szakasz 
Mihályi Péter jegyzi) (olvassa a 13-dik 

szakaszt.) * 
Zichy Antal előadó: A központi bizottság 

ezen szakasz helyett egészen más szerkezetben, de 
felfogásom szerint világosabban ugyanazt a követ
kezőkben akarja kifejezni: „13-dik szakasz. Rész
ben kibérelve levő épületek osztályozásánál a 
bérbe nem adott lakrészek száma veendő alapul; 
a bérelt részek pedig a bérlett összeg után vonat
nak adózás alá." (Helyeslés. Elfogadjuk!) 

E l n ö k : Méltóztatnak a módosítást elfogadni ? 
(Elfogadjuk!) 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 14—17-d'k 
szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. 
Olva ssa a 18-dikat.) 

Horváth K á r o l y : Csak annyi változtatást 
óhajtanék ezen szakaszhoz tenni, hogy : „ oly háztu
lajdonosok, kik a 3-dik és 4-dik szakasz szerint 
házbér alá esnek, vagy helyetteseik, azon szabá
lyokhoz képest tartoznak bevallomást adni:" mert 
igen gyakoru azon eset, hogy nem lakik a háztu
lajdonos helyben. E szakasz 4-dik és 5-dik sorában 
nem világos, sőt nagyon zavaros. Bátor vagyok 
tehát a következő szerkezetet ajánlani: „Oly ház
tulajdonosok, kik a. 3-dik és 4-dik szakasz sze
rint házbér adó alá esnek, vagy helyetteseik, azon 
szabályokhoz képest tartoznak bérvallomást adni, 
melyek a kormányrendeletek utasításainál fogva 
eddig is gyakorlatban voltak. Az ily háztulajdonos 
vagy helyettes az adóhatóság felszólítása" stb. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa Horváth Ká
roly módositványát.) 

B ó n i s S á m u e l : T. ház ! Én részemről bá
tor vagyok felszólítani a t. házat, hogy Horváth 
Károly képviselőtársam módositványát fogadja 
el. Szükséges, hogy a ház gondoskodjék azon 
esetről, midőn a tulajdonos helyben nem lakik: 
mert ha az ember a következő szakasz szigorú 
rendeletét kapcsolatba veszi ezzel a szakasz-
szal, igen könnyen megtörténhetik, hogy az adó
közegeknek boszantása miatt valaki elesik az ő jo
gától, miszerint házbér vallomását megtehesse a 
nélkül, hogy felszóhttatott volna: ha t . i . a tulajdo
nos helyben nem lakik és helyettese nem teszi meg 
a házbér vallomást az ő nevében, akkor röviden 
megteheti az adóközeg azt, hogy 8 nap múlva ő 
fog reá adót kivetni. Ennélfogva ajánlom a mó-
dositványt. 

Lónyay Menyhért pénzügyéi*: Azt tar 
tom. hogy a hol a háztulajdonos nem lakik hely
ben, bizonyára fog gondoskodni arról, hogy a 
vallomást meghatalmazottja vagy képviselője tel
jesítse ; tehát itt a törvénybe a helyettest beletenni 
nem tartom czélszerünek azért sem, miután a ház
tulajdonosnak vannak bizonyos terhes kötelezett
ségei, melyekre nézve 6' maga felelős, íehát ily 
hel3Tettes csak az esetben teljesítheti a törvény 
által kivántakat, ha jogérvényü felhatalmazással 
van ellátva. Miután mindenkinek joga van meg
hatalmazottat állítani, felesleges ezen pontot mó
dosítani. (FelHáltások: Legyen .{meghatalmazottat) 
En ugyan nem látom szükségét, hogy e sza
kaszt módosítsuk. miután a dolog természeté
ben fekszik, hogy háztulajdonos, ki helyben nincs, 
megbízott vagy meghatalmazottról gondoskodik ; 
de ha ily helyettest méltóztatnak beletenni, akkor 
szükséges lesz oly módositás is, melynélfogva 
minden háztulajdonos, ki helyben nem lakik, a 
maga idejében nevezze meg és jelölje ki he
lyettesét, különben megtörténhetnék, hogy a he
lyettes nem ismerve kötelezettségét, az illető kö
zegek utján ugyanazon következmények hárulná
nak rá, melyektől Bónis képviselő úr fél. En azt 
tartom, hogy világos ez intézkedés : ha a háztulaj
donos nincs jelen, gondoskodni fog helyettesről. 
(Maradjon!) 

E l n ö k : Tehát méltóztatnak meghagyni a 
szerkezetet? (Elfogadjuk!) Marad tehát a 18-dik 
szakasz. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 19 —22-
dik szakaszokat, melyek s;ő nélkül elfogadtatnak. Ol
vassa a 2'i-dikat.) 

H o r v á t h D ö m e : T. ház! Én a 6-dik szakasz
nál az adókötelezettségre vonatkozólag módosit-
ványt adtam be. Azok közé tartozom, t. ház, kik 
nem csak óhajtják, de szerény hatáskörükben szí-
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vesenhozzájárulnak és segédkezet nyújtanak, hogy | 
Isten segélyével a magyar hazában, még pedig | 
az erős és virágzó magyar hazában szintén élet
erős és virágzó főváros legyen. És épen azért a 
24-dik szakaszban a fővárosi uj házaknak nyúj
tott adómentességet szívesen üdvözlém. De azért 
a vidékről nem feledkezhetem meg. Megvallom, 
a 24-dik szakaszban a főváros adókedvezményét 
a 23-dik szakaszszal szemközt nem tartom arány
lag igazságosnak, és azon arányt, a melyben a vidék 
részesittetik, igazságtalannak találom. Ugyanis 
a 24-dik szakasz Buda-Pestre nézve 15 és 12, a 
vidékre nézve pedig csak 8 és 10 évi adómentes
séget hoz javaslatba. Már, kérem, midőn, mint 
előbb emiitettem, az ország nagy részében, kü
lönösen az alvidéken a szilárd anyagból való 
épités sokkal többe kerül, mint a fővárosban, ak-
kor,midőnavidéken háromszor többe kerül a föntar-
tásaa háznak, s a terhejtetés jóval nagyobb, részint 
a folytonos katonaságszállásolással — ez ugyan,nem 
tagadom, a fővárosra is áll, de nem oly mértékben — 
de különösen az előfogatok adása által annyira ter
heltetik a vidék : én a vidék részére a törvényjavas
latban foglalt kedvezményt kielégítőnek nem tar
tom ; és épen azért, miután a vidéknek szüksége van 
arra, azon módositványt ajánlom, miszerint a vidé
ken épülő uj házakra nézve is aránylag több kedvez
mény adassék, t. i. 8 és 10 év helyett 10 és 12 év. 
(Maradjon!) 

Csengery Imre jegyző (olvassa Horváth 
Döme módositványát): „Az első sorban 10 év he
lyett 12 évi, a 9-dik sorban 8 évi helyett 10 évi 
tétessék." 

Halász Bo ld izsár : Én részemről Horváth 
Döme módositványát az áhala előadott indokokból 
pártolom. 

Hanem nekem más, nézetem szerint lényeges 
észrevételem van. Azt mondja e szakasz utolja: 
„ó falak vagy falrészek felhasználása nélkül." | 
Már kérem, valakit arra kényszeríteni, hogy csak I 

azért, mert különben ezen jótéteménybeu nem ré
szesül, bontsa le földig a régi épületet, habár né
mely falakat talán használhatna is, ez sem igaz
ságos, sem méltányos : mert néha egy épületet egé
szen át lehetne alakítani, ha 2—3 fala megmaradna 
is. (Maradjon!) Én nem rekeszteném ki e jóté
teményből, mihelyt lényegesen átalakittatik az 
épület, bár egyik vagy másik falrész megmarad is. 
(Maradjon!) 

Madocsányi P á l : Nekem e szerkezetre 
nézve csak rövid stylaris észrevételem van. A 9-dik 
sorban az mondatik: „8 évi adómentesség adható 
akkor." Én azt hiszem, midőn a törvény rendel
kezik, nem rendelkezik permissive; (Helyeslés) te
hát azt kellene mondani: „adatik" vagy „enged
tetik." (Elfogadjuk!) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter : 
Ezen észrevételt magam is helyesnek találom. 

Horváth Döme képviselő úr előadására azon
ban bátor vagyok megjegyezni, hogy minden más 
országnak is szokása szerint én teljesen indokolva 
látom azt, hogy építési szempontból a fővárosnak 
nagyobb előny nyújtassák. A fővárosban van a 
kormányzat székhelye, itt székel a törvényhozás, 
itt van a fejedelem lakása, s egyátalán több oly 
áldozatot hoz, melyet más városok nem hoznak. 
(Élénk helyeslés.) 

E l n ö k : Senki sem levén szólásra felírja, a 
kérdés szavazásra bocsáttatik. Kérem azon képvi
selőket, kik a Madocsányi képviselő lír stylaris mó
dosításával kijavított szerkezetet elfogadják, mél
tóztassanak felállani. (Megtörténik.) A többség a 
23-dik szakaszt e stylaris módositással elfogadja. 

Azon tagjait a központi bizottságnak, kik meg 
voltak választva, hogy ezen törvények iránt a vé
leményt állítsák össze, kérem, legyenek szívesek 
itt maradni és a minisztérium felvilágosításait 
meghallgatni. 

A tárgyalás holnap 10 órakor fog folytattatni. 
Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 




