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CCJJXJL. OKISZ AVTOIS UJJÍLIS 
1868. július 25 éu 

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

Tárgyai : Kérvények bemutatása. A főrendek üzenik, hogy a házadó, személyes kereseti adó, a közadók kivetése, befize
tése stb. iránti törvényjavaaiatokat, valamint a bélyegre vonatkozó törvényjavaslatban tett módosításokat elfogadták. Miletics Szvetozár 
indítványt tesz, hogy ellené vizsgálat indittassék. A földadó iránti törvényjavaslatba uj szakasz igtattatik be. A jövedelmi adóról szóló 
törvényjavaslat részletes tárgyalása. A képviselőház költségvetése július havára megállapittatik, s a költségvető bizottság egyéb előter-
esztései is tárgyaltatnak s elintéztetnek. 

A kormány részéről jelen vannak : Andrásy 
Gyula gr., Gorove István, Horvát Boldizsár, Lónyay 
Menyhért, Mikó Imre gr., Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 l/í órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Paiss Andor jegyző úr fogja ve
zetni; a szólani kívánók neveit pedig Mihályi 
Péter jegyző úr jegyzi. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
PaiSS Andor jegyz-J [olvassa a julms 24-én. 

tartolt ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : Nincs észrevétel a jegyzőkönyv el

len ? (Nincs!) Tehát hitelesíttetik. 
O-Buda város közönsége a közbiztossági 

költségek megtérítését kéri az állami pénztárból. 
Ifjabb Vitális Vendel hajnáeskői postamester 

Lubi György és Vitális Jenő ellen fenforgó 1200 
pengő frtnyi követelését behajtatni s Bitner Jó
zsef és Kelner Hugó urak méltatlan eljárásai foly
tán okozott költségeit megállapittatni s megtérít
tetni kéri. 

Kohn Hermán és társa oroszi, Nikelszky 
Mátyás téti és nyíregyházi, Kohn Mózes balsai-
s szabolcsi, Sieherman Manó kotaji lakos szeszgyár
birtokosok és bérlők a tőlök törvény ellen ki
erőszakolt illetéktelen szeszgyári fogyasztási adó
nak kegyes visszafizettetését kérik. 

Mindezek a kérvényi bizottságnak fognak át
adatni . 

Bánó M i k l ó s : Bártfa városának egy róm. 
kath. segédlelkésze, kartársai nevében is , az iránt 
folyamodik, hogy a dohányültetési engedély ezen
túl a segédlelkészekre is kiterjesztessék. Teszi 
ezt azért, minthogy e tekintetben felfolyamodott 
egész a miniszteiiumhoz s az által e kérelmétől 
elüttetett; indokolja ezt folyamodó az által, hogy 

a segédlelkészek az illető papokkal egy és ugyan
azon családot képeznek. Midőn tehát ezen folya
modást a t. ház elé, illetőleg az elnökséghez ter
jeszteném, melyhez az czimezve is van, egyszers
mind tisztelettel felkérem, méltóztassanak intéz
kedni, hogy ezen kérelemnek ezentúl elég tétessék. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz tétetik át. 
A főrendi ház jegyzője van itt üzenettel. 
Nyáry G y u l a j egyző főrendi j e g y z ő (az el

nökség eléjárul): Méltóságos elnök ú r ! t. képviselő
ház ! Kiküldetésemhez képest van szerencsém jelen
teni, hogy a személyes kereseti adó, a házadó és adó
behajtás iránti törvényjavaslatok, s végül a bé
lyegadót illető törvényjavaslatra vonatkozó mó-
dositvány a felső-házban érdemileg tárgyaltat
ván, ez alkalommal a főrendek a t. ház határoza
taihoz mindenben hozzájárultak; én pedig bátor 
vagyok az illető jegyzőkönyvi kivonatokat tisz
teletteljesen átnyújtani. 

PaíSS A n d o r j e g y z ő (olvassa a főrendi ház 
jegyzökÖ nyvi kivonatát.) 

Elnök: Ezen négy rendbeli törvényjavasla
tokhoz a mélt. főrendek is hozzájárulván, azok 
mint a két ház közmegállapodása szokott módon 
a minisztérium által szentesítés végett o felsége 
elé fognak terjesztetni. 

Zsedényi E d e : T. képviselőház ! A szepesi 
tizenhat város kerülete közönsége részéről vau 
szerencsém egy kérvényt benyújtani, melyben 
hivatkozva Pest belvárosa érdemes képviselője s 
több képviselő által benyújtott határozati javas
latra, miszerint a minisztérium megbízandó, hogy 
a szabad királyi városok, kerületek és rendezett 
tanácscsal ellátott városoknak az 1861-ik év óta 
aránytalanul is viselt törvénykezési költségei fejé
benjog és méltányosság szerint illető összeg megtérí
tésére nézve javaslatot készítsen, addig pedig már 
a folyó évi költségvetésben az idei törvénykezési 
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költségek fedezése számba vétessék . ugyanazon 
kerület alázatosan kéri a t. képviselőházat, hogy 
miután a tizenhat szepesi város, ugy mint a sza
bad királyi városok, saját törvényszékeik mellett 
kötelesek az igazságot kiszolgáltatni, és ezen 
költségek fedezésére az előtt szolgált átkeblezési 
és öröklési illeték jövedelmétől a bélyegpátens 
által megfosztattak, ugyanazon városok sorába 
tartoznak, melyekre a belügyminisztérium jegyzé
ke szerint az országos segélyezés vonatkozik, de 
azon jegyzékből, nem tudni mi okból, kihagyattak : 
tehát a t. képviselőházat arra kérik, hogy ezen 
városokat, melyeknek törvénykezési költségei 
1861 óta 160,000, ez idén pedig 20,000 frtra 
rúgnak, azon országos segélyben részesíteni ke
gyeskedjék. Mivel pedig ezen folyamodvány leg
szorosabb kapcsolatban van azon érintett határo
zati javaslattal, ezt pedig a t. ház a pénzügyi bi
zottsághoz utasitotta jelentéstétel végett: arra 
kérem a t. házat, hogy ezt is egyenesen a pénz
ügyi bizottsághoz utasítani méltóztassék. (Felkiál
tások : A kérvény/ bizottsághoz!) 

E l n ö k : Méltóztatnak kívánni, hogy ezen 
kérvény elkerülje a rendes utat ? (Nem!) Tehát ez 
is a kérvényi bizottságnak fog kiadatni. 

Milet ics SzvetOZár: Tisztelt ház ! Legyen 
szabad egy indítványt tennem, melynek kiindu
lási pontja saját személyem és becsületem érde
kében fekszik ugyan, de mely ép oly mértékben 
illeti e tisztelt ház méltóságát is. Mielőtt azonban 
magát ezen indítványt a ház asztalára tenném. 
szükséges némely t_'nyleges körülményt és alapo
kat ideadnom. 

Július huszonkettedikéi ülésében e ház némely 
tagjai szememre hányták, hogy miért nem követel
tem vizsgálatot magam ellen az ismert belgrádi me
rénylet ügyében, saját igazolásom miatt. Én erre 
akkép válaszoltam, hogy e tekintetben nem volt 
tudomásom egyéb gyanúsításról azon hírlapi le
velezésen kivül, és pedig az ellenfelek részéről, és 
hogy különösen a merénylet áldozatához! viszo
nyom tekintetéből nem tartam érdemesnek egye
bet tenni, mint hogy ezen gyanú és erkölcsi lehe
tőség ellen nyilvánosan tiltakoztam. 

Valamint a sensitiv, épen ugy az erkölcsi ér
zésben van valami, a miről mon j á k : natura per-
horrescit, és a ki önmagánál akarná ezenper horres-
centis érzésnek létét bizonyítani, az még többet 
vétene az erkölcs terén, mint a mi a jog terén hi-
vatik: ,,qui s'excuse s'accuse." De ez alatt még 
több történt a hírlap anonym hírénél: a belügy
miniszter úr július huszonkettedikéi beszédében 
találtatik egy hely, melyet én csak a lapokban 
olvasáskor tudtam megérteni, s melyet feleletem
ben nem respectálhattam. 

Miniszter úr a szeri) kormány közlésére hi

vatkozik és hozzá teszi, hogy az, igaz, nem telje
sen constatáltatott, de hogy ugy tetszik, mintha 
valamiben constatálva volna, vajon volt-e Rado-
vanovics Pál a merénylet előtt 8 nappal Újvidé
ken ? de én még a biztos megjelenése előtt consla-
tál tam,hogy azon nap Újvidéken volt, midőn Türr 
tábornok tartózkodók ot t ; én pedig soha életem
ben nem ismertem Radovánovics Pált, sem pedig 
a vádlottak egyikét is, és ha Radovánovics Pállal 
vagy egyebekkel, kik talán ez ügyben utaztak, 
való találkozásom Újvidéken vagy akár hol , vagy 
akár csak egy ily compromittáló találkozásról tu
domásom bebizonyulna, ha nem is teljesen, nem 
pro judice, hanem pro homine előre kijelentem, 
hogy a további törvényszék és további következ
ményeken kivül kész vagyok nem csak főpolgár
mesteri hivatalomról, hanem egyszersmind egyéb 
polgári állásról lemondani. Bízva először törvé
nyes és igazságos vizsgálatban, bízva másodszor 
abban, hogy azok, kik így gyanúsítanak, vagy a 
kik a gyanút alaptalan hirhozásokkal még erősbitik, 
a megérdemlett büntetést el nem kerülik: nem tu
dom mi fogadható még több a világ és derék em
berek szine előtt; azok véleményére pedig, kik 
előtt bűnös vagyok, hogy élek, mit sem tartok, 
és én csak megvetéssel fordulhatok vissza. 

Azért magának e t. ház és egyes tagjai méltó
ságának tekintetéből teszem ezen indítványt, a me
lyet elnök ur által fölolvastatni kérek, bizva a tisz
telt házra ezen czélra vonatkozó czélszerübb ha
tározat meghozását. 

PaíSS A n d o r j e g y z ő (olvassa Miletics Szveto-
zár indítványát'): „Méltóztassék a t. ház elhatá
rozni, hogy a belügyi és igazságügyi miniszte-
rium felhivatik, miszerint dr. Miletics Szvetozár, az 
ó-becsei kerület képvisesője ellen, saját indítványa 
folytán és a ház engedelmének előleg-es kikérése 
nélkül, mielőbb vizsgálat rendeltessék a belgrádi 
összeesküvés miatt és eredménye a háznak tudo
mására juttassák." 

Elnök: Kíván a t. ház rögtön határozni az 
indítvány fölött v.igy pedig előbb kinyomatni és 
azután napiredre kitűzni? (Felkiáltások: Ki kell 
nyomatni és napirendre fáznií) 

SimOnyi E r n ő : T. ház! Én azt tartom, 
a képviselő urnák, ki ezen vizsgálatot kivánja, ha 
részéről le akar is mondani immunitási jogáról, 
nem lehet azon joga. hogy a ház beleegyezése 
nélkül ő kivánja a vizsgálatot elrendeltetni. En 
azt tartom, a t. ház meg fogja azt okvetetlenül 
üdni, és nem is tagadhatja meg, hanem forma vé
gett mégis kívánatos a ház beleegyezése. 

G h y c z y IgnáCZ : T. ház! A ház szabályai sze
rint minden ilyen határozati indítvány kinyoma
tandó és azután tárgyalási napra kitűzendő. En 
| nem tartom tanácsosnak, hogy a rendtől és sza-

31* 
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bályoktól akármi tárgyban is eltérjünk. Azért kí
vánom, hogy az indítvány nyomassék ki és tűzessék 
napirendre. (Htlyeslés.) 

E l n ö k : Azért voltam bátor feltenni azon 
alternatívát, hogy a többség kívánja-e, hogy ki
nyomassák vagy nem, s a mit választ a ház, az 
lesz a határozat. (Fölkiáltások: Ki kell nyomatni /) 
í gy tehát ki fog nyomatni ') és napirendre tűzetni. 

Napirenden levő tárgy a mélt. főrendek mó-
dositványa a földadó iránt. Jegyző úr föl fogja ol
vasni. 

PaiSS AndOr j e g y z ő (olvassa a főrendi ház 
üzenetét 2). 

P é c h y Tamás előadó.- A központi bizott
ság a főrendi ház ezen módositványát elvileg el
fogadhatónak találta; a mennyiben azonban an
nak szerkezetében háromszor fordul elő a szó, 
„melyek," a szerkezet helyett a következő uj szer
kezetet ajánlja : ,. A birtokosok által tett költségek, 
vizszabályozás, csatornázás, vagy más munkálatok 
folytán változott művelési ágak, ha azok létesíté
sére a földadósorozati munkálatban azon föld
területre megállapított évi tiszta jövedelemnek leg
alább ötszörös tétele igényeltetik, a 9-dik szakasz 
értelmében készítendő uj adómunkálatnál az 
eddigieknél magasabb adózási fokozatra nem emel
tethetnek." 

Elnök:: Az érdemes előadó úr mást olvasott, 
mint a mi a bizottság jelentésében foglaltatik. 

P é c h y Tamás e löadó: Az eredeti szerke
zet rosznak találtatott. 

E l n ö k : Méltóztassék csak a bizottság jelen
tését előadni. 

Péchy Tanús előadó (olvas sa a központi 
bizottság jelentését s). 

Csengery I m r e : T. ház! Nem tudván azt, 
hogy a központi bizottság részéről uj szerkezet 
hozatik javaslatba, mely e jelentésben nem fog
laltatik, magam is ugy találtam, hogy azon szer
kezet, a mint előterjesztetett, nehezen lesz elfogad
ható, mert igen nehézkes és e mellett nem is egé
szen világos. Ennélfogva én is fogalmaztam egy 
uj szerkezetet, melyet bátor leszek felolvasni. 
(Olvassa): „A 9-dik szakasz értelmében készítendő 
uj adómunkálatok folytán, habár a birtokosok 
által eszközlött oly költséges vízszabályozási, csa
tornázási vagy más munkálatok következtében, 
melyeknek létesítésére azon földterületnek a föld
adósorozatban megállapított évi tiszta jövedelmé
nek legalább ötszörös mennyisége igényeltetik, 
változtak is a mivelési ágak, ezeknek jövedelmét 

' ) Lásd az Irományok 297-dik számát. 
a) Lásd az Irományok 288-dik számát. 
) Lásd az Irományok 289-dik számát. 

az eddigieknél magasabb adózási fokozattal ter
helni nem lehet." (Helyeslés.) 

Gajzágó Salamon: T. ház! A központi 
bizottság magát az elvet, mely a főrendek módo-
sitványában fekszik, elvileg tökéletesen elfogadta ; 
itt csak az a kérdés, hogy maga a szerkezet zilált 
és érthetetlen: ennélfogva akár azt, melyet a köz
ponti bizottság előadója Péchy Tamás, akár azt, 
melyet Csengery t. barátunk előadott, elfogadja a 
ház, az elvnek és azon szakasznak tökéletesen ineg-
felelőleg fogja elfogadni. Miután egyébiránt ma
gam is azt hiszem, hogy a Csengery Imre képviselő
társunk által beadott szerkezet szabatosabb, annak 
elfogadását ajánlom. (Elfogadjuk!) 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a központi bi
zottság, aztán Csengery Imre módosítását.) 

E l n ö k : Nem tudom, a kettő közül melyiket 
méltóztatnak elfogadni ? (Folk'.áltások : Csengery ét!') 
A kik Csengery képviselő úrét méltóztatnak elfo
gadni, legyenek szívesek fölkelni. (Megtörténik.) 
A többség a Csengery Imre módositását elfogadta. 
Erről a mélt. főrendek legközelebbi ülésökben 
szokott módon értesíttetni fognak. 

Következik a napirenden levő második tárgy, 
t. i. a pénzügyi bizottságnak a jövedelmi adó iránt 
készített ujabb törvényjavaslata, és a központi 
bizottságnak ugyanerre tett észrevételei. Miután 
az uj törvényjavaslat csak a 24-dik szakaszszal 
kezdődik, nem tudom, méltóztatnak-e parancsolni, 
hogy az egészet fölolvassuk? (Felkeli olvasni!) 
Kezdjük tehát az első törvényjavaslat első szaka
szán, olvassuk azt a 24-dik szakaszig, a 24-dik sza
kaszt pedig az uj törvényjavaslat szerint. 

Mihá ly i Pé ter j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslat 1—23-dik szakaszait '). 

PaiSS Andor j e g y ő (olvassa a központi bi
zottság által beadott törvényjavaslat 24—76-dik sza
kaszait 2). 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
nevében van szerencsém jelenteni, hogy a köz
ponti bizottság az imént fölolvasott szöveget a 
részletes tárgyalás alapjául elfogadta, és oly mó
don teszi meg indítványát, hogy a javaslat első 
része az első szakasztól egész a 23-ik szabászig, 
ugy a mint korábban szövegezve volt, a tanácsko
zás alapjául vétessék és arra az első izben műkö
dött központi bizottságnak tett észrevételeit ma
gáévá teszi, melyeket is a részletes tárgyalás al
kalmával lesz szerencsém az első központi bizott
ság nevében előterjeszteni. 

E l n ö k : Külön vélemény is adatván be, 
jegyző úr azt föl fogja olvasni. 

l) Lásd az Irományok 251-dik számát. 
-) Lásd az Irományok 290-dik számának I . mellékletét. 
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Paiss Andor jegyző (olvassál a külön vé
leményt 1). 

E l n ö k : Fölírva senki sincs. Ha a t. ház nem 
kivan az átalános vitába bocsátkozni, egyenesen 
arra lehetne szavazni : elfogadja-e a t. ház a köz
ponti bizottság által előterjesztett törvényjavasla
tot átalánosságban ? 

G h y c z y K á l m á n : Miután a központi bi
zottság lényegére nézve elfogadta azon módosítá
sokat , melyeket az általam és elvbarátaim által 
beterjesztett kisebbégi véleményben , mint a tör
vényjavaslat alapjául szolgáló elveknek szüksé
ges következményeit javaslatba hoztunk , ennél
fogva részemről nekem sincs ellenvetésem ez ellen, 
hogy ezen törvényjavaslatnak részletes tárgyalá
sa kezdessék meg, és az fogadtassék el átalában a 
részletes tárgyalás alapjai, és a mi észrevételeink 
még lesznek a részletekre nézve, azokat a maga 
helyén leszek bátor előadni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : E szerint a t. ház elfogadja a köz
ponti bizottság előterjesztését a részletes tárgyalás 
alapjául. Átmegyünk tehát a részletes .tárgya-
lásra. 

Mihály i Péter (olvassa az első szakaszt 2). 
Zichy Anta l e l ő a d ó : A központi bizott

ságnak ezen szakaszra nézve nincs észrevétele. 
E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk.') 

Elfogadtatott. 
Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a második 

szakaszt.) 
Zichy A n t a l e l ő a d ó : Ezen szakaszt mind

két központi bizottság elfogadja. 
E l n ö k : Elfogadja a t. ház ezen szakaszt? 

(Elfogadjuk!) Elfogadtatott-
Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a harmadik 

szakaszt.) 
Zichy Antal előadó: A központi bizottság 

részéről nincs észrevétel; egy sajtóhibát azonban 
bátor vagyok mégis fölemíiteni, nehogy az benne 
maradjon, A b) után t. i. c) következik, és nem e). 
a végén pedig a c) helyett e) teendő. Ezt csak 
azért említem meg, hogy a hiba benne ne ma
radjon. 

E i t e l F r i g y e s : T . ház! Nekem ezen sza
kaszra egy kis észrevételem van. Ha a 3-ik szakasz 
e) alatti tartalmát összehasonlítom a 4. szakaszszal, 
ugy látszik nekem, mintha nem elég világosan és ha
tározottanvolna kifejezve, hogy a kamatjövedelem,a 
mennyiben egyházi személyek és testületek rendes 
jövedelme, melyik osztályba való. A harmadik sza
kasz c) alatt azt mondja, hogy a 2-ik osztályba 
tartoznak az egyházi személyek és testületek ren
des jövedelmei. Jőnek azután a kivételek , meny-

') Lásd az Irományok 290. számának II-dik mellékletét. 
2) A 251-dik száma Irományból. 

nyiben a föld- vagy más adó alá nincsenek vetve, 
vagy minőség szerint az 1-ső osztályba nem tar
toznak. A 3-ik szakaszban az mondatik : minden 
kamatjövedelem ; tehát a 3-ik osztálybeli kamat
jövedelem nincs kivéve a 2-ik osztályból. De van
nak, t. ház, ugy hiszem, Magyarországon és Er
délyben egyházi személyek, kik nem csak kamat
jövedelemből , hanem földtehermentesitési kötvé
nyekből is húznak rendes jövedelmet; tehát e két 
kamatszelvény, mely az egyházi személyek ren
des jövedelmét képezi, a 3-ik szakasz e) alatti 
pontja : zerint a 2-ik osztályba tartozik. A meny
nyiben pedig kamatjövedelem, egyszersmind a 
3-ik osztályba soroztatik. 

Én azt gondolom, t. ház! hogy minden 
törvénynek világosnak és határozottnak kell len
ni , és nehogy azon eset forduljon elő, hogy ta
lán azon jövedelem kétszeresen, és ugy a 2-ik 
osztályban, valamint a 3-ik osztályban is adó 
alá vettessék: bátor vagyok egy kisebb ebbeli 
módositványomat a t. háznak benyújtani. (Hali
juk !) Csak azt említem még meg, hogy ezelőtt a 
szelvénykamatok mindig a 3-ik osztálybeli jöve
delemadó alá vettetnek , és azt mondja a 9-ik 
szakasz is, hogy oly kamatszelvények, melyek 
7ftlo-ban adóztatnak meg ; a mennyiben pedig 
ezen 3-ik szakasz nincs kivéve a 2-ik osztályból, 
azért módositványom csak abban áll, hogy vétes
sék ki a 3-ik osztály is ugy, mint az 1-ső osztály 
ki van véve. Kérem módositványomat felolvas-
tatni. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa Eitel Frigyes 
módositványát): „ Az egyházi személyek és testületek 
rendes jövedelmei, amennyiben az föld- vagy más 
adó alá nincs vetve, vagy minőség szerint az 1-
ső vagy második osztályba nem tartozik." (Fel
kiáltás balról: Hová tartozik ezen módosítást) 

Paiss Andor jegyző: A 3-ik szakasz e) 
pontja alá. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter : 
Azt tartom, t. ház, a t. képviselő urnák aggodal" 
lomra nem lehet oka, miután a 9. szakaszban hatá
rozottan ki van fejezve, hogy a földtehermentesitési 
kötvényeknek megadóztatása az eddigi mód sze
rint 7 70-kal szabatik k i ; tehát miután ezen in
tézkedés a 9. szakaszban világos, annálfogva azon 
következtetés, melyet a t. képviselj úr a 2. sza
kaszból kivon, ugy hiszem, a 9. szakaszban történt 
rendelkezés folytán elesik: mei't ha azon egyházi, 
illetőleg fundationalis alapok, melyek földteher
mentesitési kötvényekkel bírnak, kifizették ezen 
kötvények u tána 7% jövedelmi adót, a 4.szakasz 
értelme szerint a II-dik osztályba nem sorolhatók, 
mert ezen osztályba csak azok tartoznak, melyek 
a 9-dikben nincsenek megnevezve. Az előadott in-
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dokokból tehát nem tartom szükségesnek a változ
tatást. (Helyeslés.) 

E i t e l F r i g y e s : Csak azt bátorkodom még ki
nyilatkoztatni, hogy a 9. szakasz határozottan ki
mondja, mily szelvénykamatot kell jövedelemadó 
alá vonni; de a 3-dik szakasz e) pontja azt mondja, 
hogy valamennyi egyházi személyek és testületek 
rendes jövedelme, minden esetre a kamatjövedelem 
is ide tartozik; de a mennyiben kamatjövedelem, a 
III-dik osztályba is tartozik. Én csak azon esetben 
volnék megnyugtatva, ha a t. pénzügyminiszter 
urnák ezen nyilatkozata jegyzőkönyvbe is be
jönne. (FdkiáltCsok : Szükségtelen !) Mind a kettőbe 
nem lehet venni oly jövedelmet, mely egyházsze-
inélyeknek rendelt jövedelem ; és minden esetre a 
II-dik osztályba tartozik, a mennyiben nem a 
III-dikba. Ez tehát szükségtelen nem lehet. 

E l n ö k : Nem tudom, méltóztatnak-e a rnódo-
dositványt elfogadni, melynek eleje annyiból áll, 
hogy tétessék ide a 3. szakasz e)pontja alá:,,Egyházi 
személyek és testületek rendes jövedelme, a meny
nyiben a föld- vagy házadó alá nincs vetve, vagy 
minősége szerint az I-ső vagy szerinte a III-dik 
osztályba nem tartozik/ ' (Maradjon a szerkezet!) 
Méltóztassanak tehát azok, kik a szerkezetet pár
tolják, felkelni. (Megtörténik.) A többség a szerke
zetet fogadja el. 

Mihályi Péter jegyző (olva ssaa4. szakaszt.) 
Zichy A n t a l e l ő a d ó : A központi bizott

ságnak e szakaszra vonatkozólag nincs észrevétele. 
Csengery I m r e : Ezen három szakasznál, 

t. i. a 2. 3. és 4-iket együttvéve, van formai észre
vételem. Én ugy hiszem, tisztelt ház, hogy a tör
vényben minden szakasznak magának önálló és 
különállónak kell lenni; ezen három szakasz pedig, 
a 2. 3. és 4-dik, egymástól ugy el van szakitva, 
hogy például a jövedelmi adó alá mi tartozik, a 
2-dik szakasz elején van, s ez mind a 3-dik, mind 
a 4-dik szakaszra értedk. és ig-y mag-ában eg'v 
szakasz sem önálló. En tehát e három szakaszt 
egy szakas/.szá kívánom olvasztatni, s ugy követ
keznék azután az 5-dik mint 3-dik. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Nekem az ellen nem lehet észrevételem 3 hogy a 
szakaszok magok ugy szekesziessenek, hogy 
minden szakasz Önálló legyen: de azt nem tarta
nám czélszerünek, ha a három egybe olvasztat-
nék, még pedig azért nem , mert midőn hivatkoz
ni kell egyik-másik szakaszra , ez háromféle 
fogalmat tartalmazván, a hivatkozás igen bajos 
lenne. Ha stiláris szempontból méltóztatnak kike
rekíteni , nekem semmi észrevételem az ellen 
nincs. (Maradjon!) 

E l n ö k : Méltóztatnak megtartani a szerkeze
tet? (Maradjon!) Következik tehát az 5-ik sza
kasz. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa az 5. sza-
kaztt.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
ezen szakasz 7-ik sorában a c) pont alatt az „egy 
éven alul" kifejezést kihagyandónak véli; továbbá 
az n) betű alatt „bányamunkások" helyett: „bá
nyászati munkások"-at óhajt tétetni; utolsó sorá
ban a g) betű alatt „koldusok" helyett : „árva és sze
gényápoló intézetek" lenne teendő', és azután e 
szakasz végén uj pontban hozzáteendő r) betű alatt 
„koldusok." 

J ó k a i Mór: T. ház! Bátor vagyok ezen 
egész szakaszra nézve egy alázatos módositványt 
előterjeszteni. „Az adó alá eső jövedelemből az 
életmódra szükséges összeg leszámittatik Buda-
Pesten 600 forint, vidéken 400 forintig. A kereset 
nem esik jövedelmi adó alá." T. ház! Az eddig 
általunk megszavazott adók vagy átalában min
den polgárát a hazának vagy különösen a föld és 
realitások birtokosait terhelték. Ezen adónem az, 
mely különösen az ipart és kereskedést, és átalá
ban azokat terheli, kik ész és kézi munka után 
élnek. 

Sokszor el volt mondva, hogy az alkotmá
nyos élet nem ad erőt és napfényt a földésznek; 
de valóban meg kell vallanom, hogy az ipar-és ke
reskedésnek, a művészetnek és irodalomnak az 
alkotmányos élet adja meg esőjét és napfényét; 
és azért semmi nagylelkűséget, semmi hazafiságot 
nem akarok abból csinálni, ha azt mondom, hogy 
igen öremest fogja ezen adót fizetni azon osztály, 
mely különösen ész és kézi munka után él, nem 
hazafiúi vagy föllelkesült indokokból, hanem egye
nesen önérdekből. Mert ha nekem az alkotmányos 
élet 1 forint helyett kettőt ad : szivesén fizetek a 
kettő u tán; és fogja azt tenni azon osztály is, és 
hogy eddig nem tette, a mire nézve egyik képvi
selőtársam adatokkal járult a t. ház elé, melyben 
megdöbbentően csekély bevallások voltak elő
számlálva : ezt ne méltóztassanak annak venni, 
mintha roszakarat vagy eltitkolási vágy vezérel
te volna a munkás, a kereskedő és iparos osztályt. 
Kérem, három év átalánya az, mit bevallani tarto
zik a jövedelmi adó alapjául. Azon három évben 
ben foglaltatik az 1865-iki és 1866-iki év, az 
egyik a lenyomott gabonaárak, a másik az el
fagyott gabona esztendeje. Vannak földbirtoko
saink, kiknek 100,000 forint jövedelmük volt 
tavaly; de ha azok közül valamelyiknek azt mon
danók : valld, be mennyi jövedelmed volt az utolsó 
3 évben? és ő azt felelné, 100 forint, még csak sze
me közé sem fognánk mosolyogni, mert az meg
lehet, hogy ha levonjuk az 1865. 1866. Ínséges 
évek veszteségét az 1867-iki jövedelemből, nem ma-

i rad több mint 100 forint, és még meg lehet érte 
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dicsérni, hogy milyen jó gazda, hogy 100 forint 
tiszta jövedelme maradt. 

Epén igy van a kereskedő és iparüző osztály-
lyal is. Ha elemi csapás éri a í'öldmivest, érinti 
akkor a kereskedőt és az iparost is, a favágót a 
festészig, az írótól az utolsó csizmadiáig, mindenkit, 
a ki esze és keze után él. Épen azért, ha voltak 
kereskedők, kik igen csekély összegeket tudtak 
ezen évre bevallani, azt ne tessék felóniának 
venni, mertén ismertem több kereskedőt, kik igen 
jól álltak, és e két év képes volt őket tökélete
sen megrontani. Ismertem egy kereskedőt, ki e 
két év nyomása alatt megbukott, bukásában meg
őrült és őrültségébe egy hónap alatt belehalt, 
és ilyen eset volt számtalan. Minden csapás, 
mely éri a földmivest, éri az iparost is. De a 
különbség az , hogy a földmivesnéí nagy csapás 
ugyan, ha termésének nincs ára, mert nincs pénze 
a ibidésznek, hanem a földmivelő egyik aratástól 
a másikig csak megél saját aratásából, s legfe-
lebb csak arról panaszkodik, hogy saját zsírjában 
fül meg; azalatt az iparosnak, ha nem volt pénze, 
miből élt? Élt hitelre s nem panszkodhatott saját 
zsirjába fulásról. (Zaj.) Méltóztassék türelemmel 
lenni, mert itt egész osztályok jólléte forog fen, 
olyan osztályoké, melyek, sajnos, hogy nagyon 
gyéren vannak képviselve e házban. 

Hogy meg kell adóztatni a jóllétet Magyar
országon, azt igen helyesnek találom; a kik eszök 
és munkájok után egy rendezett államban bő jö
vedelmi forrásokra találnak, illik, hogy fizessék 
meg az állam rendezettségét; de a kik épen csak 
napi szükségeikkel küzdenek és csak a mindennapi 
szükségleteket tudják kiteremteni, hogy azok mégis 
azon arányban adóztassanak meg, a melyben a gaz
dagok, ezen magoknak jóllétet kivívni tudó capa-
citasok, ezt igazságtalannak tartom. T. ház ! Meg 
vagyok győződve, hogy a méltányusság érzete 
hatni fog a képviselők kedélyére és ezen motí
vumokat figyelembe veszik. De ha ez nem hatna 
is, a következetesség, mit a pénzügyminiszter ezen 
törvényjavaslatban alapul tesz elénk, maga ezen 
következetesség is kényszerítene ezen elv elfoga
dására. Itt mondatik, hogy jövedelmi adó alá 
esnek 100 frton kezdve bizonyos fizetések; kérem 
alázatosan, 100 forintos existentiák Magyarországon 
nincsenek, mert itt a legszegényebb néposztály 
is — értem nem a favágót, hanem a szegény iskola
mestert — még ezek közt is a legszegényebbnek 
150 frt fizetésecskéje van ; ha ebből 15 frtot 
elveszünk, nem marad semmije. 

Itt a törvényjavaslatban magában már benn 
van azon elv,hogya ki tiszta jövedelmét bevallja,már 
levonta az életmódjára szükséges kiadásokat. De 
nem sokkal helyesebb, igazságosabb s méltányo-
sabb-e az, ha a törvényhozás mondja ki, mint sem, 

hogy reá bízza az adóbevallóra, hogy ő maga 
vonja le életmódját, a mi pedig igy meg fog tör
ténni. És mi történik ekkor? Az, hogy a kinek 
600 frt, illetőleg 400 frton tul megy jövedelme, 
eltitkolja ezt és jó lélekkel azt fogja mondani, 
hogy ott kezdődik tiszta jövedelme; és kezünkben 
maradnak azon nyomornak, kiknek jövedelme 
4—600 frtig megy, és ezeket fogjuk megragadni, 
s azt fogjuk mondani, hogy valamiből éltek, s 
hogy ezen valamitől fizessenek. 

Hogy a jóllétet megadóztassuk, az, ismétlem, 
helyes, és ha valakinek 10,000 forint jövedelme 
volt, és ha ebből elveszünk 1000 frtot, legfelebb 
azon baja történik, hogy egy paripával keveseb
bet tarthat. De ha valakinek 600 ftjából levonunk 
60 ftot, arra kényszeritjük, hogy mezítláb járjon. 
A jóllétet megadóztatni igen szívesen aláírom ; de 
hogy a nyomort adóztassuk meg, az minden em
beri és isteni törvény ellen volna. Ajánlom még 
egyszer, méltóztassék módositványomat figye
lembe venni. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa Jókai Mór 
módosüv anyát): „Az adó alá eső jövedelemből az élet
módra szükséges összeg leszámittatik, Buda-Pes
ten 600 frtig o. é., vidéken 400 frtig; a kereset 
nem esik jövedelmi adó alá." 

N y á r y P á l : T. ház! Én meg vagyok győ
ződve, hogy a pénzügyminiszter úr e jövedelmi 
adó javaslatát a jövő budget tárgyalása alkalmá
val jobban ki fogja fejteni, ugy tudniilik, hogy az 
a felállított elv minden igényeinek megfeleljen. 
Ugy a mint legelső ízben elő volt terjesztve e tör
vényjavaslat, nem gerjesztette azt a figyelmet. 
mely most a t. házat komolyan foglalkoztatja. Egé
szen uj törvényjavaslatot nem volt idő készíteni, 
hanem javitások történtek, melyek következtében 
én azt hiszem, hogy maga a jövedelmi adó ered
ménye pótolni fogja azt a hézagot, a mi a bemu
tatott budgetben mutatkozik,mely — a mint emléke
zem—talán két millióra sem megy egészeu.Remény -
lem, hogy a javítás, mely e törvényjavaslaton már 
eddig is történt, ezt a két milliót közel be fogja 
hozni. Megengedem, hogy az elfogadott javitás 
üdvös eredménye leginkább az eljárásban alkal
mazandó nyilvánosságnak tulaj donitható. 

De, t. ház! ha e részben-javítást tettünk, va
lóban megérdemli figyelmünket azon körülmény 
is, melyet tiszt, barátom Jókai Mór inditványa 
tüzetesen érint. Min alapszik, t. ház, ezen indit 
vány? Alapszik azon, a mi átalánosan az adó
ügyben mint axióma van elfogadva, t. i., hogy 
megadóztatható csak a tiszta jövedelem. A föld 
iparosnak tiszta jövedelme az, mely mutatkozik 
levonása után a mivelési, beruházási és minden 
ide tartozó költségeknek. Az iparosnak is meg
vannak a maga saját tőkéi, egyiknek agyveleje 
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az, másiknak keze, a harmadiknak e kettőnek com-
binatiója. De hogy a kéz és agy működhessék, 
annak épen ugy szüksége van arra, hogy ápoltas
sák és táplálkozzék az egyén, ki dolgozik, mint a 
legtökéletesebb gőzgép, mert az sem hozathatik 
mozgásba gőz nélkül. Már most, t. ház, ha én az ipa
rosra, a tudósra adót vetek, jövedelme után ter
mészetesen le kell vonnom azt, mi az egyén esis-
tentiájának fentartására elkérülhetlenül szükséges. 
Ez az oka annak, hogy a hol ezen adónem be 
van hozva, tudomásom szerint mindenütt meg van 
állapitva egy bizonyos minimum, például egy 
helyütt ezer ötszáz forint, más helyütt kevesebb 
összeg, igen természetesen azon pénzmennyiséghez 
mérten, mely ugyan azon államban képezi nem 
csak a nemzeti gazdaságnak egy részét, de szabá
lyozza a kereset mérveit is. Ez ott is, hol 1500 
forint volt előbb, később egy harmaddal leebb 
szállíttatott; de e leszállitás ugy történt, hogy az 
500 forint nem marad ki egészen az adóból, ha
nem sokkal mérsékeltebben rovatik m e g : s ez 
igazságos, s a dolog természetéből foly, nem csak 
azért, a mit itt mondottam, hanem azért is, mert a 
jövedelmi adó sübjectumai, a kisebb iparosok vise
lik az indirect, különösen a fogyasztási adóknak 
legnagyobb terhét, ugy hogy a leggazdagabb föld
birtokos sem áll arányban az iparossala fogyasz
tási adó alá tartozó ezikkek arán fizetett adó tekin
tetében. 

Tehát mind azért, mert az iparosnak ép ugy 
mint azoknak, kiknek capitálisa föld vagy ház, 
saját capitálisát fen kell tartani. E eapitális pedig 
e zekre nézve önmaga a munkaképes egyéniség, az 
egyéniségnek a képességben fentartására azonban 
ép ugy szükséges a kenyér, mint a gépnek moz
gatására a fűtő anyag : tehát egy részről ez okból, 
más részről azon okból is, mert, mint szintén ki
fejtettem, a fogyasztási adó ezen osztályt a több
ség felett nagyobb mérvben terheli: bizonyos mi
nimum megállapítását én is szükségesnek tartom; 
de mielőtt a t. miniszter urat meghallgatnám, eresz
ben nem merném elfogadni azon kulcsot, melyet t. 
barátom javasol; de hogy meghatároztassék a mi
nimum, ezt elkerülhetlenül szükségesnek látom, s az
ért elvben a módosítvány elfogadására szavazok. 

HaláSZ Bold izsár : Ugyanazon indokokból, 
melyeket az indítványozó úr s utána Nyáry Pál 
képviselő úr kifejtett, elvben én is elfogadom az 
indítványt. De ugyanazon elvből kiindulva ezen 
szakasz utolsó pontját, mely a koldusokra vonat
kozik, részemről kihagyandónak tartom: mert hi-
szen,haaz élelemre megkivántató költség azokra néz
ve is levonatik, kik nem koldusok, a koldust felmenti 
a jövedelmi adó alól maga a nyomor, és én azt, 
hogy törvényben mondassák ki, részemről szé-
gyenleném. Oly formán vagyok vele, mint Kálmán 

király a boszorkányokkal: kimondta a törvényben, 
hogy boszorkányokról, mint a melyek nem létez
nek, szó se legyen. Igaz, hogy az utókor nem hitte, 
hanem azokat elégették ; ha jól tudom még Mária 
Terézia idejében égettek el egyet Szegeden, mert 
azon nyomorult teremtményekkel ugy voltak, hogy 
ha bele vetették a vízbe és elmerültek, tisztában 
voltak, hogy boszorkány, és nem égették el, ha 
pedig fent a vizén úszott, azt mondták rá, hogy 
a feketével czimborál s ekkor elégették. Én tehát, 
t. ház, óhajtanám, hogy a koldusok hagyassanak 
ki, mert ez magától értetik, hogy azoknak jöve
delmük nincs. 

D o b r z á n s z k y A d o l f : Nekem más irány
ban van észrevételem, mert ugy vagyok meggyő
ződve, hogy a közvetlen adók közül egyedül a 
jövedelmi adó az, mely nemcsak eltűrhető, hanem 
még itt-ott fokozható is. 

Méltóztatik emlékezni, t. ház, hogy én, midőn 
a bélyegjövedékekre vonatkozó törvényjavaslat 
tárgyalásakor felszólaltam a tudományos, közok
tatási és közjótékonysági ezélokra szánt hagyaté
kok adómentessége ellen: kifejeztem abbeli ag
gályomat, miszerint e csekélységek körüli men
tesítés maga után vonandja majd a privilegialis 
adómentes tételek egész seregét. És nem csalód
tam e feltevésemben, mert az említett hagyatékok 
adómentesítésének elfogadása után csak hamar 
elfogadtatott a bélyegtörvény huszonharmadik 
szakasza, tehát a holt kezekben levő fekvő javaknak 
fölmentése az egyenérték s így egy igen jelentékeny 
adó részbeni fizetése alól. Nem vonom kétségbe, 
sőt megengedem, hogy ez által igen kedvezővé 
vált némely terjedelmes jószágok helyzete: sokat 
nyert ez által jelesül a tanulmányi alap, mely 
közoktatási ezélokra van szánva, s körülbelül 40 — 
50 ezer holdnyi fekvő vagyonnal bi r ; sokat nyert 
ez által az egyetemi alap, melynek 30—40,000 
holdnyi birtoka van; sokat nyert ez által szintén 
a közoktatást előmozditó, mert a papnöveldékeket 
segélyző és a közép tanodák katholikus hittanárait 
fizető kath. vallásalap is, mely körülbelül 200,000 
holdnyi fekvő jószággal bir. Sokat nyertek a szer
zetesek azon jószágai, melyek jövedelmeiből 
gymnasiumok vagy más tanintézetek fentartan-
dók ; sokat nyertek a papnöveldék külön kezelt 
jószágai; sokat nyertek azon püspökök, érsekek, 
kik jószágaik jövedelméből papnöveldéket tartoz
nak fentartani; sokat nyertek végre a káptalanok 
is, melyek tudományos ezélokra vagy tudomá
nyos kanonokságokra (stalla litteraria) forditják 
részben jószágaik jövedelmét. De én mindamellett, 
hogy ezeket elismerem, mindamellett, hogy elis
merem, miként e privilegialis kedvezmények némi 
tekintetben kívánatosak, a mennyiben a földadó 
nagy, az eléretni kivánt czél pedig magasztos: 
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még sem tartom ezt igazságosnak. Nem tartom 
pedig igazságosnak, mert e privilegialis kedvez
mények folytán az államháztartásban mutatkozó 
hiány pótlandó más utón, és pedig nagyrészt 
azok által, kik e privilegialis adómentességi ked
vezményben még közvetve sem részesülhetnek, 
vagy legalább nem részesülnek, amennyiben más 
vallásfelekezetekhez tartoznak. Most ismét tervez
tetik, és pedig a szóban forgó szakasz e) pontja sze
rint, a tudományos és közoktatási ezéloknak szol
gáló tőkék privilegialis terjes adómentesítése, kö
vetkezőleg adómentesítése a kath. tanulmányi 
alapnak, mely mintegy 7 millió frtnyi tőkével bir, 
az egyetemi alapnak, mely mintegy 3 millió 
frtnyi tőkével bir, a kath. vallási alapnak, mely 
15 millió frtnyi tőkével rendelkezik, továbbá adó
mentesítése a temesvári lyceumi és más ilynemű 
alapoknak, melyek részint a kormány, részint a 
káptalanok által kezeltetnek vagy jövőre kezeltet
ni fognak; s ez által uj hiány fog támadni az ál
lamháztartásban, s pótoltatni nagyrészt azok ál
tal, kik mint nem katholikus vallásúak közvetítve 
sem részesülnek a tervezett privilegialis kedvez
ményekben. 

Már pedig én ahhoz, hogy az állam háztar
tásában mutatkozó hiányokat uj meg uj privile
gialis adómentességek által fokozzuk, s hogy e hi
ányt más, a privilegialis kedvezményben nem ré
szesülők által pótoltassuk, nem járulhatnék, ha 
szinte bőségében volnánk a bevételeknek; annál 
kevésbbé járulhatok tehát most ily privilegialis 
kedvezmények megalapításához, miután az adók 
megszavazott felemelése folytán valóban túlterhel
tük az adózókat. De nem járulhatok a tervezett privi
legialis adómentesítéshez azért sem,mert attól tartok, 
hogy majd elmondják rólunk, miként mi, hogy 
egyes hitfelekezeteknek vsgy osztályoknak egy
oldalúkig kedvezhessünk, nem mellőzhettük már 
Önálló pénzkezelésünk első kezdetén az adómen
teségi privilégiumok ismét! felélesztését. 

Én tehát mindezeknél fogva a tárgyalás alatt 
álló szakasz e) pontját egészen kihagyandónak 
vélem. 

Mihály i P é t e r : T. ház! Azon nyilatkoza
tok folytán, melyeket Jókai Mór s utána Nyáry 
Pál képviselőtársam a beadott módositvány érde
kében felhozni méltóztattak, én magam részéről 
is minden tekintetben pártolom, s azt hiszem, a 
ház tagjai is meg vannak győződve, hogy lehető
leg szükséges a jövedelemnek egy bizonyos részét 
adómentesen hagyni. Hogy pedig mind annak da
czára, hogy e véleményt magam is helyeslem, a 
módositványt nem csak el nem fogadhatom, de 
nem is ajánlhatom a t. háznak elfogadás végett, 
bátor leszek a t. háznak ez irányban nézeteimet 
előadni. (Ralijuk!) 

KÉPV. H. NAPLÓ. IX. 1865/g. 

Nem fogadhatom el azért, mert a legnagyobb 
igazságtalanságot látnám abban, hogy mig a ház-
s földadótörvények megszavazásánál a t. ház 
arról nem méltóztatott intézkedni, hogy egy bi
zonyos jövedelem, legyen az akár mi csekély rész, 
menten maradjon az illető mindennapi szükség
letre , ennélfogva nem látnám igazságosnak azon 
eljárást, hogy most, épen itten, a jövedelmi adónál, 
mikor tudjuk, hogy ez a lehetőleg legkönnyebben 
eléretik, nem anyagi megfeszitéssel, hanem szel
lemi működéssel is, miért kellene eltérőleg hatá
rozni. 

Nem fogadhatom el továbbá azért sem e mó
dositványt, mert a tiszta jövedelmekre, legalább 
azok nagy részére, nem az az adótétel van megál
lapítva, a melyet Jókai képviselőtársain előadott, 
nevezetesen, hogy 10% van mindenütt: mert 10 
csak is első osztályú jövedelemről szól, s nem a hol 
fizetésekről van szó, s azt hiszem, hogy a tanitó-
fizetések ide nem tartoznak, mert a tanitói meg
adóztatások, valamint a más nem rendes államta-
nitói fizetések is, szintén nem a 10'yu-kos adófoko
zat alá tartoznak, hanem a különös táblázat alá, 
s Így jönne csak 7 frt s nem 60— 70 frt. 

Ezek folytán bátor vagyok a t. háznak ki
jelenteni, hogy én átalában sem czélszerünek, sem 
igazságosnak, s épen politikai tekintetekből sem 
hasznosnak, sem szükségesnek, sem lehetőnek 
nem tartom azt, hogy ilyformán oly kedvezmény 
nyujtassék egyes irányban, a melyben más adó
nemeknél az illető adózók nem részesittetnek. 

Tehát a módositványt el nem fogadhatom. 
Németh K á r o l y : ^ T. ház ! üobrzánszky 

képviselőtársam itt az e) pontot emiitette fel, a 
mely arról szól, hogy a tudományok előmozdítására 
s a nyilvános közoktatás czéljái-a szolgáló tőkék 
kamatai ne legyenek kivételbe véve. En azt tar
tom , nagyon örvendetes volna , ha e tudo
mányok előmozdítása végett nyilvános és közok
tatási czélokra vonatkozó alapitványaink olya
nok volnának, miszerint azok valóban a czélnak 
meg is felelnének ; de a budgetben azt látjuk, hogy 
azt, a mi ottan hiányzik, pótolni kell. És szívfáj
dalommal látjuk, hogy legfelebb csak 100,000-
rel pótolhatjuk akkor , mikor millióval kellene 
pótolni, s az hiszem, hogy ha innen kihagynók 
is, máshonnan kellene pótolni, t. i. rendes adózás 
utján. Azért én arra szavazok, hogy ezen szakasz
nak e) pontja megmaradjon. 

Én tulajdonképen nem azért szólaltam fel; 
de minden esetre szükségesnek látnám azt, hogy 
az némileg pótoltassák azzal, mert tudomásom 
szerint vannak az országban alapítványok, melyek 
egyenesen a koldusok ápolására vannak szánva, 
és a melyekből 10 — 12 egyén, kik tehetetlenek és 
koldulásból élnek, az alapítványi tőke nagysága 
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szerint egyenkint 50 forintot kapnak. A német 
idők beállván, az ily 50 írtból nagymérvű le
vonás történt , a mennyiben a tőkéből lehúzták 
az illető adót. 

É n tehát azt gondolom, mind a méltányos
ság, mind az igazság azt kívánná meg, hogy mi
után azt méltóztatnak elfogadni, hogy a koldusok 
ne fizessenek, akkor azon tőke, illetőleg kamat, 
mely egyenesen csak a koldusok számára van 
alapitva, csakugyan a koldustól vonatik l e , a mi 
attól adó fejében fizt ttetik : méltóztassanak még 
ezen e) ponthoz a következő szavakat hozzácsa-
tolni?: „továbbá a szegények segélyezésére szol
gáló alapítvány tőkék s azok kamatai." 

Bátor vagyok ezt elfogadás végett a t. ház
nak ajánlani. 

Bobory K á r o l y : T. ház! Ezen törvényja
vaslatban mint valóban nagy terhek megemlit-
tetnek a pénzügyőri legénységek fizetése és 
nyugdija , valamint azok özvegyei s gyermekei
nek ellátása, a bányamunkások és özvegyeik 
nyűg- és kegydijai, stb. Vannak testületek 
és egyletek, a melyek nyugdijaiknak alapját, sa
ját megtakarított filléreikből alapítják; vannak oly 
testületek, a melyeknek tagjai életöket egészen 
a népnek szentelik, a legcsekélyebb, a lemérsékel-
tebb díjazás mellett. Ilyenek a néptanítók, ilye
nek a népjegyzők, ilyenek a lelkészek , s mind
ezeknek özvegyei és árvái. (Derültség.) Ha te
hát ezen javaslatban a pénzügyőri legénységnek 
nyugdijáról gondoskodva van, kiknek foglalkozása 
tulajdonképen csak a néjset nyugtalanítani, biz
ton hiszem , hogy a t. képviselőház gondoskodni 
fog, hogy azoknak nyomorú nyugdijai, kik 
nyugdijaiknak alapját saját megtakarított filléreik
ből alapitják , s kik máskép is mint nyugdíjazot
tak oly szegényen vannak nyugdíjazva, hogy 
koldusokhoz méltán soroztainak , szintén e pont
ba fölvétesse ok. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter : 
Ezen szakaszban , a hol a jövedelmi adómentes
ségek soroltatnak elő, számos pontok vannak, 
melyekre több részről módosítások tétettek. Mél
tóztassanak megengedni, hogy azokra nézve, 
mennyire lehet, egyenkint előadhassam észrevéte
leimet. (Halljuk !) 

A n i a központi bizottság által tett módosítá
sokat illeti: az első kivételével a többit magam ré
széről szintén elfogadom, miután ugy vagyok 
meggyőződve, hogy azon módosítások a tör
vénynek szavait tisztábban és határozottabban 
fejezik ki. 

Csupán csak a c) pontra vonatkozó módosit-
ványát nem fogadhatom a központi bizottmány
nak el, hol azt kívánja, hogy a c) pontban e he
lyett : „az országban egy éven alul tartózkodó 

külföldieknek, külföldi forrásból eredő jövedelme," 
ezen szavak: „egy éven a lu l , " kihagyassnak, 
és a törvény rendelkezése átalában minden kül
földire különbség nélkül terjesztessék ki. Méltóz
tassanak tekintetbe venni, hogy hazánkban még 
nem létezik honosítási törvény , és ennélfogva an
nak meghatározása, hogy ki tekintendő bonosi-
tott magyar polgárnak, a részletes törvény nem 
léte miatt határozottan meg nem állapítható. Mi
után az átalános ipar emelkedése folytán Magyar
országban igen számosan vannak, a kik több év 
során az országban tartózkodnak, nevezetes üzlet
tel foglalkoznak, üzletök és befektetéseik után 
nevezetes jövedelmeket élveznek, a nélkül azon
ban, hogy miután törvényeink határozottan nem 
szólnak a honosításról, magyar polgároknak tekin
tethetnének : én tehát nem szeretnék oly átalános 
és bizonytalan értelmet adni ezen c) pontnak, 
mely szerint az állam nevezetes jövedelmet 
nélkülözni kénytelen lenne: mert a kik talán sok
ban magyar honfiakuak tartják magokat, a mikor 
jövedelműk megadóztatásra kerülne a sor, azon 
ürügy alatt , hogy nem honosított magyar polgá
rok, a bevallást visszautasítanák. Én azt tartom , 
t. ház, hogy ha egy idegen az országban egy 
éven tul tartózkodik, addig is, mig a honosítási 
törvény az iránt rendelkezik , mikor tekintendő a 
beköltözött honositottnak , üzlete u tán , habár 
annak vitelére külföldi tőkéket használ is, jövede
lemadót fizessen és az állam költségeihez járuljon. 

Ennélfogva a központi bizottság által beadott 
többi módositványhoz hozzájárulván, ezen c) pont
ra nézve beadott módositását a központi bizot-
ságnak el nem fogadhatom. 

A második és sokkal fontosabb módositványt 
Jókai Mór t. képviselőtársam adta be. Megvallom, 
örömmel tapasztaltam az előbbi napokban, mi
dőn a jövedelmi adó először tárgy altatott, hogy t. 
képviselőtársam és barátom Nyáry Pál adatokkal 
támogatott jeles beszédében kifejezte azon nézetét, 
hogy a jövedelmi adóban behozandó reformtól 
nagy és kedvező eredményt vár ; többek közt 
várja azt, hogy a jövedelmi adó emelni fogja az 
állam bevételét oly mértékben, hogy ennek folytán 
a többi adózási nem, különösen a terhes egyéne;-* 
adó leszállittathatik. Midőn a közterhekről szóló tör
vényeket előterjesztem, sőt a múlt napokban a jöve
delmi adó tárgyában tartott átalános vita alkalmával 
is, kifejezést adtam azon meggyőződésemnek, hogy 
mindenek felett a jövedelmi adóra nézve szüksé
ges lesz czélszerüen intézkedni. Magam is azon 
meggyőződésben vagyok, melyet Nyáry Pált. 
képviselőtársam nyilvánított, hogy hazánk pénz
ügyének rendezésénél egyik fő feladat a közter
heket igazságosabban felosztani, és a törvényho
zásnak mulaszthatlan feladata ezen irányban az 



CCLXX. OESZÁGOS ÜLÉS. (Julins 25. 1868.) 251 

első lépést a jövedelmi adó czélszürü és igazságo
sabb megállapítása által megtenni. 

Nem akarok most részletesen a jövedelmi 
adóról szólam, hanem szorítkozom csak annak 
elemzésére, mi lenne annak következése, ha azon 
indítvány , melyet Jókai Mór képviselőtársam be
adott és Nyáry Pál képviselőtársam elvileg pártól, 
elfogadtatnék V 

A módositvány első része azt mondja, hogy 
mindenekelőtt az adózó jövedelméből az életmód
ra szükséges összeg leszámittassék. Ez oly határo
zatlan kifejezés , a mely szerint, ha törvényerőre 
emeltetnék , mindenki fel lenne jogositva sorsához 
és rangjához képest szükségesnek vélt kiadásait 
levonás alá venni. Ilyen értelmezése a jövedelmi 
adónak megváltoztatja magát az elvet, miután ez 
esetben az ily adó megs ünik jövedelemadó lenni, 
mert megadóztatná csak azévenkint megtakarított 
összeget. Tehát ha ily értelemben méltóztatnak 
ezen szakaszt módosítani, azon czél, melyre mind
nyájan , és tisztelt Nyáry Pál képviselőtársam 
is oly nagy súlyt fektet, el nem éretnék, a jöve
delmiadó alig hozna valamit, s el nem éretnék azon 
czél, miszerint azon nevezetes jövedelmek, melyek 
nem föld- vagy házbirtok után folynak be, a köz
terhek viseléséhez kellő arányban igénybe vétesse
nek , s igy meghiúsulna azon remény, hogy pénz
ügyi rendszerünket javíthassuk. 

A mi a módosítás másik részét illeti, mely 
szerint bizonyos minimum, Buda-Pesten 600 frt 
és másutt 400 frt, vétetnék ki a jövedelmi adó alól: 
erre végre megjegyzem, hogy, ugy mint Nyáry 
Pál t. barátom, elvileg magam is helyeslem ezen 
nézetet, mit tanúsítók az által, midőn bátor voltam 
ezt magában ezen törvényjavaslatban indítványba 
hozni. U g y a n i s a 12-ik szakasz igy szól: „3-ik 
osztálybeli kamatoknál és életjáradékoknál 315 
forintot tul nem haladó járandóságtól jövedelem
adó nem vétetik, a mennyiben az illető fél összes 
jövedelme adósságainak levonása nélkül a neve
zett összegnél nem több." 

Elismerem, hogy mindenütt, a hol jövedelmi 
adó hozatott be, az évi jövedelemnek bizonyos mi
nimuma a jövedelmi adó alól kivétetik. Ezen mini
mum különböző a szerint, a mint valamely ország
ban az élet drágább vagy olcsóbb, a mint vala
mely országban kevesebb vagy több kivántatik a 
mindennapi megélhetésre és a nélkülözhetlen szük
ségek fedezésére; azonban ezen arányon tul a 
jövedelmi adó alóli mentességnél sehol tovább nem 
mentek. A minimum mindenütt csak annyira 
tétetett , a mennyi nélkülözhetlenül szükséges 
egyes embernek . illetőleg egyes családnak 
életfentartására. Ha ezen átalánosan elfoga
dott elv áll, vajon czélszerü lenne-e nálunk , ugy 
mintáz indítvány kívánja, ezen határon tul menni? 

azt alig hiszem , mert az államköltségek fedezésé
hez mindenki járulni tartozik mind azon jövedelme 
után, mely ezen minimumon felül áll. Ha majd 
jövőben a jövedelmi adóra nézve részletes tör
vény fog beadatni: a törvényhozás meg fogja 
ezen minimumot a jövedelem minden ágára nézve 
állapítani; de ezen megállapitás szerint is ezen 
minimum csak azon összegig terjedhet, a mely 
valóban egy család fentartására elkerülhetlenül 
szükséges. Ilyen minimum van a törvényjavaslat
ban már most az életjáradékoknál és kamatoknál 
megállapítva. Megengedem, hogy az előttünk fek
vő javaslat szerint a többi osztályra nézve, külö
nösen az 1-ső osztályra nézve ezen kivétel nem foer-
laltatik; hanem méltóztassanak tekintetbe venni 
azt , minő jövedelmek adóztatnak meg az 1-ső osz
tály szerint? Olyanok, melyeket, gyakran egész 
vagyonos emberek mint mellékes jövedelmet húz
nak , milyenek p. o. a regalejövedelmek. Ezekre 
nézve megállapítani a minimumot, ugy hiszem, 
jelenben nem lehet, mert ez esetben az adózó 
összes, bármi más módon nyert jövedelmét is te
kintetbe lehetett volna venni s az összesből a mi
nimumot levonni. 

Ezeknél fogva a t. Jókai képviselőtársam 
által beadott módositványt nem fogadhatom el; 
sőt azt tartom, hogy ezen indítványnak tétele nem 
is az 5-ik, hanem a 12-ik szakasz tárgyalása al
kalmával volt volna helyén. 

Atalában megjegyzem ezen törvényjavas
latra , hogy nagyon óhajtottam volna, ha mentül 
előbb lehetett volna megtenni a szükséges intézke
déseket ezen törvények foganatosítására nézve, mert 
csupán csak az ezután szerzett adatok fognának arra 
nézve irányadók lenni, minő javaslatot terjeszszen 
a minisztérium a törvényhozás elé a jövedelmi 
adóra nézve; ezen adatok után lehet mnjd meg
hálni a behozandó pénzügyi reformokat, s külö
nösen azt, bogy minő mértékben szabassák meg 
jövőben a jövedelmi adó. Miután a javasolt intéz
kedés ugy is csak ideiglenes, leginkább csak azt 
czélozza, hogy a legszükségesebb intézkedések a 
jövedelmi adóra nézve clso vonalban tétessenek 
meg azon irányban, hogy azok, kik eddig a köz
terhek viseléséhez alig járultak valamivcd, már 
most teljesítsék az állam iránti kötelességüket, 
másrészt, hogy szükséges tájékozást nyújtsanak 
jövőre nézve: bátor vagyok tehát kérni a t. há
zat , hogy ilyen lényeges változtatást . mely 
egészen bizonytalanná tenné mind az állam jöve
delmét, mind a bevallást, elfogadni ne méltóztassa
nak, mert ha ezen módosítás elfogadtatnék, biztos 
eredményt ezen törvénytől várni nem tudnék. 
(Helyeslés.) 

A mi azon előadásokat és módosításokat 
illeti, melyek még az e) pontra nézve tétet-

32* 
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tek, t. i. hogy a jövedelmi adó alóli ^mentesség 
ne terjesztessék ki a tudományok előmozditására, 
nyilvános közoktatási czélokra szolgáló tőkék ka
matjövedelmeire: azt hiszem, t. ház , e tekintet
ben a minisztérium által javaslatba hozott és a 
pénzügyi bizottság által is elfogadott elvet a t. 
ház elfogja fogadni, é* pártolni fogja azon nézetet, 
hogy méltán lehet ezen alapitványokat az adó alól 
kivenni oly tőkékre nézve, melyeknek jövedel
mei a tudományok előmozdítására és nyilvános 
közoktatási czélokra fordíttatnak, annyival inkább, 
miután ezen nagyobbára magán alapítványokból 
befolyó jövedelmek azon czélok fedezésére fordít
tatnak, melyeket különben az államnak kellene 
fedezni. (Helyeslés?) 

Tehát méltányos és jogos ezen intézkedés, és 
e tekintetben valóban haladást képez, hasonlitva 
azt a jövedelmi adóra nézve eddig fenállott 
rendszerhez. Ne sajnáljuk azon több ezer forin
tot , melylyel kevesedik ennek folytán az állam 
egyenes jövedelme ; az nem lenne czélszerü gazdál
kodás: mert mind az, a mi a tudomány és a nevelés 
előmozditására fordittatik, az államnak nem csak 
szellemi, de anyagi erejét is emeli; de másként is 
ezen jövedelmek oly ,czélra fordíttatnak, melyek
ről az á l l a m u k kötelessége gondoskodni. {Helyes
lés.) 

Ezek azon lényegesebb megjegyzések , me
lyeket tenni kívántain. 

Beadatott ugyan még egy módositás a pénz
ügyőrökre vonatkozólag ; azonban. megvallom, 
erre bővebben válaszolni nem kívánok ; csak azt 
jegyzem meg , hogy ha azt elfogadni méltóztatná
nak, akkor a pénzügyőrök fizetését, mely arány
lag ugy is csekély, fel kellene emelni. Ezt azért hoz
tam javaslatba, mert a jelen átmeneti időszakban 
azon kivételeket, melyek léteztek, megszorítani 
nem kivántam. 

Ezen megjegyzések előadása után a központi 
bizottság által tett módosításokat, kivévén az első 
pontot, magam részéről is elfogadom; és kérem a 
t. házat, méltóztassék ezen szakaszt, ugy a mint a 
központi bizottság által szerkesztve van , megtar-
t ani. (Helyeslés jobb felöl.) 

Jókai Mór : Engedelmet kérek, t. ház, hogy 
mint módositványt indítványozó felhasználjam jo
gomat s még egyszer szólhassak. 

Legelőször is a tárgy logikai rendénél fogva 
kénytelen vagyok válaszolni Mihályi képviselő
társamnak azon észrevételére, hogy a földadónál 
nem volt minimum meghatározva és Így itt-ott az 
életmód nem számíttatott le. A felhozott indok 
épen az én indítványom mellett szól, mert a föld
adónál Igenis az életmód be volt számítva. (Zajos 
ellenmondás.) Kérem, midőn egy első osztályú búza
földnél 12 frt van jövedelmi alapul felvéve, vajon 

akkor, ha szivére teszi azon földnek birtokosa ke
zét, kérdik tőle, midőn 30 kereszt búzája van egy 
holdon {Nagy zaj. Ellenmondás?') Kérem, t. 
ház! én épen ugy veszem azon adatot, mint azt, 
hogy egy nyomdatulajdonosnaknyomdája 120,000 
frtot hoz be. (Ellenmondás) Néha nagy dolgokat 
mondunk egymásnak, t. ház. Tehát, mondom, min
den esetre 12 frtnál többet jövedelmez; megbo
csássanak a t. földbirtokosok. {Zaj) De teljes 
igazság történik velők, midőn 12 frttal vannak 
megadóztatva legfelebb, mert be van nekik szá
mítva az életmód; be vun nekik számítva, a mibe 
kerül a cselédség, saját életmódjok és befektetett 
tőkéjök. {Zaj. Ellenmondás) 

Arra nem akarok t. barátomnak hosszasan 
felelni, hogy a szellemi munka sokkal könnyebb, 
mint a kézi munka. Meglehet, hogy igaz ; én ré
szemről igen nehéznek tartom a szellemi munkát. 
Azt pedig egyátalában nem értettem, midőn elő
adásomban felhoztam, hogy 100 forintos jövedelem 
nem existál, hogy 150 frt jövedelem után 10%-ot 
kelljen fizetni, mint például iskolamester jövedelmé
től. Én csak egyátalán azt mondottam, hogy a 
hol 100 frt jövedelmet supponál a pénzügyoiinisz-
ter úr, saját magában teltette, hogy azon ember 
élhet valamikép és marad neki adóra való: mert 
ha azt tette volna fel, hogy lehetnek esistentiák, 
melyek az adóbevallásnál azt mondják, hogy 
„Egész évi jövedelmem 100 frt volt," azt kellett 
volna neki mondani, hogy az adókivető bizottság 
adjon annak még egy forintot, hogy legyen neki 
101. és mondja neki : „Barátom,'nagyon rósz helyen 
koldulsz, menj jobb helyre." 

Most pénzügyminiszter úr előadására menve 
át, sajnálom, hogy vagy pénzügyminiszter úr nem 
kisérte figyelemmel előadásomat, vagy én voltam 
elég szerencsétlen nem helyesen és érthetőleg 
adni azt elő; minden esetre az utóbbit föltétele
zem. 

Az én indítványom nem kettő, hanem egy. 
Midőn én azt mondottam, hogy az életmód számít
tassák be, nem mondottam határozatlan összeget, 
hogy minden ember mondja meg , mennyi cham-
pagnira van naponkint szüksége, és mily nagy 
családot akar tartani; hanem azt mondottam hatá
rozottan, az életmódra nagy városban 600 frt, 
vidéken 400 forint vétessék föl, és ezen czim alatt, 
„kereset" vagy „életmód szükséglete", vétessék 
ki az adó alól, s a mi ezen felül van, vallja be min
denki lelkiismeretesen. Én a kis existentiá-
kat, s leginkább azon existentiákat kivántam vé
delmezni, melyek nem képesek többet keresni, mint 
a mit a tányérból szájokba tesznek. Hogy meg 
legyenek adóztatva a bőven keresők, hogy meg 
legyen adóztatva a jól jutalmazó talentum, és hogy 
meg legyen adóztatva a szerencse, azt helyesnek 
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találom, és itt, ha drákói szigorral fog eljárni azon 
adókivető' bizottság, a minek nyomát a törvény
javaslatban megadva látom, azt helyeslem; de nem 
kívánom, hogy ezen szigor ki legyen terjesztve 
azokra, kik nem képesek fizetni. {Helyeslés a bal 
oldalon) 

Ajánlom még egyszer |módositványomat a 
t. ház figyelmébe. 

Zichy A n t a l e l ő a d ó : T. ház! Méltóztassa
nak megengedni, hogy, mint a központi bizottság 
előadója, nem ugyan hosszas szónoklattal, de leg
alább röviden constatáljam az áláspontot, melyet 
a központi bizottság elfoglal. 

Sajnálom, hogy a c) pont alatti módositvá-
nyunkat a pénzügyminiszter úr nem fogadja el. 

Részemről azt hiszem, az országnak szerfelett 
érdekében áll a külföldieket nem elriasztani, ha
nem inkább hozzánk édesgetni, főkép pedig azon 
külföldieket, kik, mint ezen törvényjavaslatban 
mondatik, külföldi forrásból eredő jövedelmeiket 
bt nálunk költik el. Engem e részben, a mi felho
zatott ellenvetéskép, még a reciprocitás tekinte
te sem tartóztat legkevésbbé sem, mert nem óhaj
tom, hogy hazánk fiai külföldön költsék el jöve
delmeiket. Mert ha valamely hazafi külföldön 
költi gazdag jövedelmeit, szivesen rá fogok sza
vazni, hogy ott is megadóztassák, és itt a magyar 
hazában szintén megrovassék; de nem szeretném 
ezt megfordítva alkalmazásba vétetni. Magyar
országnak, mely mind szellemi, mind anyagi tő
kékben igen szegény, azon felvirágzása, melyet 
utóbbi időben nyert, n a g y részben az uj intézmé
nyeknek tulajdonítandó. En azt hiszem, mi ezen 
fellendülésnek, ha nem is szárnyát szegnők, de leg
alább néhány tollát kitépnők, hogy ha a külföldit 
nyomban, mihelyest nálunk le készül telepedni, de 
még mindig külföldi, adó alá vetnők. 

Arra, hogy a honfiusági törvény még nem 
ment nálunk keresztül: szolgáljon válaszul azon 
köztudomású dolog, hogy igen is az igazságügy
miniszternek e tárgybeli javaslata már a ház asz
talán megfordult, már az osztályokban tárgyalta-
tatott és már a központi bizottságnál is van és 
már két-három szakasza be is fejeztetett. Ez tehát 
csak igen rövid idő kérdése, és ugy hiszem, nem 
fog magára sokáig váratni. 

Én tehát ezen oknál fogva a tiszt, pénzügy
miniszter úr ellen, hazánk magasabb érdekei szem
pontjából, bátor vagyok védeni a központi bizott
ságnak e kérdésben elfoglalt álláspontját. 

Jókai Mór képviselőtársamnak megfelelt a 
pénzügyminiszter úr. Nem fogom az elmondotta
kat ismételni. Tisztelt barátom szivén hordja, mert 
közel látja,a városiproletáriusok sorsát.Eu, ki életem 
nagy részét falun töltöttem, közelebbről láttam, 
szemléltem a falusi proletáriusok sorsát is. Az 

sem kevésbbé szánandó a városinál; az sem 
érdemel kisebb " részvétet minden költői ke
délyű ember keblében és minden számító nemzet
gazdánál. Azon favágó, a kit ellentétbe mél
tóztatott tenni a tanítóval — noha itt egy kis recti-
ficatiót kell tennem, mert nem tíz forintot fog fi
zetni, hanem száz forint után egy forintot — szint-
oly keserves kenyeret eszik, és azon városi urat, 
kinek Pesten hat száz forintja van, tessék elhinni, 
nagyságos urnák fogja titulálni, (Derültség) és 
irigyelni sorsát. Mérjünk tehát egyenlő mértékkel. 

Én nem vagyok elvi ellensége annak, hogy 
bizonyos minimum hagyassák ki, s ha az indít
ványt oly szellemben méltóztatott volna tenni, 
szivesen hozzáállottam volna, mert jól tudom, 
s Nyáry képviselő úr is czélzott rá, Angliában, 
hol a jövedelemadó legnevezetesebb része az adó
nak, s a közbevételnek is tetemes részét képezi, 
tudjuk, hogy a földadónak majdnem 9-szeres ré
szét képezi, ott is bizonyos minimum van kivéve. 
De lehetetlen figyelmen kivül hagynunk azon 
körülményt, hogy ott eleinte 150 font volt kivé
ve, utóbb czélszerünek látták megszoritni és 100 
fontra mentek le, mi ha jól tudom, ma igy áll ; 
okvetlentazon motívum inditotta őket, hogy egyen-

| lő mértékkel mérjenek, és hogy a szegényebb se 
legyen kizárva, fájdalom, se a roszból, se pedig 
a jóból. 

Arra, hogy most a XIK-ik században valaki 
felpanaszolja, hogy a tudományos és közművelő
dési czélra forditott összegek mennyibe kerülnek, 
s hogy felolvassa a contót, mennyibe kerül ez vagy 
amaz philantropikus s közművelődési intézet, ugy 

i hiszem, fel vagyok mentve, hogy arra egy szót is 
vesztegessek. (Atalános helyedét.) 

Kérem tehát a t. házat a központi bizottság
nak véleményét elfogadni. 

Lónyay Menyhért pénzügyér •. A köz-
| ponti bizottság t. előadója azon észrevételt tévé, 
I midőma központi bizottság véleményét védelmezé. 

hogy ha az egy évi tartózkodás a törvényből ki -
hagyatnék, ez által a külföldieknek azon jövedel
mei, melyek nem hazánkban vannak elhelyezve, 
nevezetesen terheltetnének, Ezen nézetet magam 
részéről is helyesnek találom, és az általam kifeje
zett kívánat nem a külföldi tőkék megadózására, 
de a külföldiek által hazánkban kezdett üzlet vagy 
befektetés utáni adóra vonatkozik. 

Hogy ezen szakasz azon értelemnek, melyet 
a központi bizottság előadójakiván, megfeleljen. 
t. i., hogy a külföldi tőkék utáni jövedelem meg 
ne adóztassék, másrészt pedig az egy évi tar
tózkodás után hazánkban letelepedett külföldiek 
itt kezdett üzletök és befektetésük után jövedelmi 
adó alá vonassanak, a következő módositást tar
tanám czélszerünek: „Az országban egy éven 
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alul tartózkodó külföldieknek üzleti vagy az or
szágban tett befektetések utáni jövedelme." (He
lyeslés.) 

Ezen szerkezet leginkább megfelelne a ki-
vánt ezélnak, mert miután a külföldi tökebeli jö
vedelem nem említtetik, annak adómentessége 
feltételezve van. Mert kivételben van az első évi 
tartózkodás ideje, adómentesnek mondja a törvény 
az itt kezdett üzletet vagy befektetést; miből vi
lágosan következik, hogy azon külföldi — ha 
nem is nyerte meg a honosítást — ki egy év mul
tán üzletet kezd vagy befektetést tesz, az állam 
iránt adókötelezettségét teljesítse. 

E l n ö k : A beadott módositványok felfognak 
olvastatni. 

PaisS Andor j e g y z ő (olvassa Jókai Mór, 
Dobrzánszky Adolf, Németh Károly és Bobory Károly 
módos itványait.) 

Elnök: Előttünk fekszik a központi bizott
ság jelentésén fölül négy módositvány. Az első 
kérdés az lesz: elfogadja-e a ház a központi bizott
ság által javaslott módosítás szerint az 5-dik sza
kaszt vagy nem ? 

FiSSer I s t v á n : Mielőtt szavazásra bocsát
tatnék a kérdés, bátor- vagyok figyelmeztetni a 
házat , hogy alkalmasint feledékenységből ki
maradtak a katonai gyógyszerészek, pedig ezek 
is fizetéseiket ugy húzzák a kincstárból, mint a 
többi tisztviselők. (Most már késő !) 

E l n ö k : Sajnálom, hogy nem méltóztatott 
előbb ezt-n indítványt megtenni, mert e kérdést 
már befejeztük. 

Először a szerkezetre kell szavaznunk, ugy 
mint a központi bizottság módosította. Ha elfo
gadja a ház a szerkezetet, akkor elesik minden 
módositvány; ha nem, akkor egyenkint kell sza
vaznunk a módositványokra. (Ellenmondások.) Én, í 
tisztelt ház, a szabályok szerint nem tudok más 
eljárást, mint azt, hogy legelőször is a szerkezet
re kell szavazni; ha ez elfogadtatik, elesik minden 
módositvány; ha nem fogadtatik el, sorban vé
tetnek elő a módositványok. De nem is lehet más
képen : ha a t. ház elfogadja a szerkezetet a köz
ponti bizottság módosítása szerint, akkor minden 
más módosítás elesik, s ha valaki egyes módosit-
ványt akarna elfogadni, alkalma lesz minden 
egyes módositványra szavazni. A szerkezetet, 
ugy mint azt a központi bizottság módosítva elő
terjesztette, elfogadja-e a tiszt, ház ? A kik elfo
gadják, méltóztassanak felkelni. (Megtörténik.) A 
többség nem fogadja el. Most menjünk tovább. 
Az első, a mi most legközelebb áll a központi bi
zottság szerkezetéhez, a pénzügyminiszter úr mó-
dositványa, mely a c) pontot kívánja megváltoz
tatni. 

Zichy Anta l e l ő a d ó : Méltóztassanak meg

engedni, hogy fölolvassam a központi bizottság 
szövegezését is, mert észrevettem, hogy némi kis 
félreértés van köztünk. (Fölkiáltások: Már ezen tul 
vagyunk!') Csak fölolvasom. (Fölkiáltások: Nem 
szükséges !) 

E l n ö k : A szerkezet tehát megbukott. Követ
kezik, a mi ehhez legközelebb áll, a pénzügymi
niszter úr módositványa. Elfogadja-e a ház a szer
kezetet a központi bizottságnak módosításaival, 
egyedül a c) pontot kivéve? (Ellenmondás.) Én 
nem tudom a dolgot logice másként vinni, mint 
igy ; máskülönben lehetetlen, hogy minden módo
sitvány íészesüljöna szabályszerű jogban, hogy 
fölötte szavazzunk. 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : Első óhaj
tásom átalában csak az volt, hogy a pénzügyi 
bizottság által beterjesztett szerkezet tartassák 
meg; azonban, miután ez tovább terjed, a követ
kező módosítást voltam bátor beadni: „Az ország
ban egy éven alul tartózkodó külföldieknek üzleti 
vagy az országban tett beíektetésök utáni jöve
delme." 

Jókai Mór: A kérdéshez kivánok szólani. 
Nézetem szerint csupán egy módosítandó pontra 
lehet szavazni, mert. ha ugy méltóztatnak ismét 
átalánosságban szavazni: elfogadja-e a ház az egész 
szerkezetet ezen módosítással ? minden utána kö
vetkező módositvány el van ütve. (Az természetes!) 

Horváth K á r o l y : Alázatos véleményem az, 
ha valahol van helye a szabályok 60-dik szakasza 
alkalmazásának, akkor annak jelenleg van helye. 
A 60-dik szakasz t. i. ezt tartalmazza: ,,Ha a sza
vazásra feltett kérdés, czíkk vagy indítvány több 
részből áll, szétosztását lehet kívánni." Én azt hi
szem, soha a szétosztásra alkalmasabb kérdés nem 
merült fel, mint az, mely jelenleg a szavazás tár
gyát képezi. (Helyeslés.) 

Gajzágó S a l a m o n : T. ház! A kérdéshez 
akarok én is szólaui. Én azt hiszem, ezen 5-dik 
szakaszt részeire egészen fel kell osztani. Először 
tehát szavazásra volna tűzendő a szakasz a) 
pontja, másodszor b) pontja, harmadszor c) pontja, 
s minden pontnál, ha el nem fogadtatik az eredeti 
szerkezet szerint , az illető módosítás vétetnék 
fel. (Helyeslés.) 

Elnök: 'Méltóztatnak ezt elfogadni? (Elfo-
fodjukf) Tehát átmegyünk az eredeti szerkezet 
pontonkinti szavazására. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa az a) pontot. 
Elfogadjuk!) 

Elnök: Nem levén észrevétel, az első pont 
elfogadtatott. 

PaiSS Andor [jegyző (olvassa a b) pontot.) 
E l n ö k : Elfogadja altisztéit ház a b) pontot 

is ? (Elfogadjuk!) 
PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a c) pontot.) 
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Elnök: Elfogadja a t. ház az eredeti szerke
zetet? (Nem fogadjuk el!) E pontra nézve a köz
ponti bizottság'módositványa abban áll, hogy: , .az 
országban tartózkodó külföldieknek, külföldi for
rásból eredő jövedelme." A kik elfogadják e pon
tot a központi bizottság ezen módosításával, mél
tóztassanak felkelni. (Megtörténik?} A többség el 
nem fogadja ; következik tehát a pénzügymiüiszter 
urnák erre vonatkozó módositványa. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a pénzügymi
niszter módositványái): ,,Az országban egy éven 
alul tartózkodó külföldieknek üzleti vagy az or
szágban tett befektetésök utáni jövedelme." 

H o r v á t h K á r o l y : Én azt gondolom, itt há
rom kérdés fordul elő ezen pontra nézve: először 
az egyszerű kihagyás; másodszor azon módositás, 
melyet a középponti bizottság tesz; harmadszor a 
miniszter úr módositványa. (Felkiáltások: Hisz igy 
szavazunk !) 

E l n ö k : Az első elesett, a második szintén, 
most Szövetkezik a harmadik. Méltóztatnak elfogad
ni ezen most felolvasott, a miniszter úr által beadott 
módositvány t a c) pontra nézve? A kik elfogadják, 
legyenek szívesek felállani. (Megtörténik.) Tehát a 
miniszter úr módositványa elfogadtatván, a c) 
pont igy lesz: „Az oszágban egy éven alul tartóz
kodó külföldiek üzleti vagy az országban tett be
fektetésök utáni jövedelme." 

PaisS Andor j e g y z ő (olvassa a d) fontot.) 
Elnök: Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad

juk!) Ennélfogva a d) pont elfogadtatott. 
PaiSS AndOr j e g y z ő (olvassa az e) pontot) 
E l n ö k : Miután erre két módositvány van, 

tehát erre szavazni kell. Méltóztatnak-e az e) pon
tot elfogadni? A kik elfogadják, méltóztassanak 
íelállani. (Megtörténik) A többség elfogadja, s e 
szerint Dobrzanszkv és Németh Károly urak mó
dositványái elesnek. 

Németh K á r o l y : Az nem volt módositás, 
mert meghagyta a szerkezetet. (Menjünk tovább!) 

PailSS Andor j e g y z ő (olvassa az f) pontot.) 
E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad

juk!) Ennélfogva az f) pont elfogadtatik. 
PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a g) pontot.) 
E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? '(Elfogad

juk !) Ennélfogva a g) pont elfogadtatik. 
PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a h) pontot.) 
E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogad

juk!) Ennélfogva a h) pont elfogadtatik. Az említ
tetett az előbb fel, hogy e pontban a gyógyszeré
szek is vétessenek fel. (Helyeslés.) 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa az i) pontot.) 
E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad

juk!) Ennélfogva az i) pont elfogadtatott, 
PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a k) pontot.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk !) Ennélfogva a k) pont elfogadtatott. 

PaiSS Andor ' jegyző (olvassa az l) és m) 
pontot, mely ellen semmi kifogás nem tétetvén, elfo
gadtatik. Olvassa az n) pontot.) Erre a központi bi
zottságnak van egy módositványa, mely a bánya
munkások helyett bányászokat ajánl. (Nemfogad-
jnk el!) 

E l n ö k : Tehát marad a szerkezet. 
PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa az o) pontot, 

mely elfogadtatik.) Ezután jön a központi bizottság
nak egy toldata, mely igy szól: „az árva- és sze
gényápoló intézetek.u (Elfogadjuk!) 

E l n ö k : El van fogadva. 
PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a q), most már 

az r) pontot. Elfogadjuk !) 
E l n ö k : Most van még két módositvány: 

egyiket beadta Bobory Károly, a másikat Jókai 
képviselő úr. Ezek külön pontot képeznek. 

PaiSS Alldor j e g y z ő (olvassa Bobory Károly 
múdositványát.) 

E l n ö k : A kik elfogadják, méltóztassanak 
felállani. (Megtörténik.) A módositvány elfogadta
tott eszmében, mert még stilizálni kell. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa Jókai Mór 
módositcányát.) 

E l n ö k : A kik elfogadják e módositványt, 
méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) A többség-
nem fogadta el. 

Következik a 6-dik szakasz 
Mihályi Péter jegyző {(olvassa a 6-dik 

szakaszt.) 
Zichy Antal előadó: A központi bizottság

nak nincs észrevétele. 
Prugberger József: T. ház! E szakasznak 

a) pont alatti kikezdése ellen módositványom van. 
Az a) kikezdést, mely igy szól: ,,A kiválólag arany 
és ezüst termelő bányák, mely éktől 7 % fizettetik" 
ily módon kivánnám módosíttatni: ,,Az a rany , 
ezüst, réz, ólom, dárdany, higany , kékeny s 
álany-termelőbányák, melyektől 7% fizettetik." 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter : 
A bányászati érdekek előmozdításának szempont
jából magam is szívesen hozzájárulok a módosit-
ványhoz, annyival inkább, mivel ez bizonyosan 
az ország érdekében van 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa Prugberger 
Józs f módositványát.) 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház ezen módosit
ványt elfogadni ? (Elfogadjuk!) A módositvány 
ellen nem tétetvén észrevétel, e törvényjavaslat 
6-dik szakaszának a) kikezdése az emiitett módosí
tással fogadtatik el. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslat 7-dik szakaszát) 

G h y c z y K á l m á n : Mindenekelőtt arra vol-
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nék bátor a t. házat felkérni, hogy ezen szakasz a 
közvetlen utána következő 8-dik szakaszszal 
együtt tárgyaltassék: mert, hogy mennyi legyen 
a 2-dik osztályú jövedelemadó-köteleseknek adója, 
az csak a két szakaszban foglalt intézkedésekből 
együtt véve állapittatbatik meg: mert nagy különb
séget tesz az, hogy a földtehermentesitési járulék
ban a 2-dik osztályú adókötelesek részt veende-
nek-e vagy nem ? a földtehermentesitési járulékról 
pedig a 8-dik szakasz szól. Mindenekelőtt tehát 
arra kérném a t. házat, hogy e két szakaszt, mint 
összefüggőt, együtt tárgyalni méltóztassék. [He
lyeslés.) 

PaiSS Andor j e g y z ő {olvassa a törvényja
vaslat 8-dik szakaszát.) 

G h y c z y K á l m á n : Kik tartoznak a 2-dik 
osztályú jövedelemadó alá, az a törvényjavaslat 
3-dik szakaszából tűnik k i .E sorba tartoznak azok, 
a kik jövedelmeiket állandó fizetésből húzzák: je
lesül az állami, törvényhatósági és községi hiva
talnokok és tisztviselők, azon felül a magán tiszt
viselők, házi tisztek s mindennemű bérviszony 
alatt álló egyének, milyenek jelesül a biztosító, 
hitelintézeteknél, vasutaknál, gőzhajózási társula
toknál s egyéb ipar- és kereskedelmi vállalatoknál 
alkalmazott hivatalnokok, továbbá a nyugdijasok 
átalában, az egyházi testületek és egyének bizo
nyos állandó jövedelmeikre nézve, Ezen 2-dik osz
tályú adókötelesek eddig jövedelmi adójokat kö
vetkezőkép fizették : hatszáz forintnyi jövedelemig 
adómentesek voltak, 600-tól 1000-ig 10/0 !1000 tói 
2000 forintnyi jövedelemig 2 % , 2000-tól 3000-ig 
terjedő jövedelemtől 3%-ot fizettek, és igy tovább 
egész 9000 forintnyi jövedelemig, mert ezen ösz-
szegtől és ennél nagyobbtól ezen második osztályú 
jövedelemadó-kötelesek is már 10 °/0-nyi jövedelmi 
adót fizettek. E felett az ezen osztályba tartozó jö
vedelemadó-kötelesek közül néhányan — mert 
megjegyeztetni kérem, hogy nem mindazok, a kik 
ezen osztályba tartoznak, hanem csak néhányan, 
jelesül az állami, törvényhatósági és közállapitvá-
nyi tisztviselők, a katonai hivatalnokok, nyugdi
jasok és ezek családtagjai és a tanárok tandijaikra 
nézve — azon kedvezményben részesültek eddig, 
hogy a földtehermentesitési adótól, az országos 
pótléktól és a községi adótól mentesek voltak. 

A mi magát a jövedelmi adót. j'elesül annak 
az állami adót tevő részét illeti, a mostani törvény
javaslat szerint a 7-dik szakaszban foglalt táblá
zatban kitett adóösszegek csekély különbséggel 
körülbelül hasonlók azon összegekhez, melyeket 
államjövedelmi adó fejében eddig a második osz
tályú adókötelesek fizettek. Nevezetesen keve
sebb ezen adó kedvezőbb kulcs szerint van ki
vetve, mint az első és harmadik osztályba tarto
zóké, mert az első és harmadik osztályba tartozók 

10°/0-ot fizettek, és fizetnek összesen jövedemi 
adó fejében jelesül 70%-ot állami adó és 30%-ot 
földtehermentesitési járulék fejében, a 7-dik szakasz
ban foglalt táblázat szerint pedig kisebb összegek
nél 1 °/0 fizettetik, aztán fokonkint több, ugy 
hogy 6000 fortnyi jövedelemtől vagy állandó fize
téstől csak 5°/0-nyi jövedelemadó számíttatik, a 
midőn, a mint mondám, az első és harmadik osztály
ban a jövedelmi adólOfrtban állapittatik meg min
den 100 frt után. 

Ez ellen azonban részemről nem teszek ellen
vetést, mert magam is elismerem, hogy miután az 
ezen osztályba tartozóknak jövedelme közönsége
sen ismeretes : ennélfogva ezek nem élvezhetik azon 
kedvezményt, a melyet más osztályokba, jelesen 
az első osztályba sorozott adókötelesek bevéte
leiknek és kiadásaiknak felszámításában és mér-
legezésében magoknak megszerezhetnek a jövede
lem bevallásánál; én tehát e tekintetben az állami 
jövedelmi adót tekintve ezen táblázatot megváltoz
tatni nem kivánom; de nem tartom igazságosnak 
és elfogadhatónak, hogy a földtehermentesitési já
ruléktól mentességben nem csak azok részesittesse-
nek ezentúl, a kik eddig is ezen jótéteményt élvez
ték, hanem részesittessenek mindazok, a kik a má
sodik osztályba tartoznak és eddig ezen kedvez
ményben nem részesültek. Ilyenek például a ma
gán tisztviselők, házi tisztek, bérviszonyban állók, 
milyenek, mint emlitém, az ipar- és kereskedelmi 
vállalatoknak rendes évi fizetéssel ellátott tisztvi
selői és hivatalnokai. Ezek eddig ezen kedvezmény
ben nem részesültek ; jövőre tehát reájok azt nem 
óhajtariám kiterjesztetni, mert az reájok nézve adó
leszállitás, nevezetes adóleszállitás lenne ; és midőn 
az ország más polgáraira, nézve nem szállitjuk le 
az adót, sőt részben emeljük, épen ezekre nézve 
azon kedvezményt kiterjeszteni részemről nem ki-
vánnám. 

De részemről tovább azt sem tartom he
lyesnek és elfogadhatónak, hogy az állami tisztvise
lők és a velők egy sorban állók, kiket fenébb emiitet
tem, a földtehermentesitési járuléktól jövőre felmen
tessenek. Hogy fölmentettek ezen járuléktól akkor, 
midőn az ő felsége szentesítése alá terjesztendő tör
vények szerkesztésébe kizárólag csak állami tisz-
viselők folytak be : ezt igen megfoghatónak talá
lom ; de most be levén hozva a teherviselési egyen
lőség elve, én ily privilégiumot részemről nem 
vélek továbbá fentarthatónak. (Helyeslés.) 

A honnak minden polgárai kivétel nélkül fize
tik a földtehermentesitési járulékot. Fizetik a vá
rosi polgárok, iparüzők, kereskedők, kiknek jöve
delmei bizonyosan nem állandók, hanem sokféle 
esetlegességnek vannak kitéve, míg itt a 2-dik 
osztályban biztos és állandó jövedelmekről van szó. 

Az szokott mondatni, hogy ha az állami tiszt-
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viselők ezen teherrel, a földtehermentesitési járu
lékkal megrovatnák, ez oly adónehezités lesz rá-
ok nézve, mit fizetéseikből el nem bírhatnak. 

Elismerem, hogy jelesül az alsóbb rendű hi
vatalnokok nin csenek bőven fizetve; de rajok nézve 
az esendő járulék is sokkal csekélyebb, mint a más 
honpolgárokra eső. Hogy pedig átalában nem lesz 
túlnyomó teher az illetőkre nézve, ha részt vesz
nek a földtehermentesitési járulékban : ezen állítá
somat néhány példával leszek bátor igazolni. 
{Halljuk l) 

Én és elvbarátaim, kik e részben külön véle
ményt adtunk be, nem azt javasoltuk, hogy az 
állam tisztviselők és a velők egy sorban állók annyit 
fizessenek minden tekintetben jövedelmi adó fejében, 
mint más honpolgárok; nem mondtuk, hogy ők is 
10%-kotfizessenek,me]ybó'l 70% állam és 30"/„föld
tehermentesitési adó legyen; hanem csak azt mon
dottuk, hogy azon—a mint emlitém —már különben 
is mérsékelt összegek után, melyek a 7-dik szakasz
ban foglalt táblázatban láthatók, 60%-kot fizesse
nek ők is földehermentesitési járulék fejében. En
nek eredménye következő lesz: egy iparos, kinek 
500 frt jövedelme van bevallva, fizet jövedelmi 
adó fejében 50 frtot; egy tisztviselő, kinek 500 frt 
fizetése van, hozzászámítva a 60%-kot is, fog fizetni 
állami és földtehermentesitési adó fejében összesen 
8 frtot; egy iparüző, kinek 1000 frt jövedelme van, 
fizet jövedelmi adó fejében 100 frtot; a tisztviselő, 
a táblázatban foglalt adóösszeget megtoldva az in
dítványozott 60"/„-kai, 1000 forint fizetés után fog 
fizetni 24 forintot; 3000 frt jövedelmet bevalló iparos 
fizet jövedelmi adó fejében 300 frtot, mig azon 
hivatalnokra, kinek 3000 frt fizetése van, ha 60% 
hozzászámítalak, csak 120 frt esik; ezen összegek 
tehát nézetem szerint nem túlterhelek. Azért vet
tünk indítványunkban 60%-lékot alapul, mivel a 
múlt években Magyarországon földtehermentesi
tési járulék fejében minden adóforint után 5 5 % 
és országos pótadó fejében 6% fizettetetik; Er
délyben földtehermentesitési járulék fejében 72% 
fizettetett minden forint után és országos pótlék 
fejében 5 k r ; de mi a magyarországi mérsékelt 
összeget véltünk mind Magyarországra, mind Er
délyre nézve kiterjesztendőnek. (Malános helyeslés.] 

A mi ezen törvényjavaslat 8-dik szakaszában 
foglaltatik, hogy az államtisztviselők ezentúl is 
felmentessenek a községi adótól, arra nézve meg 
kell jegyeznem, miszerint nem tartom helyesnek, 
hogy azon intézkedés, mely a községi adóról szól, 
helyet foglalhasson ezen törvényjavaslatba!!, mely 
az állami adót tárgyazza. 

Az mondatik, hogy nagy teher lenne az állam 
tisztvieelőire, ha községi adót is fizetnének; de én 
nem tartom méltányosnak, hogy azon egyének, 
kik olykor életök egész folyamát egy bizonyos 
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I városban vagy községben töltik s a községi élet 
minden kedvezményeiben részesülnek, a községi 
terhekben részt ne vegyenek. (Helyeslés.) Ennél
fogva bátor vagyok a következő indítványt tenni. 
Jelesül: a 7-dik szakasz megmaradna a mint vau; 
a 8-dik szakasz kimaradna és helyette aztán jönne 
a törvényjavaslatba: „A "enebbi táblázatban fog
lalt mindegyik adótételhez annak 6%-ka föld
tehermentesitési járulék fejében hozzászámítandó ; 
a 6000 frton felüli jövedelemre eső adónak pedig 
70%-a állami adónak, 30%-a földtehermentesitési 
járuléknak tekintendő." Azért kellett a 6000 frton 
felüli jövedelemről külön intézkedést tenni, mert 
ezek már a törvényjavaslat szerint is ugy vannak 
megróva, mint az 1-ső és 3-dik osztályú adókö
telesek, kiknek illetményéből szintén 70% állami, 
30% földtehermentesitési adóként tekintetik. Bátor 
vagyok e módositványt a t. ház figyelmébe 
ajánlani. 

BOrlea Z s i g m o n d : T. ház ! Én a 8-ik sza
kaszhoz egy módositványt adtam be az elnökség
hez, mely szerint ezen szakasz a 2-ik sortól, hol e 
bekezdés van : „Az államitisztviselők stb." egészen 
végéig hagyassék ki. 

T. ház! Ha a 8-ik szakasz azt foglalná 
magában, hogy a községi adótól való mentesség jó
téteményében hivataluk után járó jövedelmeikre 
nézve az állami, megyei, községi, egyhási hivatal
nokok és lelkészek is részesittetnek, akkor abban 
indokolható elv felállítását látva, tán nem is 
emeltem volna szót ellene; sőt miután tudjuk, hogy 
a községi elöljárók és lelkészek a községek és vá
rosoknak sok ingyen szolgálatot is tesznek, hogy 
ha csak épen ezek lettek volna eme jótéteménybe 
foglalva, tán ezt is igazságos és móltányosnak tar
tanám; de hogy ^pen csak az állami hivatalnokok, 
kik a többi hivatalnokokhoz képest utcunque jól 
vannak fizetve, részesüljenek ebben, nem látom 
sem igazságos, sem méltányosnak, s itt nem látok 
egyebet, mint az álladalmi hivatalnok részére fel
állított kis privilégiumot. Habár igaz az, mie sza
kaszban benfoglaltatik, hogy az államhivatalno
kok eddig is részesültek e kedvezményben; de azt 
sem tagadhatja senki, hogy eddig ebben egyszers
mind a megyei hivatalnokok is részesittettek. 

Ha tehát a megyei tisztviselőket e jótétemény
ből ki kell zárni, nem látom okát, miért kellene e 
privilégiumot kizárólag s épen az állami tisztvise
lők részére, továbbra is fentartani. Ezt annál is 
inkább eltörlendőnek tartom, mert ki tagadhatja, 
hogy az állami hivatalnokok a községeknek költ
séges jótéteményeiben épen ugy részesülnek, mint 
a község vagy város akármely más lakosa ? 

Ezen kivül tudjuk, hogy a községek és váro
sok semmivel sem gazdagabbak, mint maga az ál
lam. Igaz. hogy az állam is szegény ; de a közsé-
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gek is szegények ; ha tehát az állam szükségesnek 
és igazságosnak látja, hogy saját hivatalnokai, a 
mi csakugyan igazságos, megadóztassanak, akkor 
nem látom át annak igazságát, miért mentessenek 
fel a községi adóztatásra nézve. De ezenkívül, mint 
előttem szólott képviselő rir megjegyzé, nem lá
tom rendén, hogy a törvényjavaslatban, hol jöve
delemről szólunk, bele szúrjunk egy szakaszt, 
mely a községi adóról szól. Erről, ugy hiszem, 
akkor lesz rendén intézkedni, a midőn a ház a köz
ségi szervezetre; nézve fog intézkedni. 

Ez alapokon ugy az igazság, méltányosság s 
közterhek egyenlő viselése szempontjából, rnódo-
sitványomat a t. ház figyelmébe elfogadás végett 
ajánlani bátorkodom. 

Mihá ly i P é t e r j e g y z ő (olvassa Borlea Zsig
mond módositványát.) 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa Ghyczy Kál
mán módositványát?) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
T. ház ! Gh yczy Kálmán t. barátom indítványa 
egyrészt formakérdés, miután két szakaszt egybe 
kivan foglalni, és azt hiszem, világosabb a törvény, 
ha minden fogalom külön szakaszban nyer kifejezést. 

A mi illeti a tisztviselőknek földtehermentesitési 
és községi pótlék általi megadóztatását: erre nézve 
megjegyzem, hogy ezen kívánat elvileg helyes, miu
tán az államtisztviselő is fizetni köteles adóját, ugy 
mint bár ki, mindazon jövedelme után, mit nem az 
államtól huz; a dolog természete szerint azonban 
valójában ily adókirovás felesleges, miután az állam
nak fizeti az adót, mely őt munkájáért díjazza, s ha 
az adó emeltetik, végre is az állam kénytelen lenne fi
zetését ezen emeléssel aránylag pótolni,kivált nálunk, 
hol a fizetések aránylag csekélyek. Ennélfogva 
ily emelés bizonyos ellenmondást foglal magában. 

Miután azonban , az eddigi mód szerint 
is, az államtisztviselők fizetéseik után bizonyos 
adót fizettek, jelenben ezt én is kívántam fen-
tartani , és e tekintetben legigazságosabbnak 
tartottam azon kulcsot, melyet a pénzügyi bizott
ság javaslatba hozott és a központi bizottság elfo
gadott. 

Ha csupán csak az szándékoltatik, hogy ki
fejezést nyerjen azon elv, melyet Ghyczy Kálmán 
barátom kiemelt, hogy t. i. az állam tisztviselői is 
adóztassanak meg, a földtehermentesitési pótlék 
fejében ezen czélt, ugy hiszem, el lehet érni az által, 
hogy ha a 8-ik pontahként módosíttatnék,hogy: „az 
ezen kulcs szerint kivetett adónak 70%-a állami 
adónak, 30%,-a pedig földtehermentesitési pótlék
nak tekinten do". I ly módon az elv meg van mentve 
a nélkül, hogy a kormány azon kényszerűségbe 
jönne, hogy ha ily nevezetes adóemelés mondat
nék ki, a tisztviselők, kivált a kisebb fizetéssel el-

JÉS. (Juli'as 25. 1868.) 

j látott tisztviselőknek jövedelme csökkenne, minek 
következtében a fizetéseket emelni kellene. 

Ghyczy Kálmán barátomnak egyik indokára 
kívánok még megjegyzést tenni. Ugyanis ő hason-
litá a tisztviselők adóját más iparüzó'k adójához. 
Én azt hiszem, hogy koránsem lehet hasonlí
tásba hozni egy iparüzó'nek bevallott jövedelmét 
azon jövedelemmel, melyeta tisztviselő határozott 
összegben kap és ennélfogva el nem tagadhat; el
lenben bár mily szigorú legyen is az iparosok, ugy 
a tőkepénzesek jövedelmi bevallásánál az eljárás 
— ha a nyilvánosságot hozzuk is be, mint más 
államok példája mindenütt mutatá, s e tekintetben 
Anglia sem képez kivételt — kotánsem közelíti 
meg a bevallott és adó alapjául vett jövedelem az 
illető valóságos jövedelmét; holott mind azok, kik 
határozott fizetést kapnak, azt el nem tagadhatják. 

Nézetem szerint tehát nem állanak a Ghyczy 
Kálmán képviselőtársnak által idézett példák, mert 
az adóemelés irányában a fizetéseket emelni kellene, 
az elvnek pedig elég van téve azon módosítás ál
tal, melyet a 8-ik szakasnra nézve tettem. 

"Van még egy másik kérdés, melyet Borlea 
képviselő úr emiitett meg, mely szerint az állam 
tisztviselői a községi adót fizetnék. Erre nézve azon 
megjegyzésem van, hogy az állam tisztviselői nem 
tagjai egyszersmind a községnek, ottlétök nem ál
landó, lehet, hogy egy évig sem marad egy köz
ségben a hivatalnok. Nem lenne tehát méltá
nyos , ha az államtisztviselő mindazon községi 
terheket lenne kénytelen viselni , melyekből 
nem csak a község folyó kiadásai födöztetnek, 
hanem a köíség jóllétére tán évek hosszú so-
lán át beruházások történnek. Ez nem egyez
nék meg az osztó igazsággal. Egyébiránt saját ta
pasztalatomból mondhatom, hogy én még nem ta
láltam az országban egyetlen községet sem, mely 
ha hivatatalok elhelyezéséről volt szó, ez ellen fel
szólalt volna ; sőt a közelebbi hónapokban is, egyes 

I községek felfogván azon előnyöket, melyek a hi
vatalok elhelyezéséből folynak, vetekedtek a felett, 
hogy a hivatal községükbe helyeztessék, sőt min-
nemü előnyöket kívántak az államnak nyújtani jól 
felfogott saját érdekökből: mert a tisztviselők fizeté
seiket a községben költvén el, a pénzforgalom 
a község lakói javára szolgál. 

Ha elfogadtatnék azon indítvány, hogy a tiszt
viselők községi adót is fizessenek, akkor azon hely
zetbe jönne a kormány, hogy azon községek
be, hol nagyobb községi adó van, nem is helyez
hetne hivatalodat: mert ha ott nagy mérvben meg
ró vatnának, a hivatalnoki fizetéseket emelni kellene. 

Mindezeknél fogva ezen módositványt sem fo
gadhatom el, és kérem a t. házat, méltóztassék a 
szerkezetet megtartani. 

Elismerem, hogy ha theoriák után indulunk. 
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vannak ezen törvényjavaslatnak hiányai; oly tör
vényt, mely minden kívánatnak megfeleljen, mind
járt az első alkalommal következetességgel keresz
tül vinni alig lehet. U g y hiszem, lesz alkalma a t. 
háznak, midőn a sürgős teendők száma kevesebb 
lesz, oly határozatokat hozni, melyek az elvi köve
telményeknek is inkább megfelelnek. 

Ennélfogva a szerkezet megtaríását az álta
lam tett módosítás elfogadása mellett bátorkodom 
kérni. (Helyes! Maradjon a szerkezet!) 

S z o n t a g h P á l (nógrádi): Az ok, mely a 
7-ik és 8-ik szakasz megtartása mellett felhoza-
tik, azon nemű okok közé tartozik, melyeket argu
mentum nimium probans-nak szoktunk nevezni, t. i. 
mely túlsókat bizonyítván, semmit sem bizonyít: 
mert ha áll azon elv, hogy az állam akkor, mikor 
a maga hivatalnokának fizetést ád, s azt meg
adóztatja, egyebet neta cselekszik, mint azt, hogy 
az egyik pénztárból kiveszi a pénzt s a másikba 
teszi, tehát ezen elvből mint nimium probans 
argumentumból az folyna , hogy akkor egyáta-
lában nem kell megadóztatni az államhivatal
nokot. 

Midőn tehát Grhyczy Kálmán t. barátom 
javaslatátpártolom, nem teszek egyebet, mint 
a pénzügyminiszter úr azon intéséhez alkalmaz
kodva , hogy oly indítványok ne tétessenek, me
lyek nehezitik a törvények keresztülvitelét, ezt 
szem előtt tartva, olyat pártolok, mi igen egy
szerű, könnyen kivihető és tetemes javításokat 
tartalmaz: mert nem tartalmaz egyebet , mint 
hogy azon tételek, a háromezer forintig való 
tételek, egyenló'sittessenek magában a törvényja
vaslatban foglalt elvekkel, hogy t. i. e tételek 
60ll/oföldtehermeutesitési adóval többet fizessenek. 
Midőn pedig a 6000 irtot meghaladó fizetési tételről 
van szó, maga az indítványozó úr is, annál fogva, 
mert ez a kifejtett elvekhez képest már 10%-kal 
van megadóztatva, nem vél szükségesnek semmi 
toldást. Ez , mondón, oly dolog, mely egy tollva-
karintással, szóval, abeadottinditványnak egyszerű 
elfogadásával, a törvényjavaslatnak magának egy
öntetűségét, és hogy ugy fejezzem ki magamat, 
némi tekintetben népszerűbbé tételét is tartalmazza 
magában. Mert az elvet nem lehet megtámadni, me
lyet a pénzügyminiszter úr előbb méltóztatott föl
hozni : hogy ez állam az egyik pénztárból kiveszi 
az adót, midőn a tisztviselőt fizeti, és a másik 
pénztárba bele teszi, midőn megadóztatja; hanem 
mert benne van magában a törvényben, én 
kérem, ne akadályoztassuk azt, mi a törvénynek 
tgyformaságát eszközli, a törvény principiumá-
nak egyenlő keresztülviteléhez vezet. 

A mi a 8-ik pont kihagyását illeti, azt azon 
oknál fogva is , melyet Borlea képviselő úr elő, 
adott, miután itt nem községi adóról van szó

mely kérdés ^csakugyan a községek rendezéséhez 
tartozik; de különben is már annálfogva, mert 
agy is, mint az imént előterjesztett indítvány tar
talmazza , tetemesen kisebb adóval van terhelve 
ii hivatalnok fizetése, az indítvány elfogadása után 
ia, mint a hasonló jövedelmet húzó iparosé , vagy 
•lső és harmadik osztályú 10n/o-kalmegrovott köte
leseké : ennélfogva a 8. szakasznak e helyen való 
kihagyását pártolom. 

E l n ö k : A törvényjavaslat ezen szakaszára 
három módositvány van beadva. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a három mó-
dositványt.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
részéről csak annyit akarok megjegyezni, hogy 
e szakaszra a központi bizottság is tett módo-
sítványt, mely igy hangzik: „Az ezen kulcs sze
rint kivetett adónak 70-%kaáilamadónak. 30"/,,-ka 
földtehermentesitése járuléknak tekintendő." 

Lóuyay Menyhért pénzügyér: ügy én 
visszaveszem mődositványomat és ajánlom a köz
ponti bizottságét. 

E l n ö k : Először tehát a központi bizottság 
módosítására kell szavazni. Azon képviselő urak, 
kik azt pártolják, méltóztassanak fölkelni. (Meg
történik.) A többség a 8-ik szakaszt a központi 
bizottság módosításával elfogadja. 

M i h á l y i Pé ter (olvassa a 9-ik szakaszt.) 
Zichy Antal előadó: T. ház! Miután innen 

kezdve egészen a 24-ik szakaszig a központi bizott
ságnak semmi észrevétele nincs, az idővel való 
gazdálkodás szempontjából ismét kérem a t. házat, 
méltóztassanak feloldani attól, hogy ezt minden 
szakasznál elmondjam. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni a 9 -ik sza
kas í t? (Elfogadjuk!) 

Mihályi Péter jegyző (olvassa alO—12-ik 
szakaszokat, melyek észrevétel nélkül eifogadtatnak. 
Olvassa a a 13-dikat.) 

Tisza L á s z l ó : T. ház! Ezen 13-ik szakasz 
tökéletes egybefüggésben áll a 14-ik szakaszszal, 
mert abban van a minimum meghatározva; legelőbb 
is tehát, ha a t. háznak ellenére nincs, a 14-ik 
szakaszt kérném felolvastatni, mert mind az, mit 
mondandó vagyok, a 14-ik szakaszra is vonat
kozik. 

E l n ö k : Helyes lesz, mert a két szakasz ösz-
szefüggésben áll. 

Mihályi Péter jegyző (olvasna a li-ik 
szakazt.) 

Tisza L á s z l ó : T. ház!] Az adóminimuaiok 
meghatározása felfogásom szerint eredménye azon 
feltevésnek, hogy az adót a bizottságnak minden
kor helyesen kivetni nem lehet. Tudtommal ezen 
adóminimum — ha talán Angliában megvan 
ia — a többi állomokban nem létezik. Indokolva 

33* 



260 CCLXX. OiiSIZu'.GOS VI 

volt ennek kimondása az eredeti törvényjavaslat
ban akkor, midőn az adókirovó, illetőleg iga
zoló bizottságok , az eredeti szöveg szerint voltak 
megalkotva ; most azonban . midőn ezen bizottsá
gok a kisebbség nézeteinek tekintetbe vételével 
oly egyénekből alakíttatnak meg, kik egy rész
ről az ügyben anyagilag érdekelve nincsenek; 
másfelől az illető adókötelezettek viszonyait lehe
tőleg ismerik . megvallom, az adóminimum meg
határozását a legteljesebb mértékben feleslegesnek 
tartom. 

Feleslegesnek tartom, t. ház, azért, mert 
egyfelől utoljára is bizonytalan alapot nyújt ma
gára az adókivetésre is az, egyes adókötelezet
tekre nézve pedig abból igen sokszor teljes meg
rövidítés és igazságtalanság következik. Nem em
lítve más esetet. csak a haszonbérlőről akarok 
szólani, kinek üzlete mily bizonytalan, kinek eb
ből eredő jövedelme mennyire kiszámitliatatlan, 
ezt mindnyájan tudjuk, még is minden esetre meg 
kell neki a haszonbéri összegnek 2 Vj %-kát jöve
delmi adóul fizetni, habár azon évben netalán vesz
tesége tetemes, kára is lett volna üzletében. 

De feleslegesnek tartom ezen minimum meg
határozását azért is, mert ha a kirovások ki lesz
nek közmegtekintésre téve, ezek alapján óvását a 
kirovás ellen mindenki megteheti. Bizonyosan lesz 
t. i. az illető adókötelezetteknek környezetében 
olyan valaki, ki, ha az illető igen kevés jövedelmet 
jelentett volna be, ezen tételt belyreigazitni uidja 
is, akarja is, és a viszonyokat különben is ismerő 
adóbizottmányt oda segitendi, hogy az illető 
eltitkolónak adóját rója ki b e l e s e n . 

Nem tarthatom, t. ház. méltányosnak, hogy 
többeknél, p. o. az ügyvédnél, orvosnál lakosztá
lyai szolgálnak a minimum meghatározására zsi
nórmértékül, és nem tartom elégségesnek itt az, 
ugy gondolom, 12 — 20°/0 fizetésbeli különbséget 
a szerint, a mint kisebb vagy nagyobb családdal 
bir az illető ügyvéd vagy orvos. Tudjuk ugyan 
is, t. ház, hogy ezen polgártársainknak már csak 
üzletök kellő negkezdhetése s kellő fejlesztése 
tekintetéből is becsületes, csinos, sőt elegáns lak
osztályokat kell tartani. Ez a haladhatásnak egyik 
feltétele a kezdő ügyvéd és orvosra nézve, és ha 
őt lakosztályától adóztatjuk meg, mely lakosztály 
általa mint még kezdő által csak is nagy áldozat
tal tartatik fen, akkor elvcszszük tőle előmehetésé-
nek egyik eszközét. 

En tehát, ha netalán a minimum elve a t. 
ház által elfogadtatnék is, az esetben is óhajtanám, 
hogy e tekintetben ügyvéd, orvos és más ezekhez 
hasonló helyzetben levő polgártársainkra nézve e 
tekintetben más eljárás alkalmaztassák. 

A kereskedőkre, a szorosabb értelemben ugy-

ES. (Juli.s 25. 18-58.) 

nevezett üzletemberekre nézve sem érthetem a 
lakosztály szerint megszabott jövedemil adót. 

Azt hiszem, ha már a minimumot meg akar
juk tartani, ezeknél akkor is csak az üzleti helyi
séget lehet felvenni, mert az üzlet kiterjedése ál
tal követelt helyiségnek nagysága adhat legfölebb 
némi irányt arra nézve, mekkora az üzlet kiterjedé
se, mennyi lehet annak tiszta jövedelme. De miután 
én magát az egész minimumot feleslegesnek és elve-
tendőnek tartom : a már most módosított törvény
javaslat szerint azon módositványomat vagyok 

j bátor a t. ház figyelmébe ajánlani, hogy marad
jon ki a 13. szakasznak vége, ezen szótól fogva : 
„ki", maradjanak ki a 14. 15. 16. 17. 18-ik sza
kaszok, mint feleslegesek, s az eredeti 19. szakasz 
legyen az uj szövegben 14-ik szakaszszá. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa Tisza Ldszlú 
móJosltványét): ,,Módositvány a jövedelmi adóról 
szóló törvényjavaslatnak J13. és következő szaka
szaira, Maradjon ki a 13-ik szakasz vége, ezen 
szótól kezdve: „ki", a 14. 15.16.17. 18. szakaszok 
egészen, ugv, hog-v az eredeti szakasznak 19-ik 
szakasza legyen 14-ik szakaszszá." 

Lónyay Menyhért pénzügyér: T. ház! 
Az összes jövedelmi adó iránti javaslatnak ez a 
legnevezetesebb és a gyakorlati kivitelt biztositó 
része. A Tisza László képviselőtársunk által felho
zott indokok, ügy hiszem, hogy épen nem ál
lanak. 

Azt, mondja legelőször, hogy felesleges. En 
ellenben azt tartom, hogy a jövetlelmi adónak első 
behozatala alkalmával, midőn még nem vagyunk az 
iránt tájékozva, hogy a kiküldendő bizottságok, 
még a nyilvánosság mellett is, miként fognak el
járni, a minimalis tételeknek felállitása nem csak 
nem felesleges, sőt szükséges. 

Azon nézetet még kevésbbé helyeselhetem, 
mely szerint a minimalis tételeket igen terhesek
nek, súlyosaknak és igazságtalanoknak monda. 
Mert a javaslatba hozott minimumok csak ugyan 
valóságos minimumok. Méltóztassanak tekintetbe 
venni , ha például egy ügyvéd vagy orvos 
1000 frt házbért fizet, annak összes jövedelme, ha 
minimál tételek alkalmaztatnak. 1500 frtra véte
tik. Már pedig az alig képzelhető, hogy valaki, a 
ki 1000 frtot fizet szállásért, összes többi költ
ségeire 500 írtnál többet nem adott ki. Ugyan ez 
áll a bérlőkre nézve is. A kinek 1000 frtos bérlete 
van, annál 250 frt vétetik fel jövedelműi és fizet 
25 írt adót. Bizonyára ez nem oly terhes. 

En azt hiszem, hogy minden, a törvényjavas
lat ezen szakaszában elősorolt minimál tétel való
ságos minimum ; egyébiránt az csak ott alkalma
zandó, hol a legjobb akarat s szándék mellett is 
az illető bizottság, ugy az illető adóközegek nem 
képesek a valóságos jövedelmet kideriteni , s 
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az adóköteles oly csekély jövedelmet vall be, 
hogy ez azon minimumot sem éri el. Akkor alkal
mazandó csak a minimális tétel. 

Miután tehát ezen minimál tételek valóságos 
minimál tételek, és felállításuknál nem az a czél, 
hogy mindenütt alkalmaztassanak, hanem csak 
ott, hol a jövedelemnek más utón kiderítése nem 
lehetséges: ez oknál fogva nem fogadhatom el 
Tisza László úr módositványát, s kérem a t. házat, 
fogadja el a szerkezetet. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Előttünk van a törvényjavaslat, mely 
a minimumot megállapítja, és a módositvány, mely 
a minimumot kihagyatni kívánja. Először a szer
kezetre szavazunk. A kik a 18-ik szakaszt, ugy a 
mint a központi bizottság által ajánlva van, elfo
gadják, méltóztassanak felkelni. (Megtörténik.) A 
többség elfogadja. A 14. szakasz is fel van olvas
va. A kik ezt is elfogadják, méltóztassanak felál-
lani. (Megtörténik) A többség elfogadja. 

Mihá ly i Pé ter j e g y z ő (oltassa a fórvényja* 
vaslat lő—23-dik szakaszait, melyek változtatás nél
kül elfogadtatnak.) 

E l n ö k : Eddig az első javaslat szakaszait 
tárgyal tuk; méltóztassék most az ujabb javasla
t - t elővenni, hol a 24. szakasz következik. 

P a i s s Andor j e g y z ő (olvassa *a törvényja
vaslat 24. és 25. szakaszát \j. 

Zichy Anta l e l ő a d ó : A központi bizottság
nak e szakaszokra nézve nincs észrevétele, s csak 
az előbb nyert engedélynél fogva nem szólottam. 

P a i s s Andor j e g y z ő (olvassa] a törvényja
vaslat 26. szakaszát.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
csak az első sorban előforduló sajtóhibát kívánja 
adóhivatalnokra kiigazittatni. 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház elfogadni? (El
fogadjuk!) E szakasz tehát a központi bizottság-
igazításával elfogadtatik. 

Pais s Andor j e g y z ő (olvassa a 27. szakaszt.) 
Zichy Antal előadó: A központi bizottság 

véleménye szerint ezen szakasz némi áttétellel és 
az utolsó sornak megtoldásával ekképen volna 
szerkesztendő : „Az adóhivatal az illető jövedelmi 
adólajstromát az általa tett észrevételekkel együtt 
minden egyes község elöljáróságának megküldi a 
végett, hogy az a község házánál nyolcz egymásu
tán következő napon, mindenki által leendő meg-
tekinthetés végett, azonnal kitétessék, mi a község
ben szokott módonjkihirdeíendő." 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ezen szakaszt 
a központi bizottság véleménye szerint? (Elfogad
juk!) Elfogadtatott. 

Pai s s Andor j e g y z ő (olvassa a 28. ssahaszt.} 
Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
' ) l.áad a.2 Irományok 290-dik o í m á t . 

e szakaszban csak az abban levő sajtóhibát kí
vánja kijavíttatni, a 2. sorban t. i. .,noks olyképen 
kiigazítandó: hogy ezen szótag kitöröltessék és 
lesz: „tartozók* stb. A 4-ik sorban: „városokban* 
után közbeszúrandó : „városi-észenkint, illetőleg." 

E l n ö k : Méltóztatnak ezen szakaszt elfogadni 
a központi bizottság módosítása szerint? (Elfo
gadjuk !) Elfogadtatott. 

PaíSS Andor j e g y z ő (olvassa a 29 —-31-dik 
szakaszt, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. Ol
vassa a 32-diket.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
véleménye szerint a 2-ik sorban „bizottsághoz" 
stb. helyett teendő': „bizottsághoz két-két rendes 
és legalább ugyanannyi póttagot;" az utolsó sor
ban pedig: ,.igazgatóságot azonnal értesiti." 

Elnök : Méltóztatnak elfogadni ezen szakaszt 
a központi bizottság módosításaival? (Elfogadjuk!) 
Elfogadtatott. 

PaiSS Andor j e g y z ő {olvassa a 33 —35-dik 
szakaszokat, mel/.re nem, történik észrevétel. Olvassa 
a 36-dikat.) 

Zichy Antal előadó :T. ház! A központi bi
zottság ezen .szakaszt elvetette s helyette a külön 
vélemény szövegét ajánlja a következő módosí
tással, illetőleg bővítéssel: „A bizottság az adó
hivatal székhelyén, s oly községekben, melyek
ben a jövedelemadó alá tartozóknak a 19. szakasz 
értelmében végrehajtandó összeírása szerint lega
lább 100 jövedelemadó-köteles lakik, a hely szí
nén működik, ha az utóbbiak a bevallások sze
rint, együttvéve, és a kereseti adó levonása után, 
legalább 500 írt jövedelmi adót fizetnek." (Elfo
gadjuk!) Ezt követné a központi bizottság véle
ménye szerint, ugyan csak a kisebbségi külön 
vélemény nyomán, egy uj bekezdés, mely így 
szól: „A több községeknek és pusztáknak jö
vedelmi adó-lajstromai vagy a fentebb kijelölt 
helyen egyikén, vagy a járásnak a bizottság által 
e végre az adókötelessek kényelmének lehető te
kintetbe vételével kijelölendő egy vagy több köz
ségében fognak megvizsgáltatni." (Elfogadjuk!) 

E l n ö k : Tehát elfogadtatik. 
PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 37. szakaszt.) 
Zichy Antal e l ő a d ó : E szakasz a fentebbiek 

szerint elvettetett és e szerint a 37. szakasz egészen 
másról szólna, t. i. a bizottság tagjainak választá
sáról: .,A törvényhatóságok által választott bizott-
sági két állandó taghoz azon község, melyben a 
bizottság1 működik , szintén két tagot választ a 
község azon adózói közül, kik adójok nagyobb 
részét föld- vagy házbirtok után fizetik. 

„E községi tagok mindazon községek adólaj
stromai megvizsgálásban részt vesznek, a melyek 
ott vizsgáltatnak meg, és a többi bizottsági tagok
kal egyenlő szavazattal bírnak." 
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E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Zichy A n t a l e l ő a d ó : Ezután, a mint elébb 

volt szerencsém felolvasni és a mit a tisztelt ház 
méltóztatott elfogadni, következnék ugyan csak a 
külön véleményből átvett egy uj szakasz, mint 
38. szakasz. (Olvassa:) „A községi bizottsági ta
gok rendezett tanácsosai biró városokban a városi 
közgyűlés által, egyéb helyeken oly módon vá
lasztatnak meg, mint a helységek bírái szoktak 
választatni. 

„Ezen választásoknak eszközlése iránt az 
alispán, illetőleg a polgármester azonnal intézked
ni fog. a mint a bizottság által arról értesíttetik, 
hogy melyek azon községek, a melyek bizottsági 
tagok választására felhivandók." 

L ó n y a y Menyhért pénzügyéi 1 : A kisebb
ség véleményéből a központi bizottság többet kí
vánt a törvényjavaslatba behozni. Az általam in
dítványozott 36. és 37-dik szakaszokban nézetem 
szerint sok foglaltatik, '(a mire nézve igy részle
tekben intézkedni most nem szükséges; nem szó
lottam azonban ellene, mert ha czélszerünek mél
tóztatnak tartani, hogy a törvény ily részletekbe 
menjen: ám kisértsük meg. Meg vagyok győződve, 
hogy minden egyes bizottság maga legjobban 
tudta volna megítélni, hogy a járásban melyik 
azon község, melyben legczélszerübb a hely színén 
működni. Azonban a központi bizottság a kisebb
ségi javaslatot elfogadta, s ez irányban is kívánt 
szabályt alkotni. Nem tettem ellene észrevételt, 
noha azt hiszem, vannak oly részletek, melyek a 
gyors é-s czélszerü kivitelt nem mozdítják elő. 
Azonban a központi bizottság véleményének 38-
dik szakaszára bátorkodom megjegyzést tenni. 

E l n ö k : Kérem a miniszter urat, méltóztas
sék az elnökség felé fordulva beszélni. 

Lónyay Menyhért pénzügy ér: Szívesen 
fordulok az elnökség felé, hanem akkor a ház na
gyobb részéről szólalnak fel, hogy nem hallják. 

E l n ö k : Nekem azért kell hallanom, hogy 
a kérdést föltehessem. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Meltóz 
tassék tehát nagyobb csendet eszközölni. 

Azt tartom, hogy a községi tagok válasz
tásánál nem szükséges azon részletes körülírás és 
ugy szólván ünnepélyesség, mely inditványozta-
tik : mert én azt hiszem, hogy a megválasztatás után 
vágyódni kevesen fognak, sőt bizony ellenkezőleg 
attól tartok, hogy a községnek sok esetben fel fog 
kelleni kérni az illetőket, hogy vállalják el ezen 
megbízást, miután az sem nyereséggel, sem különös 
kitüntetéssel nem j á r ; nem értem tehát, miért válasz-
szuk ezeket ép ugy, mint a bírót. Figyelmeztetem 
a házat, hogy már a jelen adóév hetedik hónapja 
végén járunk, s ha azt akarjuk, hogy e törvényt 
még ez év folytán létesítsük, azon részleteket, me

lyek a törvény életbe léptetését akadályozzák, mél
tóztassanak mellőzni. 

A javaslóit eljárás bizonyosan csak hátráltatná 
a kivitelt: mert mikép választatnak a birák ? A 
törvényes szokás és a községi szabályok szerint 
arra több idő kell. Sok helyt elébb el kell készi-
teni a választók névjegyzékét, a kijelölési név
jegyzéket el kell készifeni, mire bizottság ala-
kitandó, azt az egyes választók közt szétosztani, bizo
nyos határidőre a választókat összehívni, s mind 
ezt azon czélból, hogy önálló és független, az egyes 
adókötelezett viszonyaival ismeretes két egyént 
válaszszanak. kik bizonyára nem a legkényelmesebb 
dologgal lesznek megbízva, miután oly végzések 
hozatalát eszközlik, melyek által a községi tagok 
terheltetése van egybekötve. 

Ezeknél fogva nem tartom czélszerünek, hogy 
oly intézkedés tétessék a törvényben, mely a kive
tést egy-két hónapig akadályozná. Minden község 
legjobban fogja tudni megítélni, mikép válaszsza 
megbízottjait; én inkább attól tartok, hogy sok 
helyt nehezen fognak akadni olyanok, kik a meg
bízást elvállalják, s ha meg is választatnak, gyak
ran megjelenni nem fognak. 

Mindezeknél fogva kérem e pontot ugy elfo
gadni, a mint a pénzügyi bizottság javasolt;. 
(Helyeslés. Elfogadjuk!) 

G h y c z y K á l m á n : A kisebbség véleményé
ből a központi bizottság több egyes részletet 
kihagyott , mivel azon nézetben lehetett, hogy 
az élet a hiányt ki fogja egyenlíteni. En ez 
ellen nem szólok ; megnyugszom benne, hogy azon 
részletek . melyek itt a törvényjavaslatban meg-
emlitetteken kívül a kisebbségi véleményben fog
laltatnak, ha feleslegesnek tartatnak, a törvényből 
kimaradjanak: megnyugszom benne, mert hiszem^ 
hogy mindezeknek, ha nem is intézkedünk rólok 
a törvényben, mégis meg kell történni, különben a 
végrehajtásban a legnagyobb zavar oko tatnék. 

A mi azonban itt e szakaszban foglaltatik 
a községek részéről választandó bizottsági tagok
nak mikép választására nézve: az nem oly egy
szerű részlet, és nem oly közönyös, mint pénzügy
miniszter úr mondja, sem oly hosszas eljárást nem 
igényel, mint ő állitá. Maga elismeri a pénzügy
miniszter úr, hogy részrehajlatlan, független fér
fiaknak kell lenniök a község választottainak; én 
is azt hiszem ; és mivel azt akarom, hogy azok 
olyanok légy ének,kik minden tekintetben,mennyire 
emberileg lehet, hivatásuknak megfeleljenek, azért 
meg akarom határozni a módot, mely szerint azok 
választassanak: nem akarom választásukat vak 
esetre, vagy mások önkényére, vagy arra bíz
ni, hogy ezen községi tagok a pénzügyi elnök 
sugallata szerint ugy választassanak, mint eddig a 
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jövede Imi adó kivetésénél használtatni szokott bi
zalmi férfiak választattak. 

Azt véli a pénzügyminiszter ú r , hogy az 
ily választás hónapokig el fog tartani ? Azt 
mondja, hogy akkor szükség lesz a városban 
bizalmi férfiakat választani a candidatióra, és sok 
más eolemnitásokat alkalmazni. Meg van azonban 
a törvényjavaslatban mondva, hogy : rendezett taná
csú városokban ; és itt csak ezekről lehet szó, mert a 
szabad királyi városokról más intékedés történik : 
a városi közgyűlés összejön s egyszerűen választ. 

A mi a többi község választását illeti: csak 
egy pár községben lesz szükség ily bizottsági ta
gok választására, mert a városnak csak egy-két 
községében fog mú'ködni a bizottság; a nagyobb 
községekben lesz tehát szükség ezeket megválasz
tani ; és tudjuk, mily egyszerű a biróválasztás : össze 
jőnek a helység lakosai és választanak. Azért szük
ség ezt szabályul fölállitani, mert minden község
ben, minden megyében van bizonyos szokás a 
biró választására nézve ; ez tehát minden esetben és 
minden községben alkalmazható lesz. 

Én, t. ház, még egyszer ismétlem, hogy ha 
akarja a t. ház, hogy azon elvnek, melyet most 
elfogadni kivan, jó következése legyen, gondos
kodjék arról, h o 6 y a községi választónak, kiknek 
oly nagy befolyásukleszaz adókivetési bizottságban, 
annak rendje szerint, szabályosan, ne pedig csak 
vak eset, és talán a pénzügyi közegek sugallata 
szerint, önkényesen választassanak. 

Kérem a t. házat, hogy ezen szakaszt, mely 
az adókivető bizottság sikerének biztosítására tar
tozik, méltóztassék ugy, mint azt a központi bizott
ság szövegezte, elfogadni. [Helyeslés a bal oldalon.) 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Azokra 
nézve, miket Ghyczy Kálmán képviselő űr a 
pénzügyi közegek sugallatáról mondott, csak any-
nyit válaszolok, hogy meg kell különböztetni a 
jelen pénzügyi igazgatást azon korszakbeli igaz
gatástól, midőn sugalmaztatva voltak a bizalmi 
férfiak. Az előterjesztett törvényjavaslat szerint a 
községeknek választási joga kétségbe nincsen von
va ; csupán csak azt óhajtanám, hogy ezen szakasz 
akkép módosittassék, hogy a választást az illető 
községek mindig a helyi viszonyok és körülmé
nyekhez képest azonnal létesíthessék. Ezt pedig 
el lehetne érni, ha a szerkezttet következőkép mó
dosítanék: „Községi bizottsági tagok választásá
nak eszközlése iránt az alispán , illetőleg polgár
mester azonnal intézkedni fog, a mint a bizottság 
által arról értesíttetik, melyek azon községek, me
lyek bizottsági tagok választására felhívandók." 

Minden község fogja tudni érdekét védeni; 
én nem akarok oly szabályt, mely kivihetetlen, s az 
imént tett módonitással a czél tökéletesen el lesz 
érve. [Helyes! Elfogadjuk!) 

Csiky Sándor: T. ház! (Nagy zaj. Eláll, 
eláll!) Nem hatalmaztam fel senkit, hogy kijelentse, 
rnikép elállók. Ha el akarok állani, majd megmon
dom magam. (Nagy zaj.) 

Ha n éltóztatnak azt tar tani , hogy azon vá
rosnak, melyet képviselek, annak e házban sza
va nincs, akkor elhallgatok ; de ha van szava, ké
rek türelmet: különben az elnökséghez vagyok 
bátor folyamodni. Ha helytelent mondok, kérem 
helyre igazitani, csalhatatlanságot nem követelek. 
(Nagy zaj. Dologra !) De ha szólási jogom kétség
be vonatnék, felszólitom igazolásra, és ha nem 
vonatik kétségbe, akkor kérek hallgatást, mert ezt 
a ház méltósága kivánja. (Dologra!) 

Elnök (csenget): Már most csend van : mél
tóztassék a dolí ghoz szólni. 

Csiky Sándor: Én nekem a pénzügyminisz
ter urnák javaslatára, melynél fogva a központi 
bizottság ábal a 38-ik szakasz tervezett szövegét 
újra módosítani kivánja, én nekem arra egy lénye
ges észrevételem van , mert nem tudom, hogy a 
község nevezet alatt méltóztatik-e érteni csupán a 
rendezett városokat? mert község nevezet alatt 
ekkoráig még a rendezett tanácscsal ellátott váro
soknem értettek : mert ott van az 1848-iki XXIII , , 
XXIV. t. czikk, mely a rendezett, tanácscsal ellátott 
városoknak külön politikai jogokat ad, olyanokat, 
melyeknél fogva őket a községekkel összeolvasz
tani s ennélfogva törvény adta jogaikból őket ki
vetkeztetni nem lehet. Már pedig, ha ezen szöve
gezés megmarad, ugy a mint a központi bizott
ság javasolja, megemlítve levén, hogy rendezett 
tanácsai biró városokban az ilyen bizottsági ta
gok a közgyűlés által választatnak, itt pedig, a 
mint fméltőztatott a pénzügyminiszter úr javasolni, 
(Nagy zaj, szónok nem hallható) a városokról egé
szen hallgatás történik, az ottani választók minő-
eége meghatározva nem levén. 

A mit méltóztatott előadni, hogy sok idő
vesztéssel és késedelemmel járna, ha a városi köz
gyűléseken kellene azon adókivető bizottságba me
nendő tagokat megválasztani: ez felfogásom sze
rint nem ál l : (Felkiáltások: Nem is mondotta!) mert 
a közgyűlések tartása a városokban épen oly köny-
nyüséggel jár, mint itt a holnapi ülés : (Felkiáltás: 
Holnap nem lesz ülés, mert vasárnap van!) mert az 
előtte való nap összehívják a képviselőket, a kik 
100, vagy 105 tagból állanak, s azok teszik a 
gyűlést. Én pártolom a módositványt. 

G h y c z y IgnáCZ: Én ezen szakaszt csekély 
nézetem szerint igen fontosnak tartom, és pedig 
azért. mert uj és szokatlan. Ha tebát abban 
nem mutattatik ki, mily utón, mi módon válasz
tandók a tagok, igen könnyen fenakadás történik. 
Amásik körülmény, mely fontossá teszi azt, hogy a 

mennyiben a városokban különösen az ipar adóz 
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tátik meg, képviselve is legyen az ilyen bizottsá-
gokban az ipar. Pedig ha nincs kijelölve a vá
lasztás módja, könnyen zavarokra adhat alkal
mat. Azért ajánlom megtartását. 

KUrCZ G y ö r g y : Azt hiszem, minden esetre 
meg kell határozni azon módot, mely szerint a 
helységek részéről megválasztandó bizottsági ta
gok választása történjék , és azt gondolom , 
hogy ez kissé túlságosan széles alapra van ereszt-
r e , tekintve magát a választási módot és az ott 
képviselendőket is, miket Ghyczy Ignácz kép
viselő lír felemiitett. Mert a biróválasztás átalános 
szavazás szerint szokott történni, ott minden em
bernek vau szava. (Ellenmondás.) Engedelmet ké
rek, legalábbb a községekben ugy van. Én nem 
beszélek szabad királyi városokról; beszélek oly 
községekről, melyekről azt szokták mondani, hogy 
nincs rendezett tanácsuk: (Zaj) ott minden ember 
választ. Már pedig megtörténhetik, épeu mint 
Ghyczy Ignácz képviselő úr jelezte, hogy azon 
széles alapon nem azok választatnának a bizott
ságba, kik ezen adó által leginkább érintetnek, 
hanem ellenkezőleg mások befolyása által azok 
választatnának meg, kik nem tartoznak azon osz
tályhoz, és nem is tudnának az iparosok viszo
nyairól fölvilágosítást adni. Azért azt gondolom, 
meg kell szorítani a választási alapot, és a törvény
ben kimondani, hogy a képviselőtestület válasz-
sza meg azon egyéneket. 

E l n ö k : Minden esetre a szerkezetre kell előbb 
szavazni, ugy mint a központi bizottság a 38 sza
kaszt előadja. Méltóztassanak azok, kik ezt pár
tolják, fölkelni. (Megtörténik.) Most, kérem, kelje
nek fel azon képviselő urak, kik nem pártolják. 
(Megtörténik.) 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Azokat 
tessék előbb felhívni, kik a szakaszra általam be
adott módositványt pártolják. 

Elnök: Azt kellett először kérdeznem, hogy 
kik pártolják a szerkezetet; azután az ellenpróba vé

gett felhívtam azokat, kik nem pártolják. A többség 
tehát az eredeti szerkezetet nem pártolja. 

Paiss Andor jegyző (olvassa a pénzügymi
niszter módosítását): „A községi bizottsági tagok 
választásának eszközlése iránt az alispán, illetőleg 
a polgármester azonnal intézkedni fog, a mint a 
községek által arról értesíttetik, melyek azon 
községek, melyek bizottsági tagok választására 
felhivandók." 

E l n ö k : Miután a szerkezet elesett, méltó ztas-
sanak azok, kik a pénzügyminiszter úr módositá 
sát pártolják, fölkelni. (Megtörténik,) A többség el
fogadta a módosítást. 

A költségvető bizottságnak van még jelentése. 
Ennek felolvasása előtt megjegyzem, hogy hol
napután 10 órakorj fog tartatni a legközelebbi 
ülés. 

Beniczky Gyula előadó (olvass i a költse;r 
vetö bizottság jelentését július havára, s a házi ét'.e-
rem bérlőjének segélyezése iránt. Az utóbbit el nem 
j'ogadjiík!) 

E l n ö k : A költségvetés tehát helyben hagya-
tik, a budgetre vonatkozó javaslat pedig mellőzte
tik. (Helyeslés.) 

A napirendre nézve vagyok bátor előterjesz
tést tenni. Kérem az osztályok elnökeit, legyenek 
szívesek , ha befejeztetik valamely munka, az el
nökséget erről értesíteni, hogy annak a központi 
bizottság elé terjesztése iránt idejekorán intéz
kedhessek. 

Z s e d é n y i E d e : Hiszen még hol vagyunk a 
munkákkal S 

E l n ö k : Két osztály már beadta, s mig a 
többi osztálytól is be nem érkezik , sem a pénz
ügyi, sem a központi bizottság ülést nem tarthat. 
De mihelyt öt osztály elvégzi dolgát, a központit 
össze lehet hivni. 

Hétfőn 10 órakor ülés lesz. 

Az ülés végződik d. u. 2 % órakor. 




