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CCLIX.ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. július 10-dikén 

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

Tárgyai: Kérvények bemutatása. Zerdahelyi Ineze lemond. Engedély kéretik Böszörményi László ujabb sajtóperbe fog
hatására. A főrendek üzenik, hogy a bélyegtörvényjavaslatot az 5 dik szakasz módositása mellett elfogadták. Pap Máté az erdélyi 
földtehermentesités iránt interpellálja a kormányt, mely annak egy részére azonnal válaszol is. Szavazás két helyettes jegyzőre. A jö
vedelmi adó iránti törvényjavaslat atidomitás végett visszautasittatik a pénzügyi bizottsághoz. Felszólalás történik, hogy a képviselők 
teljes számmal jelenjenek meg az ülésekben. 

A kormány részéről jelen van: Lőnyay Meny
hért- később Andrássy Gyula gr., Wenckheirn Bélab. 

Az ülés kezdődik d. e. 101,
Í órakor. 

Elnök: Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Csengery Imre jegyző úr fogj'a ve
zetni. A szólani kívánók neveit Mihályi Péter 
jegyző úr jegyzi. _ 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Mihályi Péter jegyző (olvassa a július 9-én 

tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : Zerdahelyi Incze képviselő úr osz

tálytanácsossá lett kineveztetése alkalmából kép
viselői állásáról lemondott. Nyitra megye köz
ponti választmánya felszólítandó, hogy a verbói 
kerületben uj választást eszközöljön. 

Kacziány Nándor, pesti sajtóúgyi vizsgálóbí
ró, Lepesényi István és társai sajtóügyében, Böször
ményi László országgyűlési képviselő urnák fele
lősségre vonhatását engedélyeztetni kéri. A 10-es 
bizottságnak kiadatik. 

Szatmár megye közönsége, Hajdu-Dorog vá
rosa fölterjesztését, az ó-hitü magyarok részére egy 
magyar püspökség felállítása és a magyar nyelv
nek szertartási nyelvvé emelése tárgyában, pártol
tatni kéri. 

A szepesi X V I város kerületi közönsége, 
Hajdu-Dorog városának felterjesztését, az ó-hitü 

magyarok részére egy magyar püspökség felállí
tása és a magyar nyelvnek szertartási nyelvvé 
emelése tárgyában, szintén pártoltatni kéri. 

Torontál megyébekebelezett Nákófalva,Nagy-
Kikinda, Konstantin és Bánát-Komlós községek 
számos lakosai a kikindai határhoz tartozó Graláti 
pusztára vonatkozó letelepítési kérelmöket elin
téztetni kérik. 

Sáros megye közönsége Temesvár városának 
az állami ut- és hidvám megs züntetése iránti felter
jesztését pártoltatni kéri. 

Újvidék szabad királyi város közönsége al
kotmányos polgármesterének a kormánybiztos 
által lett felfüggesztését sérelmesnek panaszolván, 
orvoslást kér. 

Grörnör és Kis-Hont megye gazdasági egye~ 
sülete a felsőmagyarországi felsőbb gazdasági tan
intézetnek Rima-Szombatban leendő felállítását esz
közöltetni kéri. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasíttatnak. 

Madarász József: T. ház! Az utolsó előtti 
kérvényre nézve nekem csak azon kérésem van 
a t. képviselőházhoz, hogy miután itt alkotmány
sértés iránti panasz forog fen, méltóztassék azt 
a kérvényi bizottsághoz oly utasíttassál át tenni , 
hogy még ezen országgyűlés elnapolása előtt min
den esetre jelentését ezen képviselőházhoz beadja. 
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(Zaj.) Igen kívánnám, hogy ezen kérvényt a 
kervényi bizottság soron kivül tárgyalja. 

ElnÖk : A kérvények mind a kervényi bi
zottsághoz utasitandók; azon megjegyzés pedig.... 
{Felkiáltások: Nem kell!) 

Madarász József: T. ház! Én meg fogok 
nyugodni a t. ház végzésének bölcseségében; 
megfognak azonban nekem engedni, hogy midőn 
épen a kormánybiztos ellenében adatik oly súlyos 
vád elő, mint a kérvényben mondatik, épen ön
magának a kormánynak és az azt támogató több
ségnek van érdekeben a helyes megvizsgálás által 
eloszlatni legalább azon kételyeket, melyek elle
nében felhozatnak. (Fölkiáltások jobbról: Nincs 
aggodalmunk!) Én tehát nyilvánítván azt, hogy 
e tárgyban szólni többé nem fogok, azon egy ké
résemet minden esetre kinyilatkoztatom még, hogy 
midőn majd ezen tárgyhoz többen szólani nem 
kivannak, szavazás által méltóztassanak eldönteni, 
vajon az alkotmánysértésnek ily súlyosan be
panaszolt esetére még a vizsgálat eló'legességét is 
jónak tartják-e megtagadni? 

P u l s z k y F e r e n c z : Én azt hiszem, hogy a 
kervényi bizottság eddig hiven és pontosan eljárt 
kötelességében ; azt hiszem , hogy a kervényi bi
zottság, mely az egész háznak kifolyása, igen jól 
ismeri kötelességét; és azt hiszem, hogy ha a 
kervényi bizottság a kérvények közt talál olyant, 
a melyről látja, hogy itt alkotmányos kérdés fo
rog fen, olyant, a melyben látja, hogy periculum 
in mora: meg vagyok győződve az egész kervé
nyi bizottságról, hogy azt a maga érdeme szerint 
fogja tárgyalni. Ugyanazért nem hiszem, hogy 
az által, ha most ebből speciális esetet csinálunk, 
a kervényi bizottságot kénytelenek volnánk spe-
cialiter kötelességére figyelmeztetni. A kervényi 
bizottság el fog járni a maga kötelességében, ugy 
a mint eljárt eddig is. 

P a p p Zs igmond: Nem lehetek egy véle
ményen előttem szólott Pulszky barátommal. 
Midőn alkotmánysértésről van szó, akkor min
den esetre ha felszólamlások történnek, kötelessége 
a háznak az alkotmányt, melyet maga terem
tett, minden tekintetben védelmezni. Az eddigi 
gyakorlat azt tanúsította, hogy a kervényi bizott
ság egyszerűen az illető miniszterhez tette át a 
dolgot. Igaz, hogy a végrehajtás a minisztérium 
kezében van; de más részről kötelessége a háznak 
gondoskodni az alkotmány fentartásáról. Azért 
Madarász indítványát pártolom, és kérem a házat, 
hogy midó'n oly súlyos kérdések merülnek föl, 
azokat melegen fogják fel: mert hámi nem tudjuk 
az alkotmányt pártolni, kik fogják azt pártolni? 

Mihály i P é t e r : T. ház! Miután az előttem 
szóló Pulszky Ferencz képviselőtársunk épen a 
kervényi bizottság körében történt gyakorlatra 

hivatkozott, bátor vagyok erre nézve azon megjegy
zést tenni,mint a ki magamis a kervényi bizottság 
tagja vagyok, hogy a bizottság körében, keblé
ben nem az a gyakorlat, hogy ő maga a kérvé
nyeket tetszése szerint soron kivül is tárgyalja, 
hanem igen is, ha a ház határozata valamely kér
vény sürgős voltát kimondja és e végből utasitja 
a bizottságot, csak is az ily ügyeket szokta soron 
kivül tárgyalni. Annálfogva kérem a t. házat, 
méltóztassék ezen sietős ügynek soron kivüli tár
gyalását elrendelni. (Helyeslés.) 

Lónyay Menyhért pénzügyér: T. ház! 
Minthogy itt a folyamodás értelme szerint oly 
tény forog fön, mely állítólag alkotmánysértést 
tartalmaz: én a kormány részéről bátor vagyok 
kérni, nehogy a legtávolabbról is gyanúja lehessen 
annah, hogy ez valóság: méltóztassék a kervényi 
bizottságot e kérvény mielőbbi tárgyalására uta
sítani. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni, hogy e kér
vény a kervényi bizottsághoz előzetes tárgyalás 
végett utasíttassák ? (Helyeslés.) Tehát ily utasítás
sal adatik át a kervényi bizottságnak. 

A mélt. főrendek részéről üzenet hazatott át. 
Nyáry Gyula főrendi jegyző {az elnöki 

szék elé áll): Mélt. elnök úr ! t. ház í A bélyegadó 
iránti törvényjavaslatot a felsőház módosítással 
elfogadta. E módosításra vonatkozólag kéri a t. 
háznak szíves hozzájárulását. Egyébiránt van sze
rencsém a jegyzőkönyvi kivanatot tisztelettelje
sen kézbesíteni. 

E l n ö k : Fe l fog olvastatni. 
Csengery Imre jegyző (olvassa a főrendi 

ház jegyzőkönyvi kivonatai) 
E l n ö k : E módosítás ki fog nyomatni ') és 

tárgyaltatni. 
P a p Máté : T. ház ! A t. pénzügyminiszter 

úrhoz van egy interpellatióm. A t. képviselőházban 
a földadóról szóló törvényjavaslat tárgyalása alkal
mával mindenki azon meggyőződést szerezhette 
magának, hogy az erdélyi földtehermentési pénz
alap, daczára annak, hogy a járulékok 7 frt 70 
krról 9 frtra emeltettek, nem képes fedezni a fizeté
seket, mely okból Magyarországnak is nem csekély 
összeggel kell hozzájárulni. A földteherrnentési ügy 
ilyen helyzete indit engem arra, hogy a pénzalap 
érdekében egy oly körülményt hozzak fel, a 
mely, azt hiszem, a t. ház figyelmét megérdemli. 

] Ezen körülmény az Erdélyben illetéktelenül ki
fizetett kárpótlási összegekre vonatkozik. Van sze
rencsém e körülményt felfejtő interpellatiómot 
írásba foglalva a t. ház elnökének felolvastatás 
végett átnyújtani. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a Pap Máté 

1) Lásd az Irományok 283-dik számát. 
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I interpellatióját): „Tekintetbe véve, hogy Erdély
ben az urbériségek kárpótlására vonatkozó rende
letek kibocsátása után minden földbirtokos, majd 
minden kivétel nélkül, azon birtokát, a mely a volt 
szolgáló emberei kezében volt, eleintén mint urbéri-
séget bejelentette, amely urbériségnek nyilváníttat
ván, azért az illető kárpótlást ki is kapta; később 
azonban s illetőleg az 1858-ban történt úrbéri tör
vényszékek felállítása után számos azon földbir
tokosok közül, ó'k magok, vagy jogutódaik, az 
1854-dik évben megjelent úrbéri nyiltparancs alap
ján, a melyben az mondatik, hogy a székelyföld, 
mint székely örökség (siculica haereditas), urbé-
riségi tertmészettel nem bir, s az annak tekinthető 
nem levén, a szolgáló embereiket a már urbériség
nek nyilvánított és kárpótolt birtokok visszaadása 
végett perrel támadták meg és annak folytán azon 
birtokokat per utján vissza is kapták. Ezen eljá
rásnak azon sajátságos következése lett, hogy az 
érdeklett földbirtokosok mind a kérdéses fekvösé
gek, mind pedig az azokért kikapott kárpótlási 
összegek birtokába jutottak; 

„tekintetbe véve, hogy ezen illetéktelenül ki
vett kárpótlási összegek, a melyek magasra rúg
nak , azon földbirtokosok által, a kik kárpó
tolt fekvó'ségeik birtokába per utján visszake
rültek, azonnal vagy legalább az ítéletek vagy 
egyességek végrehajtása előtt, a földtehermen-
tesitési pénzalapba visszafizetendők lettek volna; 
de azok visszafizetése körüli eljárások akadá
lyokra találván, ezen viszály a nyilvánossá
got s illetőleg az érdekelteket különböző értelem
ben nyugtalanítja; 

„tekintetbe véve, hogy az erdélyi földteher-
mentesitési pénzalap, daczára annak, hogy a járu
lékok 7 frt 70 krról 9 frtra emeltettek, nem képes 
fedezni a fizetéseket, mely okból Magyarország
nak is nem csekély összeggel kell hozzájárulnia ; és 
végre 

„tekintetbe véve, hogy ezen illetéktelenül ki
szolgáltatott kárpótlások visszafizetésének telje
sítését a kíváncsi nyilvánosság előtt a bizonyta
lanság fátyola fedi: bátor vagyok az igen tisztelt 
pénzügyminiszter urat teljes tisztelettel az iránt 
interpellálni: 

„1 . Mi oka annak, hogy az erdélyi földteher-
mentesitési pénzalap nem képes fedezni a kárpót
lási fizetéseket, mint eddig fedezni képes volt ? 

„2. Tudomása van-e a t. pénzügyminiszter 
urnák, hogy Erdélyben azon földbirtokosok ál
tal, a kik a szolgáló embereik kezében volt bir
tokokat eleintén urbériségeknek jelentették be, 
azokért a kárpótlást kikapták, később azonban 
volt szolgáló embereiket az emiitett és már kár
pótolt fekvöségek visszaadása végett perrel tá
madták és annak folytán azon fekvőségeknek is 

birtokába visszakerültek, az azokért illetéktelenül 
kikapott kárpótlási összegek a földtehermentesitési 
pénzalapnak visszafizettettek-e ? és hogy ha egész
ben vagy részben még visszafizetve nem volnának, 
vajon és minő intézkedést méltóztatott arra nézve 

: tenni, hogy azon összegek a pénzalapba mentül 
elébb visszafizettessenek?" 

Lónyay Menyhért pénzügyőr: Ez inter-
pellatio egyenesen hozzám van intézve; azonban, 
a mint kivehettem a mostani felolvasás után, an
nak csak egy kérdése tartozik szorosan hozzám. 

Ugyanis a földtehermentesitési utalványozás 
és átalában földtehermentesitési ügy vezetése, mely 
eddig a földtehermentesitési igazgatóságok által 
eszközöltetett, nem a pénzügyminiszter, hanem a 
belügyminiszter teendői közé tartozik. 

Továbbá, a mi a második kérdést illeti, ugy 
látom, hogy az jogügyi kérdés, és mint ilyen ter
mészetesen ismét nem hozzám, hanem az igazság
ügyminiszterhez tartozik. 

Annálfogva bátor vagyok kérni a t. házat, 
hogy ezen interpellatiót azon megnevezett két mi
niszter úrhoz áttenni méltóztassék. 

„Egy kérdés van azonban az interpellatióban, 
mely egyenesen hozzám tartozik : t. i. azt mondotta 
az érdemes képviselő úr, hogy Erdély az úrbéri 
kárpótlásokat illetőleg nem képes maga fizetni a 
költségeket, mint képes volt eddig, és így Magyar
országnak is nevezetes összeggel kell hozzájárulnia. 

Igaz, hogy ez igy áll, még pedig, a mint a 
költségvetési előszámitásban foglaltatik, erre az 
évre egy millió 680,000 frtot kell Magyarország
nak pótolni; hanem a t. képviselő urnák azon ál-
litása nem igazolt, hogy Erdély eddig képes volt 
fedezni földtehermentesitési kiadásait: mert kez
dettől fogva sem volt arra képes, miután az eddigi 
kimutatások szerint az erdélyi földtehermentesi
tési alap számára mindig nevezetes összegeket kel
lett évről évre folyóvá tenni, mely összegek, ha 
nem csalódom, eddig már közel hét milliót tesz
nek. A képviselő úr ezen állítása ellenében tehát 
azt jegyzem meg, hogy Erdély a múltban sem volt 

| képes ezen költségeket fedezni, és a mint én az 
j erdélyi adózási viszonyokat ismerem, több évnek 
| kell elmúlnia, mig arra képes leend. 

A képviselő úr ezen kérdésére válaszolhat
tam ; a másik két kérdést méltóztassék az illető 
két miniszterrel közölni. 

E l n ö k : Az interpellatio Írásban fog közöl-
I tetni mind a belügyi, mind az igazságügyi minisz-
! ter urakkal. (Helyeslés.) 

A felolvasott jegyzőkönyvi határozat szerint 
két helyettes jegyző volna megválasztandó : ennél
fogva méltóztassanak a szavazási jegyeket elké-

I szitái. (Közbeszólások: Készen vannak!) Csengery 
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Imre jegyző úr név szerint fogja a képviselő urak 
neveit felolvasni. 

Csengery I m r e és Mihá ly i P é t e r j egy
z ő k (olvassák a képviselők névsorát, kik egyenkint 
beadják szavazó jegyeiket.) 

Elnök : A beadott szavazati jegyek holnapig 
meg fognak olvastatni és az eredmény a holnapi 
ülésben ki fog hirdettetni. 

Következik a napirenden levő jövedelmi adó 
tárgyalása. A törvényjavaslat és a külön véle
mény már tegnap felolvastatván, méltóztassanak 
azok, a kik e tárgyhoz szólni kivannak, magokat 
Mihályi Péter jegyző urnái föliratni. 

G h y c z y K á l m á n : Tisztelt ház ! {Halljuk!) 
A jövedelmi adó behozása és megállapítása ellen 
elvileg nincs semmi észrevételem. Én is ezen adót 
olyannak tartom, mely az állam részére jövedel
mezővé tehet egy nagy vagyont és oly vagyont, 
a mely eddigelé e tekintetben nagy részben parla
gon maradt, s miután ezen adó más rendezett or
szágokban kiegyenlítője azon egyenetlenségeknek, 
melyek a fénálló adónemek közt léteznek, azt hi
szem, azzá válhatik nálunk is, és bővebb jövedel-
mezése eszközölheti, hogy más adónemek, a me-
ljvek által a polgárok súlyosabban terheltetnek, 
némi könnyítésben részesittessenek. 

Mindamellett a törvényjavaslat ellen van né
mely észrevételem. 

Fő észrevételem kettő van. 
Az egyik azon kivánatot tartalmazza, hogy a 

jövedelmi adó alá tartozók közöl senki a földteher-
mentesitési járulék, az eddig úgynevezett orszá
gos ^pótlék és a községi adó terhétől föl ne men
tessék. Ezen észrevételem azonban tüzetesen a tör
vényjavaslat 8-dik szakaszára vonatkozik, és azt hi
szem, hogy ott lesz a maga helyén a részletes tár
gyalásnál czélszerübben előadandó. 

Másik észrevételein az eljárásra vonatkozik, 
melyet a törvényjavaslat a jövedelemadónak ki
vetésére nézve követendőnek vél. 

Erre nézve nézetem és azon t. barátim néze
te, a kik velem együtt a külön véleményt aláirtak, 
a törvényjavaslattól elvben különbözik, és azt hi-
ssern, hogy a különbségnek kifejtése épen a mai 
alkalomia tartozik. (Halljuk!) 

Arra nézve, hogy bármely honpolgárnak jö
vedelmi adója szám szerint meghatároztathassék, 
okvetlen szükséges előleges meghatározása azon 
összegnek, a mely az illető adókötelesnek adókö
teles jövedelmét képezi; ezen összegnek meghatá
rozása az illetőknek meghallgatása, az illetőknek 
nyilatkozata, annak fölülvizsgálata és a magánosok 
anyagi viszonyainak nagyobb-kisebb mérvű nyo
mozása nélkül nem lehetséges : mert ha az adókö
teleseknek jövedelmi bevallásai nem ellenőriztet-

hetnének, maga a jövedelmi adókivetés illusoriussá 
válnék. 

Ezen vizsgálatot a törvényjavaslat egészen a 
pénzügyi közegekre bizza, s azokat azon joggal is 
ruházza föl, hogy minden egyes honpolgárnak jö
vedelmi adóját meghatározhassák oly érvénynyel, 
hogy az ezen meghatározás alapján a kitűzött ha
táridőben azonnal behajtható is legyen. 

Ez nézetünk szerint nem helyes: mert a vég
rehajtó pénzügyi közeg, ha a legjobb szándékot 
teszem is fel róla, e tekintetben mégis minden esetre 
fél és biró is egy személyben : mert érdekében van 
vagy legalább érdekében lehet, hogy minél több 
jövedelmet számitson ki az állam részére a gond
jaira bizott adókerületben, mert ez által várhatja 
felebbvalóinak megelégedését, sőt ellenkező eset
ben talán megrovásra is számithat; és ha az mon
datnék , hogy a pénzügyi közeg nem a maga ré
szére, hanem az állam részére vetvén ki az adót, 
végrehajtónak nem mondathatik: arra nézve csak 
azon megjegyzést lennék kénytelen tenni, hogy 
például az ügyvéd, a meghatalmazott sem a maga 
részére, hanem felének,illetó'leg meghatalmazójának 
részére követeli az összeget, mely iránt a pert 
folytatja, s mégis senki nem mondhatja, és alapos 
psychologiai okoknál fogva nem mondhatja, hogy 
az ügyvéd vagy meghatalmazott birája is lehessen 
az általa folytatott pernek. [Igaz!) 

Alkotmányos fogalmak szerint az adóra nézve 
az állam, következőleg az államnak e tekintetben 
képviselője is, a pénzügyi közeg csak ugy tekin
tethetik, mint követelő fél. Követelése minőségé
nek, mennyiségének végleges meghatározása az il
letékes és e részben részrehajlatlan közigazgatási 
közegeket illeti. Ez a különbség a rendezett és 
nem rendezett államok, az önkényes uralom és al
kotmányos kormány közt. Azon államokban, hol 
a puszta önkény uralkodik, az adószedő bejárja 
adókerületét, és lefoglalja mindazt, a mire kezét 
teheti; alkotmányos országokban a polgárok vagy 
magok adóztatják meg magokat, vagy az adót ra
jok az illető törvényhatóságok vetik ki, és ha az 
adó végrehajtással behajtandó, ezt a biró rendeli 
el. így történik ez legalább Angliában is. 

A mi különösen a jövedelmi adót illeti, erre 
nézve hivatkozni lehet minden alkotmányos orszá
goknak példájára, hogy a jövedelmi adót minden
ütt, a hol az be van hozva, nem magok a pénzügyi 
közegek, hanem vagy az illető adókötelesek által, 
vagy az illető közigazgatási közegek által lehetőleg 
részrehajlatlanul összeállított bizottságok vetik ki. 

Ennélfogva javasolja a pénzügyi bizottságnak 
kisebbsége, hogy azon előkészületeket, melyek 
szükségesek arra, hogy a jövedelmi adó kivettet
hessék, tegyék meg a pénzügyi közegek, szedjék 
be az illetőktől a jövedelmi bevallásokat, vizsgál-
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ják felül azokat, részint az illető adókötelezettek
nek, részint a tényről tudomással biroknak kihall
gatásával, s fölhasználásával azon hivatalos ada
toknak, melyek egyébként is rendelkezésökre ál
lanak ; az ekképen elkészitett jövedelmi adólajstrom 
azután terjesztessék egy részrehajlatlan bizottság 
elé, a mely a panaszos kérdéseket ugy az érdekelt 
adóhivatalnak, mint az illető' adózónak kihallgatá
sával vizsgálja meg, s ekként állapítsa meg azután 
minden egyes honpolgárra nézve azon jövedelmi 
adót, a mely ezen megállapítás után a kitűzött 
terminusban nyomban behajtható lesz. 

Nézetünk szerint ily bizottságot részrehajlat-
lanul alakithatni, ha ahhoz a kincstár érdekeinek 
szemmel tartása végett két tagot a pénzügyi 
miniszter, az adózók érdekében két tagot az illető 
törvényhatóság választ, az elnököt pedig a me
gyékben a kormánynak megyei közege és egy
szersmind a megyének első tisztviselője a főispán, 
sz. kir. városokban, melyekben a kormánynak sa
ját közege nincs, a hazai közigazgatás feje, a bel
ügyminiszter nevezi ki. 

Az ily módon részrehajlatlanul alakítandó 
bizottságok által meg lennének óva egy részről az 
adófizetők minden részrehajló zaklatás és túlterhe
lés ellen; más részről nézetem szerint meg lenne 
óva az államkincstár is megrövidítés ellen először 
ezen bizottság részrebajlatlansága által, másodszor 
az által, hogy az ily bizottságok arra nézve, hogy 
az egyes honpolgárok jövedelmét kinyomozhas
sák, azok érdekei veszélyeztetése nélkül már na
gyobb hatalommal ruháztathatnának fel, mint a 
pénzügyi közegek. 

Az ily bizottságnak tovább még azon elő
nye is lenne, hogy fölállításával fölöslegessé 
válnék azon adóminimumoknak megállapítása, 
melyek a törvényjavaslat 14-dik szakaszában em
líttetnek, s a melyeket egy átalános szabálylyal 
az egézz országra nézve megállapítani már annál
fogva sem lehet, mert nagyban különböznek egy
mástól a családok viszonyai és a helybeli körülmé
nyek is. például a házbéreknek nagyságára nézve. 

Ezen adóbizottságokat nem pótolhatják né
zetünk szerint azon felszólamlási bizottságok, me
lyek a törvényjavaslat által oly módon felállíttatni 
terveztetnek, hogy azokhoz két állandó tagot a 
pénzügyminiszter, elnököt a törvényhatóság nevez 
zen ki , két tagot pedig minden egyes pana
szos fél saját panaszának megbirálására állítson elő. 

I ly felszólamlási bizottságok igen czélszerü-
I en használhatók, midőn nagyobb összegekről van 

szó, melyek az ily bizottság összeállításával járó 
költséget megbirják ; kisebb összegeknél, midőn a 
tulterheltetés talán csak néhány forintra vonatko
zik , de a mely néhány forint az illető adózónak 
anyagi körülményeit tekintve, nagyon súlyos, az 

egyes folyamodók ezen felszólamlási bizottságokat 
czélszerüen alig fogják használhatni: mert ily kis 
összegeknél a panaszlók nem bírják meg azon na
gyobb költséget és időveszteséget, melyet már 
csak saját választottaiknak megkeresése és előállí
tása megkíván, és nem tehetik ki magokat azon 
veszélynek, hogy azon esetre, ha keresőktől netalán 
elüttetnek, ugy mint a törvényjavaslatnak 45-dik 
szakasza tartalmazza, még költség fejében tán na
gyobb összegben is marasztaítassanak el, mint a 
mennyit eredeti tulterheltetésök tett. 

Ezen kisebb panaszok, melyek a legszámosab-
bak, tömegesek lehetnek, hamar, sommásan, czél
szerüen leginkább az általunk tervezett adókivetési 
bizottságok által intéztethetnek el ; azon felszólam
lási bizottság pedig, melyet a törvényjavaslat ter
vez, helyet foglalhat nagyobb összegre vonatkozó 
oly esetekben, melyek még akkor is netalán fen-
maradnak, ha a kisebb panaszok az általunk ter
vezett adóbizottság által tömegesen elintézve 
lesznek. 

Mondathatik, hogy az általunk javasolt eljá
rás késedelmes. Megengedem, hogy néhány heti 
munkát kivan; de a megnyugtatás, melyet szerez 
más részről, viszont az adófizetést mozditandja elő. 
Az is mondathatik, hogy ez eljárás költséges. Né
mi költséget, az állam által viselendő t, minden 
esetre okoz; de az adófizető, ki adójában az állam 
költségeit fedezi, joggal megkívánhatja az állam
tól, hogy általa az adó igazságos kivetésére nézve 
czélszerü intézkedések tétessenek. 

Legnagyobb ellenvetés, mely tervünk ellen 
tétetik, azon bizalmatlanság, melylyel sokan a 
törvényhatósági önkormányzat iránt viseltetnek, 
azt vélvén, hogy ha a jövedelmi adónak kivetésé
ben a törvényhatóságnak némi befolyás engedte
tik, ez által azon adó kivetése és jövedelmezése is 
veszélyeztetik. 

Ez aggodalmat alaposnak ismerném el, ha 
az országgyűlés által meg nem szavazott törvény
telen adónak behajtása kívántatnék, mert felteszem 
az ország törvényhatóságairól, hogy egy sem ta
lálkoznék, mely segédkezet akarna nyújtani tör
vénytelen adónak behajtásához ; de nem tarthatom 
ez aggodalmat alaposnak akkor, midőn törvény 
által megállapított adónak behajtásáról van szó, 
és bár miként vélekedjenek mások, én részemről 
meg vagyok győződve, hogy a törvény által meg
határozott adóval szemben a törvényhatóságok 
igazolandják, hogy nem csak hű őrei a törvény
nek, hanem egyszersmind erélyes végrehajtói is. 

Ne méltóztassék a t. ház magát tévedésbe ej
tetni azok által, kik különböző okoknál fogva a 
törvényhatósági önkormányzatnak nem barátai és 
annak hatáskörét minden alkalommal korlátozni 
óhajtják: mert, mint már emlitém, a jövedelmi 
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adónak nagy jövője van saját nézetem szerint is ; 
de csak akkor van jövője, ha ezen adónem iránt 
a bizalom a polgárok kebeléből részrehajló, vagy 
részrehajlóvá lehető eljárás által ki nem irtatik; a 
jövedelmi adónak nagy jövője csak akkor van, 
ha kivetése az önmegadóztatás, az önkormány
zat elveinek alkalmazásával, vagy is magyar foga
lom szerint, a törvényhatóságok közbejöttével tör
ténik. {Helyeslés bal felöl.) 

Ennélfogva bátor vagyok a t. házat meg
kérni, hogy a szőnyegen forgó törvényjavaslat
nak első 12 szakaszát, melyekhez némi módosítá
sokkal a kisebbség is hozzájárult, tárgyalván, az
után a 13. szakasztól kezdve végig a kisebbségi 
vélemény mellé csatolt javaslatot méltóztassék a 
részletes tárgyalás alapjául elfogadni. {Helyeslés bal 
felöl.) 

Nyáry P á l : T. ház! Mindazon közgazdasá
gi kérdések közt, melyek e házban eddig tárgyal
tattak , legfontosabbnak tartom a jövedelemadó 
kérdését. Fontosnak tartom egy részről azért, mert 
minden adóalapok közül még ez maradt hátra, mely 
teljesen explodálva nincs ; fontosnak továbbá azért, 
mert ez adónemet indokolni kell, mint egészen 
ujat hazánkban, melyről hazánkban még tiszta fo
galom nincs, mert az eddigi eljárás folytán azon 
véleményre jutott hazánk népessége, hogy ez csak 
ürügy, azoknak, kik már egy vagy más alapon 
ugy is eléggé súlyosan terheltettek, ujabb czim 
alatt megadóztatására. Ennélfogva megbocsát a t. 
ház, ha türelmét néhány perczig igénybe venni 
bátorkodom. 

Az adók körüli eddigi tárgyalásink folytán 
háromról győződhettünk meg. Első az, hogy az 
eddigi adóalapok több terhet nem birnak meg. Má
sodik az, hogy az eddigi adóalapok közt az adó
képességre nézve oly nagy aránytalanság állott 
be, hogy ezen aránytalanság megszüntetése és ki
egyenlítése mellőzhetlen szükség. Harmadik, hogy 
eddigi jövedelemforrásaink az állam szükségletei
nek fedezésére nem elegendők. E szerint tehát, t. 
ház, a válpontra jutottunk; választanunk lehet 
csak kettő közt: vagy üres diatribokban ömlenge-
ni eddigi terheink elviselhetlensége felett; vagy, 
mint komoly férfiaktól méltán megvárható, gondos
kodni az eszközökről, melyek által kiadásaink és 
jövedelmeink közt az egyensúlyt visszaállítsuk. 

Az adó, bármely czim alatt követeltessék az 
állam részéről, mindig teher az egyén szempont
jából tekintve, mert tagadhatlan, hogy teher, a 
mi a tulajdonból vonatik el, éspedig épen tán azon 
részből vonatik el, mely által az adózó saját és 
családja élvezeteit emelhetné, sőt a mi ennél főbb 
tekintet, családja és maga szedetni és anyagi érték
tőkéjét öregbíthetné. És már ebből is világos, hogy 
az adónak szerfelett nagynak lenni azért sem lehet, 

mert ha az adó nem fogyasztja is magát a tőkét, 
de ha egészen odáig ér, a nemzetet gazdagságának 
fejlődésében megakadályozza. 

De ha tehernek nevezem az adót, egyszer
smind ki kell jelentenem, hogy ez szükséges az 
államra nézve: mert e nélkül az állam sem az 
egyesek működési szabadságának ótalmat, sem 
saját önállásának és függetlenségének biztosítékot 
nem adhat; miből önként foly, hogy valamint 
mindenkinek szüksége és joga van az állam ótal-
mára, ugy mindenkinek kötelessége is az állam-
terhekben osztozni. E szerint a legigazságosabb 
és legtökéletesebb adórendszer az lenne, mely ál
tal el lenne érve azon czél.- először az állam képe
sítése a szükséges költségeknek beszerzésére; má
sodszor pedig, ezen költségek arányosan osztatná
nak fel nem csak az egyesek vagyonához mérve, 
hanem arányosan még a különböző adóalapok 
természetéhez képest is. 

I ly tökéletes adórendszer eddig, tudomásom
ra legalább, sehol sem létezik, és ilyennek legke-
vésbbé mondhatjuk a magunkét. 

De azért, mert nem létezik, nem lehetetlen, 
hogy létezzék, és nekünk törvényhozóknak nem 
csak az feladatunk, hogy megszavazzuk a terhet, 
hanem feladatunk főkép az is, hogy ezen terhet 
arányosan oszszuk fel. 

Minden intézmény, tehát az adórendszer is, 
mint intézmény, mindig magán hordja és kitünte
ti azon fogalmakat, mely fogalmakból keletkezett 
valamely intézmény. 

Valamint változnak a fogalmak, változnak 
az intézmények is, az értelmiségnek növekedtével. 
A múltnak fogalmait kineveti sokban a jelen, és 
már előre ajkát hegyezi a jövő, hogy talán leg
nagyobb részben a mi fogalmainkat is kigúnyol
hassa. 

Volt idő, t. ház, midőn adóról levén szó, külö
nösen hazánkban nem régen is, törvény által je
lentetett ki, hogy épen maga a föld az, a mely 
nem adóképes. 

Igen soká fenállt axiómaként azon elv, misze
rint a nemes vérével, a paraszt vagyonával, a pap 
pedig imádságával teljesiti kötelességét hazája 
iránt. Volt egy másik idő, a melyben épen ellen
kezőleg az mondatott, hogy adó alá, a földet ki
véve, semmi sem vehető, azon okoskodás folytán, 
hogy adó csak a tiszta jövedelemre vethető, tiszta 
jövedelme pedig csak magának a földnek van. 
Csak 1789-ben keletkezett azon eszme, mely szá-
mitásba vette az emberek, a polgárok valóságos 
értékét, és azon eredményre jött, hogy az embernek 
vannak hatalmában a földnél sokkal hatalmasabb 
faktorok, melyek által vagyonosságra juthat, és 
ezen faktorok az ész és a szabad kéz szabad mun
kája. Ezen faktorok által a tudomány, a művészet, 
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az ipar és kereskedelem körében oly kincsek, oly 
tőkék állíttatnak elő, melyek, ha még sok helyt 
nem is érték el a földbirtok becsét, de bizonyosan 
közelednek hozzá, némely államokban pedig már 
tul is haladták azt. A kérdés tehát, mely önmagá
ból a dolog természetéből önként fejlett k i , az 
volt. hcyy ezen uj tőkék adó alá vethetők-e vagy 
nem ? A kérdés sokkal világosabb volt, sem hogy 
nemmel lehetett volna rá felelni. Elvben tehát 
ezeknek megadóztatása is elfogadtatott; de az a 
kérdés tökéletesen még most sincs megfejtve, hogy 
mi módon? hogyan? Van egy állam, mely a ki
vetésre nézve önkényes kulcsot állapított meg. 
nevezetesen a lakbérek mennyiségét, és a lakbérhez 
niérve sorozza fel azon összeget, melyet jövedelem
adó fejében beszerezni óhajt. Ezen kivetési mód, 
véleményem szerint, nem csak tökéletlen, de igaz
ságtalan is : mert a legtöbbször adókijátszásra és 
csalásra adhat alkalmat. Az, a ki talán milliókkal 
bír, de egyes ember, szerény szállást vehet k i ; az 
a kézmives ellenben, az az iparos , az a sok gyer
mek atyja, kénytelen nagyobb szállást szükségből 
bérleni, holott jövedelme amazéhoz nem is hason
lítható, e szerint meg van rontva, lehet mondani, 
semmivé van téve ez oly adó által, melyet amaz 
meg sem érez. De igazságtalan más részről azért 
is, mert átaláuosságban vettetvén ki ezen kulcs 
szerint a jövedelmi adó, miután a földbirtokosra 
is kiterjed ezen adónem, lehetetlenség kiszámítani, 
hogy annak jövedelmi adójában mennyi része 
van a földbirtoknak, azon földbirtoknak, melyért 
ez más czim alatt kénytelen fizetni. Igazságtalan 
tehát ezen kulcs azért is, mert lehetne eset, hogy 
a földbirtokost ugyanazon egy tárgyért kétszer 
róná meg. 

Sokkal közelebb jár. t. ház, és annálfogva 
igazságosabb is az. mely Angliában hozatott be és 
ottan 1842-től kezdve igen kevés félbeszakítással 
folytonosan fejlesztetik. Annak alapja azon termé
szeti igazság, hogy ki-ki a maga valóságos jöve
delme szerint fizessen jövedelmi adót. 

A kérdés csak az, mi módon lehetséges ezen 
valóságos jövedelemnek megtudása? s ez az, mi 
még oly régi parlamentalis országban is, mint An
golország, már két ízben adott alkalmat és okot 
arra, hogy a ház külön comitét nevezzen ki e 
tárgy megfontolására, és nagy irathalmazokba 
foglalta mind a két comité ide vonatkozó tudósítá
sát, mely tudósításban az emberileg észlelhető 
minden körülményekre kiterjeszkedett. De utoljára 
is a fő dolog, melyben megállapodott, az, hogy al
kotmányos országban az adótehernek viselése kö
telesség, s a ki ezen kötelesség alól kivonja magát, 
az bűnt követ el. De alkotmányos polgárt nem 
szabad bünösiteni mindaddig, míg magát tette ál
tal azzá nem teszi, következőleg önmagára kell j 
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bizni saját jövedelmének bevallását, és ez ott va
lósággal igy is történik. Nem elégszik meg mind
amellett is az állam azzal, hanem az államnak 
megvan azon joga, hogy kétségbe hozhassa, vajon 
helyes és igaz volt-e a bevallás. 

Erre nézve én, eltérve némileg még a külön 
véleménytől is, mely e tárgyban beadatott, leg-
eszélyesebbnek tartom a tiszta nyilvánosság al
kalmazását. A magyar törvényhozás akkor, midőn 
rendelkezett a képviselők választásáról, intézkedett 
egyúttal arról is, hogy a kiknek nincs joguk válasz
tani, ezen joggal ne élhessenek. Es mi módon 
kívánta ezt megakadályozni ? Megakadályozta az 
által, hogy elkészíttetvén az összeírások, azok 
bizonyos idei"- átadatnak a nyilvánosságnak. Min
denkinek, minden alkotmányos polgárnak felszó
lalási joga van, és egy e végre alkotott bíróság 
ítél a panasz fölött. Én megvallom, hogy ezen ön
kéntes bevallásoknál legtöbbet nem a jövedelem-
eltagadőkra és a későbben bebizonyítandó kihá-
gókra szabott büntetéstől várok, hanem legtöbbet 
várok a nyilvánosságtól. Ha ezen összeirások egy 
meghatározott ideig közhelyen ki lesznek téve, én 
meg vagyok győződve, hogy a befolyó jövedelem 
nem kétszerezni ,hanem sokszorozni fogja a mostanit. 

Hogy meggyőződjék a t. ház arról, hogy 
az eddigi mód szerinti eljárás mit eredményezett, 
bátor vagyok néhány példát fölhozni. Könyv
nyomda van Pesten 16, a jövedelem után a legna
gyobb adó, mely fizettetik, 100 frt, a legkisebb 10. 
En nem nevezem meg egyiket sem, de hiteles 
adatok nyomán mondhatom, hogy vau köztök 
egy, és nem a legnagyobb, mely önmaga hitelesen 
mutatta ki azt, hogy neki tiszta jövedelme volt 
évenkint 120,000 frt. Nagykereskedő van Pesten 
89 : micsoda értéket képviselnek ezek, t. ház! és a 
jövedelem után fizetett adók legnagyobbika 800 
frt, legkisebbiké 15 frt. Szabó van 3 5 5 : ezek 
jövedelem után fizetett adónak maximuma 10 frt, 
a legkisebb 1 frt. Orvos van 75 ; ismerjük orvo
sainkat, ismerjük azok jövedelmét: a legnagyobb 
adó, melyet az orvosok fizetnek, tesz 93 frtot, a 
legkisebb 3 frtot. Venio nunc ad fortissimos viros, 
a vendégfogadókra: vendéglős van Pesten 3 3 2 : a 
legtöbb jövedelmi adót fizeti az, ki 91 frt 60 krt, 
a legki; ebbet, a ki 1 írt 80 krt fizet. (FölkiáUások: 
Hát az ügyvédek f) Elég ennyi példának, s ezt sem 
azért hoztam fel, mintha akár egyik, akár másik 
osztályát az iparosoknak itt a ház előtt compro-
mittálni akarnám ; de azért, hogy compromittáljam 
azon eljárást, mely ezen jövedelemnek kinyomozá-
sában s arra az adónak kivetésében eddig követte-
tett. (Helyeslés) 

Részletekbe, t. ház, nem akarok menni, miután 
azokat t. barátom Ghyczy Kálmán előttem kifejtet
te ; csak azt akarom még kiemelni, miszerint engem 
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a kisebbség véleménye is csak azon esetben elégit 
ki, ha az, mit előbb emiitettem, t . i . a teljes nyilvá
nosság az eljárás körül, a törvénybe beleigtattatik. 

Többet e tárgyban szólani nem akarok; csak 
azt mondom, hogy meggyőződésem szerint, ha a 
jövedelmi adó helyes elvekre alapittatik, a kive
tésben pedig oly rendszabályok szerint fog eljárni 

Ham, melyek szerint mindegyik adózónak 
joga legyen felszólalni az iránt, vajon a másik kö
telességét nem szegte-e meg, s nem tagadta el a 
jövedelmét: ez utón az állam jövedelme nem csak 
kétszereztetni fog, hanem ez utón az állampénztár 
a legközelebbi időben már oly helyzetbe jutand, 
hogy azon aránytalanságok, melyek az adónemek 
és az adóalapok közt jelenben fenállanak, kiegyen
líthetők lesznek. 

Közelebbről elmondani azon meggyőződé
semet a házban, hogy bármi kataster szerint 
kiszámított földbirtok 3 0 % adót nem bir meg. 
Megemlítettem azt is egy ízben, midőn az in-
direct adókról tanácskoztunk, hogy gyártott sze
szeinket és czukrunkat, hogy a versenyt kiállhassák 
a külfölddel, praemiummal kell ellátni olyképen, 
hogy a beltermelésre vetett adót leveszszük. T^z azt 
mutatja, hogy azon czikkek tul vannak terhelve s 
ezért nem lehetik azt a szolgálatot az államjöve
delem szaporításában sem. mely rendeltetésűk 
volna. Hogy ez igaz, hogy ez helyes, egy példát 
hozok fel, oly példát, mely egyébként mindeni
künk előtt ugy is tudva van. A legutóbbi alkalom
mal Grladstone a thea-vámot felére leszállítván, 
ezt csak ugy eszközölhette, hogy a jövedelmi adót 
kétszerezte. S mi lett a következése? A következése 
az lett, nem csak hogy ezen ott első szükségü 
czikkben mindenki sokkal nagyobb mérvben ré
szesülhet, hanem lett még az is, hogy még a thea-
vámjövedék is szaporodott, mert sokszorozta azt a 
fogyasztás, s a beviteli vámjövedék szaporodása 
által az állam jövedelme is növekedett. 

Többet nem szólok e tá rgyban; csupán abban 
öszpontositom véleményemet, hogy sokkal in
kább czélra vezet, adatok után, ha a kisebbség vé
leményét fogadja el a t. ház, mint a pénzügyi bi
zottság véleménj- ét, s azért én arra, nem a köz
ponti bizottság véleményére szavazok. (Helyeslés.) 

Kerkapoly Károly előadó : T. ház! Azon 
nyilvánosság ellen, melyet épen előttem szólott t. 
képviselő úr Nyáry Pál oly előnyösnek mondott, 
részemről semmi kifogásom. Én is azt tartom, 
hogy a nyilvánosság, valamint minden más, ugy 
e téren is üdvös eredményekre vezet. Épen ez 
oka annak, miért a pénzügyi bizottság is ott, a hol 
azt hit te, hogy a nyilvánosság üdvös hatására 
szükség lesz, tehát minden oly vitás kérdéseknél, 
a melyeknél a jövedelmet bevalló, s a jövedelmi 
adó kirovására, a bizottság javaslata szerint, jo

gosult pénzügyi közeg között különbség van, a 
nyilvánosságot rendszeresíteni kívánta a felszó-
lamlási bizottság tárgyalásánál. Ha a nyilvános
ság e mértékét a t. ház kevesli, s ha azt ezen con-
troversus eseteken kívül is átalában hasznosítani 
kívánja, részemről a legnagyobb készséggel és 
örömmel fogok hozzácsatlakozni, s azért üdvözlöm 
a központi bizottságnak azon módosítását, mely 
egészen azon intentíóval, a melyet hangsúlyozott 
a t. képviselő úr, a 24-ik szakasz végén épen 
oly módosítást hozott javaslatba, mely a nyilvá
nosság igényének megfelelő leszen, s melyet, nem 
kétlem, hogy a t. ház annak idején a részletes tár
gyalás akalmával méltánylattal veend. Egyetért
vén vele e szerint a nyilvánosság üdvös hatásában 
s szükséges voltában, az általa mondottakra nincs 
észrevételem. 

Némileg más esetben vagyok azokra vonat
kozólag, a miket Komárom városa érdemes kép
viselője adott elő. Vele is tökéletesen egyet ér
tek abban, hogy az adózónak teljes joga van, és kell 
is hogy legyen, megkívánni az államtól mindazt, a 
mi biztosítja, hogy azon teher, melynek elviselése az 
állam érdekében elengedhetetlen, a lehető igazság
gal, a lehető egyformasággal vettessék az adózók 
mindenikére; de azt tartom, hogy ezen jogot nem 
igényelhetik nagyobb mértékben azok, a kik egy 
ezimen adóznak , mint azok, a kik más czimen 
rovatnak meg, és megfordítva. Már pedig a t. ház 
eddigelé minden elfogadott adónemnél megnyu
godott abban, és pedig megnyugodott a nélkül, 
hogy a külön vélemény aláírói kifogást tettek 
volna, keveselvén az ez iránti biztosítékot, ismét-
lem, bele nyugodott abba, hogy maga az adó 
kirovása a pénzügyi közegek által eszközöltessék. 

Nem akarok messzebb visszamenni, csak épen 
a házbéradóig , mely a napokban tárgyaltato tt 
e házban. A házbéradónak alapja, az igaz, némileg 
biztosabb mint a jövedelmi adóé, mert ott van a 
bérszerződés; de csak is ott, hol ez van. De ne 
méltóztassanak elfeledni, hogy Erdélyen kívül 
csak a szoros értelemben vett Magyarországnak 
48 városában divatos a ki nem adott épületeknek 
a kiadottakkal parificálása. Ezen parificatio alapja 
nagyon sokféle tényezőkből áll össze, s mindezen 
tényezőknek eombinalása, kellő óvatossággal és 
igazságszeretettel való mérlegelése nyújt egyedül 
biztosítékot az iránt, hogy igazságosan állapittatik 
meg a ház azon jövedelme, mely megrovandó leszen. 
Nem kivan kevesebb lelkiismeretességet ezen mű
tét, mint a megrovandó jövedelem megállapítása. 
És mégis nem hallottam a tisztelt képviselő úrtól 
és a külön véleményt vele aláirt képviselőtársaim
tól sem, hogy ezen parificatiót és az e módon ki
munkálandó jövedem megállapítását és annak 
alapján az adó kirovását nem lehetne az érdekelt 
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pénzügyi közegekre bizni; és hogy azt mondták 
volna : szervezzünk egy adókivető bizottságot! ha
nem megnyugodtak abban, hogy a pénzügyi kö
zegek magok teljesitsék a kirovást. És nézetem 
szerint helyesen tették ezt. Miért ? Mert a törvény 
gondoskodott arról, a miről eddig gondoskodva 
nem volt: hogy t. i. ha a pénzügyi közegek mél
tatlanságot követnének e l , legyen egy részrehaj-
latlan fórum, a melynél orvoslást lehessen keresni 
sérelem ellen. Ez a felszólamlási bizottság. 

És ha a pénzügyi bizottság ennek felállítá
sára czélzó javaslatát ezen törvényjavaslatnál, mely 
most van tárgyalás alatt, nem tette volna meg; ha 
ezen felszólamlási bizottság itt hiányoznék: ak
kor nagyon érteném, hogy hiánya pótoltassák 
egy másik bizottság által, mely a kirovást eszkö
zölje. De én részemről biztosan felállíthatni vélem 
azon tételt, hogy vagy elég a felszólamlási bizott
ság, és ha elég az egyik adóczimen adózó irányá
ban, elég minden más czimen adózó irányában is ; 
vagy pedig nem elég, ha nem elég például a jö
vedelmi adónak kirovásánál, akkor nem elég a töb
binél sem. például a parificatio alapján kirovandó 
házbéradónál sem. (Helyeslés jobb felöl.) 

Ezt én tisztának tartom; és azért helyeselvén 
mindazt, a mit Ghyczy Kálmán képviselőtársam 
az adózók érdekében elmondott és érvényesített : 
az igazság szempontjából vagyok az övétől ellen
kező véleményben azért, mert azt hiszem, hogy 
az igazság érdekének elég van téve akkor, a 
midőn igazságos részrehajlatlan bíró itél a contro-
versus esetekben, azon választott bíróság, melyet a 
t. ház a házbéradónál már elégségesnek tartott. 
Ha az nem helyesen van összeállítva, akkor 
nem ezen adónemre nézve, hanem amarra is hely
telen, s ha nem elég, nem csak itt nem elég. 

Mondatott még az is , hogy nem nyújt meg
nyugvást a felszólamlás bizottság azért, mert némely 
kevesebb tételekkel terheltek, dea kikre nézve ezen 
kisebb tétel is, erejűk kicsiségének mérvéhez ké
pest, igen érzékeny , visszariadnak a felszólamlási 
kölíségek miatt a felszólamlástól. Méltó tekintet, 
nem tagadom; de lehet rajta segíteni, és lehet azon 
analógiát követni, a melyet a t. ház követett, 
midőn Bónis indítványát, ugyancsak a házadónáí, 
elfogadta, mely az által óhajt segíteni e bajon, 
hogy az elnök dijazása által előálló költséget az 
államra rótta épen azért, mert helyeselte Ghyczy 
Kálmán t. képviselőtársam azon nézetét, hogy az 
adókötelezetteknek jogában áll megkivánni az 
államtól, hogy ne fukarkodjék a költséggel ott, 
hol az igazságos kivetés érdeke kívánja, hogy ne 
fukarkodjék. 

Azt mondom, hogy azon módosítás, ha annak 
helyén e törvényben is el lesz fogadva, eloszlatja 
azon nehézségeket, és én részemről meg vagyok 

győződve, hogy teljesen eloszlatja: mert ezen fel
szólamlási bizottságnak 5 tagja közül a módosítást 
szerint az elnököt smár az eredeti törvényjavaslat 
szerint a pénzügyminisztérium által kinevezett ké 
tagját az állam fizeti. Kit kellene tehát a felszólandó 
adózónak fizetni ? Azon kettőt, ki az ő érdekét képvi
seli. E n n e m kétkedem abban, hogy mindenki tudja 
módját ejteni, hogy találjon két bírót a maga jó 
embereiből, a kik irányában való jó indulatból szí
vesen ajánlkoznának a bíráskodásra a nélkül, 
hogy túlságos költségbe kellene magát kevernie. 

Mindezeknél fogva, már csak a következetes
ség tekintetéből is, és azon nagy tekintetből, hogy 
ne látszassunk az adózók egyik osztályára nézve, 
hogy ugy mondjam, nagyobb gondosságot tanú
sítani, mini másikára nézve; meg azért, hogy ha 
a gyakorlat csakugyan azt mutatná, hogy azon 
gondosság, a melyet a házadónáí e t. ház elégnek 
talált, még sem elég, többen legyenek érdekelve 
az iránt, hogy a hiány legyen ki pótolva: ez volt 
a pénzügyi bizottságnak irányelve, a mely őt ezen 
megállapodásokra vezette. 

Egy tekintet volt különösen az, a mit, midőn 
a pénzügyi bizottság nem károsnak, hanem fölös
legesnek tartotta a két bizottságot, a kirovót t. i. 
és felszólamlásig positiv oknak vett arra, hogy 
csupán ez utolsónál maradjon . mellőzve az elsőt: 
a gyakorlatiasság. 

A házadó tárgyában beadott, némileg több 
munkát kivánó többségi véleményt épen t. képvi
selőtársunk ostromolta a gyakorlatiasság szem
pontjából, mondva, hogy majd nem lesz idő elvé
gezhetni a kirovást ezen darab évben. A gyakorla
tiasság tekintete itt is áll , és én azt hiszem, ha 
minden egyes jövedelmi adókérdés két bizottság 
elé kerülhet,, az eredmény az lesz, hogy nem 
végezhetünk. Én szivem szerint kívánom, hogy 
minden lehető orvoslat megadassák az adóköteles
nek ; kívánom már csak azért is, mert meg vagyok 
győződve, hogy a resensust kisebbítvén, emeljük 
a jövedelmet i s ; de fölöslegesnek elfogadása a gya
korlatiasság tekintetébe ütköznék. 

S én azt tartom, hogy ha a pénzügyi közegek
nek csak arra lesz joguk, hogy kiírják az adót, azok 
épen az államkincstár érdekére való tekintetből 
nem tehetik, hogy tulmagasra szabják azt, csak az ál-
lamkincstárt károsítván, ha minél több reclamatiót 
okoznak annak költségére. Tehát épen mivel a pénz
ügyi közegek érdekelve vannak a kincstár iránt. 
kerülni fognak minden méltatlan kirovást, tudván, 
hogy minél több a méltatlan kirovás, annál 
több a reclamatió, mely csak költséget okoz a 
kincstárnak s nem hoz jövedelmet. És én kényte
len vagyok megjegyezni azt is, hogy nagyon 
szomorúnak tartanám, ha nem csak az alább ren
delt pénzügyi közegek, hanem különösen azon 

2* 
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intéző hatalom, melytől ezek irányt vesznek, csak 
az évi jövedelem nagysága iránt érezné magát ér
dekeltnek, és megfeledkeznénk arról, hogy a máért 
nem szabad feláldozni a holnapot, ha nem utasí
taná oda közegeit — a mit én nem hiszek — 
hogy akkor, midőn a máról gondoskodnak, egy
úttal a holnapról is gondoskodjanak, legyenek 
érdekelve nem csak a jövedelem, de annak mara
dandó alakja iránt; és mert nem teszem föl a pénz
ügyminiszter úrról az ellenkező eljárást: azért én 
részemről megnyugszom a felszólalási bizottságok 
mellett azon. hogy a kirovás a pénzügyi közegekre 
legyen bízva. (Helyeslés jobb felöl.) 

Zichy Sándor gr . : Én azon okoskodást nem 
fogadhatom el, miszerint itt nem lehetne a kivető 
bizottságokat alkalmazni azért, mert az adó egy 
másik nemére nézve, jóllehet az igen hason ter
mészetű , nem alkalmaztatott: mert egy törvényt 
azért tökéletesíteni nem akarni, mivel a másik 
tökéletlen, nem indokolt eljárás. (Helyeslés.) 

T. ház! Gyakran fordulhat azon eset elő a 
törvényhozásban, hogy kivételesen épen az eddigi 
gyakorlat ellen uj elvek állíttatnak fel és azok 
csak részletesen alkalmaztatnak. Ugy történnék ez 
itt az adó ezen nemének kivetésére nézve, épen 
azért, hogy a részletes alkalmazásból lehessen kö
vetkeztetéseket vonni, és a szerint, a mint az elv a 
gyakorlatban alkalmasnak vagy alkalmatlannak 
bizonyult, a szerint azt tágabb körben is alkal
mazni, vagy pedig elejteni a jövőre nézve. En 
részemről azon elvből indulok ki , hogy igen kívá
natos a mi adórendszerünket alapjaiban és ki
vetésében némileg az európai színvonalra emel
nünk, és kivetkőztetnünk azon zamatból, a mely-
lyel az nem igen kedvező modorban a lenmit 
évekre emlékeztet. (Igaz!) Átalán véve az ily 
adóknak kivetése igen kevés államban történik 
pusztán csak a pénzügyi közegek által; de sőt to
vább megyek : Francziaországban ezen és ehhez 
hasonló adókra a departementokban külön bizott
ságok neveztetnek ki, a községeknek magoknak az 
adó egyéni kivetésére nézve bizonyos tevékeny
ségi kör szabatik. Sőt hasonló eljárás magára a 
földadóra nézve is kiterjesztetik. Minálunk Magyar
országban, a hol büszkék vagyunk arra, hogy me
gyei autonómiával, az önkormányzatnak nagyobb 
gyakorlatával, tapasztalásával és geniusával bí
runk , mint az európai népek akármelyiké, igen 
sajnálnám, ha ezen gyakorlat és a nemzet ezen 
önkormányzat iránti hajlama leszoríttatnék a köz
igazgatási közreműködés gyakorlati teréről és pusz
tán csak átalános politikai elvek vitatására terel-
tetnék át, mely vitáknak a jelen körülmények közt 
szerintem a megyékben vajmi kevés helye és kevés 
üdvös hatása lehet. 

Én részemről tehát, jóllehet a házadóra nézve 

is a kivető bizottságnak olyforma eljárását, minő 
a külön véleményben most javaslatba hozatik, sze
rettem volna alkalmaztatni: abban semmi okot 
nem látok, hogy mivel ott nem alkalmaztuk, itt ne 
alkalmaztassák. Örömmel üdvözölném, ha akkor, 
midőn pénzügyi rendszerünkben már beható vál
toztatásokat hozunk létre, tennénk le egy elvet is, 
mely liberális és nemzeties institutio csiráját fog
lalja magában. (Helyeslés.) 

Ha már nem változtattunk volna semmit adó-
rendsaerünkön, ha mi épen csak az ideiglenes álla
potottartottuk volna fen addig, mig a rendszernek 
gyökeres javításának, átalakításának ideje bekövet
kezik, magam sem tartottam volna czélszerüeknek 
ily részletezéseket; de mivel egyfelől már változ
tattunk és változtatunk ott, hol a változtatás in
kább oly természetű, hogy megnyugtatást és nem
zeties reformot implicál, akkor szeretném, hogy 
legalább mint a haladás irányára mutathatnánk 
egy oly institutióra, mely szabadelvű és a nemze
ties fejlődés csiráját foglalja magában. (Helyeslés.) 

Bóni s S á m u e l : T. ház! Azok után, miket 
Grhyczy Kálmán és Nyáry Pál barátaim a kisebb
ség véleményének támogatására elmondottak, 
részletesen és kimeritőleg a tárgyhoz szólani fö
löslegesnek tartom; csak egyet vagyok bátor a t. 
ház figyelmébe ajánlani. (Halljuk!) 

Ha az állam fentartásának mulhatlan kelléke 
az állam szükségleteinek fedezése, ezen szükségle
tek fedezhetése pedig mulhatlanul terheket hárit a 
polgárok vállaira, azt tartom, kötelessége a tör
vényhozásnak oly módról gondoskodni, melyezen 
terhek elviselését visszataszítóvá ne tegye, mely 
ezen terhek viselésének kötelessége iránt bizalmat 
gerjeszt. (Helyeslés bal felöl.) 

Én azt tartom, ha a törvényhatóságok mellő
zésével a pénzügyi közegekre bízatik ezen terhek 
kivetése, a bizalom ezen polgári kötelesség teljesí
tése iránt soha sem lesz honfitársainkban felköltve, 
(Ugy van! bal felöl) mert már magában a törvény
hatóságoknak mellőzése egy nemét a féltékenység
nek kelti fel, és azon eszmét gerjeszti a polgárok 
keblében, hogy a fél fogja az ő vállaikra a terhet 
rárakni. (Helyeslés bal felöl.) 

Maga Kerkapoly barátom is annak szükséges
ségét emiitette, hogy a resensust meg kell szün
tetni. Ha a resensust meg akarjuk szüntetni, ad
junk befolyást az adó tárgyában is a törvényha
tóságoknak és minden polgár jobban meg fog e 
kötelesség teljesítésével barátkozni. (Helyeslés bal 
felöl.) 

Ezeket eló're bocsátva, pártolom a kisebbség 
véleményét. (Helyeslés bal felöl.) 

Berzenczey László: (Eláll! Zaj. Halljuk!) 
Tisztelt ház! En azt tartom, hogy a világ kor
mányzatának legnagyobb baja az, hogy sokan 
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akarják kormányozni, (Zaj. Sálijuk!) legnagyobb 
baja az, hogy némely politikus azzal fekszik le és 
kel föl, hogy a világ nem jólfoly, éső jobban tud
ná kormányozni, ha az ö kezébe adnák a kor
mányzatot, a helyett, hogy ügyelne arra, hogy 
maga magát kormányozza. Én az absolutistáknak 
sem rovom fel hibául, ha azt hiszik, hogy a világ 
sokkal jobban folyna, ha ugy kormányoztatnék, 
mint ők akarják. És innen van, bogy sok ember 
azt hiszi, hogy ő csinálja a legjobbat; pedig hogy 
hogyan szerezte ki-ki a maga vagyonát, ő tudja 
legjobban, (Nevetés) és ezen hitében nem hogy se
gítene máson, hanem akadályozza azt cselekvésé
ben, mert azok mindenütt és mindenben segíteni 
akarnak a kormányon, és azt mondják, hogy ők 
segítenek is. Ebből ered az örökös tutorság, a mi 
a burokratiába vezet bennünket, és arra, hogy oly 
dolgokat akarunk magunkra vállalni, a melyekre 
valóban képtelenek vagyunk. 

Vegyük például a jövedelmi adót. Én azon 
meggyőződésben vagyok, hogy az igazságos 
adó csak is a jövedelmi adó, és elannyira igaz
ságos, hogy a földadó a legterkesebb. Miért? 
Mert az ki van tárva és azt eltitkolni nem 
lehet. Bátor vagyok hivatkozni azon országra, 
hol legnagyobb a jövedelmi adó : Amerikára. Kik 
azok, kik ott ezen adót kiróják ? Annyira ment ott, 
kérem, hogy a polgárok tudva egymás jövedelmét, 
az adót r em csak hogy el nem titkolják, mert 
egymás ellenében ellenőrködnek, hanem ott any-
nyira ment, hogy a jövedelmi adó kimutatója az 
illető hitelének, és mint tanuja is voltam, egy ke
reskedő több jövedelmet jelentett be, mint a meny
nyivel birt, ugy hogy fellármáztak az emberek, 
mondva: „Nem igaz. nem fizethet annyit, mert ezzel 
csak creditet akar szerezni." Én csak ez egypéldát 
voltam bátor felemlíteni annak igazolására, hogy 
mennyire szükséges a nyilvánosság a jövedelem 
kitudásánál. 

Szükséges ez még a földadónál magánál is. 
Nemde szükség van a nyilvánosságra ? nemde még 
a földadót is eltitkolják ? Hát a jövedelmi adó, 
mint Nyáry képviselőtársam mondotta, mennyire 
eltitkolható! Következőleg a jövedelmi adó a nagy 
birtokosok irányában a birtoknak legnagyobb biz
tossága, mert minél több vagyonom van, annál 
többet áldozhatok a hazának. 

A jövedelemadó minden emberre azért leg
igazságosabb, mert ennek van azon jövője, hogy 
azokra nézve, kiknek mindennapi kenyerét támad
j a meg az adó, ez könnyittetik. 

Én azért bátor vagyok könyörögni, fogadja 
el a t. ház a kisebbség véleményét, mint olyat, 
hogy a nép maga is népszerüsitse ezen adót, mert 
18 év alatt bizony nem volt népszerű. Hajtassék 
az be alkotmányos utón: mert soha sem az volt a 

teher, hogy valakinek adót kell fizetni, hanem 
azon panaszok, hogy a szomszéd mily keveset 
fizet, hogy az ő adója nem áll szomszédjáéval arány
ban, hogy annak proteetiója van. És ugy hiszem, 
a miniszter urnák is legjobb lenne a kisebbség vé
leménye elfogadása, hogy ne mondaná senki, hogy 
ő valakit protegál. Én az ellenőrzést is eléggé 
látom a kisebbség véleményében fentartva, akkor, 
midőn két pénzügyi közeg van ; és azt hiszem, 
hogy valamint az angol királynő a világ legna
gyobb uralkodója, mert alkotmányosan uralkodik, 
mert mással nem törődik, mert nem elegyedik min
den apróságba: ugy azt hiszem, hogy a miniszter 
iir rangját is jobban fentarthatja'és popularisabb 
marad, s több pénzt is fog bevenni. 

KurCZ G y ö r g y : A szőnyegen forgó jövedel
mi adó már minden oldalról megrostáltatott, és ne
kem csakis egy csekély észrevételem van, mi egé
szen figyelmen kívül hagyatott, s erre vagyok bá
tor a t. ház figyelmét felhívni. 

Én azon véleményben vagyok, hogy az adó 
felszólamlás! bizottság egészen fölösleges és híjába 
való lesz, ha az adó kirovásánál, a jövedelem kitu
dásánál azon mód nem alkalmaztatik, melyet a ki
sebbség javasol. Mi lesz következménye azon eljá
rásnak, mely a kitudás nélkül csak az adófelszó-
lamlási bizottságot rendeli meg ? A gyakorlati élet 
meg fogja mutatni, hogy tisztán csak azok fognak 
panaszképen a felszólamlás! bizottsághoz járulni, 
kik a pénzügyi közegek által túlságosan megro-
vottaknak érzik magokat; a kik pedig jól találják 
magokat a megrovás mellett, tisztán kimaradnak, 
mert tán nem ment el az eszök, hogy panaszt 
emeljenek az ellen , hogy csekélyebb összeget 
fizetnek. 

Méltóztassék tekintetbe venni, hogy fő dolog a 
jövedelmi adó megrovásánál a jövedelem tisztába 
hozatala, a nélkül, hogy ez által tulterhelőleg nyo
massák valakire, hogy több jövedelme van, mint a 
mennyi jövedelme valóban van. De ennek kitudá
sánál okvetlen kell, hogy oly bizalmi férfiak is ré
szesüljenek, kik azok személyét, kik adó alá vo-
nandók, képviselik. 

Én e körülményt figyelmen kivül hagyni nem 
akartam, s azért pártolom a kisebbség véleményét. 
(Szavazzunk! 

Lónyay Menyhért pénzügyéi1
: T. képvi

selőház ! Nyáry Pál képviselőtársunk röviden 
jelzé és néhány érdekes és való adattal Mustrálta, 
mennyire hiányos a jelen jövedelmi adó, s meny
nyire fontos adózási rendszerünkben a jövedelmi 
adó czélszerü keresztülvitele. U g y hiszem, mind
azokat, kik talán a jövedelmi adó tekintetében 
eszközlendő reform fontosságáról eddig nem vol
tak meggyőződve, azon indokok és adatok, melye
ket Nyáry Pál képviselőtársunk előhozott, telje-
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sen meggyőzték. En magam is helyeslem nézetét, 
s azt hiszem, hogy a jövedemi adó czélszerü és 
rendszeres keresztülvitele által eddig kellőleg 
meg nem adózott nevezetes kutforrások fognak az 
állam jövedelme emelésére szolgálni. 

A jövedelmi adóreform keresztülvitelének 
egyik feltétele, hogy az egyrészt igazságosan, 
méltányosan, és másrészt szigorúan vitessék keresz
tül. Én azon meggyőződésben vagyok és voltam 
— és ezt kiemeltem előterjesztésemben is, melyet 
tenni szerencsém volt, midőn beadtam a költség
vetést , s ezen nézetnek kifejezést is adtam az 
államköltségvetéshez csatolt jövedelmi adótörvény
javaslatban midőn az adó kivetésénél és megállapítá
sánál azon eljárást kívántam igénybe venni, mely 
minden más rendezett állam tapasztalása szerint is, 
de ugy hiszem, minálunk is fő feltétele annak, hogy 
a jövedelemadó megfeleljen azon czélnak, melyet 
tőle várunk, és e tekintetben magam is azon nézet
ben vagyok, és ezt tanusitottam a beterjesztett tör
vényjavaslat által is — hogy maga a kivetés csak 
akkor lesz biztos eredmény által koszorúzva, hogy 
ha egyrészt a kivetés teljes nyilvánosság igénybe 
vétele mellett történik, másrészt, hogy ha azok, kik 
a pénzügyi hatóság részéről a kivetés vezetésével 
meg vannak bizva, oly önálló férfiak által támogat
ta tnak, kik az illetők minden viszonyainak ismerete 
mellett elég hazafisággal és lelkiismeretességgel bír
nak tett igéretökhöz képest a törvény rendeletének 
mindenekben eleget tenni, tehát az állam érdekeit 
sem tévesztendik szem elől. Ennélfogva az álta
lam előterjesztett törvényjavaslat 16-dik szakaszá
ban mind a kivetést, mind a felszólamlások feletti 
Ítéletet bizottságokra kívántam bizni. 

Más pénzügyi igazgatás tapasztalatai után in
dulva, de a dolog természete szerint is, azon javasla
tot tettem, hogy ezen bizottság elnöke legyen pénz
ügyi kiküldött, kiről föltehető, hogy a szabályok 
kellő alkalmazása iránt minden tekintetben tájékoz
va van. I ly intézkedést szükséges volt már azért is 
javaslatba hozni, mert az országban létező szám
talan bizottságok csak az esetben fognak egyformán 
és rendszeresen eljárhatni, ha a bizottságok vezetése 
egyöntetű- és szabályszerüleg megy véghez. Ezt 
követeli az adó igazságos és egyenlő szétosztása. 

A bizottság alakitását illetőleg az általam tett 
javaslatban az foglaltatik, hogy két tagot nevez 
hozzá az illető hatóság, kettőt a pénzügyminiszter. 
Tagadom, hogy ezen szervezetnek azon következ
ménye lehetne, melyet Komárom városa érdemes 
képviselője előhozott, hogy az ekkép alakított bi
zottság mindenek előtt csak az adó emelése tekin
tetében fogna eljárni: mert a 18-dik szakasznak 
egyenesen azon értelme van, hogy a pénzügymi
niszter által nevezettek a vidék független és a vi
szonyokkal ismeretes férfiai közöl választassanak, 

I és miután az idézett szakaszban a pénzügyminisz-
I ter által nevezett tagokra is vonatkozik azon in-
I tézkedés, hogy a választást elfogadni tartoznak bir-
| ság terhe alatt , ebből az következik, hogy tisztvise

lők nem értettek. 
Ezt csak azért voltam bátor megjegyezni, 

hogy megmutassam, hogy a két elvet, mely 
másutt is sikeresnek mutatkozott, t. i. 1-ör a 
kivetési eljárás nyilvánosságát, 2-or az illető vi
dékek viszonyaival ismeretes független jellemű 
férfiak befolyását a pénzügyi küldött vezetése 
mellett a kivetésnél kivántam érvényesíteni. 

Azonban megvallom, t. ház, hogy a pénzügyi 
bizottság által tett javaslatot, ugy mint jelenben 
előttünk van, ámbár a kivetés módjára nézve eltér 
az én javaslatomtól, azon indokból fogadom el, 
mert miután a jelen évnek már hetedik hónap
jában vagyunk, egy ujabb terv kidolgozása és a 
kivetés hosszadalmas eljárása azt eredményezné, 
hogy ezen évre az uj jövedelmi adó kivethető alig 
lenne; tehát ez évre elfogadom a pénzügyi bi
zottság javaslatában tervezett kivetési eljárást, mely 
az önálló tagokból alakított reclamationális bizott
ság által az illetők érdekeit a nélkül is biztosítja \ 
óhajtom pedig a törvény mielébbi megszavazását 
leginkább azon szempontból, hogy a jelen évben 
eszközlött kivetés tájékozásul fog szolgálni és ada
tokat fog nyújtani a jövőre. 

Egyébiránt miután a központi bizottság ja
vaslata szerint a 27-dik szakaszhoz oly szerkezeti 
módosítás hozatik inditványba, mely némikép a 
nyilvánosságot a kivetésnél behozaa: ez ujabb 
indok arra, hogy a pénzügyi bizottság javaslatához 
járuljak. Azt hiszem, hogy a jövedelmi adó czél-

! szerübb kezelésére nézve elkerülheti énül szüksé-
; ges lesz a jövő évi kivetést teljes njdlvánosság 
I mellett a vidéki érdekeltek közreműködése és ellen-
| őrködése mellett eszközölni. Ez meggyőződésem, 
| és ezt elmondani akkor is, midőn a törvényjavas-
' latot beadtam. 

Nem fogadhatom el a külön vélemény által 
I felállított eljárást, miután annak létesitése külön-
! böző reclamationális bizottságok alakitását tenné 
l szükségessé, még pedig a javaslat értelmében min-
] den adóhivatalnál, milyen pedig a magyar korona 
! országai területén 300-nál több van, s e mellett 

oly hosszadalmas eljárást hoz javaslatba, hogy 
valószínűleg ezen bizottságok megalakításáig 
az év letelnék s a jövedelmi adó az év végével még 
kivetve sem volna. Ez az indok, melynélfogva a 
kisebbségi külön véleményt, ugy a mint az előt
tünk fekszik, el nem fogadhatom. 

Midőn ezen nyilatkozatot teszem, engedje 
i meg a t. ház, hogy a kisebbségi külön vélemény 

egy állitására némelyeket megjegyezzek. (Halljuk!) 
Átalában legkönnyebb mód valamely véle-
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menynek támogatására az, ha más kifejlett, kivált 
pedig alkotmányos nemzetek példájára hivatko
zunk. Jelen esetben nagyon jól van választva a 
két példa, melyre a kisebbség hivatkozott: mert 
az egyik hivatkozás Angliára történik, mely nem 
csak anyagilag legvirágzóbb, de a legalkotmá-
nyosabb állam s; a másik példa, melyre hivatko
zás történt, hasonlóan érdekes, minthogy Porosz
országnak pénzügyi viszonya csakugyan a leg
rendezettebb. De a Bajorországra való hivatkozást, 
megvallom, nem tarthatom egészen alaposnak, 
mert a tapasztalás azt bizonyitja, hogy azon eljárás, 
mely egy kisebb állam helyzetének megfelel, egy 
nagyobb államra, minő a 6000 négyszög mért
földnyi területű magyar állam, minden következé
seivel czélszerüen nem alkalmazható. Tehát csak az 
előbb emiitett két nagy állam adókivetési gya
korlatáról kívánok szólani azon czélból, hogy ki
mutassam, miszerint az ott fenálló gyakorlat sok
ban ellenkezőt bizonyít. 

Igaz, hogy Angliában a kivetést magát nem 
államtisztviselők, de a magánosok közül kijelölt 
egyének teljesitik, kik — az egyik clark, a másik 
assessor nevezete alatt — működnek; azonban 
méltóztassanak felvenni, hogy az állam miképen 
gondoskodott arról, hogy ezen kivetéseknél az 
állam érdeke öszliangzó legyen ezen bízott ági 
tagok érdekével, Azt rendelte a törvény, hogy e 
két tag mindegyike minden font sterling után, 
melyet adó fejében kivetett, 1 72 —2 pennyre menő 
dijt húzzon. 

Tehát annyiban nem tartom egészen helyes
nek ezenj eljárást és az önmegadóztatás elvével 
egyezőnek, minthogy a kivetéssel foglalkozók egye
nesen érdekelve vannak s igyekezni fognak az 
állam jövedelmének megcsonkítását gátolni, mert 
az ő jövedelmök is nagyobbodik a kivetett adó
összeg emelkedésével. 

Továbbá megjegyzem, hogy] ámbár a vég 
megerősítést egy főbiztos, generál comissioner esz
közli, ki hasonlag nem államtisztviselő; ez azon
ban olyan egyén lehet csak, ki legalább 200 font 
sterling vagyis 2000 frt jövedelemmel bír. Azon
felül a felülvizsgálatot kik eszközlik, s az egész 
munkát kik vezetik ? Mindig az államtisztviselők 
az úgynevezett surveyorok. 

Tehát azt átalában állítani nem lehet, hogy 
Angliában a jövedelmi adónak kivetése az önmeg
adóztatás rendszerére van állapítva. Igaz, hogy 
Anglia adórendszere ugy mint minden köztörvény
kezése igen bonyodalmas ós az ottani viszonyok
ban avatatlan csak nehezen tanulmányozhatja azt. 
mert ott régi százados rendeleteken alapuló eljárás 
van. Azonban hivatkozom csak egy igen jeles 
iróra. Vockére, ki az „Angol adórendszer" czimü 
jeles munkát irta, munkája 625-dik lapján azt 

mondja, hogy ámbár az ömnegadóztatási rendszer 
létezik, mindamellett a kivetésnél a tapasztalás 
azt mutatta, hogy az önmegadóztatás elvétől való 
eltérés egy közel ezer évi gyakorlatnak és praxis
nak gyümölcse és eredménye és teljesen megfelel 
a czélszerüség kívánalmának, habár a theoriával 
meg nem egyezik. 

Tehát a szabad Angliában is gyakorlatban 
oly eszközök vannak alkalmazva, melyeknél 
fogva az államnak érdekei minden tekintetben meg 
vannak őrizve. 

A másik hivatkozás történt Poroszországra. 
A porosz adózási rendszer kétféleképen adóz

tatja meg a jövedelmet: van egy osztályadó (Klas-
sensteuer), a másik pedig egy osztály-jövedelmi adó. 
(Klasseneinkommensteuer.) 

Az 1850. évi május 1-én kelt törvény szerint 
az osztályadónak kivetése a községbeli elöljáróság 
által eszközöltetik, de a kormány tisztviselőinek 
felügyelete alatt, A 10-ik szakasz szerint az adó
nak kivetése tisztán és kizárólag a Bezirksregie-
rung-tól, tehát szintén kormányhivatalnokoktól 
függ ; a felszólamlásokat pedig a 14. szakasz értelme 
szerint a kormány maga intézi el. 

A mi a jövedelelmi osztályadót t. i. a Klas-
seneinkommen-Steuert illeti : a becslést és kivetést 
bizottság eszközli ugyan a 22. szakasz szerint, de 
ennek elnöke a kormány által kinevezett tiszt
viselő. A felszólamlási bizottság elnöke pedig a 24. 
szakasz tartalma szerint szintén a kormány tiszt
viselője, vagy biztos. 

Idézem végre a 31. szakaszt, mely határozot
tan azt mondja, hogy az összes eljárásnak vezetése 
a pénzügyminiszter teendőihez tartozik, a ki fel
ügyel a kerületi bizottságok egész működése fö
lött, és a felmerülő panaszok fölött a pénzügymi-

i niszter maga határoz. 
Tehát a két példára való hivatkozásra nézve, azt 

hiszem, hogy ha a jövedelmi adónak kivetését min
den tekintetben a törvényhatóságokra akarjuk bíz
ni, e tekintetben e két példára hivatkozni alig lehet. 

Egyébiránt nem akarok és nem is kívá
nok sem az egyik, sem a másik rendszerre térni ; 
nem kívánom, hogy az illető községbeli kiküldöt
tek valami jövedelemben részesüljenek; de igenis 
óhajtom azt, hogy olyan törvényhozási intézkedé
sek keletkezzenek, melyek szerint a jövedelmi adó
nak behajtása már ezen évben lehetővé tétessék, 
hogy a törvényhozás az ezen évben szerzendő ta
pasztalatok alapján azon helyzetben legyen, hogy 
jövendőre az illető érdekeltek közreműködése mel
lett az állam érdekeinek teljes megóvása mellett az 
igazságos és méltányos kivetésnek elve tettleg fo
ganatosíttassák. (Helyeslés.) 

Deák F e r e n c z : T. ház! Ha az ember egy 
tekintetet vet a legalább Pest városában bevallott 
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jövedelmekre, és az a szerint kivetett jövedelmi 
adókra 1867-ben: ezen tekintet valóban szonioritó, 
Nem csak azért szomoritó, mert az állam jövedel
mei csonkítva vannak, és igy azt, a mi azokból 
hiányzik, más embereknek kell viselniök; hanem 
szomoritó azért is, mert az erkölcsi érzés mély 
sülyedésére mutat. 

A jövedelmek bevallásai a jövedelmi adónál 
a becsületszó pajzsa alatt történnek. Ha az ember 
látja, hogy egész osztályok, egyébként az állam
ban tekintélylyel bíró emberek, polgártársaik közt 
előkelők, a becsületszót oly kicsinybe veszik, hogy 
nevetségesen csekély összeget vallanak be : ez 
valóban szomoritó. 

T. ház! Az adónál a coercitiv eszközök mel
lett mulhatlan szükséges a lelkiismeretesség", mint 
egyik legfőbb őre az állam biztosságának. Az élet 
tapasztalása azt mutatja, hogy a hol valamely bün 
megszűnt szégyenitő lenni, ott semmiféle coercitiv 
eszközök nem bírják az erkölcsiséget és az állam 
biztosságát föntartani. [Helyeslés) 

Vannak osztályok, vannak emberek, a kik 
előtt egyik vagy másik bün nem szégyenitő, nem 
gyalázatos. egy harmadik bűnt pedig magok is 
gyalázatosnak tartanak. A rablást, a gyilkolást, 
a íolvajságot a rabló, a gyilkos, a tolvaj társai 
előtt dicsekelve emlegeti; de az árulástól, valame
lyik társának feladásától, nem csak azért, mert azt 
nyomban erőszakos büntetés követheti,hanem azért, 
mert ez köztök szégyenitő, tartózkodik. 

Az erkölcsi érzületet kell tehát mindenek 
előtt emelni; és ezen erkölcsi érzület nevelésére 
kétségen kívül nagy hatásuk van a jól alkalmazott 
coercitiv eszközöknek is. 

Azt mondja tán valaki, hogy hiszen eddig is 
büntetések voltak szabva a jövedelmek eltagadásá-
ra, nem ugyan a törvényben, hanem azon szabályok
ban, melyeket — a mennyire meg nem változtak — 
e törvény is helyben hagy. De hogy ezen szabá
lyok, ezen büntetések mennyire, mily nagy mérték
ben sikeretlenek voltak, mutatja az, hogy ezen 
büntetések daczára, mint az 1867. évből úgyszól
ván közkézen forgó pesti bevallási lajstromból 
kitűnik, iszonyú eltagadások, iszonyú csalások 

I történtek, és még sem tudjuk, hogy valaki e miatt 
érzékenyen megbüntettetett-e. 

Azon ember, a ki dohányt, sót csempész, sú
lyosan megbüntettetik ; azt hiszem, hogy a jöve
delem oly eltagadása és oly nevetségesen csekély 
összegben előadása, mint ezen lajstromokból ki
tűnik: épen oly csalás. (Helyeslés) 

Ennélfogva, t. ház, én az állam biztosságára 
és az emberek erkölcsi érzületének emelésére még 
azt sem tartom elégségesnek, mit a külön vélemény 
javasol: én szeretnék czélszerü módozatot kidol
goztatni arra nézve, mikép lehessen — legalább a 

mennyire emberileg lehet — rájönni az eltagadá-
sokra, és miképen bűnhődjék az, a ki becsületsza
váról, erkölcsi polgári kötelességéről annyira meg 
tud feledkezni. (Elénk helyeslés.) 

Maga a pénzügyminiszter úr is az eszmét, az 
elveket helyeseknek találta, s azt hiszem, nincs 
köztünk senki, ki a csalásnak bármily nemét és 
igy ezen nemét is pártfogása alá vegye. 

Belátom, hogy ily egészen jól kidolgo
zott czélszerü módozatnak megszavazása, életbe 
léptetése most, az idő rövidsége miatt alig lehető; 
de ha lehetetlen is, még akkor is inkább fogadom 
el e részben a valamit, mint az épen semmit, és 
inkább járulok azon módhoz, melyet a külön vé
lemény előadott, mint más ellenkező módhoz. 

És ha ezt a t. ház többsége nem fogadná el, 
még akkor is múlhatatlanul szükségesnek tarta
nám, hogy vagy magában e törvényjavaslatban 
vagy a ház határozatában kimondassák, hogy az 
országgyűlés ezen módokat csak azért nem alkal
mazza, mert az idő rövidsége nem engedi, nem 
pedig más okból, és kötelességévé teszi a minisz
tériumnak , hogy czélszerü módozatot dolgozzon 
ki és terjeszszen a ház elé; sőt megbiznám a minisz
tert azzal, hogy addig is, mig ezt előterjeszti 
— habár ez ezen ülésszak alatt nem lehető — addig 

l is, a mig lehetséges lesz, o maga, mint a végrehajtás 
I eszköze és mint azon tárczának minisztere, oly 
j módokat alkalmazzon, melyek által az eltagadá-
j sok meggátoltassanak. (Elénk helyeslés.) 

Addig is pedig, mig ez megtörténhetnék, 
i hozzájárulok a kisebbség véleményéhez. (Elénk 
\ helyeslés.) 
j B e s z e János : Deák Ferencz képviselő úr 
í után elállók a szólástól. 

E l n ö k : Nem tudom, az indítványozó kiván-
e jogával élni, hogy mint utolsó szólhasson a tárgy
hoz? 

G h y c z y K á l m á n : T, ház! Nem akarom a 
i tanácskozást hosszabbá tenni az által, hogy az 

érvekre is válaszoljak, melyek ellenem használtat
tak ; hanem az általam állított tények ellenében 
más tények állíttattak fel, s ezeknek valóságát, 
ha a tisztelt ház megengedi, szeretném constatálni, 
(Halljuk !) 

Kerkapoly barátom azt mondotta, hogy mért 
nem szólaltam fel az adókivetési bizottság mellett 
a házadó tárgyalásánál? Ezen ellenvetést csak 
annak tulajdonítom, hogy t. barátom akkor bi
zonyosan másfelé levén elfoglalva, jelen nem lehe
tett, midőn e tárgy szőnyegen forgott: mert én 
azon alkalommal is kiemeltem, hogy a házadó s 
jövedelmi adó között nagy különbség van. Ki
jelentettem, hogy egyátalában nem ellenzem, hogy 
a házadóról szóló törvénybe az adókivetési bi
zottság s a kisebbség által a jövedelmi adóra nézve 
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javasolt részletek felvétessenek; de hogy őszin
te legyek, nem akartam a vitatkozást azon térre 
vinni át, melyen a sikernek sokkal kisebb remé
nye mutatkozott, mint a mai napon a jövedelmi 
adó tárgyalásánál, hol a nagyobb óvatosság s a kér
déses intézkedés sokkal inkább szükséges, mint 
az adónak bármely neménél. 

A következetlenség vádját tehát részemről 
nem fogadhatom el. 

Az igaz, hogy a t. pénzügyminiszter úr is a 
ház elé terjesztett törvényjavaslatában adókivető 
bizottságot inditványozott, de ahhoz az elnökön ki-
vül még két tagot kívánt maga választani s igy 
az evidens többséget a pénzügyi közegeknek tu
lajdonba. A mi most mondatott részéről, hogy 
ezen választottainak önálló, független, a pénzügy-
gyei összeköttetésben nem levő egyéneknek kellett 
volna lenni, erről az általa beterjesztett törvény
javaslatban egy szó sem foglaltatik: ez a pénzügyi 
bizottság mostani javaslatában meg van emlitve, 
de az eredeti törvényjavaslatban nem volt. 

Pénzügyminiszter úr azt méltóztatott továbbá 
állítani, hogy a kisebbség minden adóhivatalra 
nézve egy adókivetési bizottságot ajánlott. Ez 
nincs ugy, mert a kisebbség azt javaslotta külön 
véleményének egyik szakaszában, hogy annyi adó
kivetési bizottság legyen, a mennyit a pénzügy
miniszter úr kivánand, s ezeknek működési kerü
letét szintén maga a pénzügyminiszter úr hatá
rozza meg, természetesen a körülmények szerint; 
s én egyátalában feleslegesnek is tartanám, hogy 
minden adóhivatal kerületében egy külön ily 
adókivető bizottság állíttassák fel; ha pedig a pénz
ügyminiszter úr azt mondja, hogy ez szükséges, 
mert sok panasz lesz, ezzel leginkább igazolja 
az ily adókivető bizottság felállításának szüksé
gét, mert ezzel maga elismeri, hogy az eddig szo
kásos eljárással a pénzügyi közegek működése oly 
igen sok panaszra adand alkalmat, hogy sok, ily 
adókivető bizottság felállítása fog szükségessé 
válni. Én részemről ezt nem tartom szükségesnek, 
s azt hiszem, hogy kevesebb bizottság is rövid idő 
alatt elvégezheti munkáját. 

Azok ellenében, a miket Angol- és Poroszor
szágról a kisebbségi véleményben felemlített pél
dákra nézve pénzügyminiszter úr mondott: állí
tásaimat jelenleg tüzetesen nem igazolhatom, a 
mennyiben ez adatok természetesen kezemnél nin
csenek ; de még is megemlitem és ismétlem állítá
saimat azon okból, hogy a kinek tetszik, a maga 
helyén utána nézhessen. 

Az angol rendszer szerint a jövedelmi adó
nak fö vezetése az úgynevezett lord tax commissio-
nerek kezében áll, független önálló férfiak kezében. 
Ezek nevezik ki az alsóbb tisztviselőket, kiket a 
t. pénzügyminiszter úr megnevezett. De ezen utób-

KÉPV. H. SAPLÓ. 1865/a- ix. 

biaknak működése ezen commissiónak felülvizs
gálatától függ, mely commissio igazitja ki az azok 
által netán elkövetett hibákat, és ez elvben meg
egyezik a kisebbség javaslatával, mely az előké
születeket és előintézkedéseket a pénzügyi köze
gekre bizza és csak az általok netán elkövetendő 
tévedések kiigazítását tartja fen az adókivető bi
zottságoknak. Nem mondtam soha és nem is mon
dom, hogy Poroszországban az osztályadő nem 
máskép kezeltetik, mint a jövedelmi adó j de a 
mi ott jövedelmi adónak neveztetik, az ugy kezel
tetik Poroszországban, mint a kisebbség vélemé
nyében van előterjesztve. Igazolta ezt pénzügy
miniszter űr is előadásában; csak egyet emelt k i : 
hogy ott ezen bizottságoknak elnöke pénzügyi 
közeg. Ez igaz, és én minden alkalommal kész len
nék elfogadni, hogy a vezetés a pénzügyi közegek 
kezébe tétessék oly bizottságokban, a melyeknek 
egy tagja sincs a pénzügyi közegekkel összeköt
tetésben, a melyek mind önálló független férfiak
ból állanak, és a melyekben az elnöknek csak akkor 
van szavazata, midőn ezen önálló férfiak véleménye 
egyenlőképen két felé oszlik. Ilyképen nem 
csak nem ellenzem, de bizonyos tekintetben jónak 
tartanám a porosz rendszer alkalmazását. 

Egyébiránt ezeket csaka tényállás constatálása 
végett emiitvén meg, továbbá is véleményemhez 
ragaszkodom. (Helyeslés.) 

Lónyay Menyhért pénzügyér.- Tisztelt 
barátom épen azon észrevételt tette, hogy előter
jesztett javaslatomban az foglaltatik, miszerint az 
adókivetési bizottságban a pénzügyi közegek 
többségben volnának. Javaslatom 18-dik szakasza 
ezeket mondja : „A bizottsági taggá választott 
vagy a pénzügyminisztérium által nevezett,ha ebbeli 
felhivását alapos ok nélkül elfogadni vonakodnék, 
ennyi és ennyi birsággal büntetendő." A 18-dik 
szakasz értelméből tehát világos, hogy miután a 
pénzügyminiszter saját tisztviselőiről rendelkezik, 
és igy azokra nézve a birság elrendelésének esete 
elő nem fordulhat: ezen javaslatomnak más ér
telme nem lehetett, mint az, hogy a hatóság által 
kinevezett két taghoz a pénzügyminisztérium által 
nevezendő két tag szintén önálló és független 
ferfiu legyen. Egyébiránt ezen szakasznak ezen 
értelmezését a pénzügyi bizottságban is előadtam. 

Csak ezt akartam megjegyezni a t. képviselő 
úr előadására. 

Egyébiránt, t. ház, épen mert adórendsze
rünkben a jövedelmi adó reformját a legfontosb-
nak tartom; mert óhajtanám a közérdek tekin
tetéből, hogy már ezen évben az e törvényjavaslat 
értelme szerinti kivetés alkalmaztassák ; és mert 
meggyőződésem szerint a kisebbség véleménye, 
mely előadatott, még sincs ugy formulázva, hogy 
azon esetre, ha azt a t. ház elfogadná, annak gya-

3 
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korlati kivitele ez évben lehetséges lenne: bátor 
vagyok a t. házhoz azon kérést intézni, méltóztas
sék a jövedelemadóról szóló törvényjavaslatot a 
pénzügyi bizottsághoz azon czélból visszautasítani, 
hogy az a jelen tanáeskodás alkalmával kifejlett 
nézeteket tekintetbe véve, mielőbb ujabb javasla
tot terjeszszen elő. (Atalános helyeslés.) 

E l n ö k : T. ház ! Három indítvány van előt
tünk: az egyik a pénzügyi bizottság jelentése, 
vagy is a szerkezet, melyre legelőször kell szavaz
nunk ; másik a kisebbség véleménye, melyet Grhy-
czy Kálmán több képviselőtársával adott be és 
többen pártoltak; a harmadik végre a pénzügymi
niszter urnák azon ajánlata, hog}^ ennek alapján uta
síttassák vissza a pénzügyi bizottsághoz e munká
lat, hogy azt uj formába öntve terjeszsze a ház elé. 
Első kérdés tehát az lenne: méltóztatnak-e elfo
gadni a szerkezetet ugy a mint van ? 

Deák Ferencz : Engedelmet kérek, a kér-
déshez akarok szólani. 

Beadatott egy törvényjavaslat a minisztérium 
által a központi bizottság némi észrevételeivel; en
nek ellenében beadatott agy kisebbségi vélemény. 
Mindenik megvitattatott. Ekkor maga a miniszter 
úr azt mondja, hogy jő lesz ezen egész kérdést — 
mivel egyik egyiket, másik másikat, némelyik rész 
pedig egyiket sem elégíti ki — újra visszaadni a 
pénzügyi bizottsághoz, hogy az a kifejlett vélemé
nyek és elvek szerint javasoljon uj módot. Ez 
ellen senki föl nem szólalt. Azt tartom tehát, hogy 
időnyerés tekintetéből és a dolog természetében 
fekszik, hogy a kérdés az lenne: elfogadja-e a ház 
a miniszter úr azon javaslatát, hogy ez a pénzügyi 
bizottsághoz utasíttassák ? (Helyeslés?) 

E l n ö k : Ha a t. ház parancsolja, igy teszem 
fel a kérdést. Mint elnök, nem mertem volna igy 
feltenni. 

Csanády Sándor: T. ház! Az én meggyő
ződésem szerint a t. elnök úr magát szigorúan a 
ház szabályaihoz tartotta, és mert alig van vala
kinek jogában idő közben a házszabályok ellenére 
a felteendő kérdés iránt nyilatkozni, óhajtom, hogy 
az elnök úr . . . {Elénk felkiáltások: Ez nem áll! 
A kérdéshez mindenki szólhat! Zaj.) 

E l n ö k : A kérdéshez szólni mindenkinek 
jogában van. A kérdéshez szólott Deák Ferencz 
képviselő rír is, és ha a ház elfogadja indítványát, 
{Elénk felkiáltások: Elfogadjuk!) s a ház a felett 
kíván szavazni: vajon a törvényjavaslat a minisz
ter úr előadása szerint visszautasittassék-e a pénz
ügyi bizottsághoz, hogy ez tekintettel a kifejlett 
nézetekre e javaslatot uj formába öntse ? felteszem 
a kérdést. (Helyeslés.) A kik pártolják, méltóztassa
nak felállni. (Megtörténik) A többség azt határozza, 
hogy ezen törvényjavaslat visszautasittassék a pénz
ügyi bizottsághoz, mely ujabb formát fog annak 

adni, tekintettel a jelen tanácskozás alkalmával 
kifejlett véleményekre. 

A mai napirend e szerint ki van merítve. 
Még csak egy jelentésem van. A házszabá

lyok azt mondják . . . (Zaj) Csendet kérek. Én 
vagyok arról felelős, hogy a tisztelt ház tanácskozá
sait rendesen tarthassa és kellő számmal legyenek 
jelen a képviselők. A ház szabályai azt mondják, 
hogy a kik hosszabb időre kívánnak eltávozni, 
engedelmet kérjenek a háztól, a kik pedig rövid 
időre kivannak eltávozni, jelentsék magokat az 
elnökségnél. Vajon az elnökség megtagadhatja-e 
e kérést vagy nem ? az a szabályokban nincs ki
mondva. A gyakorlat a szabályoknak határozat
lan kitételét ugy magyarázta, hogy a kik 8 napon 
tul nem maradnak -el, egyszerűen jelentették ma
gokat az elnökségnél, a kik pedig hosszabb időre 
kívántak távozni, erre a háztól kértek engedélyt. 
Már most 48 képviselő beteg és van távol enge-
délylyel, nem több; pedig a név szerinti szavazás 
mutatja, hogy a házban 100-nál többen hiányzanak. 
Én folytonosan ostromoltatom engedélyért, és 
mindazoknak, kik távozni akarnak, azt mondom, 
hogy részemről nem engedhetem meg; ámde a 
szabályok az elnökségnek az engedély jogát nem 
is tulajdonítják, az elnökség ezt csak tudomásul 
veheti. Tehát kérem a t. házat, hogy minden tag
jára erkölcsileg hasson oda, hogy ez alkalommal 
ne távozzék, mert ha csak 10 vagy 12 fog távozni 
a mostani rendes számból, a ház nem lesz határo
zatképes, és azon helyzetbe jön, hogy a legfon
tosabb dolgok elvégzésében gátoltatik. 

Besze J á n o s : Az országgyűlésnek határo
zatképesnek kell lenni: én tehát kívánnám, hogy 
mindazok, kik nem jelennek meg, az elnök által 
erre szólittassanak föl. T. ház! Majd minden me
gye küld ide levelet a képviselők itt nem léte 
miatt. Én azt kívánom, hogy az elnök azokat, 
(Zaj) kik engedelem nélkül távoztak . . . (Nagy 
zaj. Felkiáltások: Eláll!) Én azt kívánom, (Zaj. El
áll!) én azt indítványozom, (Nagy zaj) hogy azon 
képviselők, kik engedelem nélkül távoztak, elnöki 
levél által szólittassanak föl erkölcsi kötelességük 
teljesítésére. (Nagy zaj) Én határozatot kérek. (Zaj.) 
Én azt indítványozom, hogy miután a ház a kép
viselőknek, kötelességök teljesítése iránti számtalan 
fölhívásával mindent megtett, a mit tehetett, mind
amellett pedig 100-nál több képviselő engedelem 
nélkül távol van; ezdk miatt pedig a háznak nem 
szabad azon helyzetbe jucnia, hogy határozatképes 
ne legyen: tétessék az elnökségnek kötelességévé, 
hogy a távol lévő képviselőket levél utján sz ólitsa 
föl kötelességök teljesítésére. (Nagy zaj) 

BóniS S á m u e l : Én azt hiszem, mihelyt a 
ház kimondta, hogy tanácskozásait folytatni akarja, 
mihelyt ezt kimondta, akkor a háznak az elnököt 
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utasítani többé nem szükséges, minthogy az elnök j 
magától is gondoskodni fog, hogy a ház határo- ! 

z atképes legyen. (Zaj. Felkiáltások: Szavazzunk!) 
E l n ö k : Részemről nem fogom elmulasztani j 

mindent megtenni, mi a ház ebbeli akaratának tel- : 
jesitésére szolgál. (Helyeslés.) 

Holnap napirenden lesz a személyes kereseti 
adóról szóló törvényjavaslat, továbbá a közadók 
kivetése, befizetése, biztositása, behajtása és pénz
ügyi törvényszékek fölállítása iránti törvényjavas
lat. Az ülés 10 órakor kezdődik. 

Az ülés végződik cl. n. 1 V2 órakor. 

CCLX. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. július 11-dikén 

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

Tárgyai : A helyettes jegyzőkre történt szavazás eredménye kihirdettetik. Bethlen Gábor gr. és Manojlovics Emil sza
badságot kapnak. Kérvények és egyéb beadványok bemutatása. A házadó iránti törvényjavaslatba beigtatandó két uj szakasz bemu-
tattatik. A személyes kereseti adóról szóló törvényjavaslat tárgyalás alá vétetik s átalánosságban és részleteiben elfogadtatik. A köz
adók kivetése, befizetése, biztositása, behajtása s pénzügyi törvényszékek fölállítása iránti torvényjavaslat tárgyalás alá vételvén, áta
lánosságban elfogadtatik s részletes tárgyalása megkezdődik. 

A kormány részéről jelen vannak •' Lónyay 
Menyhért, Mikó Imre gr.; később Eötvös József b., 
Gorove István, Wenckheim Béla b. 

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

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A múlt ülés 
jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a július 
10-én tartóit ülés jegyzökönyvét.) 

Elnök : Ha a jegyzőkönyvre nincs észrevé
tel, az hitelesíttetik. 

A tegnapi szavazás eredménye fog kihir
dettetni. 

Csengery Imre jegyző : A két helyettes 
jegyzői állásra beadatott összesen 263 szavazat: 
ezek közül üres volt 2 ; Bujanovics Sándor kapott 
186, Paizs Andor 157 szavazatot, a többi szavaza
tok pedig igen szétágazólag több képviselő közt 
oszlottak meg. 

E l n ö k : E szerint Bujanovics Sándor és Paizs 
Andor helyettes jegyzőknek lőnek megválasztva. 
(Éljenzés.) Fölkérem a helyettes jegyző urakat, szí
veskedjenek helyeiket mindjárt elfoglalni. (Meg
történik.) 

A mai ülés jegyzökönyvét Csengery Imre 
jegyző' fogja jegyezni. 

Bemu atom az idő közben beérkezett iratokat. 
Bethlen Gábor gr. képviselő egészsége hely

reállítása tekintetéből 3 heti szabadságidőt kér. 

(Mozgás.) Fürdőbe kell mennie. Manojlovics Emil 
szintén beteges állapotban levén, távirati utón ha
tározatlan időre szabadságot kér. Mindkettőnek 
megadatik. 

Szabadka város közönsége e város több lako
sai által aláirt s Madarász József képviselő által az 
1867-iki közösügyi vivmányok iránti elégedetlen
séget kijelentő s beadott kérvény ellen tiltakozását 
és az országgyűlés minden eddigi eljárása iránti 
megelégedését kéri kijelentetni. A kérvényi bizott
sághoz tétetik át. 

Torna megye közönsége a hadsereg nemzeti 
alapon szervezése és a honvédelmi rendszer tör
vényhozás utján megállapítása iránt Abauj megye 
részéről benyújtott felterjesztést pártoltatni kéri. 
A honvédelmi rendszer kidolgozása végett kikül
dött bizottságnak kiadatik. 

Kleiny született Kukura Janka s leánya Róza 
szepesmegyei tepliczközségi lakosok a község bí
rája által rajtok elkövetett méltatlan s tetemes 
bántalmazásért elégtételt kérnek. 

Kuna Mihály szepesmegyei letánfalvaközségi 
telkes gazda az elhalt kiskorú János fia után visz-
szamaradt anyai ősi és szerzeményi vagyonból járó 
köteles rész kiadatását kéri. 

Mindezek a kérvényi bizottsághoz tétetnek át. 
Van még szerencsém bemutatni a kérvényi 

bizottság lajstromát a bevégzett tárgyakra nézve. 




