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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. 
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Ha majd a t. háznak ideje lesz, fölvehetjük; addig 
a ház asztalán marad. 

Napirenden lévő tárgy a házadó iránti tör
vénynek végleges megszavaíása. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter. 
T. ház! Azon kérést vagyok bátor a t. házhoz in
tézni, hogy ezen törvényjavaslatnak harmadszori 
megszavazását méltóztassanak hétfőre kitűzni, 
minthogy a bélyeg- s illetékekről szóló törvényja
vaslat tárgyalása alkalmával, ott a 7-dik s 8-dik 
szakaszok kihagyatván, azzal méltóztattak engem 
megbízni, hogy a házadóra nézve azon százalék
tétel iránt, mely szerint a házak legkisebb értéke 
felveendő az illeték megszabásánál, formulázott 
javaslatot terjeszszek elő. Bocsánatot kérek, hogy 
ezt a tárgyalás alkalmával nem tettem; kötelessé
gemnek ismerem, most megtenni. Ennélfogva a 
12-dik szakasz után, a következő szerkezetet va
gyok bátor mint ujabb 13-ik és 14-ik szakaszokat 
indítványozni. (Halljuk!) Megjegyzem, hogy ezen 
szakaszok mindkettejének szerkezete ugyanaz, mint 
a mely be volt terjesztve a pénzügyi, illetőleg a 
központi bizottság által, csupán csak a százaléki 
tételek különböznek, melyeket lesz szerencsém 
indokolni. (Halljuk ! Olvassa:) 

„ 13-dik szakasz. Azon eddigi szabály, mely
nélfogva az illetékek megszabásánál a házbéradó-
cak alávetést ingatlanok értéke rendszerint nem 
vétethetik a házbéradó százszoros összegénél ki
sebb összegben, akkép módosittatik, hogy a ház
béradó alá tartozó ingatlanoknál az állami adónak 
és földtehermentesitési járuléknak együttvéve Buda-
Pesten ötvenszeres, más városokban hatvanszoros 
összege tekintendő legkisebb értéknek. 

„14-dik szakasz. A házosztályadó alá tartozó 
éjmleteknél az adó mérve a bélyeg- SÍ illetékekről 
szóló 1868-dik évi t.-czikk 5-dik szakaszában emii
tett esetekben szolgál csak az épületek értékének 
meghatározása alapjául, és az ilyen esetekben az 
összes házosztály adónak, a földtehermentesitési pót
lékot is behszámitva, hatvanszoros összegének 
felel meg.* 

Eddig a házbéradónál az államadó, illetőleg 
gyökadó, melynek százszoros tétele vétetett fel az 
egész érték megállapításánál, tett 12 százalékot, és 
Pestre az elfogadott törvényjavaslat értelme sze
rint a pótlékok hosszú számítása után tesz az ösz-
szes házbéradó 24%-ot; miután pedig 12 : 24-hez 
ugy áll, mint 50 : 100-hoz, a most javasolt számok 
valósággal ugyan azon tételt fejezik ki, mely az 
eddigi gyakorlat szerint volt érvényben. Továbbá 
azon városoknál, hol a házbéradó be van hozva, 
meg van állapítva a 20' / , a jövedelem után, és mi
után ezeknél is eddig 12% vétetett fel, s miután 
12 ugy áll a 20-hoz, mint 100-hoz a 60, tehát 
ezen számok felelnek meg a törvény értei mének. 

Kellene még egy másik osztályt is felállítani 
azon városok- és helységekre nézve, hol a házb ér-
adó 16%-kai vétetett fel, hanem azt tartom, t. ház, 
hogy miután ugy is minimális tételek megálla
pításáról van szó, azon helyekre nézve, melyek 
nem 20, de 16%-kal vannak megadóztatva, ugy 
hiszem, felesleges egy ujabb százalék megálla
pítása. A százalék tenne 75-öt, miután 12 ugy 
áll 16-hoz, mint 100 áll 75-höz. Nézetem szerint 
elegendő', ha megtartjuk ezen házbéradó alá vetett 
tételeknél a 75 helyett a 60-at. 

A mi illeti azon értékek illetékmegsza
bását, melyekre nézve a bélyeg és illetéktör
vény 5. szakasza kedvezést foglal magában, ugy 
hiszem, ott is, mint az általam indítványozott szer
kezet mutatja, czélszerü lesz a 60 százalékot 
megállapítani, mi bizonyára nem terhes, miután 
ha tekintetbe veszszük, hogy egy szobából álló kis 
ház 60 kr. adót fizet, és miután 60-szor 60 kraj-
czár 36 forintot tesz : 36 forint bizonyára nem tulter-
hes. Egyébiránt ugyanazon törvény rendeli, hogy a 
ki az ily mérték szerinti kiszabás által magát ter
helve érzi, az illető háznak megbecslését ugy is 
követelheti. 

Ennélfogva ezen formulázott szakaszokat van 
szerencsém benyújtani, és miután, ha a t. hág 
elfogadni méltóztatik, akkora harmadik megszava
zás ugy sem történhetik meg ma: az elfogadás 
esetében legczélszerübb lenne nézetem szerint, ha 
a törvényjavaslat végleg hétfőn szavaztatnék meg. 

E l n ö k : Annyi igaz, hogy határozat levén, 
hogy a pénzügyminiszter űr ezen kiszámítás meg
tételére a t. ház által megbízatott, és így en nek 
a törvénybe be kell igtattatni: a harmadik felol
vasás e szerint most lehetetlen: méltóztassanak te
hát abba beleegyezni, hogy ez hétfőn történjék 
meg. 

Most a pénzügyminiszter által eló'terjeszte tt 
szöveget méltóztassanak meghallgatni. 

Csengery Imre jegyző (felolvassa.) 
Zsedényi E d e : Talán jó volnae szerkezetet 

a pénzügyi bizottsághoz utasítani, melynek ugy 
is jelentést kell tennie a jövedelemadóról, tehát jó 
volna, ha e tekintetben is véleményt mondana. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: A száza-
lékolás meg van állapítva, és a százalékolási szá
mítás alapján az aritmethikai arányt bátor vol
tam elősorolni, szem előtt tartván, hogy t. i. ha
sonló mérvben áílapittassék meg, miután 12 a 24-
hez ugy áll, mint 50 a 100-hoz, valamint a másik
nál 12 a 20-hoz ugy áll, mint 60 a 100-hoz. Ez 
igen egyszerű dolog és talán azonnal lehetne tár
gyalni. 

Ghyczy Ignácz : U g y gondolnám, jó volna 
előbb kinyomatni a bemutatott szerkezetet, mert 
egyszeri olvasásra mi, kik távolabb vagyunk, alig 
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vagyunk képesek azt érteni, és a harmadik felol
vasás előtt, ugy fordulván a dolog, lehetne még 
hozzászólani. Azért kérném a kinyomatást. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : Ha a t. ház kívánja, ki fog nyomatni. 
D a p s y VílmOS : T. ház ! Választó kerüle

temhez tartozó, sőt választó Kerületemnek épen szék
helyét tevő Rima-Szombat városa tanácsának és 
közgyűlésének megbizásából van szerencsém a t. 
ház asztalára a jelen nyilatkozatot letenni, egyszer
smind a t. ház figyelmébe ajánlani. Tartalma ezen 
nyilatkozatnak az, hogy a nyilatkozó közgyűlés 
a Madarász József képviselő úr által folyó évi jú
nius 4-dikén beadott ismeretes petitio tartalmát, 
mint időszerűtlen izgatást, határozottan kárhoztatja; 
egyszersmind pedig constatálja azt, hogy az itt 
Pesten készült, innen Rima-Szombatba küldetett, 
majd 39 névaláírással onnan ide visszaszármaz
tatott kérvényt aláírók legnagyobb része — igen 
kevés kivételkl — nem is választóképes; consta
tálja azt, hogy azok. a kik ezen kérvényt aláirtak, 
olyanok, a kik még csak mesterségüket sem foly
tatják; végre constatálja azt, hogy midőn Rima-
Szombat városának lakosai 17,257 frt egyenes 
adóval vannak megróva, akkor a kérvényt aláírók 
csak 100 egynehány forinttal járulnak ez összeg
hez. (Felkiáltások a szélső balon: Az mindegy!) E 
nyilatkozatnak rövid tartalmát elmondván, azon 
kéréssel teszem le a ház asztalára: méltóztassanak 
azt a kérvényi bizottsághoz utasítani, hogy midőn 
véleményét amaz ismeretes petitióra beadja, ezt 
is figyelemmel kisérje. (Helyeslés!) 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz tétetik át. 
Csanády Sándor: T. ház! Én azt hiszem, 

a kérvényi bizottsághoz csak is valódi kérvények 
utasithatók és az egyes nyilatkozatokat nézetem 
szerint nem lehet oda utasítani. Mint nyilatkozatot 
tudomásul veheti a ház, de a kérvényi bizottsághoz 
nem teheti át. (Helyeslés a szélső balon) 

E l n ö k : Méltóztatnak a határozatnál megma
radni? (Jobbról: Megmaradunk!) 

Csiky Sándor: T. ház! Én azon vélemény
ben vagyok, hogy ha azon irat, melyet Dapsy 
képviselő úr beadott, nyilatkozat, ez esetben még 
nem történt a házban, hogy itt valami nyilat
kozat tárgyalás vagy tudomásvétel végett is el
fogadtatott volna. Vagy kérvénynek kellett itt 
lenni, s akkor természetesen a kérvényi bizottság
hoz utasittatik; de ha nem kérvény, mint nyilat
kozatot tudomásul sem veheti a ház, hanem egy
szerűen visszaadhatja. Hírlapba való ez, nem or
szággyűlés elé. 

E l n ö k : Az eddigi gyakorlat szerint több ily 
nyilatkozat utasíttatott a kérvényi bizottsághoz; 
tehát ez is oda utasitható. (Helyeslés.) 

BÓniS S á m u e l : T. ház! Ha ezen nyilatko- I 

zat nem vonatkoznék egy a kérvényi bizottsághoz 
utasított kérvényre, akkor igen természetesen nem 
volna helyén azt a kérvényi bizottsághoz utasí
tani ; de mivel ezen nyilatkozat oly kérvényre vo
natkozik, mely már a kérvényi bizottsághoz uta
síttatott, természetes, hogy ennek is azzal együtt 
kell tárgyaltatni. (Helyeslés.) 

S i m o n y i E r n ő : T. ház ! A ház szabályai azt 
mondják, hogy kérvényt beadni minden embernek 
szabad, arról azonban, hogy nyilatkozatot beadni 
szabad legyen, sem a házszabályokban, sem a tör
vényekben emlités nincs. A mi ezen nyilatkozatot 
illeti, ez tökéletesen alkotmányellenes nyilatkozat. 
(DerüPség.) Ezen nyilatkozat arról panaszkodik, 
hogy Magyarországban vannak olyan honpolgá
rok, a kik kérvényezési jogukkal élni merészelnek 
a városi tanács, vagy nem tudom kinek meghall
gatása, beleegyezése vagy engedelme nélkül. Ri
ma-Szombat városában ha csak egy ember is van, 
a kinek tetszik a képviselőházhoz kérvényt be
adni, törvényes joga van ehhez; a többiek vala
mennyien összeülvén, másellenkérvénytadhatnak 
b e ; de az iránt panaszt beadni, hogy valaki bizo
nyos tárgyban engedelmök nélkül a kérvényezés 
jogával élt: ez, azt hiszem, helytelen tett. En azt 
hiszem, hogy Rima-Szombat városa ezen nyilatko
zatot a hírlapok utján közzé teheti, de az ország
gyűléshez nem intézheti. (Helyeslés a szélső bal fe
löl. Jobbról: Menjünk tovább !) 

E l n ö k : Addig nem mehetünk tovább, míg e 
tárgyban nem határoztunk. Méltóztasssanak hatá
rozni, hogy ki fog-e ez a kérvényi bizottságnak 
adatni vagy nem ? (Kiadatik!) Méltóztassanak fel-
állani, a kik a kérvényi bizottság-nak kívánják ki
adatni. (Megtörténik.) Tehát a kérvényi bizottság
nak fog kiadatni. 

Napirenden van a személyes kereseti adóról 
szóló törvényjavaslat átalános tárgyalása, 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa a személyes 
kereseti adóról szóló törvényjavaslatot1). 

Kethelyi József előadó (olvassa a központi 
bizottság előterjesztéséi11). 

E l n ö k : Nem levén senki szólásra feljegyez
ve, kérdem: méltóztatnak-e a törvényjavaslatot 
átalában a részletes tárgyalás alapjául elfogadni ? 
(Elfogadjuk!) Egyhangúlag elfogadtatván átalá-
nosságban, következik a részletes tárgyalás. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa a törvény
javaslat czimét.) 

E l n ö k : Nincs a ezimre nézve észrevétel ? 
(Elfogadjuk!) Tehát a czim elfogadtatik. 

Csengery Imre jegyző (olvassa az i-sö 
szakaszt.) 

*) Lásd az Irományok 25l-ik azámának IV-ik mellékletét. 
2) Lásd aa Irományok 273-ik száminak IV ik részét. 
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HOSSZÚ József: lT. ház! A tárgyalás alatt 
levő törvényjavaslat 1-ső szakasza oly adónemet 
tartalmaz Erdélyre nézve, mely a világon sehol 
sem fizettetik, értem a személyes keresetadónak 
keresztelt fejadót, vagyoni és legelési dijt. A nép 
egyátalában ellenszenvvel viseltetik az adók irá
nyában ; de a föld-, ház- és jövedelemadót örömmel 
fizeti, mert tudja, hogy ez adókat azért kell fizetni, 
mert földje, mert háza és jövedelme van ; de a fej
adót gyűlöli, mert látja, hogy ezt csak azért kell 
fizetnie, mert él, és mert szivja a levegőt, melyet a 
természet ingyen adott neki. Ezen gyűlöletes adót 
tovább is fentartani nem egyéb, mint a nép gyűlö
letét fokozni; nem egyéb, mint a kormányt és 
képviselőházat a nép gyűlöletének kitenni. Azért 
én ez adó elfogadása ellen vagyok, és pedig azért, 
mert ezen adó kirovásánál nem vétetvén tekintet
be a gazdagság és szegénység, nem a dologké
pesség és dologtehetetlenség , a szegényebb sor-
suakra oly terhet ró , melyet elviselni képte
lenek. Teszem azért, mert igazságtalannak tar
tom, miután azon földbirtokosokat, kik 28 frt 35 
kr földadót fizetnek, 29%-nyi adóval terheli meg 
akkor, midőn a leggazdagabbakat ezen áldozattól 
megkíméli. 

Engedje meg a t. ház állitásom bebizonyí
tására a következő száraz tényeket felhoznom. 

Erdélyben a személyes kereseti adónak há
rom neme van: első a fejadó, a második a vagyon-
növekvési dij . a harmadik a legeltetési díj. 

A fejadónak újból négy tétele van. 
Első a polgári dij, melyet fizetnek a szab. 

kir. városok polgárai, és mely tesz 3 frt 54 krtól 
kezdve egész 18 frt 58% krig a pótlékkal együtt. 
Hogy mily terhes ez és mily igazságtalanul terheli 
az adózókat ezen adónem, reménylem, a szab. kir. 
városok képviselői elő fogják adni. 

A fejdónak második tétele a szabadosi dij (taxa 
libertinalis.) Ezt tartoznak fizetni Erdélynek azon la
kói, kik mezővárosokban és helységekben laknak és 
földadót fizetnek. Ez különbség nélkül arra. ha va
lakinek 50 vagy 60,000 holdnyi, vagy pedig egy 
talpalatnyi birtok i van, tesz 5 frt 31 krt. Ez. 
uraim, leginkább terheli azon 1848 előtti nemes és 
szabad székelyeket, kiknek nincs más birtokuk, 
mint a belső telek, mely alig ér 50—60 frtot, 
s még is kénytelenek 5 frt 31 krt fizetni ; de még 
inkább sújtja azon apát, kinek 3—4 nagykorú fia 
van, mert ezek is kötelesek levén fizetni egyenkint 
az 5 frt 31 krt. ugyanegy családtól ezen czim 
alatt 26 frt 55 kr. fizettetik akkor, midőn egész 
fekvő vagyonuk nem ér többet 50—60frtnál, ak
kor, midőn föld- és házadójok alig teszen 90 krt. 

A fejadőnak harmadik tétele a zsellérdij. 
Ezt fizetik a zsellérek, fizetik a napszámosok és 
cselédek. Ez tesz 3 frt 54 krt. Ha tekintet

be veszszük, hogy, rendkívüli időket kivéve, 
egy napszámos átalán véve évenkint nem ke
reshet többet 36 frt 50 krnál , a miből kell 
élelmezni és ruházni családját, nagyon terhes az 
államnak 3 frt 54 krt fizetnie. A cselédségnek évi 
fizetése nem több mint 15 frt; ebből élelmezi és 
ruházza családját. Kérdem, fizetheti-e a 3 frt 54 
kr fejadót'? Nem, és megint nem. A czigányok, 
kik föld alatt laknak, mint a troglodyták, és kik
nek egész vagyona, minthogy csak rongyból áll, 
nem ér többet 1 írtnál, az államnak 1 frt 77 krt 
kell hogy fizessenek. Igazságos-e ez ? 

A fejadó negyedik tétele a védelmi őij 
(taxa protectionalis). Ezt fizetik a dologtehetetle-
nek, a nj^ornorékok, fizetik a vakok. Hogy mily 
terhes ezen adó, kitetszik a következekből: ezen em
berek gyermekeiknek semmi vagyont sem adtak, 
és ők még is, a mellett, hogy véres verejtékkel 
szerzett kenyérből, kegyelemből tartják szülői
ket, azon felül még a 35 kr véddijt is tartoz
nak az államnak megfizetni. Ha ebben igazság 
van , akkor nincs igazságtalanság a világon. 
S még mily nehezen jut a nyomorék az ily 
protectióhoz : méltóztassék a t. ház a következők
ből meggyőződni. Megkívántatik legelőször egy 
falusbirói bizonyitványnyal kimutatni, hogy sem
mi néven nevezendő vagyonnal nem bír; ezzel el 
kell menni a szolgabirólioz hitelesítés végett; az 
így hitelesített bizonyitványnyal el kell menni az 
orvoshoz, hogy az dologtehetetlenségi bizonyít
ványt adjon; és csak is ennek következtében jut
hat oda a nyomorék ember, hogy fia, ki őt ke
gyelemből tartja, az államnak 35 krt fizethessen. 

A személyes kereseti adó 2-dik neme a va
gy onnövekvési dij. Ezt, ugy hiszem, sehol a vilá
gon nem fizetik, csak Erdélyben, és fizetik azok, 
kiknek földadója 6 írt 30 krtól 28 frt 35 krig fel 
megy, még pedig ugy, hogy a kinek 6 frt 30 
krnyi földadója van, vagyoni növekvés czime alatt 
fizet 90 krt, kinek 9 frt, 45 krnyi földadója van, 
fizet 1 frt 85 krt, és igy tovább ugy, hogy akinek 
28 frt 30 krra menő földadója van, ezen czimen 
7 frt 43 krt, tehát földadójának épen 29%-át fizeti. 
Elismerem a kormány jogát, hogy épen annyi 
adót rójon az adózókra, mennyire szüksége van 
költségei fedezésére; de azt, hogy a közép osztályt 
földadójának 20°/0-ával sújtsa akkor, midőn a kis 
birtokost ettől megkíméli, a nagy birtokost pedig 
aránylag csekély mértékben terheli, jogosnak el 
nem ismerhetem és nem helyeselhetem. 

Harmadik neme a személyes kereseti adónak 
a legelő-díj (taxa opilionum). Ezt fizetik Erdély
nek azon lakosai, kik lovaikat, szarvasmarháikat 
és juhaikat Oláhországban legeltetik. Ezen adó
nemnek 1855-ig értelme volt, mert addig az or-
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-szagban legeltetett marháktól is fizettettett ezen 
adónem; de most, midőn az Erdélyben legeltetett 
marháktól ilyen adó nem fizettetik, ezen adónem-

; n ek semmi értelme sincsen; sőt azt kell monda
nom, hogy ez a marháikat külföldön legeltetőkre 
nézve kétszeresen igazságtalan: 1 -szőr,mertolyan

étól fizetnek adót, mitől a hazában fizetni nem kel l ; 
^ igazságtalan 2-szor, mert a kormány az adózók
nak személy- és vagyonbiztosságot kell hogy 
nyújtson, s azoknak,kik külföldön legeltetik marhái
kat, ezt nem nyújthatja , hanem ők ezt drága pén
zen szerzik meg, Oláhországban is adót fizetve. 
Tehát ugyanazon egy tárgytól kétszer vannak 
megróva; és ez nem csekély : mert mig a mi kor
mányunknak a szarvasmarha darabjáért a pótadó
val együtt 35 krt kell fizetni, addig a másik kor
mánynak fizetnek 60 krt, és midőn a juhokért ná
lunk darabonkint 5 krt fizetnek, az oláhországi kor
mánynak 13 V2 krt kell fizetniök. 

Ezen adózás, uraim, nem is viszonyos : mert 
ha egy magyarországi polgár kiköltözik az ország
ból és magával száz ezereket viszen, a kereseti és 
jövedelmi adót az ottani kormánynak fizeti meg a 
nélkül, hogy a magyar kormánynak is fizetne. Ez 
így levén, kérdem: méltányos- e az, hogy a kik 
nem pénzben, hanem szarvasmarhában viszik ki 
az országból vagyonukat, hogy azok kétszeres adót 
fizessenek? U g y hiszem, hogy nem. 

De méltóztassanak tekintetbe venni azon kel
lemetlenséget és kiadásokat, melyekkel ezen adó 
össze van kötve. Elvül ki van mondva, hogy min
den évben egyszer a kivitt marhákat ugyanazon 
szorosnál, a melyen kimentek, kell bemutatni, 
hogy ott megszámláltathassanak. Ha e marhák 
legelője a szoros közelében volna, akkor természe
tesen az uj megszámlálás nagyon könnyű volna; 
de miután ők a Fekete tenger mellett legeltetik 
marhájokat, minden 4-dik évben 60—70, sőt 100 
mértföldnyi utat kell hogy tegyenek a szorosig, 
miáltal mennyi kiadás okoztatik ezen embereknek, 
mennyi marhájok hull el az útban, azt hiszem, 
minden gazdaember fel tudja fogni; esetet tudok, 
hogy 450 ezer darab juhból 100 ezer darab hullott 
el egy ilyen útban; a kár a juhászemberre nézve 
kipótolhatlan és a kormánynak mit sem használ. 

Ezekből, ugy hiszem, a t. ház meggyőződhe
tett , miszerint az erdélyi személyes kereseti 
adónak ezen három neme nem csak igazságtalan, 
de aránytalan is; hogy pedig arról meggyőződ
hessék, hogy a személyes kereseti adó sokkal in
kább sújtja Erdélyt, mint Magyarországot, bátor 
vagyok egy statistikai adatot felhozni. 

Erdélynek 2 millió lakosa van, a 2 millió e 
czim alatt fizet 1.500,000 frtot, tehát fejenkint 75 
kr t ; Magyarország, Horvát- és Tótországnak 13 
millió lakosa van, ezek ezen czim alatt fizetnek 

5 millió L> 00,000 frtot, tehát fejenkint 45 krt,- kö
vetkezőleg az erdélyi embereknek a feje 30 krral 
drágább, mint a magyarországiaké. 

Ezekből kiindulva, és különös súlyt fektetve a' 
pénzügyminiszter úr által folyó évi június hó 19-én 
a sóadó tárgyában mondott beszédnek azon téte
lére : „Erdélyben fenáll egy nevezetes adó. mely 
nem a vagyonosabb osztályt, hanem épen a sze
gényebbet terheli , aránylag súlyosabban . mint 
Magyarországban, és ez a személyadó;* különös 
súlyt fektetve a pénzügyi bizottságnak azon elvére, 
miszerint a pénzügyi bizottság a só ára megállapitá-
s-ánál azon szempontból indult ki, hogy a teher
hordás egyenlőségének elve, a mennyire lehet. 
már most keresztülvitessék: semmi sincs természe
tesebb, mint a pénzügyminiszter úr által elismert 
aránytalanság eltörlését, semmi sincs természete
sebb, mint a pénzügyi bizottság által kimondott 
teherhordás egyenlősitési elvének keresztülvitelét, 
következőleg a Magyarországban létező személyes 
kereseti adón.k Erdélyre való rögtöni kiterjeszté
sét indítványozni. 

Ennélfogva bátorkodom következő módosít-
ványt a ház asztalára letenni. {Olvassa): „A szemé
lyes kereseti adóról szóló törvényjavaslat első sza
kaszának ezen szavai után : „azon különbséggel"' 
tétessenek e következő szavak : „Erdélyre nézve 
az eddigi fej-, vagyoni növekvési, legeltetési di
jak eltörültetnek, és helyökbe a magyarországi 
személyes kereseti adó lép életbe." 

Gál JánOS: T. ház! Tökéletesen igaza van 
t. barátom Hosszú Józsefnek azon indokaiban, me
lyeket az erdélyi fejadó igazságtalan voltára néz
ve fölhoz >tt, habár számítására lehetne is némi 
észrevételem, mert péld. hogy egy 5 tagból álló 
család egész évre csak 36 frtot keresne, és 36 írt
ból egy egész esztendőben megélhetne, azt, ugy 
gondolom. mindnyájan lehetetlenségnek tartjuk. 
De bár ő ilyen számítást tett, még is azoknak he
lyességét elismerem, a miket az erdélyi fejadó 
ellen fölhozott. 

A különbség a központi bizottságnak véle
kedése és Hosszú József képviselőtársam véle
kedése közt az, hogy a központi bizottság kimon
dotta azt, hogy 1869-diki elsőjanuárban kezdődőleg 
Erdélyben a fejadó megszüntettessék, a t. pénz
ügyminiszter úr pedig javaslatát adjon be az iránt, 
hogy ezen adónem miképen legyen nélkülözhe
tő ; az ő vélekedése pedig arra megy ki, hogy a 
fejadó már most szüntettessék meg. Számítást is 
tett, hogy az erdélyi fejadónak megszüntetése után 
mi lesz azon hiány, mely ha ezen adónem a ma
gyarországi személyes kereseti adóval váltatnék 
fel, magát kiütné. Ugyanis mikor ő azt méltózta
tott mondani, hogy az erdélyi fejadónál fogva 30 
krral fizetnek Erdély lakói többet, mint a mennyit 
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fizetnek személyes kereseti adó fejében Magyaror
szágban : ha ezen 30 krajczár hiányt Erdély két 
millió lakóinak számával sokszorozzuk, hatszáz
ezer frt különbség fogja magát kiütni. 

De midőn ezen rögtöni megszüntetést indít
ványozza tisztelt képviselőtársam, bátor vagyok 
figyelmeztetni, vigyázzon és legyen óvatos ezen 
óhajtásában — mert mint én, ugy ő is képviselői va
gyunk igen sok szegény földbirtokosnak — nehogy 
a mit egyik kézzel láttatunk ezeknek adni és ter
heiken könnyiteni, másik kezünkkel még súlyosabb 
terhet tegyünk reájok földadójuk emelésével. 

Jól tudjuk, hogy Erdélyben a föld mily ke
veset hoz; jól tudjuk, hogy a földbirtokos osztály 
mily Ínséggel küzd ;jól tudjuk, hogyan keletkezett 
azon földadókataster Erdélyben; tudjuk azt is, 
hogy midőn Erdélyben a földadókatastert behoz
ták, vezérelve az volt az akkori kormánynak, mi
nél többre tenni, ha lehet, Erdélyben a földbirtok 
jövedelmét, hogy ennek súlya alatt a földbirtokos 
osztály, mely az akkori kormányi tendentiáknak 
útjában állott, tönkre silányuljon; tudjuk végre, 
hogy miután visszavétetett azon kataster, maga a 
bécsi kormány is megijedt, hogy Erdélyben minő 
módon számíttatott ki a föld jövedelme, és minő 
teher üti ki magát, ha arra a 16°/0 adózást rója ki. 
Az erdélyi földadót tehát a 16 %-ról leszállította 
10°/o"raj de mivel mégis különbség mutatkozott 
a kiszámitott bevételre nézve, rárótta Erdély 
lakóira az igazságtalan fejadót. 1865-ben szállott 
valamit alá. A reichsrath elé vitetett ezen kérdés 
azon erdélyi urak által, a kiknek tetszett a bécsi 
reiehsrathban megjelenni, és maga a bécsi reichsrath 
is valamivel leebb bocsátotta in remunerationem 
fatigiorum. Megvan tehát jelenleg Erdélyben ugy, 
a mint a bécsi reichsrath lebocsátotta. 

De ha ezen 600.000 frtnyi különbséget most 
a földbirtokra a mostani erdélyi kataster szerint 
ráteszszük, ellenére azon törvénynek, melyet a ház 
néhány nappal ezelőtt megszavazott: akkor igenis a 
mit egyik kézzel adtunk Erdélynek, a másik kéz
zel egy szerencsétlen kataster nyomán ismét rá
rójuk elhordozhatlanul Erdélynek földbirtokosaira, 
s a teher marad ugy a mint volt, sőt súly osbittatik. 

Vannak más módok, melyek által ezen igaz
ságtalan fejadót meg lehet szüntetni, és a melyek 
által nem azon szegény birtokos osztály fog súj
tatni , hanem azon sok adóeltagadás fog világos
ságra hozatni, mely különösen a jövedelmi adó 
tekintetében Erdélyben megrögzött. 

Hiteles adatokkal birok, hogy ezelőtt tiz évvel 
mi volt Erdélyben a jövedelmi adó. 1857-ben az 
akkori 5% adóztatási kulcs szerint 203,298 frtot 
tett egész Erdélynek jövedelmi adója pótlékok 
nélkül. Most nézzük a pénzügyminiszter úr által 
1868 ra Erdélyből remélt jövedelmi adót, és ezt 

illetőleg már nem 5 , hanem 10% -ék szerint van 
Erdély jövedelmi adója a pénzügyminiszter úr 
előterjesztésébe beigtatva. A földtehermentesitési 
kamatszelvények adóját ide nem számithatom, 
mert 1857-ben azok szintén nem számíttattak oda, 
ugyanis akkor nem voltak még Erdélyben kiadva 
földtehermentesitési papírok. Tehát ezen 10% sze
rint, 422,230 forintot számitott Erdély jövedelmi 
adójaképen Erdélyre a t. pénzügyminiszter úr 
1868-ra; reducáljuk ezt 5 százalékra, mert 1857-
ben is öt százalék fizettetett, ez tesz 211,115 frtot; 
következőleg a jövedelemadó Erdélyben ugy k ;-
zeltetett és most is ugy kezeltetik, hogy a különb
ség tiz esztendő eltelése után is csak 2,817 forint, 
ez pedig megfelel 56,340 forintnyi jövedelmi több
letnek, melylyel t. i. 1857-től fogva 1868-ig tenne 
többet Erdély azon összes jövedelme, mely a jöve
delmi adó tárgyát teszi, daczára annak, hogy váro
sainkban majdnem két annyira emelkedett azóta a 
kiskereskedő boltok száma, és alig van falu, hol 
kiskereskedés ne nyittatott volna. 

Ezeket bátor vagyok azon statistikai ada
tokhoz mellékelni Erdélyt illetőleg , melyeket 
Nyáry Pál t. képviselőtársam tegnap előhozni mél
tóztatott Pestre nézve, annak bebizonyítására, minő 
módjaik voltak azoknak, kik a jövedelemadó fizeté
sére kötelesek, a valóságban az ezen czim alatti 
adót megrövidíthetni. 

Ha még felveszszük, hogy Erdélynek jöve
delmi adóját, egyes tételeiben vizsgálva, még ezen 
kis összegnek is legalább két harmadát fizetik a 
földbirtokosok birtokaikon levő malmaik és kocs
máik jövedelmei u tán , tulaj donképen nagyon 
csekélyre reducálhatók azon jövedelmi adók, me
lyeket Erdélyben fizetnek azok, kiknek az tulajdon-
képeni terhe. Következőleg önként kitűnik, hogy 
az adózás ezen nemében az eltagadások lehető 
megszüntetésével tetemes mennyiség fogja ki
ütni magát. Már most, ha ily szembeszökő adatok 
mellett is azon 600,000 forintot, mely a fejadó 
megszűnésével magát kiütné, azokra tennők, kik
nek terhes fejadóját megszüntetni ígéri, szép, 
igen helyes és igen jó , de kik földadójokat már is 
alig bírják hordozni: ezt én részemről épen azért, 
mivel a földbirtok és a földet bírók szegény osz
tálya terheinek könnyebbségét kivánom , szeren
csétlen intézkedésnek tartanám. 

Ugyanazért, miután látjuk, hogy a jövedelmi 
adóból csalhatlanul többnek kell bejönni helyes 
kivetés alapján , mint az jelenleg számíttatott, ezt 
tekintsük egyik alapnak a végre, hogy a fejadó 
Erdélyben megszüntettessék. 

De egy igazságtalan adónem megszünteté
sére nem az az egyetlen mód, hogy helyet
te minden más czélszerübb államjövedelem té-

I tessék, hanem az i s , ha az ok nélküli vagy 
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aránytalan államköltségek megszüntettetnek. Ha 
megvizsgáljuk azon költségeket, melyek Erdélyt 
illetőleg jelenleg a költségvetésbe betétettek, igen 
remélhető, hogy egy részök a jövő költségvetés
ben nem fog helyet találni, és talán ez adónem 
elengedését ugy fogjuk tenni, hogy legalább egy 
részére nézve uj jövedelem nem kell helyébe,minrlen 
esetre Erdélyben azon szerencsétlen földadó-katas-
ter következtében nem fogja ismét nyomasztób
ban terhelni a földbirtokot, mint talán maga a 
fejadó most terheli. 

Ott van most a költségvetésben az erdélyi 
gubernium költsége 112 ezer forint, s a provinciá
lis comissariatusé ismét 13 ezer forinttal, ez együtt 
125 ezer forint, egy kis minisztérium költsége, 
mely annál méltatlanabb, mert 1864-ig az erdélyi j 
gubernium nem csupán administrationalis testület 
volt, hanem egyszersmind judiciale gubernium, és 
mint ilyen Erdélynek legtöbb törvényszéke, a gu
bernium költségeinek fele tehát a judicale guber-
niumra, másik fele pedig a politikai administra
tionalis testület fentartására tétetett. 1864-ben fel-
áilittatott az erdélyi királyi legfőbb törvényszék, 
és ezzel a gubernium megszűnt Erdély legfőbb 
itélőbirói hatósága lenni; de az egész gubernium 
maradt ugy mint volt, és költségei maradtak a 
magok egész voltukban. 

Ismét példaképen bátor vagyok felhozni a 
költségvetésből, hogy midőn a költségvetésben 
842 • mértföldre terjedő vármegyék és székely szé
kekre nézve az összes politikai administratiónak 
költsége 330 ezer forintra tétetik, akkor a 158 
négyszög mértföldnyi szász székekre nézve csak 
a politikai administrationalis költségek 200 ezer 
frtra tétettek, azonfelül rabok tartására 40 ezer frt 
és a főt örvény székekre 28 ezer frt vétetett fel. 

Azt hiszem, t. képviselőtársam Hosszú Jószef 
indítványáról bátran kimondhatom, hogy Önmaga 
is azt tette fel, hogy a fejadó elengedésével a föld
birtokosokra ujabb teher ne tétessék; de állitom 
egyszersmind,hogy ily módon indítványa akkor fog 
legczélszerübben keresztül vitetni, mikor a jöve
delmi adó tisztába jő és az erdélyi részekre 
nézve a költségeknek megvizsgálása megtörténik 
és ennek helyes keresztül vitelével a fejadó fentar-
tásának terhe szükség felettivé fog tétetni. 

Ugyan azért kérem a t. házat, méltóztassék 
még most kimondani azt, hogy az erdélyi fejadó 
1869. január 1-sŐ napján szüntettessék meg, és az 
igen t. pénzügyminiszter úr bizassék mege tárgy
ban törvényjavaslatot terjeszteni elő , mely a 
földadónak emelése nélkül ezen fejadónak meg
szüntetését lehetségessé tegye. Ennélfogva ily 
értelemben pártolom a központi bizottság javas
latát. 

Csiky Sándor : T. képviselőház! Azon 
KÉPV. H. NAPLÓ 1 8 6 % . EX. 

aránytalanság- és tulterheltetésről akarok szólni, 
melyet a személyes kereseti adó beszedése és ki
vetése érdemében felmerülni látunk, miután 

i előttem szóló két képviselőtársam csupán Erdély-
; re vonatkozólag terjeszkedett ki előadásában, ez 
i pedig hazánkban Magyarországra nézve épen ugy, 
I mint a kapcsolt részekre nézve hasonlókép kiter
jeszkedik. 

A mint az előadottakból kivehető volt, sem 
az adó kivetésére az igazságot megközelítő kulcs, 
sem ehhez képest azon arány, melyet e tekintet
ben szem előtt kellene tartani, nem volt szem 
előtt tartva. 

Oka ennek felfogásom szerint az, mivel ezen 
törvényjavaslatnak első pontjában megemlítve 
van az, hogy a személyes adó kivetése tekintetéből 
az eddigi szabályok fognak továbbá is irányadóul 
szolgálni; ámde ezen szabályok melyek legyenek, 
vajon a Bach, vajon a Schmerling, vajon a Maj-
láth vagy a mostani kormány által a tavalyi évre 
alkotott szabályok legyenek-e azok ? és jelesen mit 
tartalmaznak, a melyek irányt szolgálnak az adó 
meghatározásában és az illetőkre történendő kive
tésében? ez, mondom, ezen törvényben kijelölve és 
kimondva nincs. Innen és ebből keletkeznek az
után, a pénzügyi közegeknek szabad, önkényes 
gyakorlatára tér nyittatván, azon igazságtalan el
járások, a melyek következtében egyik adófizető 
polgár a másik felett tulterheltetik, egyiknek 
enyhítés eszközölhető bizonyos utakon és módo
kon, a másik pedig nem ismervén annak útját és 
módját, terhe túlságosan nehezül vállaira. 

í gy tehát, tisztelt képviselőház! én ezen sze
mélyes adó kivetéséről szóló törvényjavaslatnak 
ezen első pontját több tekintetből érthetetlennek 
találom, s igy el nem fogadhatom. 

Erthetlennek tartom először azért, a mit már 
említettem : jelesen, hogy az eddigi szabályok, me
lyek benne vannak, meghatározva nincsenek , s 
ehhez képest mit törvényesít a t. ház jövendőre 
nézve, azt senki sem tudja határozottan és bizo
nyosan közülünk, senki; én legalább nem. 

Másik oka ezen határozatlanságnak az, mert 
ki van benne mondva, hogy az országos és földte-
hermentesitő adópótlékok jövőre is akként szeden-
dők, mint eddig. Azonban mi alapon és mi okra 
tekintve kell azon adópótlékoknak fenmaradni? 
mennyiben igazságosak, mennyiben alaposak azok? 
azt tudni szintén nincs módunkban; a törvényja
vaslatban legalább ez kifejtve nincs. 

Mondatik továbbá az is benne, hogy a kik 
eddig az adópótlékok fizetésétől föl voltak ment
ve, jövőre is fölmentendők lesznek. Ugyan kérdem, 
a közteherviselésnek törvény által meghatározása 
után kicsodák lehetnek azok e hazában, kik az 
adópótlék alól fel lehetnek mentve ? Hiszen, ha a 
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közteherviselés mindnyájunk vállát egyaránt | 
nyomja, az alól talán kegyelem vagy kiváltság 
utján, vagy bár mi más utón — felfogásom szerint 
— felmenteni senkit sem lehet. 

Én tehát mindezen kételyeket és homályokat 
a tárgyalás alatt levő törvényjavaslatban benfog-
lalva találván, azt élnem fogadhatom, és ahhoz ké
pest világos, határozott tartalmú törvényjavaslat 
előterjesztése iránt vélem a pénzügyminiszter urat 
felhivandónak. (Helyeslés a szélső balon.) 

Pap Lajos : T. ház ! Kolozs megye mocsi ke
rülete képviselője az Erdélyben még máig is fenálló 
terhes földadóra nézve elég világosan kitüntette, 
mennyi igazságtalanságot, mennyi súlyos bajt 
okoz Erdélyre; nem akarom tehát a t. ház tü
relmét, ismédésekkel igénybe venni, hanem egy
szerűen pártolom a Hosszú József képviselőtársam 
által előadott indítványt azon értelemben, hogy 
ezen adónak Erdélyre nézve további fentartása 
teljesen lehetetlen legyen. (Helyes!) De miután 
ezen adóágból az állam részére igen tetemes ösz-
szeg van számításba véve, nem szándékom az ál
lamot ily rövid időre is zavarba hozni; nem kíván
hatom tehát, hogy midőn jelenleg más pótlás kilá
tásban nincs, ezen adónem rögtön eltöröltessék, 
annyival kevésbbé. mert már az évnek harmad ré
sze lejárt, és mint tapasztalásból tudom, ezen fejadó
nak is már harmad része beszedetett, a még hátra
lévő 3 hó alatt pedig ezen jövedelem pótlásáról 
gondoskodni nem lehet. Annálfogva én a központi 
bizottság véleményét azon módosítással pártolom, 
hogy ;i ház mondja ki határozatilag, hogy Er
délyre nézve a fejadó már jövő 1869-dik évi ja
nuár l-jétől kezdve meg legyen szüntetve. A mi
niszter űr gondoskodni fog ezen jövedelmi ágat 
más adónemmel pótolni, és én reménylem, hogy 
miként Gál János t képviselőtársam előadta, már 
a jövedelmi adónak pontosabb kezelése által az 
államnak ebbeli vesztesége bizonyosan eléggé pó
tolva lesz. Minden esetre pedig csakugyan más 
adónemmel kell pótolni ezen adóág megszüntetésé
ből származó hiányt. Csatlakozom Grál János kép
viselőtársam nyilatkozatához, mely szerint az Er
délyben semmiképen se a földadóra, hanem más 
adónemre hárittassék át. Pártolom tehát a központi 
bizottság véleményét. 

Tisza László: T. ház! Midőn röviden e 
kérdéshez óhajtok szólani, nem tagadhatom el 
azon fájdalmas érzést, mely keblemet mindig el
fogja, valahányszor ily jelenség által újból és új
ból meg kell győződnöm a felől, mily kevéssé 
használta fel minisztériumunk a neki nyújtott 
szabad kezet arra nézve, hogy a tényleg s törvé
nyesen fenálló unió látszólagos külalakját is simitsa 
a törvénynek s közóhajtásnak megfelelővé. Ujabb 
szomorú jelensége ez, t. ház, annak, mire nézve 

számtalan esetet idézhetnék: hogy hazánk ötödik 
kerületében, ama sokat szenvedett királyhágóntuli 
kerületben mégis hatályban hagyatnak olynemü 
intézkedések, sőt egyének is, kik és melyek által 
a törvénynyel határozottan ellenkezőleg bizonyos 
különállásnak utóizét, habár talán nem is lételét 
látszanak jeleztetni. 

Midőn ezen fájdalomnak, mely talán nem ne
veztethetik épen a dologtól idegennek, kénytelen 
voltam szavakat adni, magához a dologhoz szólva 
pártolom Hosszú József képviselőtársam inditvá-
nyát azon módosítással, hogy az 1869. év első 
napjától hajtassák végre. Kívánnám azonban Pap 
Lajos képviselőtársam nyilatkozata szerint kemé
nyebben kiemelni azt, mint a központi bizottság 
határozati javaslatában van, hogy 1869. január 
első napjától Erdélyben semmi esetre többé az 
eddigi ott divott fejadó fen ne álljon. 

Megvallom, én tovább szeretnék menni ennél, 
és teljes mértékben szeretném pártolni Hosszú Jó
zsef képviselőtársam igen helyes és igen alapos 
indítványát; de utamban látom itt azt, hogy a hol 
hónapokon keresztül nem történt semmi, vagy 
legalább, mondhatni, semmi ezen irányban, ha kö
rülbelül 16 hónap alatt a pénzügyminisztérium Er
délynek ezen viszonyait nem méltányolhatta any-
nyira, hogy már a jelen költségvetésben el volna 
törölve ezen igazságtalan, törvénytelen, sőt mond
hatni, sok tekintetben embertelen adónem, akkora 
még hátralevő 3 hónapban csakugyan bajos lesz 
ezt ugyanazon pénzügyminiszternek véghezvinni. 
Annál is inkább óhajtanám ezen adónem rögtöni 
megszüntetését, ha remélhetném a pénzügyi mi
nisztérium tevékenységétől, mert épen Gál János 
indítványában találok oly eszmét, mely által talán 
Erdélyt egy más nagy csapástól, egy más nagy 
veszedelemtől is meg lehetne szabadítani. Ugyanis 
ha keresünk kárpótlást a fejadó megszüntetése ál
tali jövedelemért, ezen kárpótlás egy részét semmi
ben üdvösebben, semmiben hasznosabban, semmi
ben a közbizalomnak jobban megfelelően nem ta
lálhatná fel a kormány, mint az erdélyi excelsum 
guberniumnak az indemnity alapján végre vala
hára való megszüntetésében. 

Ezeket elmondván, kénytelen vagyok, szük
ségből, a központi bizottság javaslatát pártolni. 

Berzenczey László: Csak röviden akarok 
szólani. Az idő haladt: megmutatta ezt a régi 
német kormány, mert levette a marháról az adót 
és meghagyta az emberen. (Derültség.) Azt mond
ják, hogy az nem tartozik a civilisatióhoz, hogy a 
marha megadóztassék, mert annak gyarapodnia 
kell; de meghagyták az emberen az adót, nem tu
dom, miért ? talán azért, hogy ne gyarapodjék. 
Azt mondták, hogy a fejet meg kell adóztatni, 
talán még a verébfejet is ; azt mondták, hogy a 
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parasztot meg kell adóztatni, mert feje van, és nép
szerű eszme volt, midőn a nemes emberek fejére is 
róvtak adót. De hogy miért épen csak Erdélyben 
tették ezt ? hogy miért épen a mi fejünk esett adó alá 
az egész ausztriai birodalomban ? azt nem tudom. 
Midőn az erdélyi reichsrathok felmentek Bécsbe, a 
reiehsrath kedvezést nyújtott e tekintetben, és 
megmutatta, hogy tud méltányos lenni, mert elen
gedte a fejadónak majdnem harmadát. Nagyon 
jól esett volna, ha a tisztelt pénzügyminiszter úr 
méltóztatott volna valamit szintén leengedni. 
(Derültség.) 

Nem akarom a kérdést tovább fejtegetni; 
csak azt mondom, hogy azon definitiótól mél
tóztassanak minket megmenteni. U g y tetszik 
hogy Csiky Sándor barátom azt mondotta, hogy 
kedvezményt, kiváltságot nem akar adni senkinek. 
Ha az kedvezmény, kiváltság, hogy minket érjen 
a szerencse : köszönöm alásan ; s ha mi akarunk 
menekülni ez adótól: ez azt jelenti, hogy a privilé
giumtól akarunk megszabadulni. 

Nekem bajos tovább menni, mert örökké be
szélik, hogy Erdélyért ennyit meg ennyit fizet 
Magyarország. Tisztelettel vagyok bátor jelenteni. 
hogy ezt nem Erdélynek fizetik, mert az a kárpót
lás nem fizettetik senki másnak, mint a kik azt 
csinálták s a kiknek a papiros kezökben maradt. 
Erdélyben ezen papirosból igen kevés van. To
vábbá ha a budgetet tárgyalnék, ki lennemutatható, 
hogy ez a legterhesebb adófizetés; kimutathat
nék, hogy Erdély adója három millióról 13 mil
lióra szökött. (Elknmondás.) Ez nagyon terhes! 
A régi időben 3 millió volt s most egyszere 13 
millió az adó. (Ellenmondás.) Ez utón csak ennyit 
mutathatunk k i ; ha a, budget tárgyaltatnék, kitűn
nék, hogy igen sokkal lejebb lehetne szállítani, 
kitűnnék, hogy mi nem vagyunk annyira elkényez
tetett gyermekei Magyarországnak. Ha Magyar
országban is számba vennének néhány felsőbb 
megyét, akkor, igen természetes, kitűnnék, hogy 
egy megyének több jövedelme van, mint a 
másiknak. Én tehát kérem a t. házat, méltóz
tassanak minket ettől megkímélni: mert nekünk 
igen sajnos, hogy alig- találkozunk Magyarország
ban valakivel, a ki azt ne mondaná, hogy : „Nektek 
fizetünk." Nekem bizony nem fizetnek. (Derültség.) 

Azért vagyok bátor Hosszú inditványát pár
tolni, hogy ennek az adónak, ennek az embertelen 
adónak meg kell szűnnie; hanem hogy ennek meg
szűntével az adó a földre rovassák, v< leményem 
szerint lehetetlen, mert igen tul vagyunk terhelve. 
Egyébiránt csatlakozom Gál János véleményéhez, 
a mennyiben a központi bizottság véleményét 
pártolja. 

GajZágÓ S a l a m o n : T. ház! Az előttem 
szólók tisztán kiderítették, hogy ha a t. ház e te

kintetben valamely álláspontot el akar foglalni, 
legszabatosabb s legtüzetesebb az, melyet a köz
ponti bizottság előadott. 

Azt hiszem, t. ház, nem csak Erdélyben, de 
Magyarországban sincs egyetlen ember, ki ne 
érezné, hogy az adó igen nagy és súlyos; de min
den esetre meg kell fontolni, hogy bármily súlyos 
is az adó, a természetes igazság követeli, hogy in
kább fizessék azok, a kik valamivel bírnak, mint 
sem hogy azok helyett, a kik valamivel birnak, 
azok fizessék, a kiknek semmijök sincs. (Ilelyeslés.) 

Egészen idő előttinek látom azon vitatkozást, 
vajon azon deficit, mely az erdélyi adónak, a fő-
adó leszállitásával fog kikerülni, kikre rovassák: a 
földbirtokra-e, vagy a jövedelmi adóra? mert ezen 
kérdést tüzetesen fogjuk tárgyalni akkor, midőn 
a pénzügyminiszter e tekintetben javaslatot ter
jeszt elő; és épen azért, mert igaz, hogy az adó 
nagy és igaz, hogy súlyosan van megadóztatva 
maga a föld : Gál János képviselőtársunknak épen 
nem logikai következtetése az, hogy azért a jöve
delemre rójjuk, mert nagyon természetes, hogy 
ha a föld meg van adóztatva ugy. hogy nem hoz 
be semmit, akkor a jövedelem is nagyon kevés. 
Akkor minden esetre, ha majdan a pénzügyminisz
ter úr a központi bizottság tervezete szerint tör
vényjavaslatot nyújt be arra nézve, hogy a defi
citet miként fedezzük, akkor tüzetesen szólunk a 
dologhoz. 

Az én nézetem tehát az, hogy meg vagyok 
elégedve, ha a jciénzügyminiszter kinyilatkoztatja, 
ü ° g y "~~ a jelen évre nem, mivel már ez az idő 
rövidsége miatt lehetetlen — de a jövő évre rész
letes törvényjavaslatokat Terjeszt elő arra nézve, 
hogy ez erdélyi fejadó, mint az jelenleg fenáll, meg-
szüntettessék, s az ebből támadó hiány, más igaz
ságosabb adóczimen szedessék be. 

A mi azon fájdalmat illeti, melyet Tisza 
László képviselőtársam kifejtett, hogy fájlalja, 
miszerint a minisztérium az indemnityt nem hasz
nálta fel illőleg, hogy a nép terhein könnyítsen: 
abban, megvallom, én nem osztozom. 

Tisza László : Nem azt mondtam. 
GajZágÓ S a l a m o n : Én körülbelül ily érte

lemben fogtam fel beszédét. Én tehát abban nem 
osztozom. Az én önérzetemet sokkal inkább sérti 
az, hogy én itt mint országos képviselő levén je
len, szüntelen és minduntalan azt hallom, hogy 
Erdély Magyarországnak évenkint 1 millió 600,000 
írtjába kerül. Megvallom, t. ház, igen iparkodnám 
minden lehető módot felhasználni, s mindent meg
tenni arra nézve, hogy ezen, az erdélyi képviselők
nek valóban nem kedvező és nem kedves szemrehá-

r 

nyás egyszer mindenkorra megszűnjék. En csak 
akkor érzem magamat helyemen, és Magyarország 
jogaihoz, viszonyaihoz és adózásához illőleg és tel-
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jes joggal csak akkor szólhatok, ha részemről nem 
találkozom azon szemrehányásokkal, hogy itt az 
adókat készséggel megszavazom, Erdélyre nézve 
azonban kivételt akarok tenni. Követelem, hogy 
Erdély adjon annyit, a mennyit adhat, és szeret
ném, ha annyit adhatna, a mennyi rá jogosan ki
vethető és költségeit fedezni képes , mert akkor 
büszkébb, önérzetdusabb lehetnék e házban, tud
ván, hogy hazám, szűkebb hazám is épen ugy 
viselvén a terhet, épen oly joga van e terhek köny-
nyitésére is működni, mint Magyarország legáll-
dottabb része. 

Ismétlem, pártolom alközponti bizottság elő
adását minden részben. (Élénk helyeslés.) 

Tisza Lász ló: Bocsánatot kérek: mivel 
óhajtom, hogy szavaim e ház körében főkép, de 
még ezen kivül is félre ne magyaráztassanak, igen 
t. barátom Gajzágó képviselőtársamnak megjegy
zését kénytelen vagyok annyiban földeríteni, hogy 
igenis én fájdalmat, még pedig igen éles fájdal
mat érzek, és jelezem is itt, de nem a felett, hogy 
a nép terheinek könnyítésére nem használta volna 
fel a minisztérium az indemnityt, hanem a felett, 
hogy nem igyekezett az Erdélynek viszonyát 
Magyarhonhoz éktelenitő, hogy ugy mondjam, 
azon kiáltó és mindnyájunkat sértő' púpot, mely 
szemeinket máig is botránkoztatja, az indemnity-
uél fogva 16 hónap alatt jobban elsimitani. E fe
lett érzem a fájdalmat. És tökéletesen érzem azon 
fájdalmat is, melyet t. barátom nyilatkoztatott 
amaz általa emiitett szemrehányásokra vonatkozó
lag ; de ezen szemrehányás is csak azért állhat és 
áll, mert azon botrányos kiütések még ma is meg
vannak Erdély testén. Tényleg és törvényesen nem 
áll e vád : mertErdélynek, mint Erdélynek, mint kü
lön országnak segitségére adni semmit nem lehet, 
mert Erdély mint ilyen külön ország nem létezik. 
(Zaj. A dologra! Kétszer nem. lehet szólani!) Épen a je
lenlegi eljárás hibája az, hogy még oly jelek vannak, 
melyek Erdély különállása mellett tanúskodnak. 
{Zaj.) Ezért fejeztem ki fájdalmamat, és ugyan
azon indokokból, csatlakozva előttem szólott kép
viselőtársam fájdalmához, kérem szavaimat igy 
magyarázni. 

Pap Máté : Azok után, mik előttem szólott 
képviselőtársaim által elmondattak, kevés mondani 
valóm van magára a tárgy érdemére. Hogy az Er
délyben Hosszú képviselő úr által emiitett czimen 
fizetett adó Európában sehol nem fizettetik, azt 
előttem szólott mindenik képviselőtársam kény-
telen^ volt elismerni. Ennélfogva Hosszú József 
képviselőtársam indítványának támogatására, miu
tán ellene semmi érvek nem hozattak föl, ujabb 
indokokat felhozni szükségesnek nem látom. 

Itt csupán azon kérdés merül fel, hogy a fej
adó mikor szüntettessék meg ? A vélemények elá

gaznak. Hosszú József képviselőtársam indítványa 
szerint a fejadó azonnal megszüntetendő; utána 
és előttem szólott követtársaim pedig a központi 
bizottság indítványát pártolták, mely által a fej
adó csak is 1869. évi január 1-ső napjától kezdve 
szüntettetnék meg. De tisztelt követtársaim, kik 
ezt indítványozták, semmi oly érvet nem hoztak 
fel, mely által arról győztek volna meg minket, 
hogy a fejadót a hátralevő 5 hónapra nézve nem 
lehetne megszüntetni. Igaz, felhoztak egy körül
ményt, hogy t. i. már most az év második felében 
vagyunk; igenis; de Hosszú képviselőtársam in
dítványa nem terjed az előbbi időre, mert a tör
vénynek visszaható ereje nem lehet, hanem 
csupán csak a hátralevőre; és annálfogva az 
előttem szóló képviselőtársam által felhozott azon 
indok, hogy nem lehet megszüntetni, szerintem 
nem áll. 

Bátor vagyok egy észrevételt tenni Gál János 
képviselőtársunk azon állítására, hogy t. i. Hosszú 
József követtársam azt állította volna, hogy a fej
adót annak megszüntetése után e földadózókra 
kell róni. Ezt, nem tudom, mondotta-e Hosszú Jó
zsefképviselő úr vagy nem? hanem én, mint szavá
ra figyeltem, azt beszédéből egyátalán ki nem 
vehettem. Gál János állítása tehát nem áll. 

Továbbá vagyok bátor észrevételemet Pap 
Lajos képviselő úr azon módositványára is meg
tenni : t. i. a t. ház határozottan mondja ki, hogy 
a fejadó midőn meg fog szüntetni, ne rovassék a 
földadóra. Én azt hiszem, midőn a törvényhozó 
testület törvényt hoz, nem lehet,, hogy egyúttal 
valami oly feltételt mondjon ki jövőre nézve, 
mire joga a jövő törvényhozásnak van, hogy azt 
az akkori körülmények szerint hozza meg: mert 
ezen határozás által a jövő országgyűlésnek keze 
kötve lenne. Ennélfogva jelenleg nem tartom szük
ségesnek , hogy előre mondassák ki az, hogy a 
fejadó ne essék terhére a földadónak : mert az oly 
jövedelemre fog átruháztatni, mely megfelel a 
czimnek és az igazságnak. 

Végre Tisza László képviselőtársam egy ki
fejezésére vagyok bátor észrevételemet megtenni, 
és hozzá egy kérdést intézni. Azt állítja, illetőleg 
a kormányt azzal vádolja, hogy elhanyagolta 
volna Erdélyt, illetőleg működését, vagyis azért 
hibáztatja, hogy Erdélyben nem elég gyorsan 
felelt meg kötelességének; továbbá a képviselő 
úr Erdélyt jelenleg ötödik kerületnek szokta ne
vezni, mint jelenleg is tette. T. képviselőház! nem 
tagadhatni, hogy 1848-ban egy törvény hozatott, 
mely által Erdély Magyarországgal elvben egye-
sittetett; de ugyanazon törvényhozás azon alka
lommal kimondotta, hogy annak kivitelére a meg
választott bizottság által egy munkálat fog előter
jesztetni, s ennek alapján az egyesítés keresztül 
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vitetni, de ezen bizottság munkálatának semmi 
eredménye nem lett. Ugyan az 1865-dik évi decz. 
25-én kelt leiratban az mondatik, hogy az unió 
kérdésének megoldása a közjogi ügyek , a nemze
tiségi kérdés, az administrationális ügy és más 
abban emiitett ügyek szerencsés megoldásától téte
tik függővé. Továbbá ugyancsak az 1867-dik évi 
június 20-ki leiratban kimondatott, hogy most már, 
mintán a közjogi ügyek kérdése meg lett oldva, az 
uniónak kérdése megoldása a magyar országgyű
lésen eszközölhető. Történt-e ez? Szerintem nem. 
Azért kérdem t. képviselő Tisza László ura t : mondja 
ínég, mily törvény alapján tetszik azt mondani, 
hogy Erdély — szemben a történelemmel és Erdélyt 
illető sarkolatos törvényekkel — ötödik kerülete 
Magyarországnak? mert arra nézve törvény nem 
hozatott, s a kormánjmak sem törvényjavaslatai
ban, sem rendeleteiben fel nem találom, hogy Er
dély ötödik kerületnek neveztetett volna. 

Ennélfogva tettem ezen észrevételemet, és mi
után Tisza László követtársam a felelettel adós 
marad, pártolom Hosszú József indítványát. 

Babes Vincze : T. képviselőház ! Előrebo
csátom, hogy meggyőződésem szerint nagyon ba
jos tüzetesen szólani a szőnyegen levő kérdéshez, 
már azon oknál fogva is,mert akárhogy veszszük, 
ez tisztán erdélyi kérdés, mert csak Erdélyben 
létezik fejadó, és mert az unió kérdése még meg
oldva nincsen. 

Megvallom, nagyon szerettem volna, ha az 
unió kérdése ugy, mint eleinte mondva volt, emez 

sitványában azt nem kívánta, hogy a fejadó által 
támadó hézag, illetőleg hiány a földadó föleme
lése által pótoltassék ki. Én is azt tartom, mint 
előttem szólott egy másik igen t. képviselőtársam 
nyilatkozott, hogy ez, t. i. a hiánypótlás, olyan 
kérdés, melyről majd akkor szólunk, ha sző
nyegre kerül. Jelenleg csak arra szorítkozom, 
hogy én magam részéről a magyar adónemek közt 
egyátalában ily erdélyi fejadónemet el nem fo
gadok. 

Rannicher Jakab: Azok után, a miket 
Hosszú képviselőtársam elmondott, tüzetesebben 
nem szólok a tárgyhoz, és pedig azon okból, mivel 
e törvényjavaslat érvénye csak a folyó évre terjed 
ki, és azon reményben vagyok, hogy a törvény
hozás józan nemzetgazdsági elvektől vezettetve 
Erdélyben a- mostanában még fenálló, sok tekin
tetben bonyolódott és az igazsággal meg nem fér
hető adózási rendszerbe kiegyenlítő rendet fog 
hozni. Azokra, a miket Grál képviselőtársam mel
lékesen jónak talált előhozni, még elég alkalmunk 
lesz annak idejében és annak helyén visszajönni. 
{Helyeslés jobbról.) 

Lónyay Menyhért pénzügyér: T. ház! 
ü g y hiszem, a t. ház velem egyet fog érteni ab
ban, hogy mind a czélszerü pénzügyi rendszer, 
mind a terhek igazságos és méltányos felosztása 
követeli, hogy egy és ugyanazon államban min
den adózó egyformán és egyenlő mérvben fizesse 
adóját ; s ugy Íriszem, a törvényhozásnak feladata 
lesz ezen elvet minden következményeivel együtt 

országgyűlés első teendői közé soroltatott és meg- I mentül előbb érvényesíteni. 
oldatott volna, mert akkor talán jogosultabban 
lehetne hozzászólani ezen kérdéshez is. így azon
ban kijelentem, hogy nem vagyok egy vélemény
ben azokkal, kik azt tartják és követelik, hogy az 
indemnity alapján lehetett és kellett volna a kor
mánynak Erdélyre nézve tabula rasat csinálni. 
Ezen véleményt egyátalában nem pártolom, és azt 
gondolom, hogy addig, mig az unió kérdése kellő
leg megoldva nem lesz, a kormánynak ama nyilat
kozott egyoldalú kivánalom szerint eljárnia nem 
szabad. 

Én ezen jelen kérdéshez, t. i. a fejadó kér
déséhez nem mint erdélyi kérdéshez, mert eh
hez nem mernék most szólani , hanem átalá-
ban mint egyik adóügyi kérdéshez csak annyit 
vagyok bátor részemről kijelenteni, hogy óhaj
tom, hogy a magyarországi adók között ne szere-

Azonban a tapasztalás, sőt a t. háznak eddigi 
határozatai is azt bizonyítják, hogy ezen átalános-
ságban helyes, igazságos és méltányos elvnek min
den következményeiben való azonnali keresztül
vitele lehetőnek nem mutatkozik. Tanúsítja ezt a 
többek közt azon törvény i s , melyet méltóztattak 
hozni a sóról és földadóról. 

Magam is már egy ;előbbi alkalommal, t. i. 
midőn szerencsém volt az adóról szóló törvényjavas
latokat benyújtani, nyilvánítottam , hogy igazság
talannak és helytelennek tartom , hogy átalában 
a személyes kereseti adó az országnak egyik részé
ben különböző mérv szerint súlyosabban, másik 
részében kevésbbé súlyosan van kimérve. De nem 
csak ezt nyilvánítottam, hanem azt is, hogy átalá
ban minden személyes kereseti adó, mind Magyar
országban, mind Erdélyben, bármiképen neveztes-

peljen olyan adónem, mely a művelt világban már I sók is, a fejadó természetét viseli magán, és miután 
nem létezik sehol sem, és épen csak ezen okból a 
mellett szavazok, hogy az ne a jövő évre, hanem 
rögtön töröltessék el adónemeink közül és pótoltas
sék más észszerű, a kor szelleméhez idomított adó
val, annál inkább, mert indítványozó Hosszú József 
képviselőtársunk, legalább mint én értettem, módo-

a fejadó-természetü adóknak fentartását nem tar
tom czélszerünek : ennélfogva szükségesnek vélem, 
hogy, nem csak Erdélyben, hanem Magyarország
ban is, ezen adó változás alá jöjjön. (Helyeslés.) 

A mi illeti a központi bizottság javaslatát, az 
megegyezik saját nézetemmel Ezen átmeneti év-
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ben kénytelenek voltunk sok intézkedést a múltból 
meghagyni; s ezek közé tartozik az Erdélyben 
levő személyes kereseti adó, illetőleg fejadó, mely 
még az 1848 előtti éveknek maradványa. Már 
azon időszakban is Erdélyben sokkal súlyosabb 
volt a fejadó, mint Magyarországban. Ezen segí
teni kell mentül előbb, annyival inkább, mert ezen 
adónem leginkább a szegényebb osztályú lakossá
got terheli; és egész készséggel fogadom el azt. 
mit a központi bizottság véleményében nyilvání
tott, és a t. ház előtt kijelentem, hogy a jövő évre 
kivetendő adókra nézve behozandó előterjeszté
semben erre figyelemmel leszek. 

Azonban, t. ház, vajon azon általam teendő 
javaslatban a központi bizottság által használt ki
fejezés értelmének fogok-e megfelelhetni? az iránt 
jelenben határozottan nem nyilatkozhatom, miután 
a központi bizottság azon véleményben van, hogy 
Erdélyben a jelenleg Magyarországban létező 
személyes kereseti adó hozassék be. Ha időnk lesz 
és ennélfogva a törvényhozás eszközölheti : ugy 
hiszem, a jövő évben már eszközölnünk kell, hogy 
mind Magyarországra, mind Erdélyre nézve neve
zetes reform hozassék be a személyes kereseti adó
nál, még pedig oly módon, hogy a mennyire lehet, 
a fejadó is mindinkább a jövedelmi adó természe
tét viselje magán. (Helyeslés.) Tehát azon ígéretet, 
ugy a mint formulázva van, el nem fogadhatom : 
mert a mennyiben az idő engedi, igyekezni fogok, 
hogy ezen kérdésnek bővebb tanulmányozása 
folytán mind Magyarországra, mind Erdélyre nézve 
oly adózási rendszert hozhassak javaslatba, mely az 
igazsággal és helyes pénzügyi elvekkel össze 
legyen egyeztethető, s ezen, a nép bizonyos osztá
lyát aránytalanul terhelő adó más czélszeriibb s a 
viszonyoknak megfelelőbb rendszer által váltás 
sék fel. 

Midőn ezen Ígéretet teszem, bátor vagyok a 
t. házat kérni, hogy miután jelenleg az általam 
szükségesnek vélt válatoztatásokat eszközölni nem 
lehet, méltóztassék a szerkezetet, ugy a mint van. 
elfogadni. (Elfogadjuk!) 

HOSSZÚ József: Mint indítványozónak jo
gom van még egyszer szólani. 

Ha valaki elolvassa Grál János t. képviselő
társam beszédét, de az enyémet nem: akkor azon 
téves következtetésre jöhet, mintha én azt mond
tam volna,hogy az Erdélyben jelenleg 600,000 frtot 
tevő deficit a földadóra vettessék. Ezt én nem 
mondottam, ezt visszautasitom. 

A mi a másodikat illeti: miért nem fogadom 
el a központi bizottság javaslatát? erre csak azt 
mondhatom, hogy ő felsége 1865-ben márczius 
27-én tulajdon keze Írásával biztosította Erdélyt, 
hogy afenálló földadót csak 1866. évig fogja ér
vényben tartatni. íme. már 1868-ban vagyunk 

és még mindig érvényben van. Elhiszem, hogy a 
pénzügyminiszter urnák legjobb szándéka van, 
hogy ezt jövőre nézve eltörölje; de arról nem va
gyok biztosítva, hogy nem fognak-e ismét oly dol
gok előállani, melyek a legjobb akaratot is meg-

; gátolják. 
Azért ajánlom módositványomat. 
Elnök : Szólásra felírva senki sem levén, a 

! felolvasott szakaszra méltóztassanak szavazni, tud-
domásul és minden esetre jegyzökönybe vévén a 
miniszter úr nyilatkozatát. Azon t. képviselő urak, 
kik a szerkezetet elfogadják, méltóztassanak fel
állni. (Megtörténik.) Most méltóztassanak felállni 

j azok. kik el nem fogadják. (Megtörténik.) A több-
! ség a szerkezetet elfogadja. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 2-dik sza
kaszt.) 

Elnök : Méltóztassanak ezen szakaszban az 
„adóknak" szóból a „k" betűt kitörölni, mert igy 

1 kell neki állni: „adónak," nem pedig „adóknak.a 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 3-dik sza
kaszt) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Ennélfogva a 3-ik szaké sz is elfogadtatott. 

E törvényjavaslat részletesen elfogadtatván, 
a végleges megszavazásra a holnaputáni nap tűze
tik ki. 

Következik a közadók kivetése. befizetése, 
| biztositása, behajtása és a pénzügyi törvényszékek 
! felállítása iránti törvényjavaslat tárgyalása.. 

PaiSS Andor j egyző (olvassa a t'örvényjavas-
j latot '). 

Csengery Imre jegyző (olvassa a Vll-ikosz-
! tály kiUöii véleményét 2). 

Kethelyi József előadó (olvassa a központi 
I bizottság jelentésének átaldnos részét 3). 

Tisza Kálmán : T. képviselőház! Kétséget 
nem szenved, hogy a törvényhozásilag megállapított 
adó kivetéséről és behajtásáról, s az ezen körben föl
merülhető visszaélés meggátlása, illetőlleg megbün-

i tetéséről okvetlenül intézkedni kell; kétséget nem 
I szenved az sem, hogy ha az országgyűlés a pénz

ügyi miniszter előterjesztése folytán megszavazza 
az adókat, czélt csak akkor ér el, ha egyszersmind 
kezébe adja az'eszközöket is, a melyek folytán ezen 
adókat a netaláni rendetlen vagy hanyag fizetők
től is behajthassa: mert ez utoljára is, míg egyfe
lől a r ra , hogy az államháztartás fön ne akad
jon, szükséges, másfelől épen azoknak, kik köte
lességek érzetében önként fizetnek, érdekében 
áll : mert igen természetes, ha a kivetett adók be 

, nem folynak, azok folytán az államháztartás költ ' 

' ) Lásd az Irományok 251. számának V. mellékletét. 
2) Lásd az Irományok 274. számát. 
3) Lásd az Irományok 273-ik számának V. részét. 



CCLX. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Július 11. 1868.1 31 

.gégéit más utón, kölcsön által vagy az adók feb 
emelésével kellene pótolni, s ez által ismét az. kat 
érné ennek sulya5 kik a fizetést különben is köte
lességüknek ismervén, azt, legyen bár az adó ter
hes miután az országgyűlés megszavazta, telje
sitik is. 

Én tehát, hogy kellő eszközök adassanak a 
pénzügyminiszternek ezen ezél elérhetésére, ezt 
részemről magam is szükségesnek és óhajtandó
nak tartom ; ki kell azonban hasonló őszinteség
gel jelentenem, hogy én e törényjavaslatot, ugy a 
mint előttünk fekszik, igen sok okoknál fogva 
— kénytelen vagyok egyszerűen kimondani — 
véghetlen rosznak tartom. 

Nem czélom hosszasan indokolni állításomat. 
Nagyon rosznak tartom ezen törvényjavas

latot először is azért, mert fentartattak jelenlegi 
szerkezetökben az adónak minden nemeire nézve 
a pénzügyi közegek ; és már csak az által is nagy 
kár okoztatik az államkincstárnak, hogy az adó
nak ezen költséges behajtási módja tartatik meg, 
holott tudva lévő dolog, hogy az állam tiszta jöve
delmei emelésének legjobb , leghelyesebb és leg-
czélszerübb módja az, ha azon adó ugy hajtatik 
be, hogy behajtása minél kevesebb költséget ve
gyen igénybe, és igy az adónak minél nagyobb 
része fordittassék valósággal az állam szükségle- j 
teire. De rosznak tartom azért is, mert ennek szám- I 
talán szakasza egyenes összeütközésbe jön a tör
vényhatóságok jogaival, öszeütközésbe jön pedig, 
midőn azt hiszem, és a részletes tárgyalás alkalmá
val, ha bele megyünk, gondolom, nem lesz nehéz 
kimutatni, hogy az államkincstár érdekeit bizto
sítani lehetne a nélkül, hogy a törvényhatóságok 
és tisztviselőik egészen a pénzügyi közegek alá
rendeltjeivé tétetnek. (Ugy van! balról.) De hely
telennek és egy szerintem legalább nem tagadható 
alkotmányos elvvel összeütközőnek találom azt is, 
hogy az adó kivetése körül felmerülő peres kérdé
sek, és az adókivető pénzügyi hivatalnokok és az 
egyes adózók között felmerülő összeütközések 
külön pénzügyi törvényszékek elé rendeltetnek 
vitetni. (Helyeslés halról.) Én legalább nem óhaj
tom, hogy hazánkban megörökítsük azon franczia 
rendszert, melyben a kormány közege vádló fél és 
biró egy személyben, (Helyeslés balról) mert nem 
akarnám, hogy megörökítsük azon kormányi 
omnipotentiát, melynek közegei aztán minden 
rendszert hüségeseu szolgáltak végig 80 eszten
deig. (Zajos helyeslés balról.) 

Mondom, mindezeknél fogva — s most többet 
nem szólok, mert fentartom magamnak állitásom 
bővebb indokolását akkorra, hogy ha a t. ház rész
letes tárgyalásba bemegy, annak egyes szakaszai
nál — mindezeknél fogva, mondom, én ezen tör

vényjavaslatot részemről hibásnak és rosznak 
tartom. 

Előttem áll azonban, hogy ezen törvényja
vaslat hiányait javitani, ugy hogy ezen évre 
már érvénybe is léphessen, teljes lehetetlen; 
és' épen azért... (Nevetés jobbról.) Méltóztassék meg-
czáfolni, hogy lehető; de ne tessék kinevetni; 
vagy pedig méltóztassék bebizonyítani, hogy jó 
az is; de az egyszerű kinevetést kérem megtarta
ni magának! (Helyeslés balról.) Én, mondom, 
belátva, hogy változtatni nem lehet, legalább ugy 
nem, hogy már ezen évben érvénybe léphessen: 
épen azért én, azon föltétel alatt, ha a t. ház már 
ma határozatilag kijelöli azon irányt, melyben a 
jövő évben már akarja ezen ügyet elintéztetni, el
fogadom az átalános tárgyalás alapjául ezen tör
vényjavaslatot, föntartva a részletes tárgyalásra 
észrevételeimet. Most pedig épen ezen szempont
ból indítványozom , mondja ki határozatilag a t. 
ház, hogy: tekintve azt, hogy a törvényhozási-
lag megszavazott adó kivetése, befizetése, biz
tosítása, behajtása, az e körben felmerülő kér
dések eldöntése és netaláni kihágások bünte
tése iránt haladéktalanul intézkedni kell ; te
kintve, hogy a folyó évben ez irányban gyöke
res reformot behozni már az idő rövidsége miatt 
is lehetetlen; tekintve végre, hogy a gyökeres re
form behozatala a törvényhatóságok rendezésének 
kérdésével szoros kapcsolatban áll: a törvényjavas
latot,mint csupán az 1868-ik évre szólót, a részletes 
tárgyalás alapjául elfogadja ugyan, de egyszers
mind oda utasítja a minisztériumot, hogy : miután 
az állam tiszta jövedelme emelésének legczélsze-
rübb módja az adó körüli eljárás költségeinek ke-
vésbitése; miután a törvényhatóságok által nem 
választott, azoktól független pénzügyi közegeknek 
jelen helyzetökben megtartása által mind a törvény
hatóságok jogköre s tekintélye csorbát szenved, 
mind számos összeütközésekre nyilik alkalom; mi
után az alkotmányos szabadság szempontjából 
nem helyeselhető, hogy az adó kezelése körül föl
merülő kérdések és a hon polgárai ezen kérdésekre 
nézve a rendes törvényszékektől elvonassanak 
és különös pénzügyi törvényszékek alá vettessenek : 
figyelemmel a törvényhatóságok rendezésének 
kérdésére, még ez év folytán terjeszszen elő tör
vényjavaslatot az adó kivetésének, befizetésének, 
biztosításának, behajtásának és e közben felmerülő 
kérdések eldöntésének és netaláni kihágások bün
tetésének oly módja iránt, mely szerint a pénzügyi 
közegek az egyeneses adókra nézve feleslegesekké 
válván, eddigi teendőik a törvényhatóságokra ru
háztassanak, és a közvetetett adók körüli egyéb teen
dőik czélszerüen ugy szabályoztassanak, hogy ez 
által mind a kezelés költségei kevesbittessenek, 
mind a törvényhatóságok jogai megőriztessenek. 
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mind végre a különböző eredetű hivatalos közegek 
egymás melletti működéséből eredő zavarok és 
összeütközések elkerültessenek, az adó tárgyá
ban felmerülő kérdések elintézése és netaláni ki
hágások megbüntetése pedig a rendes törvény
székek utján történjék, és minden kivételes, ugy 
jelesen a pénzügyi törvényszékek eltöröltessenek. 
(Helyeslés a bal oldalon.) 

Elnök : Senki sincs fölírva. 
Lónyay Menyhért pénzügyér : Ha az áta-

lános tárgyalás befejezettnek vétetik, a szavazás 
előtt ezen indítványhoz szólni kívánnék. 

Elnök : A szólásra felírva senki sincs. Fel 
fog tehát olvastatni a határozati javaslat. 

Csengery Imre j egyző (olvassa Tisza Kál
mán határozati javaslatát.) 

Lónyay Menyhért pénzügyér : T. ház! 
Miután Debreczen város igen érdemes képviselője 
fentartotta magának azt, hogy az egyes szakaszok 
tárgyalása alkalmával fogja javaslatait beterjesz
teni azon javaslat ellen , melyet én voltam szeren
csés beterjeszteni, s melyet véghetetlen rosznak 
nevez, én azon részletekre, a melyeket felhozott, 
miután azokat ugy is elő fogja még hozni a rész
letes tárgyalás alkalmával, nem terjeszkedem ki ; 
csupán pár szőt kivánok szólani azon határozati 
javaslatra, melyet beterjeszteni méltóztatott. 

Én, megvallom, a sok elősorolt „tekintve" 
között — mert ezzel kezdődik mindegyik motívum 
— legnyomatékosabbnak, legfontosabbnak és ré
szemről is igen helyesnek tekintem, hogy a tör
vényhatóságok rendezése alkalmával lesz arról szó, 
s a törvényhozás meg fogja azon kérdést oldani, 
hogy a törvényhatóságok autonóm fenállása mel
lett a közterhek behajtása miképen lesz legczél-
szerübben eszközölhető.Tehát ezen egy „tekintvéft-t 
részemről is elfogadom s helyesnek tartom. 

De ebből nem az következik, a mi határozati 
javaslatában foglaltatik, hogy mindaddig, míg az 
adó behajtására nézve jelenben tárgyalás alatt levő 
törvényjavaslat, ha elfogadtatik és szentesitte-
tik. érvényben maradjon mindaddig, mig a tör
vényhozás utján mindazon tárgyak, a melyeket 
indítványában megemlített, természetszerű megol
dásukat fogják találni. Ezen szempontból, midőn 
elismerem, s magam is azon állásponton vagyok, ! 
hogy az adó behajtása körüli szükséges módosí
tások akkor eszközöltethetnek hasznosan s czélsze-
rüen, midőn a törvényhatóságok rendezése a tör
vényhozás előtt tárgyaltatni fog : nem pártolhatom 
azon indítványt, hogy már most és csak néhány 
hónapra szorittassék az adó behajtására vonat- \ 
kozó törvény. Mivel a törvény ugy is csak addig 
érvénjes, mig a törvényhozás vagy egészben, 
vagy részben meg nem változtatja, és az általa 

előterjesztett inditvány ennél tovább megy, hozzá 
nem járulhatok. 

Tisza K á l m á n : T. ház ! Mint indítványozó
nak szabad legyen a t. pénzügyminiszter előadá
sára egy pár észrevételt tennem. 

Először is csodálkozásomat vagyok kénytelen 
kifejezni, hogy a t. pénzügyminiszter úr, mint 
mondja, az én „tekintvéa-im közöl csak egyet tart 
figyelemre méltónak, holott azon „ tekintve a -k kö
zött történetesen az is benne van, hogy szükséges 
a megszavazott adók behajtásáról intézkedni; de 
miután csak amaz egyet tartja figyelemre méltó
nak, azért a többit bizonyosan szükségtelennek 
találja. . . . 

Lónyay Menyhért pénzügyér : Nem igy 
mondtam. Azon módozatot tartom szükségtelennek. 

Tisza K á l m á n : . . . a min valóban csodál
kozom. 

Különben a t. pénzügyminiszter úr azt ia 
méltóztatott mondani, hogy ezen adó behajtásáról 
másként intézkedni akkor lesz igazán helyén, ha a 
hatóságok rendezve lesznek. Akkor meg igen va
lószínűleg, ha előre tisztában nem leszünk az adó 
behajtásának czélszerüen miként eszközölhetéséről, 
azt az ellenvetést fogjuk hallani, és talán alaposan, 
hogy azt nem lehet mellékesen a megyei rende
zésnél megoldani. Azért, azt gondolom, nem kel
lene a megyék rendezését bevárni, s a mint indítvá
nyoztam is, a megyék rendezését figyelembe véve 
kell az adóbehajtás elveit megállapitaui. (HdyasUs 
balról.) 

Miután ezen Íriszemben és nézetben vagyok, 
határozati javaslatomat ajánlom a t. ház figyelmébe. 

E lnök: Ideje van a kérdést föltennem. A 
szabályok szerint első kérdés az: méltóztatnak-e 
elfogadni a központi bizottság által javasolt szer
kezetet a részletes tárgyalás alapjául ? A kik el
fogadják , méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) 
A többség elfogadja. 

Tisza K á l m á n : Itt nem az eredeti szer
kezet módosításáról levén szó, hanem külön álló 
indítványról, melynek sorsától függ azután, hogy 
a háznak egy része elfogadja-e részletes tárgyalás 
alapjául a javaslatot vagy nem? azt hiszem, az 
önálló indítványra kellene először szavani. 

E l n ö k : Napirenden van a törvényjavaslat; 
ezen törvényjavaslat felolvastatott: a felett kell 
tehát először szavazni, elfogadja-e azt a ház vagy 
ne :i ? Ha Tisza Kálmán képviselő úr ezen indít
ványt tárgyaltatni kivánja, szükséges lesz azt ki
nyomatni s tárgyalására határnapot kitűzni; akkor 
lehet csak fölötte határozni. 

Tisza K á l m á n : Méltóztassanak a naplót 
megnézni, hogy valahányszor ily módon indítvány 
adatott be, az mindjárt tárgyaltatott és szava
zásra bocsáttatott. 
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E l n ö k : Ha kívánja tárgyalni a t.' ház, ne
kem semmi ellenvetésem ; csupán arra voltam bá
tor figyelmeztetni, hogy a tett indítványokat ki 
kell nyomatni és napirendre tűzetni. 

Halász B o l d i z s á r : Bocsánatot kérek az 
elnök úrtól; de épen tegnap történt ehhez majd
nem hasonló eset. A jövedelmi adóra méltóztatott 
ugyanis egy indítványt tenni, hogy t. i. utasittas- j 
sék vissza, és az nem nyomatott ki, hanem rög- | 
tön megszavaztuk esnem szavaztunk a szerkezetre. 
Ez épen olyan, mert a háznak egy része ily felté
tel alatt elfogadja a törvényjavaslatot részletes 
tárgyalás alapjául. 

E l n ö k : Én igazat adok a t. képviselő urnák. 
Tegnap először szintén azon kérdést tettem föl: 
elfogadja-e az inditványt? Senki sem fogadta el, 
tehát elesett; most pedig a' kérdésre a t. ház azt 
mondotta, hogy a törvényjavaslatot elfogadja rész
letes tárgyalás alapjául. 

HaláSZ B o l d i z s á r : Bocsánat, még nem vé
geztem el. A t. elnök úr betű szerint méltóz
tatott venni a házszabályokat, s kérdésül először 
azt tette föl: elfogadja-e a ház a szerkezetet ? Akkor a 
kérdéshez hozzászóltak, és azt mondták, hogy 
nem arról van szó. hanem, hogy visszautasittasék. 
Ez tehát tökéletesen hasonló eset, mert a háznak 
egy része oly föltevéssel fogadja el a törvényja
vaslatot részletes vita alapjául, ha Tisza Kálmán 
határozati javaslata elfogadtatik, különben ellene 
szavaz. 

Einök: Ha a t. ház kívánja Tisza képvi
selő úr indítványát most tárgyalni vagy mindjárt 
szavazás alá venni: méltóztassanak velem rendel
kezni. A kik kívánják, szíveskedjenek felkelni. 
(Zaj. Mit kívánjunk? Nem értjük a kérdést!) 

I v á n k a I m r e : A kérdéshez kívánok szólni. 
(Ralijuk.') A kérdést ugy méltóztatott elnök ur 
feltenni, hogy a mint a képviselőknek egyenkinti 
felállása mutatta, senki sem tudta, mire történik 
a szavazás. (Helyeslés.) Arra kérem tehát az elnök 
urat, hogy a kérdést világosabban méltóztassék 
feltenni. 

E l n ö k : Bocsánatot kérek : magyarán beszél
tem. A kérdést igy tettem fel, a mint most ismét- | 
lem : azon képviselők, kik Tisza Kálmán inditvá- \ 
nyát akár tárgyalni, akár felette szavazni akar
nak, méltóztassanak felállani. (Megtö?-ténik.) A 
többség Tisza Kálmán indítványa felett kíván 
szavazni. 

Tisza K á l m á n ! A kérdéshez akarok szólni. 
(Már el van döntve!) Bocsánatot kérek, én feláll
tam, mielőtt szavazni méltóztattak; nem tehetek 
róla, hogy szóhoz nem juthattam. Én azt hiszem, 
midőn itt egy napirendre kitűzött tárgyhoz hozzá
szólva bead valaki inditványt, az nem kérdés tár
gya, hogy kivánja-e azt a ház tárgyalni vagy a 1 
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felett szavazni. Legalább még erre három évi 
praxisunkban praecedens nincs; hanem kérdés tár
gya : el akarja-e fogadni a ház az inditványt vagy 
nem ? (Ugy van!) 

E l n ö k : Ha a t. ház ebben megnyugszik, a 
kérdést igy teszem fel: elfogadja-e a t. ház Tisza 
Kálmán beadott indítványát vagy nem ? A kik 
elfogadják, méltóztassanak felállni. (Megtörténik.) 
Kérem az ellenpróbát. Méltóztassanak felállni, a 
kik el nem fogadják. (Megtörténik.) A többség 
nem fogadja el. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a közadók 
kivetése, befizetése, biztosítása, behajtása és pénzügyi 
törvényszékek /elállítása iránt előterjesztett törvény
javaslat czimét 1). 

HaláSZ B o l d i z s á r : T. ház ! Miután Tisza 
Kálmán határozati javaslata megbukott, kénytelen 
vagyok már magához a czimhez is hozzászólni. 
(Halljuk!) A közadók kivetése, befizetése, biztosí
tása és behajtása ellen semmi kifogásom, hanem 
pénzügyi törvényszékek megörökösitése ellen 
mint elv ellen észrevételem van, és azt innen ki
töröltetni óhajtom, mert mint igen helyesen je
gyezte meg Tisza Kálmán képviselőtársam hatá
rozati javaslata indokolásában, én a megyék auto
nóm jogát ezen, a pro visorium alatt kinevezett kü
lön hatóság, külön bíróság által korlátoltatni nem 
akarom: ennélfogva, miután igy incidentaliter 
ezt elvből el nem fogadhatom, a czimbőí ezen sza-

j vakat: ,.pénzügyi törvényszékek felállítása" ki-
| töröltetni óhajtom. (Helyeslés a bal oldalon. Marad-
i jón ! a jobb oldalon.) 

E l n ö k : Méltóztatnak ezen módositványt el-
; fogadni ? (Nem fogadjuk el! Maradjon! Zaj.) A 
I kik a szerkezetet elfogadják, méltóztassanak fel-
| állni. (Nagij zaj. Nem hallottuk a kérdést! Elnök 
j csenget.) Minden tanácskozás leheti enné válik ily 

zajban. (Helyre! Zaj. Elnök csenget.) Méltóztassa
nak azok, kik a czimben megnyugosznak, felállni. 
(Megtörténik.) A többség a szerkezetet elfogadja. 

Csengery Imre j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslat 1-sö szakaszát.) 

K e t h e l y i Józ se f e lőadó .- A központi bizott
ságnak nincs semmi észrevétele e szakaszhoz. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni az 1-ső sza
kaszt? (Elfogadjuk!) 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 2-dik 
szakaszt.) 

K e t h e l y i Józse f e lőadó ; A központi bi
zottság a 2-dik szakasz 2-dik sorában a „teljesí
tették" szó után hozzátétetni óhajtja : „vagy teljesí
teni kívánják." Ugyanazon sorban azonban e szó: 
„ezentúl" kihagyassék. 

Elnök : Méltóztatnak elfogadni a 2-dik sza-

' ) Lásd az Irományok 251-dik számának 5-dik mellékletét* 
5 
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kaszt ezen változtatással? (Elfogadjuk!) 
Csengery Imre jegyző (olvassa a 3., 4. és 

'5-dik szakaszt, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak-
Olvassa a 6-dikat.) 

HaláSZ Boldizsár : T. ház! Itt az adónak 
elévithetése van elvben kimondva. Ügy látszik 
első tekintetre, mintha ebben szabadéivtiség volna, 
de én azt nem találom fel benne. Hazánk törvényei 
szerint hajdan a fiscus ellen 100 évi elévülési idő 
köttetik ki, itt egyetlen egy évhez köttetett ki a 
netalán hibásan kivetett adónak helyrehozása. T. 
képviselőház! Mint helyesen jegyzé meg Tisza 
Kálmán képviselő úr határozati javaslatának in
dokolásában, az adó, ha be nem hajtatik azokon, 
kik kötelességöket nem teljesitik, háramlik azokra, 
kik kötelességöket teljesítik és adójokat pontosan 
fizetik. Ha valamely adókivetés hibás volta kitű
nik, természetes, hogy azon hiányt nem azok tar
toznak szenvedni, kik, mint becsületes polgárok
hoz illik, vallották be adójokat. De kérem, még 
nagyobb tekintetek is vannak : mert szomorúan 
tapasztaltuk a provisorium alatt, hogy az úgyne
vezett pénzügyi közegekkel el lehetett bánni. 
Méltóztassanak azon esetet felvenni, hogy akármi 
úton-módon azok, kik az adókivetést kezelik, rá-
vehetők, hogy valamely adózót kedvezményben 
részesítsenek, s illetőleg, hogy ne teljesítsék köte
lességöket: és mihelyt azon egy év lejárt, akkor 
az állam ne legyen már jogositva a felfedezett" 
hibás adókivetést helyreigazítani és az adót behaj
tani? Ivniu'lfogva ezt mint elvet nem fogadhatom 
el. Iga/;. régi törvényeinkben megvolt, hogy osz
tatlan állapotban levő testvérek között az osztály, 
de csak jogi szempontból, elévülhetlen. hogy annak 
infinitumba lehet az osztályt kérni; hogy ez egy 
év alatt elévitessék, azt én nem értem. Át van ez 
véve az osztrák törvénvekből, mert abban ott áll: 
adókamatok, évi járulékok három év alatt évithe-
tó'k el; de én részemről ezt nem helyeslem, és a 
magyar törvénykönyvbe átplántáltatni nem óhaj
tom. Ezen okból én, mint elv embere, az elévités 
ellen szavazok. (Maradjon!) 

Elnök : Méltóztatnak elfogadni a 6-dik sza
kaszt? A kik elfogadják, méltóztassanak felállani. 
(Megtörténik.) A 6-dik szakasz elfogadtatott. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 7—lO-dik 
szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. 
Olvassa a 11-diket.) 

Kethelyi József előadó: E szakasz szerke
zete helyett a központi bizottság e következőt 
ajánlja : „Az elemi csapások által okozott károk 
rendkívüli eseteiben adóleengedésnek van helye, 
és pedig ugy, hogy a kérdéses tárgyra rótt tétel 
azon arányban számittassék le, melyben jövedelme 
csökkent." 

Elnök : Méltóztatnak elfogadni a központi 
bizottság módosítását ? (Elfogadjuk !) Elfogadtatott. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 12-dik 
szakaszt.) 

Vál ly i JánOS : T. ház! Midőn a pénzügy
miniszter törvényjavaslatát előterjesztette és ezen 
szakasz átváltoztatását láttam , azon hitben valék, 
hogy annak kétségkívül azon oka volt és lehetett, 
hogy az egyes adófizetőkön az adóbefizetés tekin
tetéből könnyítés eszközöltessék; azonban e sza
kasznak ekkép fogalmaztatása által ezen czélt el
érve nem látom, és nem látom azért, mert midőn a 
befizetésekre nézve a hónapok határozottan kije
löltetnek, ugyanazon eset áll elő, mely létezett a 
havonkinti fizetéseknél: mert valamint a lejárt hó 
után a következő hó közepéig kell a befizetést tenni, 
ugy most, midőn az évnegyed közepén történik a 
fizetés, nincs egyéb eredménye, mint az, hogy hat 
hétre a múltra és hat hétre már előre történik a 
befizetés, a mit az egyes adófizető e törvényczikk 
nélkül önmaga is elérhet, mert ha neki tetszik, 
fél évre is fizethet előre. A viszonosság elvét sem 
látom kifejezve benne, nevezetesen azon viszonos
ságét, melyet a központi bizottság véleményében 
látok, melyben az mondatik, hogy ha és a mennyi
ben valaki adóját befizetni elmulasztotta, hátraléki 
kamatot fizet, úgyszintén ha és a mennyiben előre 
fizet, előnyben részesül, jelesen az neki kamatjáru
lék fejében beszámittatik. Ha tehát ezen viszonos
ságot teljesen fel akarjuk állítani, akkor szerintem 
itt már a hat heti előleges befizetésekért az illető 
adózóaak járuléka , illetőleg kamatbetudása követe
lendő. Én tehát ezen szakaszt akkép óhajtanám 
módosítani: „Az egyenes adók négy egyenlő rész
ben fizetendők, mindig az év negyede után, tehát 
április, július, október, januarius 15-ig.K 

HodOSiu Józse í : Ezen szakaszra nézve 
ugyanazon indokokból, mint az előttem szóló, mó-
dositványt akartam benyújtani; de most fölösle
gessé válván, módositványomat visszaveszem. 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : Bátor va
gyok ezen inditvány tekintetéből megjegyezni, 
hogy az adó rendes befolyására nézve az általam 
előterjesztett törvényjavaslat a legczélszerübb el
járás a kisebb adózókra nézve. Hivatkozom más 
államok példájára; de hivatkozom az 1848 előtti 
gyakorlatra is. Tudjuk, hogy a megyék részéről 
rendesen havonkint kívántattak a befizetések, és a 
kisebb birtokú földmives 12 forintnyi adóját sok
kal könnyebben fizeti havi részletekben 1 forin-
tonkint, mint 3, 4 forinttal negyed- vagy fél-
évenkint. Miután felteszem, hogy idővel ki fog 
fejlődni ezen rendszer, részemről az átmenet köny-
nyitése tekintetéből járulok ahhoz, mit a központi 
bizottság javasol; de nem járulhatok ahhoz, mit az 
előttem szólott inditványozott. Ha azt a törvény-
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ben rendeljük, hogy utólag történjék az év végéna 
befizetés, bizonyára senki sem fog fizetni előre. És 
minő különbséget fog ez tenni, miután a direct 
adók 55 millió jövedelmet hoznak az államnak? 
Ez annyit tesz, hogy az évnek elején vala
honnan 13,250,000 forintot kölcsön kellene ven
nie, hogy azon szükségeket fedezze, melyek az 
első 3 hónapban fedezendők. A tapasztalás azt bi
zonyította, hogy az adózókra nézve is sokkal czél-
szerübb az , hogy az adó behajtásai a a kitűzött 
határidő megtartása minden eszközzel foganatosit-
tassék; mert semmi sem oly káros és veszélyes — 
ezt a jelen pénzügyi kormányzatban magam ta
pasztalásából is tudom — mint az, ha a behajtás 
körüli hanyagság folytán az adótételek szaporod
nak. A rendes pénzügyi kormányzatnak egyik 
első feltétele, hogy mindenki pontosan teljesítse az 
ország iránti kötelezettséget; ezt meg kell köny-
nyiteni az által, hogy nem egymástól távol eső 
időszakokra tűzessék a befizetés. Miután azon in
dítvány a pénzügyi kezelésnek nagy hátrányára 
lenne, azt el nem fogadhatom, a ajánlom a szerke
zet elfogadását. 

E l n ö k : A kik a szerkezetet elfogadják, mél
tóztassanak felkelni. (Megtörténik.) A többség el
fogadja. 

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

K e t h e l y i Józse f e l őadó : A központi bi
zottságnak e szakaszra nézve semmi észrevétele 
nincs. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ? (Elfogadjuk!) 
Ennélfogva a 13-dik szakasz el van fogadva. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 14-dik 
szakaszt.) 

K e t h e l y i Józse f e l ő a d ó : A központi bi
zottság az első sorban „határidőt" szó után az „ön
hibájából" szót kívánja beletétetni. 

H a l á s z B o l d i z s á r : T. ház ! E szakaszra 
nézve van ismét elvi szempontból indokolandó 
észrevételem. Hazai törvényeink a kamatok ka
matjait, mint uzsorát tekintve. soha nem en
gedték megítéltetni. Azt kérdheti valaki, hogyan 
lehet az adóhátralék a kamatnak a kamatja vagy 
uzsora ? Ugy, t. ház, hogy a vagyonnak alapja 
azon erkölcsi vagy anyagi tőke, és annak bizonyos 
százaléka az, mi az adó ; ha tehát azon százaléknak, 
illetőleg kamatnak még a kamatját is meg kell 
fizetni, az hazai jogi elveink szerint uzsora. Tisz
telt ház ! Ezt csak igen hasznos financzialis néze
tek igazolhatnák; de méltóztassanak megbocsátani, 
se a kincstár nem nyer vele, se az illető nem nyer 
vele semmit. Mi haszna van a kincstárnak, hogy 
azt a fél krajczárt megveszi külön ? Az bizony 
évenkint nem sokra rug, nincs oka senkinek azon 
kapni: mert ha mégis egy egész évre elvárnának 

azért a 6 °/0 -ért, akkor midőn vannak esetek, hogy 
fizetünk 20%-ot is> mikor meg vagyunk szorulva, 
szivesen megadjuk a 60 /0- 'otis; de midőn azonidő, 
mire ezen várakozás kiterjeszkedik, csak V4 évre 
történik, mert a másik l/i évben már jön az execu-
tio, senkinek sincsen oka arra , hogy nagyon 
kapjon rajta. Ennélfogva, miután czélra nem ve
zetőnek és az általam érintett elvbe ütközőnek 
tartom ez intézkedést, én részemről az egész sza
kaszt kihagyandónak tartom. 

Borlea Zsigmond: E szakaszra nézve Írás
ban módosítást adtam be, mely azt foglalja magá
ban, hogy a 14. és 15-dik szakaszok hagyassanak 
ki. T. ház! 1860. és 1861-ben, emlékezni fognak, 
hogy a lapok igen sokszor írták részint vezérczik-
kekben, részint vidéki tudósításokban, hogy az adó 
felette nagy, és hogy a nép az adót már nem birja 
fizetni, ha csak a törzstőkéhez nem fog hozzá
nyúlni ; és a lapoknak igazuk volt; és ha a mai 
lapok ugyanazt irnák, a mai lapoknak kétségtele
nül szintén igazuk volna, miután az ország 1861 
év óta gazdagabb nem lőn. Mindamellett a most 
legközelebb megszavazott föld- és házadó min
denütt még igen jócskán felemeltetett, s mindenféle 
egyéb adónem, mint : bélyeg, fogyasztási adó stb. 
stb. elfogadtatott, elfogadtatott pedig, mert az ál
líttatott, hogy az ország szükségleteit fedetni más
kép nem lehet, s azt tenni mulhatlanul szükséges; 
hanem szerintem ezt csak akkor lehetett volna 
valóságosan kimutatni, ha előbb a budgetet tár
gyaltuk volna, a mi e részről kívántatott is, a 
másik rész azonban abba nem egyezett bele; és 
igy, miután ez már megtörtént, ezen segíteni nem 
lehetvén, erről nem szólhatok. De engedjék meg, 
ha a jelen szakaszra azt vagyok bátor megjegyez
ni, hogy az nem egyéb, mint a szegénység- és 
nyomorúságra egy * j adónem kivetése s feltalá
lása. Igaz, hogy a bizottság betette az „önhibájá
ból" szót; de ezen szó által semmi vagy annál is 
kevesebb enyhülés sincs elérve: mert, kérem, ki 
fogja megitélni, hogy önhibájából maradt-e az il
lető adótartozásban vagy sem ? Nagyon természetes 
dolog, hogy a pénzügyi közegek. Már pedig is
merjük azon pénzügyi közegeket — financzokat 
— nagyon jól és azoknak a nép irányában eljá
rásait; és ha azok magyar ruhába öltöztek is. még 
is csak a régiek maradtak. Azon kívül mi követ
kezik abból, p . o. valaki 10 frttal tartozásban ma
radván, a pénzügyi tiszt azt fogja állítani, hogy 
önhibájából maradt tartozásban, s a fél azt tagadni 
fogja? Természetes, hogy ráfog vettetni az ök rny i 
kamatbüntetés. Ha tehát az illető magát ez által 
igazságtalanul terhelve érzi,hogy ettől megmenekül-
jen, fel kell folyamodnia, s erre kell neki egy egész 
nap időt tölteni, s folyamodás rt vagy 2—4 frtot 
fizetni. Már, kérem, ugy hiszem, hogy senki egy 

5* 
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napot eltölteni s 2—4 frtot költeni nem fog, hogy 
5 krnyi törvénytelen adóztatástól megmenekedjék, 
s igy kétségtelen, hogy a financz mindenkire, ha 
tetszik, kiveti a kamatbüntetést. Én tehát, mint 
mondám, nem látok ezen intézkedésben a kor
mányra nézve semmi hasznot, sőt nagyon káros
nak találom: mert tudjuk, hogy a nép az ország
gyűléstől könnyítést vár, ez által pedig a teher 
sulyosbittatik a nélkül, hogy a kormánynak valami 
haszna volna; a nép szegényebb osztálya pedig 
súlyosan terhelve lesz, mert a gazdag ugy is 
meg fogja fizetni, vagy ha nem fizetné , annak a 
kamatok ugy sem lesznek nagy terhére; de a sze
gényebb osztály, kinek az ugy is elég kárára, rajta 
executio által hajtarik be, ezzel elkeserittetik. Azt 
fogja valaki tán mondani, ez azért van, nehogy 
valaki makacssága által maradjon tartozásban. Tud
juk, hogy az absolut kormány alatt is többen ál
lottak ellen, és ez még sem merte ezen súlyos eljá
rást behozni. Ne hozzunk be tehát az annyiszor 
kárhoztatott Bach systemánál is súlyosabb eljárást, 
s ne legyünk bachabbak mint maga Bach volt. 
Miért is én a t. ház pártfogásába ajánlom módosít 
ványomat. 

Besze János : T. ház ! Az a szándék, az a 
czél, hogy a nép ezen adót, a mely annyira ter
heli, a mennyire csak lehet, jó kedvvel viselje és 
rővja le. En a 14-dik szakaszt se a magyar jelle
mével, se a szükséggel összeegyeztetni nem tudom. 
Kamatot mitől fizet az ember? Attól, a mit köl
csön vesz. Azért, ha valaki egy negyed évben 
adóját a legjobb akaratja mellett is leróvni nem 
képes, de 5 — 6 hét múlva fizetni tudja, ez időtől 
tehát azért kamatot fizessen az államnak, a mikor 
attól semmi kölcsönt fel nem vett: azt én igazsá
gosnak nem tartom, sőt meg vagyok győződve, 
hogy a nép átkokkal fogja azt a néhány krajczárt 
fizetni, a mikor egész adóját hazafiúi kötelesség 
érzetétől indittatva sietni fog leróni. A népnek bi
zonyára nehezére fog esni, hogy annyirajutottunk, 
miszerint még 2—3 hétig sem várhat el az ország 
a nélkül, hogy kamatot ne róna a népre. A kamat 
el fogja keseríteni a népet, és az adófizetési kész
séget meg fogja mérgesiteni, a financziának 
pedig egyátalán semmi hasznot nem hajt. Aggódni 
pedig nem kell, hogy nem fog fizetni, mert az 
utána való 15-dik szakasz elrendeli, hogy ha fél 
esztendő alatt nem fizetne, rögtön végrehajtás ren
deltessék el. Az állam ily módon szintén nem so
kat venne be, mig ezen egy pár fillér a népre nézve 
oly keserítő lenne, hogy azt egész adórendszerünk 
iránt elkeserítené, mert az adó szives fizetése iránt 
a népet meg kell nyerni, nem pedig elidegeníteni. 
Annálfogva ezen egész 14-dik szakaszt kihagyatni 
ajánlom. 

Horváth Döme : T. ház ! Tisztelt képviselő

társam Halász Boldizsárral nem igen szoktunk 
egy utón járni, legalább politikai utón n e m ^ most 
azonban igazságot adok neki részemről. Én azt 
tartom, ily anyagilag kimerült országban, mint a 
mi országunk, a mi nagyon silány körülményeink 
között, ezen szakasz intézkedése méltányosnak és 
igazságosnak nem mondható. Tapasztalásból 
mondhatom, ha ezen szakasz, ugy a mint van, meg
hagyatnék, sok viszásságra adna okot és az egyes 
tisztviselőknek a nép iránti önkénykedésre szolgál
tatna alkalmat. És még arra is bátor vagyok 
figyelmeztetni a tisztelt házat, hogy ez által külö
nösen sok nagy községben a dolg-ot végtelenül 
szaporítaná, a tisztviselőknek fölötte sok dolgot 
adna, s időpazarlás következnék belőle a nélkül, 
hogy a kormány nyerne valamit. Ezen okoknál 
fogva, ugy a mint a szakasz van, azt nem helyesel
hetem, és kérem annak kihagyását. (Helyeslés 
balról.) 

Tisza K á l m á n : T. ház! Én azt gondolom, 
minden dolognak minden oldalát meg kell fon
tolni, mielőtt az ember elhatározná ma^át, mire sza-
vazzon. En részemről, meg. áltoztattatván a határ
idő a központi bizottság által egy hónapról há
rom hóra, ezen késedelmi kamat fizetését elfo
gadhatónak, sőt igazságosnak és kíméletesnek tar
tom. Tartozom megmondani , miért fogadom 
el. (Halljuk!) Itt azt mondotta t. Borlea képvi
selő úr, hogy még Bach és Schmerling idejében 
sem volt a késedelmi kamat behozva, és mi ne le
gyünk Bachnál és Sclimerlingnél bachabbak és 
schmerlingebbek! Meglehet, hogy ez nem volt 
Bach és Schmerling idejében behozva; de volt 
katona-executio, (Ugy van!) a minél sokkal helye
sebbnek tartom, hogy ha a késedelmező csak a 
kamatot fizeti, és sokkal helyesebbnek tartom, 
hogy ha az állam magát a károsodás ellen ezen az 
utón biztosítja, mint azon az utón, hogy rögtön 
executióval elmegy a szegény ember nyakára. 
(Igaz! ügy van!) Mert vegyük fel a dolgot ugy a 
mint van. Az államnak bevételére okvetlenül 
szüksége van, és ha az adók be nem folynak, 
az állam, igen természetesen, kötelezettségeinek 
megfelelni mégis tartozván, mást nem tehet, mint 
hogy utoljára is kölesönhöz kell folyamodnia és 
ezen utón fedeznie kötelezettségeit. (Helyeslés jobb
ról.) Úgyde ezen kölcsönért az állam kamatot 
fizet. Már most igazság-e az, hogy ezen kölcsön 
kamatainak terhét az is viselje, a ki a maga adóját 
annak idején pontosan befizette, ugy mint az, ki 
nem fizette be? Én tehát részemről ezen szakaszt, 
mint a mely az állam érdekeinek szempontját kellő 
figyelembe veszi, de figyelembe veszi ugy, hogy 
az adózók iránt kíméletet tanusit, a központi bi
zottság szövegezése szerint elfogadom. (Helyeslés 
jobbról.) 
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S i m o n y i E r n ő : T. ház! Nem lehetek 
u^yan azon. véleményben előttem szólott képviselő 
úrral. Azt hiszem, az adónak alapja az állam költ
ségei fedezésének szüksége; azt hiszem, hogy te
hát az állam minden esetre tartozik behajtani any-
nyi pénzt, mennyi szükségeinek fedezésére meg
kívántatik ; de nem hiszem, hogy azon felül mégoly 
mennyiséget is behajthasson,mely körülbelül6 °/0 -át 
tenné az egyenes adóknak.Ezen szakasz szerint,egy-
bevetveaztaz utána következő 15. szakaszszal,az ál
lam valóságos spekulatiót csinál a gazdagok részére 
a szegények ellen. (Tetszés a szélső balon. Ellenmon
dás jobbról) Azt mondja a központi bizottság, a 
ki az adót önhibájából nem fizeti meg, tartozik 
fizetni. Én mást ezen „önhibája" alatt nem érthe
tek , mint azt, hogy nem hozta be ; nem hozta be 
pedig azért, mert nem volt pénze. Ha önhibája 
alatt csak azt értik, hogy roszakaratból nem hozta 
be, akkor egészen más értelme lesz a dolognak, ha
nem akkor nincs semmi ok arra , hogy ezen sza
kasz megmaradjon : mert a ki az adót nem fizeti 
meg, annak adóját executióval kell behajtani, bi
zonyos határidő után, melyet a törvény megszab. 
Akár legyen az katonai executió, akár legyen pol
gári executio, én azt tartom, hogy a fő kellék az, 
hogy lehető legkevesebb költséggel hajtassák be 
a/, adó, Mert nem azt kell tekinteni, hogy van 
néhány ember, a ki roszakaratból nem fizet, ha
nem bizony az adót a legnagyobb többség nem 
roszakaratból, hanem azért nem fizeti, mert nem 
fizethet. En átlátom annak szükségét, hogy min
den esetre be kell hajtani az adót; hanem átlátom 
egyszersmind annak szükségét is , hogy lehetőleg 
kiméletes módon hajtassák ez b e , és a mint 
egyrészt az egyenes adók terhe a pénzügyminisz
térium által benyújtott táblázat szerint körülbelül 
54 milliót tesz, a mint egyrészt ezen büntetések 
által az adómennyiség a legnagyobb mértékben 
3 millióval szaporodnék, ugy a 13. szakasz értel
mében (3 millióval csökkenhetne, csökkenni pedig 
minden esetre fog,mert 12 °/0 -nyi kamat a mostani vi
lágban, ahol pénzmennyiség igen sok, igen nagy, 
s mindenki, a kinek tehetségében áll, fizetni fog. 
Azért mondtam én, hogy ezen szakaszok összevéve 
a szegény nép rovására és a gazdagok javára van
nak irányozva. Én azt hiszem, hogy meghagyatván 
a 13-dik szakasz, a mint van, csak kijelentetnék a 
kamatok mennyisége, mert ez abban kijelentve 
nincs, a 14. és 15. szakaszok egyszerűen kihagyan-
dók. (Helyeslés a szélső balon) 

Csanády S á n d o r : Én Tisza Kálmán kép
viselőtársam azon nézetét nem pártolom, hogy ha 
valaki a 12. szakaszban megemlített időben adóját 
be nem fizeti, az \'2 krajczárnyi kamatot fizessen: 
mert tagadhatlanul igaz, hogy ha a meghatározott 
hónapok közepén fizettetik le az adómennyiség, 

már azon hónapot megelőzött hónapokra nézve 
mulasztást követett el az illető. Igen, de azon 
mulasztás pótoltatik az által, hogy másfél hónap
ra előleg fizetik le az adót. H a tehát áll az, 
hogy az állam az által, ha valaki a 3 hónap köze
pén fizeti le a maga illetőségét, egyátalában vesz
teséget nem szenved, nem látom át, miért kellene 
a három, vagyis a középső hónap közepén tul nem 
fizetett egyéneket vagy polgárokat még fél kraj-
czár kamattal terhelni? Ez valóban nem volna 
más, mint uzsora az adózókra nézve. Nem pártol
hatom pedig annál kevésbbé az uzsorát, mert biz
tos vagyok, mihelyt az osszággyülés szavazza meg 
az adót és az törvényes adó alakjában fog megje
lenni, nem azok fognak késedelmezni a fizetéssel, 
a kiknek hatalmában van minden pillanatban meg
fizetni adójokat, hanem igenis azok fogják a meg
határozott időre le nem fizetni, a kiknek nincs 
módjokban fizetni. É n tehát ez okból, és miután 
a félkrajczáros uzsoráskodás által a népnek leg
szegényebb osztályát látom terheltetve, a szerkeze
tet el nem fogadhatom. 

Hoffmann P á l : T . ház! Én ezen szakasz
eredeti szerkezetében el nem fogadhatónak talá
lom, mert czélszerütlennek s a szegény néposz
tályra igen terhesnek tartom, de legalább keresz
tül vihetőnek ; azon módosítással azonban, a mely-
lyel a központi bizottság által ajánltatik, épen ke
resztül vitelében lehetetlennek tartom. Ugyan
azért Halász Boldizsár képviselőtársam indítvá
nyát pártolom, és pedig főkép Tisza Kálmán kép
viselő úr ellenkező érvelésére való tekintettel, 
különösen azért, mivel a kamat az adó u'án, meg
lehet, hogy könnyen elviselhető fogna lenni azon 
vagyonosabb egyéniségek számára, a kik talán 
épen az adónak későbbi fizetése által oly előnyök
ben is részesittetnek, a melyek dúsan kárpótolják 
őket azon 6°/0-ért, a melyet az államnak fizetnek. 
De az én szemem előtt mint normális eset az lebeg, 
hogy valaki azért nem fizeti az adót, mert nem 
képes. Ezen sajnos állapot a legtöbb esetben oly 
körülmények által idéztetik elő, melyek a leg
nagyobb méltánylatra méltók. Én tehát nem ki-
vánom a szegény adófizetőnek az ugy is —miként 
a napokban hallottuk — igen terhes adó fizetését 
kamatfizetéssel még akkor megnehezíteni, midőn 
ezen kamatnak behajtása az államra nézve oly 
complicált eljárást tételez fel, a mely azt kö
vetkezményeiben ugy is kivihetetlennó teszi. 

Bárha ezen szakaszt el nem fogadom, minda
mellett nem mulaszthatok el észrevételt tenni né
hány megjegyzésre, a mely az általam pártolt 
nézet indokolására felhozatott. 

Többször hallottam, mintha a kamat „uzsora" 
volna. Megvallom, ez ellen jogászi öntudatom fel
lázadt : mert legalább ugy tudom a dolgot, hogy 
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az uzsora vagy abban áll, hogy több kamatot vesz
nek, mint a törvény megenged, vagy, hogy ka
mattól kamatot vesznek. Már pedig, hogy a ka
mat, a melyet az állam az őt illető adótól vesz, 
uzsora volna, ezt csakugyan nehéz volna bebizo
nyítani. 

Ezen szempontból ellenkezőleg indokolva 
volna a javaslóit szakasz: mert a kamatnak helyes 
értelme az, hogy valaki aequivalenst fizet másnak 
azért, hogy a másik az előbbinek vagyonbeli ér
tékét keze között visszatartja. Ezen szempont
ból tehát e szakasz intézkedése indokolható volna, 
mivel az államot illeti az adó, a melyet buz, és 
az illető azt nem fizeti annak idején, azért illeti az 
államot egy aequivalens; itt tehát nem kamatnak 
kamatáról van szó, banem azon eszme van kife
jezve, mely késedelmi kamat alatt átalában el van 
ismerve a magán jog körében. E szempontból 
nem pártolhatnám az indítványt, hanem pártolom 
azért, mert a szakasz rendeletét keresztülvihetlen-
nek tartom, s egyátalában a szegény népre nézve, 
mely az adót azért nem fizeti, mivel nem birja, ter
hesnek vélem; ellenben, ismétlem, a vagyonosok 
számára azon módozat igen is kedvező volna. 

Tisza K á l m á n : Az előttem szólott t. kép
viselő olyat mondott rólam, hogy az én indokolá
somból tanulta meg . . . föagy zaj. Már szólott! Ez 
nem s emélyes dolog!) 

Elnök: A tárgyhoz a t. képviselő úr már szó
lott : méltóztassék tehát kijelenteni, hogy személyes 
ügyben akar-e szólani vagy nem? 

Tisza K á l m á n : Ismerem a ház szabályait, 
és egy szóval sem fogok szólni arról, a mit mond
tam, hanem igenis személyes dolognak tartom azt, 
ha valakinek szavai, nem mondom, készakarva, 
de rósz hallás folytán homlokegyest elferdittetnek. 
Ez történt velem; és azért egyszerűen és határo
zottan tiltakozom az ellen, mintha én ugy indokol
tam volna e szakasz elfogadását, mintha az a va
gyonosoknak kedvezne és a szegényebbek ellen 
volna. (Igaz!) 

Szontagh P á l {nógrádi) : T. ház ! Én a 14 dik 
szakasznak megtartását merőbenpártolom.Egyedül 
azt kivánom megjegyezni először is, hogy a köz
ponti bizotts% módosítását kihagyandónak vélem, 
azontúl pedig, hogy igen szépen hangzanak azon 
szavak, midőn mondalik, hogy a szegény nép 
érdekeit kivánják ezt vagy amazt. Már régen 
hallgatom a t, ház szentélyében ezen szavakat: 
^szegény nép." Erre nézve részemről és az én 
nézetemnek megállapitása czéljából kinyilatkozta
tom, hogy én szegény nép és nem szegény nép 
közti különbséget emlegetni a képviselőházban adó
fizetés dolgában nem tartok óhajtandónak. (He
lyeslés.) Az országnak összes lakója a nép, és azon 
összes lakosságnak képviselői mi, a nép képviselői 

vagyunk. Én tehát magam részéről sem kívánok 
olcsó tőkét csinálni az úgynevezett szegény nép előtt 
azzal, hogy állítsam, hogy ezen 1/2-krnyi, vagy 
6% kamat fizetése által a szegény osztály érdekei 
csak legkevésbbé is háttérbe szoríttatnának. Oly 
csekély annak adója, hogy azt 3 hónapról 3 hó
napra fizetni bizonyára pontosan képes. Statistice 
ki lehet mutatni, hogy a hátralékok nem épen 
azon szegény osztálynál vannak ; (Igaz!) ez tény ; 
más osztályoknál szoktak azok előfordulni. Ha te
hát ezen törvényben van valami kedvezés, az azon 
osztályra nézve tétetik, melyre nézve fokozat állita-
tik fel a nem fizetésnek kamattal való pótlásával, 
és az azután bekövetkezendő executióval. Mondom, 
nem szeretem ezen distinctiót. 

Ezen kivül még az sem kerülheti el figyel
memet, hogy hivatkozás történt bizonyos oldalról, 
hogy Bachnál bachabbak, és Schmerlingnél 
schmerlingebbek ne legyünk. Ha valakinek volt 
adó dolgában tán kedvetlen tapasztalata, bátor 
vagyok magam szerény személyét felemlíteni. 
Tudom, hogy néhol azon időkben, melyekre ez 
által ugy czéloznak, hogy mintegy sajnálattal em
iitik, hogy megszűntek, a katonaexecutió mellett 
még a késedelmi kamat is megfizettetettnehány eset
ben az illető adózókkal. (Ugy van!) 

Ennélfogva röviden ismétlem, hogy ezen 
szakaszt én is részemről kíméletesnek és a kincs
tárra nézve annyiban czélszerünek tartom , a 
mennyiben a kincstár a maga követelésére nézve 
fedeztetni akarja magát azok által, kik a törvény 
által elfogadott terminusokra nem fizetnek, külön
ben pedig, miután 3 hónapról 3 hónapra történnek 
a fizetések, ezt igazságosnak is tartom. 

Végül meg egy alázatos észrevételem van. 
U g y látszik, épen azon t. képviselőtársaim, kik 
ugyanazon szegény nép hangoztatását leggyak
rabban ismételték, felejtik, hogy az 1848 előtti 
feudális időkben nem háromhavonkint, hanem 
minden hónapban legalább egyszer tartottak a 
megyék incassatiót a még akkor valósággal és tör
vényesen ezen névvel czimzett nép között: „misera 
plebs contribuens." (Helyeslés.) 

Ennélfogva ezen szakasz megtartását a köz
ponti bizottság javításának kihagyásával kivánom. 
(Helyeslés.) 

Éde s A l b e r t : T. ház! A 14-dik szakasz
hoz azon észrevételem van, (Zaj. Eláll!) hogy 
midőn a törvényjavaslatba beigtattatott a szaka
szok közé, nagyon bölcsen előre gondoskodni kí
vánt arról, hogy az adó befizetésének ösztöne le
gyen, és a 16-ik szakasz épen ennek megfelelője 
szintúgy, mintha van hegy, van völgy is ; és épen 
azért én ezen szakaszt elfogadom azon okból, mert 
tudjuk, hogy a magyar ember igen szeret barát
kozni, szeret vitatkozni, szeret dictiózni, mint itt is 
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tapasztaljuk. . . (Derültség. Felkiáltások: Utifigura 
docet! Zaj. Elnök csenget.) Én is azok közé tarto
zom, azon különbséggel, hogy előre megígérem, 
hogy rövid leszek. (Derültség.) Igen szeret a ma
gyar ember perlekedni, a mit mutat a törvénykezés 
menete, miszerint a nagyapa fiára és unokájára 
hagyja a pert; hanem egy tulajdona van a ma
gyarnak, és ez ugy a felsőbb regiókban, mint a 
legalsóbb rétegekben divatozik: hogy fizetni nem 
szeret. (Derültség.) A törvényjavaslat tehát arról 
gondoskodott, hogy egyrészt [büntetési ösztöne 
legyen a hátralékokra nézve; a 16-ik szakaszban 
pedig arról gondoskodott, hogy jutaimi ösztöne 
is legyen. Én mindkettőt elfogadnám* hanem 
miután a 14-ik szakaszhoz hozzá tétetett, még pe
dig átalános szavazattöbbség határozatával, hogy 
csak akkor, ha önhibájából történik az elmaradás, 
büntettessék: ez annyi perre és nyugtalanságra 
ad alkalmat, hogy valóban semmi sem jönne ezen 
14-ik szakasz alapján az ország cassájába. Ennél
fogva én oda véleményezem ez ügyet, hogy ezen 
14-ik szakaszt végkép ki kell hagyni és csak a 
16-ik szakaszt megtartani. (Zaj.) 

Bónis S á m u e l : T. ház! Ha ezen szakaszban 
az adózók valamely megterheltetését látnám, való
ban nem szavaznék rá ; de én benne épen az adó
zók könnyítését látom. Vegyük gyakorlatilag a 
dolgot. Magyarországon főkép a földmivelő osz
tály jövedelmeit bizonyos időszakokban kapja 
csak meg. Ha történetesen egy negyed esztendő
ben ezen időszak nem következik be, midőn ter
mését eladhatná, okv.-tlen könnyítés rá nézve, 
ha ily csekély kamattal 3 havi halasztást kap. Sí-
mony i képviselőtársam maga megemlítette, hogy 
az államháztartás szükségeit fedezni kell. Már 
most, ha az államháztartás szükségeit fedezni 
akarjuk, és azt is el akarjuk érni, hogy az adózót 
ezen teher ne nyomja nagyon, akkor ezen utat 
kell követni, ellenkező esetben pedig a szigorú be
hajtáshoz kell nyúlni. De miután azt tartom, hogy 
a szigorú behajtásnál ez sokkal nagyobb köny-
nyebbség, s miután mindkettőt el akarom érni, 
tudniillik azt i s , hogy az államháztartás szükség
lete fedezve legyen, és azt is, hogy az adózón 
könnyíteni lehessen: e könnyítést, melyet a kése
delmi kamat nyújt, elfogadom. 

S o m o s s y I gnácZ : T. ház! Ha ezen törvény
javaslat 14-dik szakaszának kihagyását a hallott 
nyilatkozatok után a pénzügyminiszter úr maga 
indítványozná, nem csodálkoznám rajta; de cso
dálkozom azon, hogy azt épen azok indítványoz
zák, kik könnyítést akarnak szerezni az általok 
úgynevezett föld népének. 

Simonyi Ernő barátom maga azon tételt ál
lította fel, hogy az adónak annyinak kell lenni, 
hogy az által az államháztartás szükséglete fedez

ve legyen. Kevéssel ez előtt magyarázta meg épen 
a pénzügyminiszter azt, hogy a másfél havi költsé
get, vagyis azon költséget, mely hátrább vétetik 
be az év kezdetétől, fedezni kell valamiből, mert 
a költségek nem a bevételi időhöz vannak alkal
mazva, hanem havonkint teljesitendők. Már most 
a fenforgó kérdésben csak abban van a különbség 
köztünk, hogy a kik a késedelmi kamatot ki akar
ják hagyni, azokat pártolják, kik nem fizetik meg 
adójokat s így kötelességüket mulasztják; mi pe
dig, kik azt meg akarjuk hagyatni, azokat pártol
juk, kik adójokat rendesen fizetik. (Elénk helyeslés.) 
Melyik hát igazságosabb törekvés a kettő közül ? 
Akkor, midőn már nem a régi adókról, melyeket 
nem fizetni némelyek hazafiúi erénynek tartották, 
hanem a hazának teljesítendő törvényes adózásról 
van szó : ez, gondolom, tisztán áll előttünk. 

A másik kévdés felvilágosítására, a mit t. i. fel
állítani méltóztatott, hogy t. i. a Bach idejében al
kalmazott esecutionális eljárás sokkal helyesebb, 
mint a késedelmi kamatok követelése : észrevételem 
az, hogy helyesebb ez igen is a tehetősebb erabe-

j rekre nézve, mert ezeknek módjában van azokra 
\ még vesztegetés utján is befolyni, kik netalán ezen 

eddigi visszaélést kívánnák folyiatni; de nem he-
i lyesebb a szegény emberre nézve ki nem tud fizet-
! ni. Ha ez utóbbit az executio rögtön éri, honnan 

teremti elő a pénzt? Kölcsön veszi sokszor 1 0 0 % -
ra és nem 6%-ra, mit a törvényjavaslat késedelem 
esetére enged, mert azon számítás, hogy a késede
lem 12%-ba kerül, nem helyes, mert havonkint 
!/2 krt számítva, ez 6 % °* t e s z -

Itt tehát semmi uzsora nem forog fen, hanem 
csak az állam károsításának elhárítása kívántatik; 
továbbá a kölcsönösség van felállítva ezen szakasz 
és a 16-dik szakasz közt, melyben az előre való 
fizetésért szintén kárpótlás van engedve: azért ez 
eljárási módot tartom a legigazságosabbak egyiké
nek. (Helyeslés) 

H a l m o s y E n d r e : Én szintén kihagy andó-
nak tartom ezen szakaszt. 

Első okom erre a gyakorlati kivitel. Tekint
sük a községekben, hogyan fizettetik be az adó. 
Az adózó átadja a falusi bírónak például a negyed 
év első hónapjában ; ő ezt a csekély összeget akkor 
be nem viszi az adóhivatalba, hanem vár addig, 
míg nagyobb összeg fog bejőni. Teszem most 
azon esetet, hogy talán fele a még hátralevő idő 
előtt lefizette adóját, a másik fél pedig a hátralevő 
idő " lefolyása után, s azután bevitetik a pénz az 
adóhivatalba, mely azt mondja, későn levén befi
zetve, az egész község minden adózójára késedelmi 
kamat rovatik: ebből aztán a községben a leg
nagyobb súrlódások és bonyodalmak következhet
nek be. De továbbá, miután az adó ki van vetve, 

S minden adózó tudja, minő' összeget kell neki fizet-
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nie: ha már most ehhez még a késedelmi kamatot 
is hozzáadjuk, ezen adó mindig változás alá fog 
esni, s ebből az adózókra zavar fog támadni. Az 
igaz, hogy az adózók azon osztályának — én nem ne
vezem azokat sem vagyonosabbaknak, sem szegé
nyebbeknek — az adózók azon részének, kik száz 
forintnál többet fizetnek , módjáb.-tn áll az adóhi
vatalhoz egyenesen bevinni a pénzt: igy az e 
szakaszban foglalt intézkedés ezeknek javára esik, 
és nem a községekére. Én tehát az e szakaszban 
foglalt intézkedést mint gyakorlatiatlant mellőz
tetni kivánom. 

Továbbá mondották, hogy a késedelmi kamat 
ily behozatala némileg könnyíteni fogja az illetők
re nézve az adók befizetését, a mennyiben ez által 
kényszeritő eszközök használatától megóvafnak. 
Ezt én itt nem tartom helyet foglalhatónak: mert 
ime az executio épen ugy fogja érni őket, mint 
érte a lefolyt korszak alatt, mert ha késedelmi ka
matokat fizetnek, azért az executio mégis rajok 
megy. (Folytonos nyugtalanság ugy, hogy a szónok 
alig érthető.) A 16-dik szakasz ugyanis világosan 
azt mondja, hogy a végrehajtás a késedelmi ka
matokra is kiterjesztendő. Én átalában nem he
lyeslem, hogy az adóhátralékok összehalmozódása 
könnyittessék, hanem igenis kivánom azt, és pedig 
az adózók érdekében, hogy a lejárt adók minél 
kevesebb költséggel hajtassanak be ; pedig a jelen 
törvényjavaslat szerint kell hinnem, hogy a költ
ségek még sokkal többet fognak tenni, mint a 

1 efolyt időszak alatt: mert ime e szerint egy hiva
talos közeg fog kimenni, és másodszor a törvényes 
bizottság, s ezeknek költségei rémítő összeget fog
nak tenni. 

Mindezeknél fogva én ezen szakaszt kiha
gyatni kivánom. 

Trefort ÁgOSton : T. ház ! Mint a pénzügyi 
bizottság tagja bátorkodom egy pár szóval ezen 
szakaszt indokolni. 

A pénzügyi bizottság egész eljárásában nem 
tartotta szem előtt egyik vagy másik osztálynak 
érdekeit, de igazságos akart lenni valamennyi 
osztály iránt 5 tehát igazságos akart lenni a pontos 
fizetők iránt is, mert az államnak végre csak élni 
kell. és ha az adók rendesen nem folynak be, a 
pénzügyminiszter kénytelen kölcsönöket felvenni, 
a mitől pedig kamatokat kell fizetnie; és igy, ha 
ezen intézkedést nem fogadjuk el. kénytelenek va
gyunk a pontosabb fizetőket is ezen kölcsönök 
után járó kamatok fizetésében részesíteni. 

Egyébiránt látunk ezen rendszabályokban 
egyszersmind kíméletet és humanitást is a gyen
gébb adófizetők iránt, kiken a pénzügyminiszter 
ugy segrt, hogy megengedi nekik az adót később 

megfizetni, megtéritvén a késedelmi kamatot ugy,, 
hogy az államnak abból kára ne legyen. 

Én tehát ezen szakaszt óhajtom megtartatni. 
Csík Endre : Én azért is pártolom a 

szerkezetet, mert az adóbehajtás egyik szelí
debb módját ajánlja. Másodszor azért is, mert a 
központi bizottság hozzátétele által segítve van a 
szegényebb osztályon, mert az illető adóhivatal 
belátásától fog függni azon késedelmi kamatokat 
behajtani vagy nem. 

Csiky Sándor: T. ház! (Eláll! Eláll! Sta-
| vazzunk!) Ha önző akarnék lenni, és igy saját el-
j veimnek minden áron, még a színjátszás mester-
j ségének felhasználásával is diadalra juttatását 

eszközleni törekedném, ezen esetben nekem is 
azokkal kellene szavaznom, kik a 14-dik szakasz
nak oly módon történendő megtartását óhajtják, 
a mint az elénk van terjesztve. Mert, t. ház, én ugy 
hiszem, hogy azoknak az 1867-diki úgynevezett 
közösügyes törvényeknek . . . {Zaj) Már, kérem 
alásan, én nem tudom másképen kimondani azt, 
mint ugy, hogy :közösügyes. Tehát, t. ház, a mint 
méltóztatnak közönségesen tudni, mert én is tu
dom, hogy ekkép sok ízben nyilvánítottam már én 
eházban azt, mikéntén az 1848-dikí törvén}?eknek 
egész terjedelmükben leendő helyreállítását óhaj
tom, mert ezektől függ hazámnak boldogsága. 
(Felkiáltások : A dologra! A dologra !) Mondom te
hát, ha azt óhajtanám, hogy ezen czélnak minden 
áron előmozdítója legyek, és ekképen ezen elvnek 
minél több pártolójára tegyek szert : azt kellene 
mondanom, hogy a 14-dik szakasz ne csak ugy 
maradjon meg, a mint van, hanem azt, hogy az 
1867-diki közösügyes törvények iránti ellenszen
vet ezen az utón még a mostaninál is magasabb 
fokra emelhetném ; de ily eszközök használatára, 
azt hiszem, semmi szükségem sincsen, mert ha 
csakugyan igaz az, a mit én hiszek és vallok, hogy 
t. i. az 1867-iki közösügyes törvények a nemzeti 
közérzülettel ellentétben állanak, ez esetben semmi 
mesterséges fogásokra sincs szükség annak kivite
lére, hogy azok a legközelebbi törvényhozás által 
megsemmisíttessenek. De minthogy nem akarok, 
t. ház, e térre lépni, és ily cselszövetes mesterfogá
sokat használni akkor, a midőn, mint a törvényho
zás egyik tagja, a népnek rokonszenvével találkozó 
törvényeket kivánok életbe léptetni : ezen elv
indulva ki, ugy vélekedem, elegendő biztosítékot 
nyújt az adónak lehetőségig pontos befizetésére 
nézve a 15-dik szakaszban foglalt azon szabály, 
hogy ha valaki az év második negyedében se fizeti 
ki adóját, ez rajta kényszeritő rendszabályok alkal
mazása mellett is megvétetik. Elegendő biztosíték 
ez, ismételve állítom, a nélkül is, ha az uzsora-
szem késedelmi kamat követelése nélkül vétetik 
meg rajta példátlan nagyságú adóbeli tartozása. 
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Én tehát ezen adó utáni kamatfizetés köve
telését egyátalán fogva nem fogadhatom el. 

Mert ugyan is, mit lehet érteni ezen már em
iitett kényszerítő rendszabály alatt? Felfogásom 
szerint nem egyebet mint azt, hogy : „katonai exe-
cutio." 

Somossy Ignácz: Az nem áll. 
Csiky Sándor: Dehogy nem áll. Méltóztas

sanak elhinni : semmi egyéb, mint katonai execu-
tio, a mi ez által így kanonizáltatik. (Elénkfölkiál
tások: Ez nem áll!) "Katonai executiók által kény
szeríttetnek a polgárok mind az adónak, mind 
kamatainak megfizetésére; a gyűlöletes katonai 
executiók alkalmazása által történendő behajtások 
utján pedig sem magunkat, se honfitársainkat az adó 
fizetésére soha felbuzditani és lelkesíteni nem fog
juk. Nem pedig már csak azért se, mert a mi ked
vezést a 16-dik szakaszban színleg adánk, az épen 
nem tesz a valóságban egyebet annál, hogy a 
mit az adózó polgároknak egyik kezünkkel adunk, 
azt a másikkal visszaveszszük azon szép ígéret 
mellett, hogy a ki előleg többet fizet, mint kö
telezve volt, az az igen mérsékelt kamatokat visz-
szakapja. Ily módon akár mit beszélnek az ellenvé
leménynek is, veleje mindig csak az , hogy eb
ben nem a szegényebb osztályhoz tartozók köny-
nyitéséről van szó, hanem a gazdagokéról. Az az 
intézkedés helytelen, hogy ha nem fizetik az egye
sek az adót, büntettessenek meg, mert száz eset 
közül kilenczven esetben bizonyára nem az az 
ok , hogy nem akarnak fizetni az adókötele
zettek , hanem az, hogy minden erőfeszitésök 
mellett sem képesek kiszerzeni a pénzt; így te
hát az óriási adó se kamattal, se kamat nélkül 
nem téríthető meg, a legjobb akarat mellett se. 
Kern pedig főleg azért, mert a 18 kinos évek 
alatt minden anyagi erejéből követkőztetett nép, 
jövedelmi forrásainak megnyitása nélkül, miről 
gondoskodva ma sincs, oly iszonyatos terheket, 
minőket a közvetett és közvetlen példátlan nagy
ságú adók reá nehezítenek, elviselni nem képes. 

E g y van még , a mit e házban többek által 
már elmondani hallottam, s a mit ezúttal észrevé
tel nélkül nem hagyhatok: és ez abból áll, miként 
ennekutána nem a kényuralom parancsszava, ha
nem a törvényhozás fogván megajánlani az adó
kat, hazafiúi kötelesség leend azokat önmagunk 
javára, minél pontosabban fizetni. 

Ámde, fájdalom, én azokkal, kik igy véleked
nek, egy éi-telemben épen nem lehetek, azért, mivel 
én ugy tudom, hogy a mit hazánk népe adó fejében 
fizetni kényszerittetik, az ennekutána se fog saját 
anyagi és szellemi jóllétünk előmozdítására fordít
tatni, hanem jövőre is, szintén ugy, mint Baeh és 
Schmerling alatt, az idegen osztrák boureaukratia 
zsebébe szivárogni. 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1865/8. IX. 

Mert hiszen elegendó'leg gondoskodtak már 
erről azok, kik a közösügyes törvényeket megte
remtették, s kik ezzel együtt a szörnyű quotát, és 
hajszálmeresztő államadósságokat, melyek évenkint 
60 millió forintjainkat emésztik el , az idegenek 
érdekében életbe léptették; saját magunk nemzeti 
szükségeink fedezésére pedig alig hagytanak vala
mit felhasználni. 

A dolog ily helyzetében tehát én méltán két
kedem a felett, hogy az adónak pontos fizetését 
valami kitűnő hazafias erénynek fogja-e tekinteni 
azon adózó nemzet, a mely előtt ezen szomorú való 
nem titok többé, s a melyet czifra altató szóval 
többé birkatürelmében megtartani lehetetlen. 

Én tehát az elősorolt Indokoknál fogva ezen 
14-dik szakaszt a szerkezet szerint el nem fogadom. 
(Nagj zaj.) 

Elnök: Kérem a t képviselőket, legyenek 
szívesek a szónokot meghallgatni. 

W l á d Ala jos : A 14. szakasznak kihagyása 
mellett egyszerűen azon okból vagyok, mert azon 
hasznot, mely a fél krból felmerülne.nem tartom ará
nyosnak azon kárral, melyezen krajczárok és ille
tőleg azon kamatok kiszámításával és az adózók evi-
dentiában tartásával járna. En azt hiszem, sokkal 
nagyobb lesz azon kár, mely származnék abból, 
ha az illető tisztviselők az alatt, bog)' más hasznost 
elintézhetnének, ily csekélységgel bíbelődnének. 
Ennek következtében pártolom a módositványt. 

LÓnyay Menyhért p é n z ü g y é n Miután a ta
nácskozás már ugy is hosszura nyúlt, nem akarok 
részletesen hozzászólni ezen tárgyhoz, annyival ke-
vésbbé, minthogy azon érveket, melyeket ezen ja
vaslat mellett fellehetne hozni, Tisza Kálmán kép
viselő úr igen helyesen és indokoltan elmondotta. 
Felszólalok azonban azért, hogy egy észrevételre, a 
mely tétetett, szintén megtegyem észrevételeimet. 
Somossy t, képviselő úr azt mondta, hogy nem 
csodálná, ha a pénzügyminiszter is ezen szakasz el
len szavazna. Én megvallom, előttem me.'foghat-
lan volna, hogy magam szavaznék azon javaslat 
ellen, melyet előterjeszteni szerencsés voltam. 

SomOSSy IgnáCZ: Szabad legyen felvilágo
sításul adnom, hogy akkor kimaradt a számból, a 
mit mondani akartam: hogy t. i. ezen eljárással 
csak a pénzügyminiszternek lesz baja. 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : Én azt tar
tom, kíméletesebb eljárást az adó behajtására nézve 
az állam czéljainak szem előtt tévesztése nélkül 
javaslatba hozni alig lehet, mint a mit ajánlani 
bátor voltam. Nem kivánom azon időket visszava
rázsolni, a melyekre Csiky Sándor képviselőtár
sam annyit hivatkozott, s azon mondására, hogy a 
katonai executiónak bekövetkezését látja, csak azt 
vagyok bátor megjegyezni, hogy a mióta a magyar 
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pénzügyeket vezetni szerencsém van, Magyaror
szágban egyetlen egy eset se fordult elő', melyben 
katona executió alkalmaztatott volna, mert a józan 
pénzügyi igazgatásnak czélja az, hogy az ilyen 
vég eszközökhöz nyúlni ne legyen kénytelen. Épen 
azért, kell iparkodni szelídebb eszközök által az 
állam jövedelmeit biztosítani. (Helyislés.) 

Nem akarok továbbá arra nézve észrevételt 
tenni, hogy — a mint némelyek által felhozatott 
— ezen intézkedés épen akevésbbé vagyonos osz
tályt terhelné leginkább, s nem akarok oly kifeje
zést használni, milyennel egy képviselő úr élt; 
csak azt jegyzem meg, hogy az állam nem a szegé
nyebbeket vagy vagyonosabbakat adóztatja meg, 
hanem mindenkit vagyona szerint; és azt merem 
állítani, hogy ha az adó rendszeres befolyása iránt 
nem történik gondoskodás, annak bizonyára épen 
akevésbbé vagyonos osztály fogja kárátlátni, mert. 
ha az adók pontosan nem folynak be, az állam
kormányzat, miután havonkint vannak kiadásai, 
kénytelen volna kölcsönt, talán igen drágán fel
venni, melynek terheit természetesen az adózók 
viselnék. 

Az általam javasolt eljárás bizonyára kímélete
sebb az eddiginél, miután ezen 14-dik szakasz ér
telme szerint minden egyes községnek jogában áll 
azon határidőt kijelölni, a melyben adójátlegköny-
ny ebben fizetheti meg. és azon teher, a mit magára 
vállal, semmi más, mint hogy késedelmi kamatok 
fejében fizessen 6%-ot az államnak, mi bizonyára 
sokkal kevésbbé terhes, mint ha az illetők külön 
kölcsönt volnának kénytelenek felvenni. 

Nem akarok többet megemlíteni, hanem bá
tor vagyok a t. házat kérni, méltóztassanak a 
14-dik szakaszt, ugy a mint szerkesztve van, elfo
gadni. Oly hozzátételt, mely annak vagy értelmét 
félremagyarázná, vagy a kivitelt tökéletesen meg
akasztaná, el nem fogadhatok ; s ennélfogva kérem 
a t. házat is, hogy ezen módositást figyelembe 
nem véve, fogadja el a szerkezett-t. (Helyeslés.) 

Elnök: A tárgy ki levén merítve . . . . 
Halász Boldizsár : T. ház ! (Roppant zaj.) 

Nem csak visszaélni nem akarok, de élni sem 
akarok indítványozói jogommal. Én tehát, hogy 
példát adjak azoknak, a kik sokat szoktak beszél
ni, elállók a szótól. (Derültség.) 

Elnök : T . ház ! A kérdés az : méltóztatik-e a 
t. ház elfogadni a 14-dik szakaszt ugy, mint a 
pénzügyi bizottság előterjesztette? (Helyesl's) A 
kik elfogadják, méltóztassanak felkelni. (Megtörté
nik.) A többség elfogadja, a szerkezetet. Ennélfogva 
a központi bizottságnak azon betétele: „önhibájá
ból* elmarad. 

Következik a , 5-dik szakasz. 
Csengery Imre jegyző (olvassa a 15-dik 

szakas.t.) 

HodOSiU Józse f : Ha a 15-dik szakaszt tár
gyalás alá akarja venni a t. ház, bátor vagyok 
módositványt előterjeszteni. (Halljuk!) A módo-
sitvány ebből áll : „A ki az évnegyed eltelte után 
15 nap alatt nem rója le adóját, attól a késedelmi 
kamat . . . " A szakasz többi része megmaradna. 
(Közheszólásol;.: Maradjon a szerkezet!) 

Itt az mondatott egyik képviselő úr által, 
hogy Bach és Schmerling alatt az egyenes adóktól 

| is késedelmi kamat fizettetett. Én ezt részemről 
tagadom. 

Szontagh P á l (nógrádi): Gsak is ön ta-
| gadja! 

HodOSiU József : Igenis, én tagadom. Meg-
j lehet, hogy Szontagh Pál képviselőtársamnak 

más meggyőződése van. Epén azért, ha talán az 
én tagadásom nem volua elégséges, miután más 
tapasztalatok is vannak, mint a melyeket képvise-

: lőtársam mondott, akkor felkérném a miniszter 
j urat, hogy azon sok szabályból, melyek az adóra 

vonatkoznak és melyeket itten már megszavaztat
tak, de melyeket mi nem tudhatunk, mert azok ve
lünk nem közöltettek, kérném, mondom, a minisz
ter urat, mutassa ki azon szabályokból, hogy ané-

I met systema alatt az egyenes adóktól késedelmi ka-
• mat fizetettéit volna. (Helyeslés a szélső bal oldalon.) 

Ha a központi bizottság által indítványozott 
: azon kifejezés: „önhibájából" elfogadtatott volna, 
akkor nem lenne szükség ezen 14 napra, melyet 
indítványozok, arra nézve, hogy mindenki bebizo
nyíthassa, hogy nem önhibájából mulasztotta el az 
adófizetést; de miután minden tartozás fizetésére 
bizonyos praeclusiunalis terminus adatik, én az 
előbbi szakaszt csak szabáljmak tekintem, és sze
retném a 15-dik szakaszt kivételképen akként szer
kesztetni, a mint a módositványomat beadtam. 

A 16d ik , illetőleg 13-dik szakaszban az 
mondatik, hogy részletes fizetések is elfogadtatnak 
az évnegyed előtt: ugy hiszem, hogy ez által az 
államnak annyi jövedelem fog befolyni, a mennyi 

| kár lenne a netalán 15 nap alatt nem történt fize-
i tésekből. 

Ezeknek alapján bátorkodom smódositványo-
maí pártolás végett a tisztelt háznak ajánlani. 

; (Maradjon!) 
Csengery Imre jegyző (olvassa Hodosiu 36-

zsef módositványét). „A 15-dik szakasz két első so
ra ekként szerkesztessék: „Aki az évnegyed eltelte 
után 15 nap alatt sem rója le adóját;" a többire 
nézve maiad a szerkezet." (Maradjon!) 

Elnök: Méltóztatnak elfogadni a 15-dik sza
kaszt a szerkezet szerint? (Elfogadjuk!) A 15-dik 
szakasz a szerkezet szerint el van fogadva. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 16-dik 
szakaszt) 

Vál ly i JánOS: A jelen szakasz, ugy a mint 
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áll, nem viszonos esnem tart egyensúlyt: én ezért 
ezen szakaszt részemről vagy egészen kihagyan-
dónak vélem, {Maradjon !) vagy ha a többség ezen 
nézetet nem helyeselné, azon esetben módosítást 
hozok fel e szakaszra nézve. Módosíttatni kívánom 
pedig azért, mert a 3-dik sorban ez áll : „évnegye
denkint 1 kr." Ha ezt az előbbi 12-dik szakaszszal 
összehasonlítjuk, nines meg az a rányimér t ott ha-
vonkint fél kr, és igy évnegyedenkint három fél-
krajczárról van szó; tehát a sulyegyen szerint há
rom hónapra 1 ̂ k r esnék, és midőn az állam a ma
ga részére 6%-ot kap az adózók részéről fizetett 
kamatokból, ugyanakkora méltányosság és viszo
nosság azt hozza magával, hogy ha már csak
ugyan a kamatfizetés behozatik, akkor az állam 
annyit oszszon ki, mint a mennyit tehet. Itt ezen 
szakasz szerint pedig az állam 2,%-al fizet keve
sebbet, és igy csak 4%-ot ad. Én tehát ezt, ha 
már ezen szakasz egészen ki nem hagyaíik, a mit 
jobban szeretnék, a szerint kívánnám módosíttatni, 
hogy: „havonkint fél." 

Csengery Imre jegyző (olvassa Vállyi Já
nos módosítvőngát): „Ehelyett: „évnegyedenkint 
egy" : tétessék: „havonkint íél." (Maradjon!) 

Csanády Sándor: T. képviselőház! Nincs 
könnyebb, mint azt a szót kimondani, hogy : ma
radjon ! különösen most, mikor a legfontosabb kér
désről, az adókérdésről tanácskozunk. Igy köny-
nyen megtörténhetik, uraim, hogy a kik azt a 
„maradjon" szót oly gyakran emlegetik, bizony 
rajtok fog az teljesedésbe menni akkor, a mikor a 
nép megértve a maga hivatását, g-ondoskodni fog 
jövője felett. (Nagy zaj.) Feltűnő különösen, hogy 
épen az oldalról jönnek az ilyen, a tanácskozást ta-
kurtitni akaró felszólalások, a mely oldal folyto
nosan oda nyilatkozik, hogy : folytassuk tovább a 
tanácskozást. (A dologra!) Ha tetszik a képviselő 
uraknak a tanácskozást folytatni, méltóztassanak 
türelemmel lenni, (Dologra!) kihallgatni minden
kit akkor, a mikor a maga képviselői állásából ki
folyó kötelességét kívánja teljesíteni. (Zaj. A do
logra !) 

Bárha Szontagh Pál igen tisztelt képviselő
társam azon óhajtását nyilvánította, miszerint azon 
megkülönböztetés, mi a birtokot illeti, e házban 
soha se vétessék fel, bocsásson meg a t. képviselő 
úr, ha a jelenlegi törvényezikk tárgyalásánál ismé
telve nem követhetem őt e téren : nem követhe
tem pedig azon oknál fogva, mert én a 16-dik 
szakaszt a vagyonosabb osztály érdekében látnám 
megszavaztatni. (Ellenmondások.) Igenis a vagyo
nosabb osztály érdekében szavaztatnék meg azért, 
mert tudjuk, hogy a nép szegényebb osztályai — 
már bocsássanak meg, hogy ismét e kifejezéssel 
kell élnem — (Zaj) de miután tény, hogy e hazá
ban a nép szegényebb, miután a nép nincsen abban ! 

a szerencsés helyzetben, a miben óhajtanám, hog-y 
legyen, hogy adóját előlegezve is lefizesse, s ezen 
szerencsés helyzetben csakis a nagy birtokos osz
tály, s illetőleg tőkepénzesek vannak: ha mi az 
adójokat előleg lefizetőknek kamatfizetést sza
vaznánk meg, ez által az ő tőkéjök szaporításához 
járulnánk. 

De, t. képviselőház, nem is lehet nekünk azon 
kamatokat megfizetni a nélkül, hogy ez által maga 
az állam ne károsodnék. Megmondom az okomat, 
miért. Az mondatott itt az előbbeni szakasz tár
gyalásakor , hogy adóhátralékban nem a nép, 
nem a szegényebb osztály van, hanem a birtokos 
osztály. Ha ez áll, a mit pedig érvül, ugy látszik, 
a többség elfogadott, akkor az történnék, hogy a 
szegényebb osztály, a maga idejében befizetvén 
adóját, s miután a tőkepénzes osztály, csupán 
azért, hogy neki 12 %-ot jövedelmezzen a pénze, 
(Felkiáltások: Csak 4"/0-ot!) adóját előleg befizeti, 
azt kérdem a tisztelt pénzügyminiszter úrtól, hogy 
azon deficitet, a mely az előleg befizetendő adó ka
matainak fizetéséből fog keletkezni, honnau pó
tolja a t. pénzügyminiszter úr ? Azt hiszem, se
honnan. (Csak 4°/tí a kamat!) Tehát 4°/0 . Mindegy. 
(Derültség. De nem mindegy !) Ha nem is mindegy ; 
de az áll, hogy deficit mutatkozik, s ez magában 
elegendő arra, hogy ezen szakasz kitöröltessék. 

Én nem helyeslem Vállyi Jánosnak is azon 
indítványát, hogy az egy krajezár helyett fél kraj-
czár fizettessék. 

Tisza K á l m á n : Nekem valóban egyátalán 
nincs azon aggodalmam, hogy, mint hazánk viszo
nyait ismerjük, annyira sokat fogunk befizetni 
előleg- az adóból, hogy az e mellett j á r ó 4 ° 0 bőven 
ki ne telnék azon 6°/0-ből, melyet azok fizetnek, 
kik az adóval elkésnek. (Helyeslés.) Azonban ré
szemről mindamellett azt mondom, hogy sokkal 
szivesebben járulok ahhoz, hogy az kimaradjon. 
mintsem ahhoz, hogy felébb emeljük a 4°/c-ot: 
mert utoljára is nekem nincs ellenvetésem, ha azon 
netáni késedelmezési kamatból az ily előleg fize
tett összegekért járó kamatok nem fedeztetnek, és 
ez által az állam nem teszi ki magát azon veszély
nek, hogy miután megtörténhetik, hogy több Íz
ben tartozik a hátralékok miatt kamatot fizetni, 
utoljára is költségeit fedezni nem lenne képes. Én 
tehát részemről ahhoz, hogy ez kihagyassék. szí
vesen járulok. 

Meg kell még jegyeznem — miután épen 
előttem szólott képviselő úr figyelmeztette azokat, 
kik a „maradion" szót használták, hog-v otthon ta-
Iáinak maradni — hogy engem az. hogy otthon 
maradok-e vagy nem'? egyátalában nem vezet, 
(Átalános helyeslés) hanem vezet az, hogy mit tar
tok a nép és ország érdekében valónak,' (Helyeslés.) 
Kn részemről igen sajnálom ezt; de a képviselő 
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úr, bár meg vagyok győződve, hogy nem azért 
szólott , ez által helyet adott azon feltevésnek, 
mintha ö csak azért szokott volna szólani, hogy 
otthon ne maradjon. (Zajos helyeslés és taps.) 

Csanády Sándor: (Halijuk!) Midőn oda 
nyilatkoztam, hogy igen könnyen megtörténhetik, 
hogy azok, kik a „maradjon^-'nal . . . (Zaj. A sze
mélyes kérdéshez!) Hiszen, ha elmond ttam a ma
gam nézetét, felelhetnek rá. (Halljuk csak!) Miután 
én azt mondottam, hogy azok, kik épen ezen kér
désben, mely nézetem szerint a legnagyobb kér
dés, az adó kérdésében egyszerűen ugy nyilat
koznak, hogy a szerkezet ugy maradjon, a mint 
van, ugy hiszem, senkit sem sértettem meg szemé
lyileg, midőn kimondottam, hogy igen könnyen 
megtörténhetik, hog}7 azon urak, kik oly kevéssé 
hordják szivökön az én nézetem szerint a nép ja
vát . . . (Zajos felkiáltások: Ez uj sértés! Jobb, ha 
hallgat! Vonja vissza!) 

Tóth V i l m o s : Kérem az elnök urat, mél
tóztassék a szónokot il}T kifejezésért rendre uta
sítani. 

E l n ö k : Midőn a képviselő úr épen személyes 
megjegyzést kivan tenni, válaszsza szavait ugy, 
hogy ne sértsen velők ujolag: mert lelkiismeretén 
viseli, ugy hiszem, minden képviselő úr a nép ja
vát. (Zaja- helyeslés.) 

Csanády Sándor: Én ezen nyilatkozatot 
csak is azokra értettem . . . (Felkiáltások: Senkire 
se érthette!) 

Elnök (felállva): Nincs jogosulva a képviselő 
úr bárkiről is e házban feltenni, hogy lelkiismereti 
kötelességét nem teljesiti. (Zajos helyeslés.) 

I Egyébiránt Bónis képviselő úr kért szót. 
{(Halljuk! Halljuk!) 

Bóni s S á m u e l : Tisztelt képviselőház! Mi
dőn egy törvényjavaslat előttünk van fogalmazva, 
én nem képzelhetek oly felfogást, hogy valaki azt 
mondhassa : azok, kik ezen törvényjavaslatot, ugy 
a hogy van, meg akarják tartani, nem viselik szi
vökön a nép érdekét, (Atalános helyeslés) nem vise
lik épen annyira, mint azok, kik talán érveiket el
lenében fogalmazott beszédben előadják. (Helyes
lés.) Itt csak a fogalom különbségéről lehet szó. 
Péter jónak tartja, mit Pál jónak nem tart. Ha Pé
ter előtt Pál egy fogalmazott munkáról azt mond
j a : „én elfogadom ezen munkát" ; Pál pedig a 
maga nézeteit fogalmazza, mint a módosító szokta 
fogalmazni: ne éljünk soha, ha valaki a »marad-
jon" szót kimondja e házban, azon invectivával, 
hogy az a nép érdekét szivén nem viseli. (Elénk 

j helyeslés és taps.) Ez több, mint véleménytürelmet-
! lenség; (Helyeslés) ez, ha ki kell mondanom, de-
i nunciatio a nép előtt; (Atalános élénk helyeslés) 
\ ámbár én a nép józan felfogását ismerem, hogy az 
! ilyesmire, mint üres szóra, nem sokat szokott adni. 
I (Hosszas zajos éljenzés és taps) 

E l n ö k : Méltóztassék a t. ház a feltett -kér-
! désre szavazni: a 16-dik szakaszt elfogadja-e vagy 
| nem? Azon tisztelt képviselők, kik elfogadják, 
| méltóztassanak felállni. (Megtörténik.) A többség 
\ elfogadta. 

Holnapután d. e. 10 órakor folytatjuk a ta-
| nácskozást, 

Az ülés végződik d. u. 2 ' /4 órakor. 




