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CXCIV. ORSZÁGOS ULES 
1867 (leczember 19 én 

S z e n t i v á u y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

T á r g y a i : Bemutattatnak : Komáromy György lemondása; Bereg megye kérvénye a nemzetiségi kérdésben ; Voiasek Má
tyás és társai panasza Holluby Vilmos polgármester e l len; Fülöp József és társai kérvénye a hűbéri viszonyok rendezése i rán t ; Mé
száros Flórián és neje panasza az ellenök indított vizsgálat mia t t ; K.-K.-Halas, K.-K.-La;zháza, K.-Sz.-Miklós, Szabadszállás és Fülöp
szállás városok kérvénye csatorna iránt. A főrendek üzenik, hogy a bányadi törvényjavaslatot elfogadták. A kormány felel Kiss 
Miklós interpellatiójára. Manojlovies Emil és társai a nemzetiségi kérdésben határozati javaslatot tesznek, minek következtében a 
nemzetiségi bizottság munkálata gyora befejezésére utasittatik. A sürgősen elintézendő ügyeknél fogva elvárja a ház, hogy tagjai 
engedelem nélkül el nem távoznak. A vám- és kereskedelmi szerződés részletes tárgyalása bevégződik. Az 1 8 6 8 első évnegyed 
adóiról, valamint az izraeliták egyenjogositásáról szóló törvényjavaslatok, ugy szintén Bónis Sámuelnek a határőrvidékre vonatkozó 
határozati javaslata tárgyalása napirendre tűzetik. 

A kormány részéről jelen vannak: Gorove Ist
ván, Lónyay Menyhért, Mikö Imre gr., később Wenck-
heim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. lO1/^ órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. Az tilés jegy
zőkönyvét Mihályi Péter jegyző ur fogja vezetni; 
a szólani kívánók neveit Csengery Imre jegyző ur 
fogja jegyezni. A múlt ülés jegyzőkönyve fog hi
telesíttetni. _ 

Mihályi Péter jegyző (oh ássa a deczember 
18-án tartott ülés jegyzökönyvét.') 

E l n ö k : Komáromy György Biharmegye 
bárándi kerületének országgyűlési képviselője, 
ezen állásáról, a hazába visszatérhetését gátoló kö
rülményeknél fogva, lemondott. 

Beregmegye közönsége, Zemplénmegyének a 
nemzetiségi kérdésben közzétett határozatát pártol
ván, azt figyelembe vétetni kéri. 

Voiasek Mátyás bakabányai fazekasmester 
és panaszló társai, Holluby Vilmos polgármestert 
Krmeszky György jegyzőt, Renner és Czirényi 
tanácsnokokat az ellenök vizsgálat nyomán bebi
zonyult zsarolás és hivatallal visszaélés miatt állá
suktól a belügyminisztérium által az 1848. III . 
t. ez. 4. §-a folytán elmozdittatni és a felmerült 
költségek megfizetésére szoríttatni kérik. 

Fülöp József és társai nyitramegyei magyar-
soóki, 37 családból álló földmivelő lakosok az 
1861-ik aug. 21-ikei hongyülési határozat végre
hajtásául a hűbéri rendszer visszaéléseit megszün
tetni sjól rendezett bank segítségével váltság utján 
százados birtoklásukat biztosíttatni kérik. 

Mészáros Flórián és neje mohácsi lakosok 

egy nyomozó bíróság által rajtok elkövetett sérel
meket orvosoltatni kérik. 

A méltóságos főrendek jegyzője Majthényi 
László b. honti főispán üzenetet fog átnyújtani. 

Majthényi Lász ló b . főrendi j e g y z ő (be
lép s az dn'óki szék elé áll:) Méltóságos elnök, t. 
képviselőház! A t. képviselőház által elfogadtatás 
után velők közlött azon törvényjavaslatot, mely a 
pragmaticasanctio alapján az 1867. XII . t. ez.-ben 
közöseknek elismert államügyek költségei ará
nyaira vonatkozik, a méltóságos főrendek tárgya
lás alá vették, s van szerencsém megbízásukból e 
tárgyban határozatukat és az erre vonatkozó jegy
zőkönyvi kivonatot méltóságodnak tiszteletteljesen 
átnyújtani. 

Mihály i Péter j e g y z ő (fölolvassa a főrendi 
ház jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Örvendetes tudomásul vétetik. 
Mikó miniszter ur kivan egy hozzá intézett 

interpellatióra felelni. 
Mikó Imre gr. közlekedési miniszter: 

A Kiss Miklós képviselő úr által hozzám intézett 
kérdésekre van szerencsém következőleg válaszolni. 

Az első kérdésre : A gabonakivitel akadá
lyairól egész kiterjedésökben tudomásom van, és 
én ezen ügyet folytonosan figyelemmel kisértem. 

A második kérdésre: Az idei tömeges kivitel 
I főképen éjszak felé irányul és közvetítőjéül Czeg-
' lédtől kezdve köztudomásúlag egyedül az állam-
i vaspálya szolgál. 
1 Ezen vasút, mely köztudomásúlag egy sin-
] útra van épitve, lehető legnagyobb szállító ké-
I pessége, a legügyesebb üzleti berendezés, és a rö-
' vid idő alatt a lehetőségig szaporított saját for-
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galmi eszközei, valamint ilyeknek kölcsönvétele 
mellett i s , távolról sem felelt meg a kivitel által 
felmerült i g é t e k n e k . 

Hasonló akadályok alapos orvoslását tehát. 
csak vasúthálózatunk kiegészítésétől, valamint a 
kiviteli határállomások szaporításától remélhetjük. 

A mi az adott viszonyok között a kivitel 
gyorsítására és könnyítésére megtétethetett, foga
natba is vétetett: igy p. o. az államvaspálya kü
lönböző állomásain a teherszállítmányok befogadá
sára szolgáló rakhelyek, kizárólag a gabona elhe-
lyeztetése ezéljából, 600 ezer mázsa befogadására 
nagyíttattak. tehát épen tízszeres öszvegéig azon 
mennyiségnek, melyet a nevezett vaspálya napon- | 
kint a határon átszállítani képes, mely 60 ezer 
mázsát tesz. 

Az utolsó három hónapban harminczezer teher
szállító kocsi jött be az országba Mareheggnél, az 
illető határállomásnál; és ugyanannyi kocsi ment 
ezen állomáson keresztül megrakodva vissza. 

A legközelebb múlt napokban pedig a csá
szári franczia minisztérium és franczia vasuttársu-
latok megbízottjaival tárgyalások tarl attak, me
lyek nyomán oly menetrend állapíttatott meg, 
melynek életbe léptetése által az államvasuton 
hónaponkint busz, egészen franczia vasúti forgalmi 
eszközökből alakított vonal fog1 Straszburgon ke-
resztül egyenes irányban közlekedni, illetőleg a 
kivitel rendelkezésére bocsáttathatni. 

Hasonló intézkedések tétetnek valamennyi 
többi vasutakon. 

A mi a különböző állomásokon felhalmozott 
gabonakészleteket illeti, megjegyzem, hogy mi
vel a fedett raktárak rögtönözve csak bizonyos 
mértékig szaporittathattak; és mint interpelláló ur 
igen helyesen jegyzi meg, a gabonának jó álla
potban leendő' kiszállítása a czél, nem pedig az, 
hogy ez romlott, és kiviteli kereskedelmünk hitelét 
koezkáztatő állapotban történjék: a vasuttársula-
toknak a minisztérium részéről azon utasítás ada
tott, hogy szállításra csak annyi gabonát fogadjanak 
el, a mennyit az idő viszontagsága elől biztosítani 
képesek. Ahol tehát a gabona szabadág alatt van 
lerakva, ez mindenütt az illető feladónak vagy kül
dőnek világos kívánatára és felelősségére történik. 

Egyébiránt, ha az igen t. interpelláló ur a ki
viteli viszonyokra vonatkozó részletes felvilágosí
tást kivan, ezennel meghivom őt a magy. kir. va-
sutfelügyelőséghelyiségeibe,hol kimerítő s az összes 
kiviteli forgalom miben létét felvilágosító adatok 
fognak rendelkezésére bocsáttatni. 

Végül újra ismétlem, hogy hasonló forgalmi 
akadályok gyökeres orvoslására, mint fenébb is 
említem, csak egy mód van, t i. vasúthálózatunk 
kiegészítése és a kiviteli határállomások szapo
rítása. (Elénk helyesléc, éljenzés.) 

E l n ö k : Szász Károly úr kérvényt kíván 
í benyújtani. 

SzáSZ K á r o l y : Kis Kun-Halas, Kun-Sz.-
Miklós, Szabadszállás és Fülöpszállás városok kö
zönségeinek egy kérvényét bátorkodom a t. ház 
előtt bejelenteni, melyben kérik, hogy a Dunát és a 
Tiszát összekötő csatorna Szegedtől Szabadszállás 
és Kun-Sz.-Miklós irányában vezettessék Pestre. 
Engedje meg a t. ház, hogy ez ügyben csak igen 
röviden mondjak egy pár szót a kérvény indoko
lására. Midőn a jelen helyzetben, midőn a reánk 
súlyosodé terhek elviselése csak azon esetben 
remélhető', ha még szabad mozgásunk mellett is 
anyagi életünk felvirágoztatásának eszközei mind
inkább rainél több oldalon minden vizeinken azon 
fokra emelkednek, mely az átalános kívánalmaknak 
megfelel, a jelen körülmények között pedig mint a 
mindennapi kenyér ugy szükséges, nem lehet az 
ország, nem lehet a nemzet érdekében, hogy ha
zánknak akár csak egy nagyobb vidéke is legyen, 
mely anyagi létünk felvirágozására szükséges köz
lekedési eszközök teljes vagy aránytalan hiányá
ban szenvedjen._Azon vidéknek, melynek egy ré
szét e házban képviselni szerencsés vagyok, a Duna 
és Tisza közt fekvő tetemes része ily közlekedési 
eszközöknek teljes hiányában van, s némi remé
nye sincs arra, hogy közelebbről közlekedési 
eszközei azon fokot érhessék el, melyet anyagi 
helyzetűk javítása igényelne; nincsenek utai e vi
déknek, és azok nem is lehetnek jók; vasutaink 
sincsenek ; s az egyetlen remény, mely e tekintet
ben felénk csillámlik, a szeged-pesti csatornavo
nal, mely nem csak mint közlekedési eszköz, hanem 
mint öntözési és vizlevezetési csatorna is szintén 
nagy fontossággal bir. 

Az általam benyújtott kérvény ide irányul, 
s midőn azt a t. ház előtt bemutatni szerencsés 
vagyok, azon kérelmet vagyok bátor hozzá csa
tolni, hogy miután a t. ház néhány nap előtt b . 
Podmaniczky Frigyes képviselőtársam által a 
csongrád-pesti csatorna ügyében bemutatott kór
vényt a kérvényi bizottsághoz előzetes és kiváló 
tárgyalás alá vétel végett utasította, méltóztas
sék a t. ház jelen kérvényre nézve is utasítani a 
bizottságot, hogy ezt, mint amazzal egybefüggőt, 
azzal párhuzamosan és combinálva tárgyalja. 

Elnök : A kérvényi bizottságnak fog kiadat
ni azon felhívással, hogy azt az előbbi, szintén e 
tárgyban beadott kérvény nyel együttesentárgy alja. 

Manojlovics képviselő úr határozati javas
latot kivan beadni. 

Manojlovics E m i l : T. ház! Számos kép
viselőtársam megbízásából van szerencsém egy a 
nemzetiségi kérdés megoldását szorgalmazó hatá
rozati javaslatot oly kéréssel benyújtani, hogy azt 

! a t. ház felolvastatván, sürgősnek kijelenteni s mint 
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ilyent késleltetés nélküli tárgyalás alá venni mél
tóztassék. 

RadiCS Ákos j egyző (olvassa): „Bár mily 
elágazók legyenek is a nézetek a nemzetiségi kér
dés horderejére nézve, annyi minden esetre tény, 
hogy a nemzetiségi kérdés jelenleg Európa leg
égetőbb kérdései közé tartozik, és hogy különösen 
hazánkban az élet-kérdést képezi. Ezt bizonyítják 
az 184%, 1861 és 186%-ik évi országgyűlések 
e részben" nyilatkozatai és ünnepélyesen tett igé 
retei. Ennélfogva: 

„tekintetbe véve azt, miszerint az 184%-ik 
évi sajnos eseményeknek egyik kútfeje ezen kér
dés meg nem oldása vala, és hogy az 1849-ik évi 
július 29-én Szegeden hozott határozat életbe lép
tetését a beállott viszonyok akadályozták; 

„tekintetbe véve, hogy az 1860-ik évi októ
ber 20-án beállott provisorium által eme kérdés 
egyik ágát, a nyelvi ügyet illetőleg, történt intéz
kedések ki nem elégitők és ezek is csak részben 
teljesíttettek és teljesíttetnek; 

„tekintetbe véve, hogy az 1861-ik évi ország
gyűlés eme kérdésnek nem csak létezését, hanem 
fontosságát és sürgősségét is elismerte, minek 
folytán első feliratában kijelentette, hogy más 
nemzetiségű honfitársak nemzeti igényeit a jog
egyenlőség alapján törvény által biztosítani kész, 
és hogy e tárgyra nézve bizottságot is küldött ki, 
a mely a munkálatot az országgyűlésnek előter
jesztette ; 

„tekintetbe véve, hogy az országgyűlés az 
emiitett bizottságnak e tárgyra vonatkozó jelenté
sét a felosztás miatt nem tárgyalhatta; 

„tekintetbe véve, hogy a jelen országgyűlés 
felirataiban ezen kérdés az igazság és testvériség 
alapján leendő megoldását megígérte, és e végből 
még az első ülésszak folyamában egy bizottságot 
ki is küldött; 

„tekintetbe véve. hogy a második ülésszak 
egyik ülésében Nyáry Pál képviselő, mint a nem
zetiségi albizottság elnöke, kérdésére a miniszté
rium kinyilatkoztatta, miszerint a nemzetiségi ügy
ben kiküldött bizottság- működését megszüntetni 
nem kivánja; 

„tekintetbe véve, hogy f. é. július hó 26-án, 
midőn az albizottság munkálatát előterjesztette, a 
bizottság határozatikig oda utasíttatott, hogy ez 
ügyre vonatkozó javaslatát, mihelyt a képviselő
ház az elnapolás után összejön, felvétel végett tüs
tént eló'terjeszsze; 

„tekintetbe véve, hogy Deák Ferencz képvi
selő úr interpellatiójára a minisztérium kinyilat
koztatta, miszerint ez ügyben maga is szándéko 
zott még a múlt ülésszak alatt egy törvényjavas
latot előterjeszteni, azonban albizottság munkálatát 
kívánta bevárni ; 

5>tekintetbe véve, hogy a miniszterelnök úr 
ez ülésszak kezdetén ugy nyilatkozott, hogy a f. 
évi június 26-kai határozattól csak a vasúti köl-
csöni és az egyezményi három törvényjavaslatra 
nézve kivan eltérni, és mégis ennek ellenére a mi
nisztérium részéről több rendbeli törvényjavaslat 
tárgyalás végett benyujtatott, melyeknek fontos
sága, noha nem tagadható, de azoknak sürgőssé
gét szemben a nemzetiségi ügygyei el nem ismer
hetjük ; 

„tekintetbe véve. hogy a jelen egyezmény 
nagy műve mindaddig, mig hazánk ezen életkér
dése megnyugtató megoldást nem nyer, befejezve 
nincs; 

„és végre tekintetbe véve azt, miszerint ezen 
kérdés gyökeres megoldása hazánk kiváló érde
kében fekszik, mivel ettől függ a külön nemze
teknek megnyugtatása, a haza iránti kötelesség tel
jesítésében való buzgalma és áldozatokra készsége : 

„mindezek folytán tehát alulírottak hazánk, 
valamint saját nemzeteink iránt érzett kötelessé
günk teljesítésében indítványozzuk következő ha
tározati javaslatot: 

„A képviselőház utasitsa a nemzetiségek 
ügyében kiküldött bizottságot, hogy munkálatát 
folytatva, azt jelentésével 1868-ki évi január hó 
végéig mulbatlanul terjeszsze be. 

„Kelt Pesten 1867. deczember hó 19 én. Be
adják : Csernovics Péter, Mocsonyi András, Dobr-
zánszky Adolf, Mocsonyi Antal, Mauojlovics Emil, 
Papfalvy Konstantin, Dimitrievics Milos, Babes 
Vincze, Wlád Alajos, Ivácskovics Gryörgy. Medán 
Endre, Varga Flórián, Bohacziélu Sándor, Grozsdu 
Manó, Puskariu János, Papp Zsigmond, Papp 
Máté, Mocsonyi György, Balomiri Simon. Tulbás 
János, Balomiri János, Mániu Aurél, Román Sán
dor, Mocsonyi Sándor, Hodosiu József, Moldován 
János, Branovácsky István, Mihályi Péter, Justh 
József, Markos István, Nicolics Sándor." 

Somssic l l P á l : T. ház ! A nemzetiségi nagy 
bizottság gyűléseit megkezdette; azonban a t. ház 
mind közgyűléseiben, mind szakosztályaiban, mind 
egyéb teendőiben annyira el volt most halmozva 
sürgetős és balaszthatlan tárgyakkal, hogy eddig 
ezen ügyet nem tárgyalhatta. Mihelyt a most tár
gyalás alatt levő sürgős tárgyak meg lesznek ha* 
ladva, azonnal folytatni fogja a bizottság munkál
kodását, s ugy hiszem, egy pár rövid hét alatt azt 
be is fejezvén, javaslatát be fogja a t. háznak mu
tatni. (Helyeslés. Elfogadjuk.') 

Nyáry P á l : T. ház! Ezen indítvány nem 
olyan, a mely fölött tanácskozni és határozni kel
lene; mivel tehát nem kell hozzá szólani, kinyo-
matása sem szükséges; hanem egyszerűen meg le
het hagyni az illető bizottságnak, hogy tartsa kő-
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telességének januárius végéig ezen ügyet bevé
gezni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Tehát meghagyatik a bizottságnak, 
hogy jelentését január végéig mulhatlanuladjabe. 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
Nem tudom, a képviselőház t. elnöke mikép mél
tóztatott az elnöki kijelentését tenni. Méltóztassék 
még egyszer kijelenteni, mi fog ezen tárgyra nézve 
a jegyzőkönyvbe menni ? Akkor talán hozzá fogok 
szólani. 

E l n ö k : A mit Somssich Pál képviselő ur 
méltóztatott kijelenteni, t. i . . hogy rövid idő 
múlva, midőn a legsürgősebb tárgyak be lesznek 
fejezve, a bizottság be fogja adni javaslatát. 

B ó n i s S á m u e l : T. ház! A határozatnakugy 
kell lenni szerkesztve, a mint a határozati javas
latban foglaltatik. Én azt tartom, a jegyzőkönyv
ben ázt kell kimondani, hogy a ház utasítja a nem
zetiségi kérdésben munkálkodó bizottságot, hogy 
munkáját január végéig a ház elé terjeszsze. {He
lyeslés.) 

E l n ö k : Ugyanezt akartam én is ismételni: 
hogy a t. ház utasítja a bizottságot, hogy jelenté
sét január végéig adja be. Ez ki is volt már je
lentve. 

Mielőtt a napirenden levő tárgyban a tanács
kozást folytatnók, egy kérést intézek a ház t. tag
jaihoz. Igen nevezetes és sürgetős elintézést igénylő 
tárgyak vannak jelenleg tárgyalás alatt: ennél
fogva fölkérem a t. ház tagjait, hogy, a ház szabá
lyainak értelme szerint is, ne méltóztassanak addig 
eloszlani, mig ezen sürgetős tárgyak elintézve és 
befejezve nem lesznek. En azt hiszem, magoknak 
a t. képviselő uraknak is kényelmesebb — még 
azon esetre is, ha a karácsonyi ünnepek után rövid 
időre itt kellene maradniok — a sürgősebb tár
gyakat uj esztendő előtt elvégezni, ugy, hogy uj 
esztendő után hosszabb szünet állhasson be, mert 
ha azokat nem lehet elvégezni uj év előtt, uj év 
után ismét össze kellene jönni. Ennélfogva ujolag 
is kérem a t. ház tagjait a házszabályok értelmé
ben, hogy ne méltóztassanak eltávozni. (Helyeslés.) 

Deák F e r e n c z : Talán jó lenne, ha elnök ur 
ezen felszólítása folytán, a mely egyenesen a ház
szabályokon alapul, a t. ház jegyzőkönyvileg ki
mondaná, hogy megvárja minden egyes tagjától, 
hogy a ház engedelme nélkül ne távozzék, meg
várja, mig fel nem oszlattatik ezen mostani folya
matban levő tanácskozás, addig a ház tagjai el ne 
távozzanak. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ez tehát jegyzőkönyvileg is ki fog 
mondatni. 

Most folytatjuk a vám- és kereskedelmi szer
ződés pontonkinti tárgyalását. 

BadiCS ÁkOS j e g y z ő (fölolvassa a törvény
javaslat 11-dik czikkét.) 

I Yárady Gábor : T. ház! Ismét azon hely-
! zetben vagyok, hogy a folyó évi XII . törvény -
i czikk védelmére kell fölszólalnom. Ugyanis észre-
! vételem van az előttünk fekvő 11-dik czikknek 
j első alineájában e szavakra: „egyenlő törvények," 
! és a harmadik alineában ezen kitételre : „egyenlő 
rendszabályok." 

A folyó évi XII . t. czikk 63. szakaszában 
világosan „egyforma arányról" van szó; a keze
lésre nézve azonban még az egyformaság sem igé
nyeltetik ezen törvény világos rendelete szerint. 
A jövőre megállapítandó és behozandó reformok 

i tárgyában pedig csak azon kifejezés használtatik, 
hogy ezen reformok a két törvényhozás által 
egyértelmüleg fognak eldöntetni. Tehát ezen tör
vénynek ugy szelleme, mint világos betűje szerint 
csupán egyértelmüleg alkotandó rendszabályokról, 
egyértelmüleg alkotandó törvényekről lehetett és 
lehet szó; azonban az előttünk fekvő czikk 
egyenlő törvényeket említ. 

Meg vagyok győződve, hogy a tisztelt kor
mány is gondosan kivánta ezen törvényt megtar
tani, és igy ezen két kifejezés valószínűleg csak 
tévedésből csúszhatott be. 

Az igen t. pénzügyminiszter ur is a köze-
I lebbi napokban takarékosságot és gazdálkodást 

tanácsolt, és a közvetett adók kezelése tárgyában 
czélszerü reformokat helyzett kilátásba; és én 
ezen megnyugtató ígéreteit a t. pénzügyminiszter 

| urnák örömmel fogadtam. 
Azonban, midőn nemzetgazdasági, földmive-

i lési eszközeink oly rendkívül ellenkezők itt és 
j amott tul, a birodalmi tanácsban képviselt orszá-
J gokban: nem hiszem, hogy egyenlő törvények 
| hozatala esetében, ezen kilátásba helyzett czélszerü 
! reformok keresztül vitethessenek. 
i 

í A fő szempont, t. ház, az előttünk fekvő tör-
j vényjavaslatra nézve az, hogy a közvetett adók 
I egyik államban a másik állam jövedelmét ne pa-
| ralyzálhassák, lehetetlenné ne tegyék. 

A dohány, t. képviselőház! ő felsége többi 
országaiban kizárólag iparág; nálunk ez oly 
tárgya az iparnak, mely egyszersmind földmive-
léssel, mezei gazdasággal is van kapcsolatban. 
Kérdem, t. képviselőház! lehet-e ily különböző, 
ily egymástól eltérő viszonyok és érdekek mellett 
egyenlő törvényeket alkotni? De ily törvények 
alkotása nem is szükséges. Az egyedáruság terhei 
ellen, t. képviselőház! hazánkra nézve jelenleg 
csak egy kárpótlás mutatkozik és van is : hogy 
t. i. a birodalmi tanácsban képviselt országokban 
dohány nem termeltetik. Azonban, ha ott is fogna 
dohány termeltetni, és a monopólium mégis meg
maradna, ez a mi dohánytermelésünket tönkre 
tenné. 
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Csak azt akartam ez által jelezni , hogy 
egyenlő törvények nem csak czélra nem vezetnek, 
de kivihetlenek is. Mig például a rotterdami piacz 
amerikai és indus dohánynyal van elhalmozva, 
mely dohány mázsája ott 8 és V2 írton árultatik, 
addig a pesti dohányraktárakban néhány év óta 
körülbelül 600 ezer mázsa dohány fekszik és ve
vője nincs. Még a tavalyi termelésért is alig igér-
tetik a nagyobbszerü bevásárlásoknál 5 forintnál 
több mázsánkint; azon néhány százezer mázsa 
dohány, mely Ausztria részére vásároltatik, hazánk 
földmivelését meg nem menti. 

De nem akarok ezen tárgynál a részletekbe 
bocsátkozni, mert a t. minisztérium e tekintetben 
törvényjavaslatot igér a ház elé terjeszteni: akkor 
majd részletesebben szólhatunk e tárgyhoz; csak 
azt kívántam jelezni, hogy egyenlő törvények 
nem csak nem szükségesek, de károsak és kivihe
tetlenek. 

Mit mondjak, t. képviselőház, a sóról? Az 
igen tisztelt pénzügyminiszter ur e folyó évi aug. 
hó 7-én az ország törvényhatóságaihoz egy igen 
üdvös fölhívást bocsátott ki, mely fölhívásban kér
dés intéztetik a törvényhatóságokhoz : nyilatkoz
zanak a mar-hasó kezelésére, a só-árakra, átalában 
a só eladására, szóval a só körül követendő egész 
eljárás módjára nézve. A pénzügyminiszter ur fel
hívását nagy örömmel üdvözölte az ország, mert 
láttuk, hogy ezen nagy fontosságú kérdésnél a 
pénzügyminiszter az ország közóhajtásának kivánt 
megfelelni. Azonban alig pár hét múlva, tehát már 
azon hó 21-kén, a sóra nézve a két minisztérium 
közt egyezmény jött létre, a mely egyezmény az 
én felfogásom szerint igen sok tekintetben paraly-
zálni fogja azon különben jó szándékot, hogy az 
ország nyilatkozata e tekintetben figyelembe vé
tessék : mert a mint én a törvényhatóságoktól be
érkezett nyilatkozatok és szakértők által készített 
vélemények egy részét ismerem, ugy tudom, hogy 
azok sok tekintetben ellenkezésben állnak az aug. 
21-kei egyezménynyel. Eg) ébiránt ezen egyez
ményben gondoskodott az igen tisztelt pénzügy
miniszter ur, és ezt csak méltánylólag kell elis
mernem, a „közös megállapodásról," óvatosan ke
rülvén az „egyenlő törvények" kifejezést, mely 
kifejezés itt, ezen törvényjavaslatban használtatik. 

A dohányegyedáruságra nézve szabad legyen 
mellékesen megjegyeznem, hogy e tekintetben is 
egy egyezmény jött létre a f. é. aug. 21-én. Ezen 
egyezménynyel szemközt nem nagyon vigasztal
hat bennünket a központi bizottság által előter
jesztett azon módositvány, hogy ezen kifejezés 
helyett : „só- és dohányegyedáruság" „só- és do
hányjövedék" tétessék : mert ez legalább a jövő 
évre semmi hatálylyal nem bír , minthogy az 
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egyedáruság a jövő évre is már egyezményileg 
meg van állapítva. 

Ezeket, t. ház, csak teljes átalánosságban 
említve — mert hiszen a X I dik czikkben jelzett 
törvényjavaslatok előterjesztése alkalmával lesz 
módunk azokhoz részletesen hozzászólni — mél
tóztassék a 63. §. tekintetbe vételével az első és 
harmadik alineában foglalt s általam emiitett kife
jezéseket megváltoztatni és a szentesitett törvény 
fentartása érdekéből is az első alineában az ötödik 
sorban: „egyenlő törvények" helyett „egyetértő-
leg alkotott törvények;" a harmadik alinea első 
sorában e szavak helyett „egyenlő rendszabályok," 
„egyetértőleg alkotott rendszabályok" kifejezése
ket tenni. (Éljenzés a bal oldalon.) 

S o m s s i c h Pál." T. ház! Ezen szakaszra 
nézve nekem is van aggodalmam, s csak ezen 
aggodalmam eloszlatása után szavazhatok arra. 
Ezen aggodalmam részemről abból áll, vajon, ha 
mi ezen czikket u g y a mint van, elfogadjuk, nem 
állapitjuk-e meg az egyedáruságot, különösen a 
dohány- és sóegyedáruságot ezen szerződésnek 
egész tartamára? mi pedig szándékom nem le
het : mert habár belátom, hogy egy évben rögtön 
megszüntetni nem lehet ezen, hazánkra nézve mind 
nemzetgazdasági, mind az adózás kezelése tekin
tetében igenis nem jó rendszert, még sem akar
nám kimondani azt, hogy egy évnél tovább tartson. 
Ezen egy évet pedig arra óhajtom felhasználni, 
hogy azalatt az illető kormány és törvényhozás 
kellő stúdiummal tanulmányozza e kérdéseket, és 
vagy az egyedáruság megszüntetésének lehetősé
gét mutassa fel, vagy ha nem volna lehető, capa-
citáljon bennünket, hogy e jövedelmeket másokkal 
pótolni nem lehet. E kívánságom, véleményem sze
rint, méltányos és nem szakasztja meg a dolgok fo
lyamát — mert egy évig íme fönhagynám az eddigi 
rendszert — de mégis azon tanulmányozást és vizs 
gálódást követeli, melylyel, gondolom, minden 
adózási tárgyra nézve kell, hogy eljárjunk, hogy 
kellőn tisztázzuk ez iránti nézeteinket. Ha tehát a 
t. minisztérium által azon megnyugtatást nyerem, 
hogy nem fogja egy évnél tovább fentartani az 
egyedáruságokat, akkor rá szavazok és fentartom 
az alapos és elvi megvitatást akkorra, midőn azon 
behozandó törvényekről lesz szó; ha pedig ez 
iránt megnyugtatást nem nyerek, azt ugy, mint 
van, el nem fogadhatnám. (Helyeslés.) 

Lónyay Menyhért pénzügyér: T. ház! 
Azok után, miket Somssich Pál és Várady kép
viselőtársam a közvetett adókra vonatkozó ezen 
czikkre nézve felhoztak, kötelességemnek ismerem 
a t. ház előtt elmondani, mikép fogom fel ezen 
Xl-dik czikket s átalában a közvetett adók kér
dését. 

31 
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U g y hiszem, t. ház! senki sem fog azon két
kedni, hogy minden állam pénzügyi rendszeré
ben a közvetett adók az államháztartásnak legne-
vezetesbek és a legkiterjedtebb tényezői. Jelenben 
azon szerenesés helyzetben van a törvényhozás 
és a minisztérium, hogy ezen jövedelmi ágak
nak rendezésére , megállapítására döntő' befolyást 
gyakorolhat; tehát egyrészt módjában van ha
zánk nemzetgazdasági érdekeit eló'mozditani, egy
szersmind másrészt ezen jövedelmi ágak rendezése 
és biztosítása által az állam jövedelmeinek biztod-
sitására hatni. Senki se lesz, ki azt állítaná, hogy 
a jelen adórendszer tökéletes, és sok javítást ne 
igényelne; senki sincs, ki kétségbe vonta, hogy a 
közvetett adók és államjövedelmek legnevezetesb 
tételeit képezik. Ugyanis a kimutatásokból is mél
tóztattak látni, hogy az egyenes és közvetett adó 
közt az arány majdnem ugy áll, mint 1 a 2-höz, az 
egyenes adók y.-dát, az egyéb jövedelmek közel 
2/5 -dát teszik az öoszes jövedelemnek : tehát a köz
vetett adók rendezése szorosan összefügg hazánk 
pénzügyi jövőjével. Miszerint kellett a miniszté
riumnak eljárnia, azt az 1867. XII . határozta meg. 

Marmaros érdemes képviselője hivatkozott 
azon egyezményre, mely a két minisztérium közt 
augusztus 21-én keletkezett. U g y hiszem, mindenki 
helyeselni fogja, hogy ezen egyezményt a minisz
térium megkötötte, mertbiatositást kellett szereznie 
az iránt, hogy e nevezetes államjövedelmek, t. i. a 
közvetet adók iránt egyenlő elvek szerinti törvény
javaslatok fognak létrejöhetni, még pedig oly 
alakban és alapon, melyek az ország érdekeit biz
tosítani és megvédeni képesek. Ez volt a miniszté
rium kiindulási pontja, és ennélfogva, mielőtt az 
országos küldöttségnek tanácskozásai úgyszólván 
megkezdettek, kötelességének ismerte a magyar 
minisztérium ezen kérdések iránt a birodalom 
másik felének minisztériumával oly átalános 
egyezményt kötni, melyben a jövőben tervezendő 
és egyezségileg megállapítandó törvényjavaslatok 
elvei be legyenek foglalva. Mint t. képviselő ur 
megemlité, kezei közt van szövege ezen megálla
podásoknak ; ennélfogva igazolhatja ezen állításo
mat, mely szerint ott csak bizonyos elvek vannak 
kimondva, melyek alapján készítendő törvényja
vaslatok, a törvény szerint és a két törvényhozás 
által, fognak végleg dönteni. 

A minisztérium nem tartotta szükségesnek, 
hogy ezen egyezmény tartalma minden részleteiben 
mindkét minisztérium részéről a két törvényhozás
sal hivatalosan közöltessék; azonban az országos 
küldöttség minden egyes tagjainak tudomására hoz
ta, valamint a központi bizottság tagjaival is közöl
te, hogy megismerhesse a t. ház egyes tagjainak né
zeteit: s itt figyelmet kérek, miért nem tartotta a 
minisztérium szükségesnek, hogy ezen egyez

mény minden pontjai a két törvényhozással 
közöltessenek? Azért, mert igen czélszerii, ezen 
egyezmény alapján szerkesztendő törvények meg
állapítása előtt, a közben kifejlett nézetekkel meg
ismerkedni s azokat tekintetbe venni, s azután álla-
pitani meg végleg azoknak szövegét. Ha már 
most ezen előleges egyezményi pontozatok a biro
dalom mindkét törvényhozásával előre hivatalos 
alakban közöltettek volna, az egyezményben fog
laltak annyira kötelezők lennének mindkét mi
nisztériumra és törvényhozásra nézve, hogy a ne
talán itt vagy ott óhajtott javítás és tökéletesítés 
nehezebben lesz kivihető. (Helyeslés a középen!) 

Mindazonáltal méltóztassanak megengedni, 
hogy épen ezen nevezetes jövedelmi ágakra nézve 
elmondjam főbb vonalakban, minő szempontokat 
tart a minisztérium mindenek előtt tekintetbe veen
dőknek. (Halljuk!) 

Várady Gábor t. barátom arra hivatkozik, 
hogy az országnak nem közjövedelmi, de összes 
földmivelési érdekeivel is szoros kapcsolatban van 
a só^egyedáruság mikénti megállapítása és keze
lési módja; ezt senki se vonja kétségbe; s miután én 
is ugy vagyok meggyőződve, miszerint ezen neve
zetes jövedelmi ágra nézve javaslandó törvények
nél, hogy helyesen járjunk el, szükséges ismerni 
azon általános nézeteket, melyek az országban 
uralkodnak: azért kötelességének ismerte a pénz
ügyi minisztérium, minden egyes törvényhatósá
got felszólitani, hogyT ez iránti véleményét a mi
nisztériummal közölni szíveskedjék. Ez megtörtént, 
s ezen nyilatkozatok alapján gondoskodott a mi
nisztérium arról, hogy a só-egyedáruságról szóló 
törvényjavaslatnak előterjesztésénél a sóár leszál
lítása eszköltessék a nélkül, hogy a jelenleg meg
levő jövedelem nevezetes csökkenést szenvedjen. 
Ez volt azon feltétel, melyet a minisztérium a 
másik féllel kötött egyezményben ezen jövedelmi 
ágra kikötött, mi benfoglaltatik az egyezségi 
pontozatokban. Azonban mindenki be fogja látni, 
hogy bár Magyarországnak a haza területén a só-
árak iránti szabályozási joga épségben marad, 
miután zárvonalak felállítása senki által nem 
kívántatik, az egyezményben gondoskodni kellett 
arról, hogy a hol a határok egymással érintkez
nek, az árak lehetőleg egyrnformák legyenek. 

Tehát a sóilletékre nézve kötött egyezmény
nél ki van egyrészt mondva az, hogy a birodalom 
mindkét felében a só-árak mérséklendők, még pe
dig oly módon, hogy a határoknál az árak egyen
lők legyenek, s a visszaélések megszüntetése foly
tán az államjövedelem csökkenést ne szenvedjen. 

A másik közvetett adóbeli nevezetes állam
jövedelem a dohány. Azon sorban említem a köz
vetett adóbeli jövedelmeket, a mint az egyezmény 
elősorolja; egyébiránt mindkettő nem csak nem-
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zetgazdasági szempontból, de jövedelmi tekintet
ből is majdnem egyenlő fontosságú. 

Mindenek előtt szabad legyen megemlítenem, j 
hogy midőn a magyar minisztérium megalakult, 
már készen volt egy szerződési pontozat közel a 
megkötetéshez, nrelynélfogva az összes dohány-
egyáruság a birodalomnak mindkét felében bérbe 
lett volna adandó, még pedig hét évi időre. A 
magyar minisztérium kötelességének ismerte — 
ámbár a dohány-egyedáruságnak tervezett kiadása 
a termelésre bizonyos előnyöket, szabadabb moz
gást nyújtott volna, ámbár az államkincstárba 
jeienleg a gyárakban, raktárakban lévő érték, 
ugy a nyers és feldolgozott készletek eladása által 
nevezetes összeg folyt volna be — elkövetni min
dent, hogy ezen tervezett szerződés foganatba ne 
vétessék. (Elénk helyeslés.) Tagadhatatlan, hogy 
ha a minisztérium azon, már majdnem megkötött 
szerződést, mint a múltnak egyik hagyományát, 
átvette volna, állása bizonyos tekintetben meg 
lett volna könnyítve, mert fel lett volna mentve 
azon jövedelmi ág kezelésétől, melynek kezelése 
a dolog természeténél fogva nem tartozik a legké
nyelmesebbek közé; de kötelességének tartotta e 
szerződés megkötése ellen tiltakozni, és meg-
semmitsitését kívánni, hogy fen tárta ssék a magyar 
törvényhozásnak e nevezetes kérdésben végleges 
rendelkezési joga. (Élénk helyeslés.) Ezen jogot ki-
vánta biztosítani, midőn a kereskedelmi és vámszer
ződés szövegében az egyedáruság szó helyett jöve
dék szót kivánta helyettesitni; a jövedék szó jöve
delmet fejez ki, mely más mód által is biztositható. 

Miután a dohány-jövedelem az állam bevéte
lének igen nevezetes részét képezi; miután azon 
alkalommal, midőn ezen jövedelmi ágnak más, az 
ország kivánataival inkább megegyező módon 
átalakításáról lesz szó, gondoskodni kell arról, 
mikép fog az eddigi jövedelem biztosíttatni; de a 
dohány-egyedáruság a birodalom másik felének is 
igen nevezetes jövedelmétképezi: igen természetes, 
hogy mind ennek tekintetbe vételére bizonyos 
idő kívántatik, s igy szükséges, sőt elkerülhethen 
volt az egyezményben annak kimondása, hogy 
egy évig a dohány-egyedáruság a jelen rendszer 
szerint fentartandó. 

S ezt t. képviselőtársam Somssich Pál meg
nyugtatására van szerencsém kijelenteni. (Helyes
lés a középen.) E g y évi idő alatt, ugy hiszem, 
lesz alkalma a minisztériumnak, lesz alkalma a 
törvényhozásnak is ezen nevezetes jövedelmi ágra 
vonatkozó reformok behozatalát érett megfontolás 
alá venni és törvény által megállapítani. 

Ez alkalommal méltóztassanak megengedni, 
hogy nyilvánítsam, miszerint valamennyi közvetett 
adók közt a dohánybeli jövedelem, más államok 
tapasztalása szerint, de a miénk szerint i s , oly 

jövedelmi* ágat képez, mely a közvetett adók közt 
az összegre nézve majdnem az első helyet foglalja 
el és minden közvetett adónemek között az, mely 
évről évre folytonosan növekszik. Az én számítá
saim szerint, ugy hiszem, hogy a dohánymonopo-
lium Magyarországra nézve, ha a kezelés czélze-
rüenfoganatosittatik, 10—15 millió tiszta jövedel
met lenne képes biztosítani: mit azonban korán sem 
azért fejezek ki azon átalánosságban, hogy csak 
ezen módon lehet ezen jövedelmet az államra 
nézve biztosítani; (Elénk helyeslés) de csak azért 
emlitém, hogy minden, e tekintetben behozandó 
változás alapos meggondolást igényel, már azért 
is, mert ezen jövedelmet az állam nem nélkülözheti. 
Vannak több módok, melyek szerint gondoskodni 
lehet arról, hogy az államnak a kivánt jövedelme 
is befolyjon és mindamellett a dohány-egyedáruság 
megszüntethető legyen. (Atalános élínk tetszés.) 

De méltóztassanak többek közt azt is tekin
tetbe venni, hogy a dohányjövedelem tekintetéből 
folytatandó tanácskozások alkalmával sok nevezetes 
körülmény lesz, mely érett megfontolást igényel. 

Többek köztMáramaros érdemes képviselője Vá-
rady Gábor is hivatkozott arra, hogy addig, mig a 
monopólium fönáll, a termelés Magyarországra néz
ve bizonyos előnynyel jár, miután a birodalom má
sik felének számára valóságos termelési egyedáru
ság előnyével bírunk. A birodalom másik felében 
ugyanis a termelés igen kis területre van szorítva; 
ott csak Gralicziában termesztenek, de csak kis 
területén bizonyos fajokat. Hasonlókép Tirol ter
melése is igen csekély összegre van szorítva egy 
bizonyos burnót előállitása végett; ott nem terület 
szerint van rendezve termelés, hanem a plántákat 
egyenkint megszámlálják. Ennélfogva Magyaror
szágtermeli azon dohányt,melyeta birodalom másik 
fele fölemészt. De épen azok, a miket t. Márama-
ros képviselője mondott, épen azok nyújtanak teljes 
bizonyságot az iránt , hogy ezen termelés előnyei, 
a melylyel Magyarország bir, nevezetes pénzösz-
szeget hoznak a magyar termelő rendelkezésére. 

Azon állítását, hogy itt Pesten 600,000 má
zsa dohány volna eladás végett a külföldre készen, 
bátor vagyok kétségbe vonni. Most nem szolgálha
tok ezen összegnek megnevezésével, (Fölkiáltás : 
240,000 mázsa!) hanem, ha 600,000 mázsa volna 
fölhalmozva, miután ez évi termelésből az exportra 
200,000 mázsánál több alig marad, akkor 3 évi 
termés nem volna készletben, mi el nem adható. 

Várady Gábor : Nincs is! 
L ó n y a y M e n y h é r t : Mit bizonyít ez? Meg

van-e szorítva a kivitel Magyarországból? Bizo
nyára nincsen, a kivitel egészen szabad. Ezen 
tapasztalás tehát azt mutatja, a mi teljesen iga
zolva is van, hogy Magyarország a dohányter
mény minősége tekintetében igen hátra van. Sok 

31* 
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mennyiséget kivannak termelni bizonyos hold 
számban, de a minőségre nem sok gondot fordíta
nak . hogy a külföldi piaczokon versenyképes 
legyen. A tapasztalás azt mutatja, hogy a dohány
termelés, mint jelenleg gyakorolják, nem képes 
oly árut előállítani, mely a világpiaczokon jól elad
ható legyen. Mit bizonyít az, hogy, ha nem is 
600,000, de néhány ezer mázsa fekszik a pesti 
raktárakban, mig az átalános dohánytermelés, a 
külföld tehát szabad verseny számai a, nem ér töb
bet körülbelül 4—5 frtnál : addig az átalános 
bevétel, melyet a termelő a kincstártól kap, 8, 9, 
] 0 frt. közt áll ? Bizonyára nem mást, mint hogy 
az egyedáruság folytán a birodalom másik fele 
körülbelül 50, 60, 100 % -tel drágábban fizeti a 
magyar dohányt, mint annak valódi piaezi ér
téke tesz. 

Ezt csak azért említem, mert Magyarországban 
több százezer olyan család van, kiknek életfentar-
tása a dohánytermelés mostani rendszeréhez van 
kötve, s ezért a behozandó reformoknál bizonyos 
óvatossággal és lépcsőzetesen kell eljárni. {Helyes
lés.) A t. képviselő ur roszalja, ugy látom, hogy 
egy évi átmeneti korszakot a minisztérium ma
gának fentartott a czélból, hogy a dohányjövedék 
végleges szabályozása iránt különös törvényhozási 
megállapodás létrejöhessen. Mi lenne következése, 
ha gondos előrelátással ez évet fen nem tartanok? 
Először a rögtöni megszüntetés által több százezer 
családból álló dohánytermelők és kertészek sorsa 
lenne bizonytalan, számos érdek sújtatnék más 
részt; ha a dohánymonopolium megszüntését ki
mondjuk, előállana azon szükség, hogy az ennek 
folytán nélkülözendő jövedelmeket más jövedelmi 
forrásokból rögtön fedezzük, mi bizonyára nagy 
nehézséggel járna. Es végre, mivel föl nem tehető, 
hogy a birodalom másik fele már must minden előle
ges megfontolás és e jövedelem pótlása nélkül egy 
reá nézve legalább 22 millióra menő jövedelemről 
azonnal lemondjon: a következés az volna, hogy a 
törvény értelme szerint kénytelenek volnánk Ma 
gyarország és a birodalom másik fele közt zárvo
nalat állítani, a mit pedig, ugy hiszem, senki sem 
kivan. {Helyeslés.) 

A mi illeti a többi jövedelmi ágakat, melyek
ről ezen egyesség szól, t. i. a pálinka-, ser- és 
czukoradót: ezekre nézve is szükséges volt gondos
kodni, hogy olyan egyezményt hozzunk létre, 
mely a" fejlődő ipar kellő kíméletével egyszers
mind az államnak ebből eredő nevezetes jövedel
meit biztosítsa. El fog jönni ideje, midőn az ez 
iránt hozandó törvények végelhatározás végett 
a t. ház elé fognak terjesztetni. 

Egyébiránt méltóztassanak megengedni, hogy 
a módositványra is tegyek egy pár meg
jegyzést. 

Tagadni nem fogja senki, sőt elismeri maga 
a XII . czikk, hogy ha azt akarjuk, hogy a bi
rodalom két fele közt zárvonal fel ne állíttassák, 
nem csak a birodalom más felének, de nekünk is 
épen ugy érdekünkben van. hogy a közvetett adók 
kezelésére és az arányra nézve, mely szerint a 
megadóztatás történik, tökéletesen egyenlő elvek 
állapíttassanak meg, különben igen könnyen bekö
vetkezhetnék az, hogy azon jövedelmek, melye
ket a magyar kincstár magának biztosíttatni kivan 
a birodalom másik felében is, talán nem egyenlő 
alapokon való eljárás folytán végre nem a mi, 
hanem az ő pénztárukba folynának. 

Azt tartom, t. ház, hogy ezen két szó köz t : 
„egyenlő" és „egyetértőleg" nagy különbség 
nincs. Mit jelent ez : „egyetértőleg?" Nézetem 
szerint azt, hogy a két félnek bizonyos tárgyak 
iránt egyetértőleg kell hozni egyenlő határozatot, 
tehát az, mit egyetértőleg kell eldönteni, csak egyen
lő lehet. És — feltéve, a mit fel is kell tenni — 
hogy mindkét félnek érdekében áll a közjövedel
mek iránt hozandó törvényeknél teljes méltányos
sággal eljárni, tehát egyiknek a másikon nincs 
szándoka nyerészkedni: ebből következik, hogy 
mind az ő érdekökben, mind a mi érdekünk
ben van, hogy a kezelési rendszabályok tökélete
sen egyenlő alapra legyenek fektetve. Ez azonban 
ki nem zárja azt, a mit a sónál bátor voltam emlí
teni, hogy némi eltérések lehetnek a részletekben, 
és nem szükséges a czél elérésére, hogy a két tör
vény minden betűje egyenlő legyen; hanem ma
goknak a rendszabályoknak és díjszabályoknak 
megegyezőknek kell lenni Magyarországban és a 
birodalom másik felében. Mindkét félnek vannak 
egyes különös viszonyai, melyeknélfogva a czél 
megsértése nélkül a javaslatba hozandó törvények 
egyes rendelkezései eltérők lehetnek. Ez történt 
például a sónál, hol főirányul kimondatik, hogy 
a só árának egyenlőnek kell lenni a két fél érint
kező határpontjain, a követendő intézkedések iránt 
az eladási árakra nézve és bizonyos vidékeknek 

| nyújtandó kedvezmények tekintetében a magyar 
törvényhozás rendelkezik; és mégis senki se 
fogja mondhatni, hogy ezek nem egyenlő rendsza
bályok. Az a fő, hogy a czélnak megfelelő egyenlő 
rendszabályok és egyenlő kezelésök hozassák be 
törvényes utón. 

Ezeket tartottam szükségesnek megjegyezni, 
és méltóztassanak meggyőződve lenni, hogy ezen 
általunk javasolt 11-ik czikk az ország érdekei
vel nem ellenkezik, sőt a tapasztalás fogja mutatni, 
hogy mind a magyar kormány, mind a törvény-
o zás a közjövedelmek szaporítását az ország érde
keinek kellő kímélete mellett fogja eszközölhetni, 
még pedig épen ezen 11-ik czikk rendelkezése 
alapján. {Elénk éljenzés.) 
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N y á r y P á l : Tisztelt képviselőház! A só-
és dohány-egyedáruság mind a tudomány, mind 
a tapasztalás által kérlelhetetlenül el van ítélve. 
Minden, a mi érvül mellette fölhozathatik, csak 
abból áll, hogy a zilált pénzügyi körülmények 
közt levő államokban az állampénztárnak nagy 
jövedelmet hoz be. De ha meggondoljuk, t. háa, 
miből áll ezen jövedelem, ha közelebbről vizsgál
juk forásait: meg fogunk győződni, hogy ezen 
jövedelem nagysága csak látszatos. Tudjuk külö
nösen a dohány-egyedáruságról, hogy föntartása, 
kezelése oly nagy költségbe kerül, hogy min
dent összevéve, csak akkor mondunk igazat, ha 
azt mondjuk, hogy ebből a tiszta jövedelem a 
bruttó jövedelemnek felénél alig tesz többet. í g y pél
dának okáért Ausztriában az 1863-ik esztendőben 
a dohány-egyedáruság 37 milliót hozott be, de ha 
ebből levonjuk a 17 millió költséget, nem marad 
több 20 milliónál. Ezen 20 millió kétségtelenül 
igen csinos szép kerek summának mutatkozik; de 
ha figyelmezünk arra, t. ház, hogy ezen jövedel
met az állam majdnem 12 ezer mérföldnyi terü
leten állítja elő; ha figyelmezünk arra, hogy az 
állam, mint iparos, a nyers terményeknek árát ma
ga szabja meg, gyártmányainak árát is tetszése 
szerint 'ismét önönmaga határozza el : megszűnik 
ezen 20 millió oly nagy összegnek lenni; kivált ha 
tekintetbe veszszük, hogy ugyanezen évben egy 
szomszéd államban, a német vám-területen, és igy 
Ausztriánál sokkal kisebb területen, a szabad 
munka a tőkék szabad forgalma a nemzeti vagyo-
nosodást 51 millió tallérral szaporitotta. És ez igen 
természetes, tisztelt ház. Nem lehet vita tárgya 
se köztünk, se mások között, hogy az állam 
rósz gazda és rósz iparos; és az állam, mint 
iparos, mely alig képes a belső szükségletet ig 
fedezni , a külkereskedésnek , gyártmányaiból 
vagy semmit, vagy igen keveset adhat át. A ma
gán ipar pedig akadályozva lévén működésében, 
a munka és az azzal együtt működő tőkék uj 
tőkéket nem teremthetnek elő ; holott amott, a hol 
az ipar szabad, ezen ágban is a beltermények, és 
a külföldről behozott nyers termények értéke a 
munka bérével s a tőkenyereménynyel szaporod-
hatik. 

Közelebb, midőn oly nagy terhek elvállalá
sáról beszéltünk e házban, sokak által a nemzet
nek e nagy terhek elviselhetésére képesitése tekin
tetéből fennen hangoztatott e szó : dolgozzunk! 
Én akkor is helyeseltem és helyeslem most is e 
tanácsot; hanem bátor vagyok e tanácsot meg
toldani, és e megtoldás ránk vonatkozik, s igy 
hangzik: nyissunk szabad tért a munkának! {He
lyeslés a bal oldalon.) Itt van az alkalom, t. ház! 
és alig tehetnénk egyebet, mint kimondani azt, 
hogy mind a dohány, mind az ennél következmé

nyeiben még" károsabb só-egyedáruság szüntettes-
sék meg. En azt hiszem, hogy nem csalódom, 
midőn azt állítom, hogy nem csak a tudomány 
követelményeinek, hanem a nemzet óhajának és 
jogos kívánalmainak is eleget kell tennünk. (He
lyeslés.) 

Ismerem én az akadályokat, t. ház, és belá
tom, hogy az egyedáruság megszüntetése nem le
het egy napnak műve; de azért mégis ezen elveket 
e házban hangoztatni kívánom mindannyiszor, ha
bár nem egyébért is, mint azért, hogy a képvise
lőház a kormányra a nemzet nevében hatást gya
koroljon, hogy az minden e czélra, e tárgyra vo
natkozólag elénk terjesztendő javaslataiban azt 
tanúsítsa, hogy ezen főczél felé közeledik. 

Nincs kétség, t. ház, hogy nekünk jogunk 
van megszabni azon terhek mennyiségét, melye
ket az állam s a nemzet viselni tartozik; de azt 
gondolom, szintúgy kötelességünk gondoskodni 
arról is, hogy a nemzet és annak minden pol
gára ezen terheket elviselhesse és vagyonoso-
dáshoz jusson s ne jöjjön az állam azon kény
szerűségbe, hogy ezután is, valahányszor szüksége 
lesz, mindig a nemzet és polgárok tőkevagy onához 
kénytelenittessék nyúlni. Mert, t. ház! mig ezen 
kényszer megmarad — bár mily fenén hangoz
tassuk a szabadságot, bár mily szép színekben fes
sük a jövőt — kétségtelen az, hogy e kényszer a 
nemzetet nem a civilisatio utján előre a szabadság 
felé fogja vezetni, hanem okvetlenül vissza fogja 
vetni a szolgaságnak nyomorai közé. 

Én a czélt, melynek elérésére törökednünk 
kell, kitűztem, és kívánom, hogy a t. ház minden 
tagja hangoztassa azt, a mi meggyőződése e rész
ben : mert azt hiszem, hogy e házban alig van va
laki, ki ne igy legyen meggyőződve. Minthogy 
azonban jelen alkalommal ez nem épen ily alakban 
lett előterjesztve, kénytelen vagyok csatlakozni 
a t. barátom Várady Grábor által előterjesztett mó-
dositványhoz, és azt pártolom. 

BÓnis S á m u e l : Megvallom, nagyon szépen 
indokolta pénzügyminiszter u r a törvényjavaslatot; 
de kettő iránt engem meg nem nyugtatott. Először 
ugyanis — ámbár abban tökéletesen egyet értek 
vele, hogy ily átmeneti korszakban, i jynagy jövö-
delmi forrást, milyen a dohányjövedelem, egyszerre 
megszüntetni nem lehet, ámbár ő reményt nyújtott, 
hogy a hazának ezen jövedelme más utón is helyre 
lesz pótolható — az iránt meg nem nyugtatott, 
hogy azon egyességben, habár csak egy évre is 
köttetett, oly elvet mondott ki a minisztérium a nél
kül, hogy az országgyűlés véleményét meghall
gatta volna, mely elv e hazában ellenszenves: ez 
az egyedáruság. Ez az egyik. 

A másik pedig ez. Azt mondja pénzügymi
niszter ur, hogy e tárgyban részletesen intézkedni 
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majdan az országgyűlés feladata lesz. Ha ez igy 
van, ugy óhajtom, hogy Várady Gtábor indítvá
nyát fogadja el a ház: mert minek akkor szólani 
a törvényben egyenlő törvényekről? Hiszen azt 
eszközölni akarni a törvényhozásnak, hogy egyen
lők legyenek a törvények, igen is lehet; de a tör
vényhozásnak maga tulajdon kezét azzal megkötni, 
hogy előre ilyest mondjon ki, vélekedésem szerint 
nem helyes. Pedig ha előre kimondjuk ezen tör
vényben, hogy egyenlő törvények alkottassanak, 
kérdem akkor, hol fog lenni a háznak szabad in
tézkedése ? 

Én tehát Várady Gábor indítványát pártolom. 
Kerkapoly Károly: T. képviselőház! Én is 

részemről tökéletesen helyeslem azokat , miket 
Nyáry Pál t. képviselőtársam előadott; én is azt hi-
zem, hogy illik hozzánk, sőt kell, hogy tegyük, hogy 
ha egyszer a nagy terhek elvállalásakor azon elvet 
hangoztatjuk, hogy dolgozzunk, nyissuk is meg a 
tért, hogy a ki dolgozni akar, dolgozhassék. 

De minden monopólium nem csak a termelésre, 
hanem az elárusitásra nézve is bizonyos tekintet
ben elzárása a térnek a mívelés eló'tt; és épen 
azért engem is aggasztott és engem sem nyugta
tott volna meg ezen egyesség eredeti szerkezetében, 
mert abban a munkatér elzárása világosan és ha
tározottan ki volt mondva; és megvallom, hogy 
egyike voltam azoknak, kik részükről is ugy hitték, 
hogy az egyedáruság eszméje a szövegből kika-
gyassék, és helyette oly szó használtassák, mely 
csak a jövedelmet kivánja biztosítani, nem pedig f 
a módozatot is, mely a jövedelem eszközlésére vihet. 

Es e tekintetben bátor vagyok Bónis Sámuel 
t. barátom előadására megjegyezni, hogy a minisz
ter ur nem csatlakozott volna ezen szöveg módosí
tásához, mely által az egyedáruság szó a jövedék
kel lett Isicserélve, ha az által nem akart volna egy 
elvet feladni, mely iránt a házban sympathia nem 
tapasztalható. [Helyeslés.) De épen azért adta fel 
azon elvet a szóval, hogy csak a jövedelem bizto
sítása salváltassék, ellenben a módozat kérdéssé té
tessék. Ezen kérdés megoldása részemre nézve nem 
kérdés; de ugy hiszem, a házra nézve sem kérdés; 
azért engem is megnyugtat az, hogy ezen módozat 
nem tart tovább, mint a jövő évben. Mindannyian 
elismerjük, hogy ez úgyszólván a kényszerűség pa
rancsa, mert a jognak létesítésére és kimunkálására 
idő kell. 

Röviden abban vonom össze véleményemet, 
hogy részemről is feladatunknak tartom azt, hogy 
megnyittassék a tér a dolgozhatásra; de megjegy
zem azt is, hogy ennek már a törvényben világos 
nyoma van az által, hogy az egyedáruság eszméje 
mellőzve van, és a súly e jövedelem biztosítására 
van fektetve. 

A mi a törvény azon szövegét illeti, hogy 

egyetértőleg , vagy egyenlő törvényekről le
gyen benne szó, azt hiszem, hogy az intentióban 
nincs köztünk különbség. Mindegyikünk azt akar
ja, hogy az országgyűlés egyetértőleg állapodhas
sák meg a hozandó határozatokban. Ha azt látnám, 
hogy ezen kifejezés, amely egyenlő törvényeket ki-
ván,az egyetértéstmegszoritaná akképen,hogypusz-
tán egyforma határozatokat fogadhatnék el, magam 
sem járulnék hozzá. De legalább az én meggyőző
désem szerint itt az „egyenlő" szó nem tesz többet, 
és nem is szabad, hogy többet tegyen, mint a XII . 
t. ez. ide vonatkozó § a, melyben a czélki van je
lölve, melynek biztosítva kell lennie, akár egyet
értőleg hozandó határozatokkal, akár egyenlő tör
vényekkel. Azon czél pedig az, hogy oly intézke
dések ne tétethessenek, melyek által egyik fél 
javára a másik fél jövedelmei megcsonkíttassa
nak. Akár egyenlően, akár egyetértőleg lesznek 
hozandók a határozatok, az teljesen mindegy: a czél 
mindig az lesz, hogy olyasmi ne történhessék, mi 
hogy ne történjék, arról gondoskodva volt a 12-ik 
t.cz. 66. §-ában.Véleményem szerint tehát ezen szóra 
se az egyik, se a másik félnek nagy súlyt fektetni 
nem szükség; én legalább nem fektetek. (Bal/elöl: 
Tessék hát elfogadni!) Én legalább részemről el is 
fogadom. 

Madarász József: T. ház! Ha az előttem szó
lott t. képviselő ur nem fektethet nagy súlyt arra, 
vajon ezen szó: „törvény.. ." 

K e r k a p o l y K á r o l y : Egyenlő törvény! 
Madarász József:.. tehát „egyenlő törvény" 

maradjon-e, s ha az alatt mást nem érthet, mint a 
mit Várady képviselőtársam óhajtott, ugy hiszem: 
„egyenlő rendszabályok" 

Kerkapoly Károly: „Egyetértő!" 
Madarász József:... akkor, ha ez ugyanazt 

jelenti : azt hiszem, lehetetlen, hogy midőn e rész
ben másik képviselőtársunknak aggálya van, hogy 
el ne fogadhatná a Várady képviselőtársam által 
ajánlott módositványt, miután az ugyanazt fejezi 
ki. (Fölkiáltások a hal oldalon: Ugy van! Zaj.) 

Kerkapoly Károly: El is fogadom! 
Madarász József: Oka annak, hogy én is 

néhány szóval részt vegyek a tanácskozásban, az, 
{Halljuk!) hogy én is helyeslem mindazokat, mi
ket Nyáry Pál t. képviselőtársam előadott. Igen 
szeretem, hogy a t. jobb oldal szónokai és a t. 
pénzügyminiszter által megnyugtattattunk az iránt, 
hogy az egyedáruság helyett a jövedék szó azért 
alkalmaztatik a t. képviselőház által, mert a képvi
selőház is meg van győződve azon elvek igazsága 
felől, a melyeket Nyáry Pál és Bónis Sámuel kép
viselőtársaim kifejeztek és nemzetünk eddig mindig 
magáéinak vallott; és azért is vagyok kénytelen 
Várady Gábor képviselőtársamnak módosítását 
pártolni, mert, sajnálom ugyan, de nem nyugtat-
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hatott meg a t. pé nzügymíniszter urnák azon három 
szabatos pontba összefoglalt előadása , hogy ő 
mért nem állhat el a törvényjavaslat szövegétől. 
Azt mondja ugyanis , hogy azért nem állhat el 
először, mert a módositvány elfogadása által több 
százezer család fosztatnék meg kenyerétől. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Nem ugy van! (Többen : Az egyedáruság megszüntetése 
állal!) 

Madarász József : Tehát , hogy az egyed
áruság megszüntetésével több százezer család fosz
tatnék meg kenyerének keresésétől. Ezen állitásnak 
helyes voltát nem fogadhatom el : nem fogadhatom 
el azért, mert azon több százezer család az egyed
áruság megszüntetése után is foglalkozhatik a do
hánytermeléssel, sőt azt merem állítani, hogy az 
egyedáruság megszűntével a több százezer csalá
don kivül még több millió is foglalkozhatik. (De
rültség a jobb oldalon. Fölkiáltások'. Nem áll! Nem 
is tagadta senki.') 

Pulszky Eerencz előadó: De ki veszi meg ? 
Madarász Józse f : Szabad legyen a t. kö

zépponti előadó ur közbeszólására nyilvánítanom, 
hogy én ugy hiszem, nem az államnak és képviselő
háznak köréhez tartozik arról gondoskodni, hogy az 
országnak, például a búzában előállított termékeit 
ki vegye meg; a kormánynak mindenesetre köte
lessége mindent elkövetni, hogy közlekedési esz
közök előteremtése és kereskedelmi szerződések 
kötése által módot nyújtson a nemzetnek minél 
többet eladni; de hogy ki vegye meg a terméke
ket, Péter-e vagy Absolon, az nem tartozik hozzá. 

Átmegyek a t. pénzügyminiszter ur második 
észrevételére : hogy az államnak ezen jövedelmét, 
a mit a monopóliumból kap, mással alig lehetne 
pótolni; és összevonom a harmadik tétellel, mely
ben azt mondja, hogy a birodalom a monopólium
ból 20 — 22 millió jövedelmet kapván, arról ezút
tal le nem mondhat. Meglehet, hogy szerencsétlenül 
jegyeztem^fel t. pénzügyminiszter ur szavai t . . . . 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
U g y van! Szokása! 

Madarász J ó z s e f : . . . de én ilyformán je
gyeztem fel. Szabad legyen tehát véleményemet 
kijelentenem: hogy én is elismerem, hogy az ál
lamnak lehetetlen kormányozni magát azon kiadá
sok és bevételek nélkül, melyek az állam fentar-
tása-, kormányzása- és igazgatására szükségesek. 
D e , mint reménylem, már hat hónap óta éljük 
ezen alkotmányos boldogságot; örökre ezen átme
neti időszak csak nem szándékoltatik fentartatni. 
(Többen: Nem bizony!) Azt is hiszem, hogy ha
zánknak, nem csak e fél év alatt tanulmányozta 
már a pénzügyminiszter ur, bizonyára az előbbi 
időben is, hogy minő károkat tesznek Magyaror
szág nemzetgazdaságának azon látszólagos jö

vedelmek , melyek a dohányegyedáruság ál
tal, most a dohányjövedék által fognak előidéz
tetek Én, adja az Isten, óhajtom — tudom, meg 
fogják önök szavazni — ne legyen ezen egy év 
ismét oly átmeneti idő, mely aztán a többi éveket 
ismét átmeneti idővé tegye : (Ugy van ! a bal oldalon) 
óhajtom,mert velemegyütt mindnyájan fogják önök 

'• tudni, hogy az államkiadások fedezéséről gondos
kodni kell; de ha van oly jövedelem, mint minő a do
hányjövedék, mely a legszegényebb, és igy legtöbb 
népnek szükséges — Magyarországban én kárhoz
tatom őket, hogy miért szipákolják el keresményü
ket ; de nem tehetek róla, ha már természetökké vált 
— akkor , engedelmet kérek a t. pénzügyminisz
ter úrtól, okvetlen kötelessége a kormánynak gon
doskodni más módokról, hogy máskép fedeztesse
nek az államnak kiadásai, más adók által. Például, 
én gondolom, a t. miniszter urakkal együtt fogok 
(Halljuk! Halljuk!) majdan szavazni, mikor azon 
jövedékről és arról lesz a szó, hogy minő adóne
mekkel pótoltassanak az ország kiadásai; remény
lem, hogy alkotmányos reformok terén. (Közbeszó
lások: Szavazzunk !) a progressiv adóra nézve 
együtt fogunk szavazni. (̂ L jobb oldalon valaki: 
Communismus!) Engedelmet kérek, igen sajnálom, 
hogy előadásaim többnyire ily szavakat idéznek 
elő. A t. jobb oldal részéről e szót hallottam: com-
munismus. Igen szeretném, hogy legyen benne a 
ház naplójában ; (Zaj, ellenmondás) igen szeretném, 
hogy azon t. képviselő ur eíőállana határozottan, 
és megmutatná azon czélzatokat, azon irányzato
kat, melyeket ő communismus alatt ért. (Zaj.) Én 
azt mondom, t. ház, ma, és még eddig nem taga it
tam, hogy én a socialis reformok barátja vagyok, 
és azt hiszem, hogy csak a legközelebb lefolyt tár
gyalások alatt az államadósságokra nézve épen én 
a magánjogi tulajdon szempontjából védelmeztem 
indítványomat, és akkor e szót használni: commu
nismus, épen itt, hol arról van a szó, hogy az ál
lam kiadásai mikép fedeztessenek, se nem értem, 
se nem tudom; de reménylem, azon képviselőtár
sam — nem tudom, ki volt — ünnepélyesen is e 
háznak szószékéről mindnyájunk előtt ki fogja 
mutatni, (Ellenmondások a jobb oldalról, nagy zaj) 
mit ért ő azon communismus szó alatt. 

Ezek után igen sajnálván. hogy kénytelen 
voltam ezen nyilatkozatot tenni: pártolom Várady 
képviselőtársam indítványát. [Szavazzunk!) 

I v á n k a I m r e ; E napokban oly gyakran 
láttuk, hogy igen eltérők nézeteink, és sajnálattal 
tapasztaltam, hogy nem igen vagyunk hajhndók 
engedni egymásnak egy vagy más nézetben; de 
ma örömmel constatálhatom, hogy a jobb oldal
nak egyik jkitünő szónoka, Kerkapoly képviselő 
ur maga fejezte ki azon nézetét, hogy a törvény
javaslat szövegében foglalt és az általunk ennek 
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helyébe felvétetni kivént kifejezés mind egy értel
mű. Ha már e két kifejezés mindegy, reménylem, 
a t. ház jobb oldala nem fog vonakodni az ország
nak valahára azon szép példát adni. hogy valamit 
mégis egyetértó'leg döntsünk és egyhangúlag fo
gadjunk el. Ha a két kifejezés mindegy, önöknek 
nincs okuk ragaszkodni a törvényjavaslat szavai
hoz, és azért concedálhatnák az általunk kívánt ki
fejezést, mivel nálunk megvan az ok, megvan ag
godalmunk, és mi a két]kifejezést mindegynek nem 
tartjuk. Annál inkább rá állhatnak önök a Vá-
rady Gábor által javasolt kifejezésre, mert maga a 
folyó évi 12-ik törvényezikk azt mondja: „egyet
értó'leg" és nem egyformán intéztessenek el ez 
ügyek; és ha a t. miniszter ur mindig rá hivatko
zik a folyó évi 12-ik törvényczikkre, nem veheti 
nekünk sem rósz néven, ha mi annak szavait akar
juk használni. (Helyeslés a bal oldalon.) Azt kivá-
nom: engedjünk egymásnak. A „jövedék* és 
„egyedáruság" itt körülbelül olyan, hogy egyik 
hosszabb, a másik rövidebb köpönyeg. {Ellenmon
dás a jobb oldalon. Nem mindegy!) Nem egészen 
egy ; de „egyedáruság" beleillik a „jövedék" ki
fejezés alá ; az „egyedáruság" praecisirozva van ; 
de azért — mint mondám — a jövedék alá beleil
lik az „egyedáruság" is. (Ellenmondás a közében.) 
No de concedálom e kifejezést; mi elfogadjuk a 
„jövedéket:" önök viszont méltóztassanak elfogad
ni az „egyetértő intézkedést;" és akkor legalább 
valahára azon örömet teszszük az országnak, hogy 
legalább mi „egyetértőleg" fogadunk el valamit. 
(Helyeslés a bal oldalon. Zaj.) 

Csengery I m r e j e g y z ő : Somogyi László! 
(lelkitások: Eláll!) 

S o m o g y i L á s z l ó : Elállók a szótól. 
E l n ö k : Szólásra nem lévén feljegyezve sen

ki, a kérdés az : kivánja-e a ház a 11-ik czikket 
változás nélkül megtartani vagy nem? (Helyeslés.) 
Méltóztassanak azok, kik a 11-ik czikket változás 
nélkül megtartani kivánják, felállani. (Megtörténik. 
Felkiáltások: Ellenprobát!) Méltóztassanak azok, kik 
kik a szöveget nem fogadják el, felállani. (Megtör
ténik. Felkiáltások: Kétes! Meg kell olvasni! Vég
zést! Non kell fecsérelni az időt! A szélső bal olda
lon többen: Név szerinti szavazást!) 

Madarász Józse f : (Zaj. Felkiáltások: Vég
zést! Végzés után szóljon!) A ház szabályaira hivat
kozva a végzés kimondása előtt szót kérek. (Zaj. 
Halljuk ! Elnök csenget) T. képviselők ! Legkevésbbé 
se kívánok az igen t. elnök ur jogaiba beleavat
kozni ; hanem a házszabályok sze r in t . . . (Zaj. 
Felkiáltások: Végzést! Elnök csenget) . . . a ház sza
bályai szerint igen jól tudom, hogy midőn kétes a 
a szavazás e redménye . . . 

Horváth Károly: Nem kétes! 
Madarász József: Meg vagyok győződve, 

hogy Horváth Károly barátomnak nem kétes; de 
viszonyosán engedje meg, hogy az én véleménye
met is nyilvánítsam: szerintem kétes. Azért va
gyok bátor a t. elnök urat felkérni, legyen szives 
a ház szabályai és gyakorlataszerint a szavazókat a 
ház egyik jegyzője által megszámláltatni. (Zaj. 
Felkiáltások: Azt hhet!) 

ElnÖk: Azt hiszem, tökéletesebb meggyőző
dés végett jó lesz ismételni a szavazást. (Helyeslés.) 
Méltóztassanak azok, kik a szerkezetet elfogadják, 
fölkelni. (Megtörténik.) Most kérem, keljenek fel 
azok, kik a szerkezetet nem pártolják. (MegtÖ. té
rtik.) Én a többséget a szerkezet megtartása mel
lett látom. (Helyeslés.) Tehát a 11-dik czikk el van 
fogadva. 

Radics Ákos j e g y z ő (olvassa a törvényjvas-
lat 12-dik czikket) 

Podmaniczky Frigyes b.: Tisztelt ház! 
Minden törvény szerkezetének egyik fő kelléke, 
hogy világos és szabatos legyen, hogy ez által 
eleje vétessék annak, nehogy utóbb félreértések 
merüljenek fel. Ha mi ezen alapigazságot elis
merjük , midőn valamely közjogi, polgári vagy 
büntető törvényt szerkesztünk: mennyivel inkább 
szükséges és kötelességünk figyelmeznünk akkor, 
midőn oly szerződést czikkelyezünk be . mely 
szerződés nemzetközi jelleggel b i r ! Különösen 
figyelemre méltó ez mégazon tekintetben,mert hogy
ha netalán félreértés vagy félremagyarázás adná 
magát eló'bb vagy utóbb elő, annak magyarázói 
nem mi magunk leszünk, hanem azon fél is, mely 
rajtunk kívül hozzájárult a szerződés megkö
téséhez. 

E tekintetből vagyok bátor a ház figyelmébe 
ajánlani egy e szerződés 12-ik czikkére vonatkozó 
módositványt. Nem azért ajánlom azt a t. ház 
figyelmébe, mintha azt hinném, hogy e 12-ik 
czikk értelme szerint az osztrák czászár megta
gadni vagy kisebbíteni vélte volna a magyar király 
pénzverési jogát ; nem tehető ez fel azon okból, 
mert ellenkezik közjogunkkal , ellenkezik a pa
ritás elvével, mely elv e szerződés lényeges elve, 
és ellenkezik azon alkotmányos érzülettel, mely 
eddigelé mind a ház . mind a kormány részéről — 
a törvények tiszteletét értem — mindenkor nyilvá
nult. E módositvány egyedüli czélja az , hogy 
átalános megnyugvást idézzen elő oly pontra 
nézve, mely, mint most áll, sokak keblében aggályt 
gerjesztett, a mennyiben a másik kikezdés sze
rint sokan oda magyarázhatnák e pontot, hogy a 
magyar király pénzverési joga csakis a 10 kro-
sokra szorítkozik. 

Bátorkodom tehát e tekintetben a következő 
módosítást ajánlani a t. ház figyelmébe: A 12. 
czikk első kikezdése megmaradván, annak végé
hez e szavak toldatnának: „Mindkét fél csak a 
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meghatározott értékű pénznemeket fogja saját terü
letén veretni, és e pénznemek, a mennyiben a ma
gyar korona országaiban veretnek, a magyar 
korona jelvényeivel lesznek ellátandók." A máso
dik bekezdésbe e szók toldatnának b e : „ezen kivül". 
A második bekezdés végére pedig e szavak jönné
nek az „eszközlendő" után : „és jóváhagyás végett 
mindkét törvényhozás elé teijesztendő." 

Bátor vagyok e módositványomat a t. ház 
figyelmébe ajánlani. s a t. házat egyszersmind 
kérni, hogy azt elfogadni méltóztassék. (Helyeslés 
a bal oldalon.) 

Mihályi Péter jegyző (fölolvassa Podma-
niczky Frigyes h. módositványát.) 

Lónyay Menyhért pénzügyéi': Engedje 
meg a t. ház, hogy e tá rgy iránti észrevételeimet 
elmondjam. 

A minisztérium az egyezmény megkötésénél 
ezen pontnál azon szempontból indul ki, hogy azt, 
mi az országnak törvényes joga és senki által 
kétségbe nem vonatik, mely jog a 12. törvény-
czikkben is határozottan ki van fejezve: egy 10 
évre kötendő egyességben való megemlítés által 
nem erősödik; ennélfogva ide igtatni azt, mi két
ségbe nem vonatik, bizonyára nem lett volna 
czélszerii; de ez egyezmény nem is a pénzverési 
jogról , de a jövendőbeli pénzláb egyformaságá-
ról szól. 

Egyébiránt azon szerkeaetet sem fogadhat
nám el, a melyben az mondatik, hogy Magyaror
szág akkor, midó'n az uj pénzláb behozatik, min
denben csak meghatározott egyenlő pénzeket 
verethet, annyival kevésbbé, mivel nem kívánom 
magunkat előre megkötni. Megeshetik például, 
hogy a magyar törvényhozás kívánni fogja a ma
gyar aranyok veretesét fentartani. mi pedig ezen 
szerkezetJáltal kizáratnék. 

Egyébiránt méltóztassanak megengedni, hogy 
elmondjam, miért volt szükséges csak a 10 
krajezárosokat és a többi váltópénzt megnevezni: 
mert ezen pénzek veretesénél a teljes érték nem 
szokott használtatni. Például 30 — 50 forint rézből 
vernek száz frtot, és ismét 70 frtnyi ezüstből 10 
krajezárosokat vernek száz írt. névbeli értékig. 
Tehát ezen váltópénz nem teljes értéket képvi
sel. Már pedig ez esetben minden nemzetközi 
viszonyoknál fenálló szabály az, hogy azon pénz
nemeket, melyek nem képviselnek teljes értéket, 
melyek tehát váltópénzt (Scheidmünze) képvisel
nek, se egyik, se másik fél nem szokta elfogadni, 
sőt azok forgalmát betiltja. Ennélfogva ki kellett 
mondani, hogy azon pénzek, melyek másutt min
den nemzetközi forgalomból ki vannak zárva, a 
birodalom két felénél viszonyosán ne zárassanak ki. 
Tehát szükséges volt kimondani azt is, milyenek 
legyenek azok ; szükséges volt kimondani, milyen 
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arányban fognak veretni; és végre biztosítani 
kellett azt is, hogy mind itt, mind ott ezen váltó
pénzek teljes pénzértékben elfogadtassanak. Eddig 
kelleti menni; tovább menni nem lehetett: mert ha 
azon törvényt, melyet senki sem von kétségbe, ők 
sem, és a mely itt az XII . törvényezikk 66-ik 
§-ban biztosítva van, ismételnők, ez által csak 
gyöngítenők annak érvényét, sőt feltételeznek, 
hogy annak érvényét elébb a másik félnek egyez-
ségileg kellene elismerni. 

Egyébiránt, t. ház, a szerkezet mindenkit 
| megnyugtathat, mert itt benne van ezen szóban: 

„váltópénzt is verethet" a teljes értékű pénzek veret-
hetésének joga. 

Végre a mi a jelvényeket illeti, bátor vagyok 
a t. háznak jelenteni, hogy a magyar pénzügy
minisztérium részéről, ámbár most papirpénzforgal-
munk van, és a veretendő pénzeknek valami nagy 
mennyisége a forgalomnak nem igen fog átadatni, 
megtétettek az iránt az intézkedések, hogy a ma
gyar pénzverdékben csak magyar jelvényekkel 
veressenek pénzek. Az első alkalmat pedig fel 
fogja használni a kormány arra nézve, hogy az 
osztrák érték szerinti pénzverésre nézve már elő
készített törvényjavaslatot, melyben a jelvények
ről van szó. a t. háznak bemutassa. (Elénk helyeslés 
a középen.) 

N y á r y P á l : Tisztelt ház ! En a pénzügymi
niszter ur értelmezésével tökéletesen meg vagyok 
elégedve, ha belé egyeznék csak ezen szócskának 
ide szúrásába, hogy szabadságában áll „ezen 
kivül": mert akkor az „is", melyre olyan nagy 
súlyt fektet, tökéletesen kifejezi akivánt értelmet ; 
holott így az „is" által csak arra nézve biztosítta
tik, hogy tíz krajezáron alul is szabad neki pénzt 
veretni. (Zaj. Nem áll!) Olvassa el akárki, s meg 
fogja látni, hogy azt senki sem értelmezheti 
egyébre, mint hogy Magyarországnak joga van, 
a 10 krajezároson alul is kisebb váltópénzt veretni. 
(Zaj. Nem áll! Maradjon!) 

E l n ö k : Kívánja a tisztelt ház a 12-ik czík-
ket megtartani? 

Tisza K á l m á n : Tisztelt ház! Engem a 
miniszter ur nyilatkozata megnyugtatna azon 
esetben, ha nem tudnám, hogy valahányszor ily 
szerződések kötésénél a legkisebb kétség férhetett 
ahhoz, a mi a mi előnyünkre van, az később min
dig ellenünk magyaráztatott , és oly jogaink, 
melyekhez kétséget engedtünk férni, mindig el
vesztek. De minthogy több százados tapaszta
lásra hivatkozhatom, hogy mindig igy volt ,* mint
hogy pénzverés említtetik: okvetetlenül szükséges, 
kifejezni, hogy Magyarország önálló és saját jelvé
nye alatti pénzveretési joga az eddigi törvények 

' értelmében fenmarad. Ha ez igy tétetik ki, semmi 
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veszély nem származhatik belőle, hanem csak tisz
tább a dolog. (Helyeslés a bal oldalon) 

Deák FerenCZ: A magyar királynak pénz-
veretési joga nem ezen XII-ik szakaszon alapul, s 
annak tárgya se lehet. Régi törvényeinktől kezdve 
egészen a legujabbig, s különösen az 1867. XII . t. 
ez. 66. szakaszában világosan ki van mondva: „ma
gában értetődvén, hogy a pénz verésére és kibocsá
tására nézve a magyar király fejedelmi jogai teljes 
épségükben fenmaradnak." Hogy ezen törvény tel
jesedésbe menjen, nem kérdjük a lajtántuliaktól; 
ha nem megy teljedésbe, a magunk minisztériumát 
vonjuk feleletre, mert ennek kötelessége ezen tör
vényt föntartani és életbe léptetni. A mit magunk 
hatalmával megtehetünk, minek mulasztásáért a 
magunk minisztériumát vonhatjuk feleletre, azt uj 
szerződésbe bele tennünk nem kell, mivel ezen 
jogunk kétségbe vonatalához a szerződő másik fél
nek legkevesebb joga sincs. Azt hiszem, hogy ezen 
eljárással csak gyöngitenők és nem erősitenők a 
fejedelem jogát. {Elénk helyeslés a középen) 

Halász B o l d i z s á r : Hazai törvényeinkben 
benne van, hogy a magyar hazának vannak jelvé
nyei, vannak jogai, van önállósága; hisz az is benne 
volt törvényeinkben, hogy a magyar királynak az 
osztrák császárral közös ügye nincs. (Fekiáltás 

jobbról: Az nincs benne .') Egyébiránt a mi illeti a 
törvény világos kifejezését, hogy a magyar pénzen 
magyar jelvények legyenek, annyival inkább 
szükségesnek látom ennek beigtatását, mert hiszen 
maga a pénzügyminiszter ur is azt monda , hogy 
megteszi az intézkedést- ha tehát megteszi az in
tézkedést : miért ne tegyük bele ? Sőt többet mon
dok : azt is szükségesnek tartom világos szavakkal 
kifejezni, hogy a magyar bányatermékeket, az ara
nyat, ezüstöt nem szabad rudakban kivinni az or
szágból, hanem itt kell pénzzé veretni. Nem látom 
okát, hogy miért ne lehetne ezt tisztán kifejezni. 

BÓnis S á m u e l : Ha itt nem pénzverésről 
volna épen szó, a váltópénzverésről, akkor igen ter
mészetesnek találnám, hogy a magyar király pénz-
veretési jogai itt helyet ne foglaljanak. De midőn 
pénzverésről van szó, nem látom fölöslegesnek, 
hogy belejöjjön a megemlités. Az 1848-iki törvé
nyekben is benne volt a magyar lobogó használata, 
s a kereskedelmi szerződésből a magyar lobogó ki
hagyatott. (Többen jobbról: Nem áll! Nem ma
radt ki!) 

Ivánka I m r e : T. ház ! Igen mélyen tisztelt 
előttem szóló képviselő ur arra hivatkozott, hogy 
meggyengitjük ezen törvényt, ha egy másikra hi
vatkozunk, mert hiszen mi fogjuk a törvény értel
mét magyarázni. •. 

Deák FerenCZ: Egyszóva l sem mondtam, 
hogy magyarázni fogjuk! 

Ivánka I m r e : . . . mi fogjuk felelőssé tenni 

a mi miniszterünketa törvény végrehajtásáért. (Zaj. 
Közbekiáltások: Nem ugy mondta!) Olyan nagy zaj 
van, hogy alig érti az ember egymás * szavát. En 
legalább igy hallottam: hogy, miután a XII- t. 
czikk 66. §-ának végszavai rendelkeznek, nem szük
séges ujabban rendelkezni, mert minisztériumunk-
nak meg lesz hagyva, hogy ahhoz tartsa magát, 
(2aj) és mi fogjuk felelősségre vonni a minisztert, 
ha a pénzverésről szóló törvényt nem teljesiti. Ez 
pedig, és az, hogy „atörvény végrehajtásátfogjuk 
követelni," — szerintem — értelmére mindegy. 
(Zaj.) Ha nem igy volt mondva, nem jól értettem. 
En különbséget teszek azon törvények és rendele
tek közt, melyeknek magyarázatát függetlenül, 
magunk tehetjük meg a magyar országgyűlésen, 
és azon törvények közt, melyeknek magyarázata 
nem egyedül tőlünk fog függeni. Epén e napokban 
volt alkalom erről meggyőződni. Itt az mondatott, 
hogy az államadóssági törvényt mi ugy magya-
gyarázzuk, hogy abban nincs solidaritás: méltóz
tassék már most elolvasni a bécsi reichsrath mind 
alsó, mind felső házának erre vonatkozó tárgyalá
sait : ott ugy magyarázzák, hogy van benne soli
daritás. Azért mi hijába fogjuk mondani, hogy 
nincs benne solidaritás, mert ennek magyarázata 
többé nem kizárólag tőlünk függ, hanem azoknak 
is van hozzászólásuk. Ennélfogva kérem, fogadjuk 
el t. barátom Pcdmaniczky Frigyes módositványát, 
hogy világos legyen a szöveg és félreértés ne tör
ténhessék. 

S o m o g y i LáSZlÓ: Ha a XII. t. ez. fentidé
zett 66-dik szakaszának tartalmára visszame
gyünk, hol az mondatik: „Ha pedig az igy meg
állapított intézkedések megváltoztatása vagy uj 
pénzrendszernek és pénzlábnak megállapítása utóbb 
szükségesnek vagy czélszerünek mutatkoznék, 
az a két minisztérium kölcsönös egyértésével s a 
két országgyűlés helybenhagyásával fog történni," 
s összeveszem a 12-dik czikk első részletével vagy
is úgynevezett rubrumával :ez t. i. az ausztriai érté
ket akarja szabályozni, azon 66-dik szakasz pedig 
épen ezen pénzértékre vonatkozik. A második be
kezdése pedig tisztán a pénz bizonyos nemeiről 
rendelkezik: mert már az 1867. XII . t. ez. 66-ik 
szakasza világosan kimondja, hogy a pénzverés 
kizárólag a fejedelem joga, törvénj^es joga a ma
gyar királynak. Ennélfogva nem is lehet azt más
képen érteni, csak a mit a törvény akar : hogy az 
ausztriai érték középérték marad, és üzleti pénzt, 
és pedig másikat is, verethet. Én nem értem, hogy 
ezt másképen lehessen magyarázni, a nélkül, ha 
csak nem akarjuk, hogy a lajtántuliak számára 
egy hátsó kapu ne maradjon fen, hogy kétségbe 
vonhassák a magyar királynak pénzverési fogát. 

Böszörményi László: T. ház! Deák Fe-
rencz képviselő ur méltóztatott hivatkozni régibb 
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törvényeinkre, de különösen az 1867. 12 .t. cz.-re 
is, miszerint ebben valóban benne is van és bizto
sítva is van a magyar királynak pénzveretési joga. 
Igaz, t. ház! csakhogy van egy törvényelv, mely 
minden törvény felett á l l : ez az , hogy : „ l e x pos 
terior derogat priori." Már maga az 1867. XII . t. 
ez. is sokban derogál a magyar király jogainak; 
pedig az a legutolsó kiegyezkedés, a mely szintén 
törvény akar lenni; tehát ez lesz a lex posterior. 
Mivel pedig ebben valósággal pénzverési joga fen-
tartatik, mivel a 10 krajezárosok specialiter meg
neveztetnek, a többi pénzverési jog pedig nem fe
jeztetik k i : én részemről legalább nem tudom ma
gamtól elhárítani azon aggodalmat, hogy ezt a tiz 
évre kötendő törvényt lex posteriornak fogják te
kinteni az illetők, és ebből azt fogják kivonni, hogy 
a magyar király nem verethet, csak 10 krajezáro-
sokat, még pedig oly mértékben, amilyen mérték
ben a bécsi pénzügyminiszter beleegyezik. Tehát 
ha már 10 krajezárosokra is igy korlátozva van a 
magyar király pénzverési joga és fen nem tartjuk 
azt többi részeiben is föltétlenül és átalában, azt 
merem állítani, sőt azt hiszem, hogy sok részben 
alaposan fogják azt mondhatni, hogy e későbbi 
törvény lerontja az előbbi törvény értelmét. Ezen 
aggodalom nem alap nélküli: mert mi itt mindezen 
törvények alkotásával épen a magyar királyság 
külön állását korlátozzuk és a magyar királyság
nak ő felsége többi országaival szorosabb viszonyba 
lépését szabályozzuk; és ezen átalános ezél mellett 
nagyon valószínű annak feltevése, hogy azt mond
j á k : „Hiszeu ti magatok ezt természetesnek talál
tátok, mikor Magyarország jogait magatok készen 
voltatok a birodalom irányában korlátozni; tehát e 
tekintetben is készek voltatok a magyar királynak e 
részbeli jogairól lemondani, mint a hogy már sok 
más jogairól is lemondtatok: mert ha ezt nem 
akartátok volna, itt is világosan fentartottátok 
volna a magyar király jogait." Méltóztatott úgyis 
mondani, hogy tökéletesen egyre megy : teljesíteni 
lehetne tehát a másik fél kivánatát, annál is in
kább, mivel én már hallottam Deák Ferencz kép
viselő úrtól, midőn az ellenfélnek aggodalma volt 
és a másik fél hite szerint nem ellenkezett a több
ség véleményétől, hogy oly esetekben engedett a 
kisebbség kivánatának: azért méltóztassanak de-
ferálni a kisebbség véleményének. (Helyeslés a 
bal oldalon) Pártolom Podmaniczky Frigyes módo-
sitványát. 

KurCZ G y ö r g y : T. ház! Valóban nem tu
dom, mikép támadhat valakinek aggodalma a tör
vényjavaslat ezen pontjára nézve, Itt két oldalú 
szerződésben intézkedés történt a végből, hogy 
nem teljes értékű apró pénznek verésével el ne 
áraszthassa az egyik fél a másikat. Következhetik-e 
kár a magyar tartományokra , ha az ausztriai 

tartományok túlságos mértékben vernek ily pénzt? 
Azt hiszem, igen. Következhetik-e kár Ő felsége 
többi országaira, ha mi használjuk ezen jogot túl
ságos mértékben? Azt hiszem, ez is igaz. Szükség 
tehát intézkedni, hogy az egyik fél a másiknak 
kárt ne okozhasson, és szükséges, hogy világosan 
kimondassák, hogy :ilyféle pénzt verhetsz, de csak 
bizonyos meghatározott mennyiségben. Ez által a 
mi pénzverési jogunk gyakorlata bizonyos fokig 
korlátozva van; de a másik félé is. Én tehát ebben 
semmi kárt nem látok, mert ez specificus intézke
dést foglal magában. 

S t o l l Kárloy : A mi pénzverdénk Körmö-
czön és Erdélyben ma is működnek; tény tehát az, 
hogy ezen perezben most is veretik itt pénz; tehát 
a régi jogot a tény fentaitja, s igy nincs egyéb 
hátra, mint hogy azon, a pénzügyminiszter ur által 
megígért és kilátásba helyzett, magyar körirattal 
és jelvénynyel ellátott pénzdarabok minél hama
rább forgalomba jöjjenek. 

E l n ö k : Méltóztatnak a 12-dikczikketeredeti 
szerkezetében elfogadni ? (Felkiáltások: Elfogadjuk !) 
El van fogadva (Búi felöl: Szavazzunk! Tehát 
méltóztassanak azok, kik a szerkezetet változatla
nul meg kívánják tartani, felkelni. (Megtörténik) A 
12-dik czikket a ház változatlanul elfogadja. 

Radics ÁkOS j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslat 13—21-dik czikkeit, melyek vitatkozás nélkül 
elfogadtatnak. Olvassa a22-diket) 

Várady Gábor: T. képviselőház! Ha az ál
talunk ezen törvényjavaslat több pontjára nézve 
előterjesztett módositások a t. képviselőház által 
elfogadtattak volna, sokkal több okunk lenne ezen 
utolsó czikk szerkezetében megnyugodni: mert 
kétségtelen, hogy ha ezen vám- és kereskedelmi 
szövetség üdvös és előnyös volna, akkor kívánatos 
lenne, hogy az minél hosszabb időre köttessék meg; 
mig megfordítva, ha attól lehet tartani, hogy bizo
nyos tekintetben egyik vagy másik szerződő fél 
részére károkkal lesz összekötve, akkor minél rövi
debb időre szükség azt megkötni, már csak azért 
is, hogy károk és hátrányok merülvén fel a szerződ-
dés tartama alatt, mindkét félnek szabadsága legyen 
a szerződés megváltoztatására. 

Erezte ezen felfogás helyességet a birodalmi 
tanács is, mert az eredetileg tervezett törvényja
vaslat helyett egy más szerkezetet hozott javaslatba, 
mely itt már fel van véve. 

Azonban engem ezen szerkezet sem elégít k i : 
nem csak azért, mert sok oldalú értelmezést meg-
engedő kifejezések vannak benne; de azért sem, 
mert ezen uj szerkezet által mindkét törvényhozás 
az öt év leforgása után nagyon kényelmetlen hely
zetbe fog jutni. Szükségtelen' fölolvasnom ezen 
második alineát, mert a t. ház ismeri. Csupán azon 
kifejezést vagyok bátor megemlíteni, hogy „ a 
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szerződési idő elteltével mindenik félnek szabadsá
gában áll, alkudozásokat indítványozni, mely al
kudozásokat a másik fél vissza nem utasíthat. 
Ha ez utón az egyesség 6 hónap alatt el nem ér
hető, mindkét fél szabadságában áll egy évi fel
mondással élni. Ez esetben a szerződés megujitása 
iránti egyezkedés haladék nélkül megkezdendő." 

T. képviselőház! Ezen intézkedés czélra nem 
vezet. Ha előnyös lesz azon szerződés, melyet kötni 
fogunk, hazánkra, vagy mindkét fél részére : két
ségtelen, hogy meghosszabbittatik az öt év lefor
gása u tán; ha pedig hátrányos lesz egyik vagy 
másik fél részére — és itt a másik fél, tehát az örö
kös tartományok szempontjából is szólok — miért 
kössük meg a két törvényhozás kezét e tekintetben ? 

És itt még egyet vagyok bátor megemlíteni 
ezen nem correct szerkezetre nézve. Az mondatik 
az első alineában : „A felmondás mindenkor csak a 
9-ik év végén történhetik meg, s ez esetben a szer
ződés megujitása iránti egyezkedés hasonló utón 
haladék nélkül megkezdendő." Nem correct ezen 
kifejezés, mert az „év vége" az utolsó nap. Nagyon 
meg van tehát kötve a törvényhozás intézkedési 
joga e tekintetben. E kifejezés helyett minden esetre 
azt kellene tenni: „a 9 ik év folytában." 

Bátor leszek a t. képviselőháznak ezen czikk 
helyett a következő módositványt hozni javaslatba: 
„A vám- és kereskedelmi szövetség a legfelsőbb 
szentesítés napjától számítandó öt évi időre kötte
tik ; a fenebbi czikkben foglalt megállapodások 
csak ez időtől fogva érvényesek; a felmondás 
csak minden negyedik évben történhetik; ha azon
ban a szerződés a negyedik év végén fel nem mon
datik, az a további öt évre, és igy 5 évről 5 évre 
folyton fenállónak ismertetik el, mely után újból 
megkötendő." 

Ismételve ajánlom a t. képviselőház figyelmébe. 
(Maradjon! Szavazzunk! Helyeslés a bal oldalon.) 

Mihályi Péter jegyző (fölolvassa Váraty 
Gábor raódositványát.) 

Nyáry P á l : T. ház! Nem akarom mindazon 
érveket ismételni, melyeket t. barátom módosit-
ványa indokolására felhozott; csak arra figyelmez
tetem a t. képviselőházat, hogy nincs köztünk senki, 
a ki el nem ismerné azon végtelen különbséget, 
mely köztünk és ő felsége többi országai között 
közgazdasági tekintetben van. Ha valami ezen tör
vényjavaslatban jó, ugy jó azon kikötés, hogy bi
zonyos próbaévek köttetnek ki, a mely évek alatt 
meggyőződhetünk arról, vajon lehető-e ezen szö
vetség folytatása köztünk és őköztük a nélkül, 
hogy megsemmisítsük magunkat. Ez igen helyes; 
és én kivántam volna, ha még rövidebb lett volna 
a próbaéveknek száma, valamint, ha a tapasztalás 
be fogja bizonyítani, hogy az reánk nézve hasznos, 
én épen az ellenkezőt akarnám, t. i. hogy ne 10 

évről 10 évre intézkedjünk; hanem minél hosszabb 
időre. Utoljára tán elérhetjük azt is, hogy nem is 
kell többé szerződnünk, hanem a szabad kereskedés 
elve itt is, ott is elfogadtatván, sehol se lesznek 
vámok, a midőn ezen vámszerződés magától meg
szűnik. De most, kérem, ezen próbaévek igen szüksé
gesek. Én nem is gondolom azt, ha tapasztalni fog
juk, hogy azon állapotból, raelyjelenleg létezik, nem 
tudunk kimenekülni, t. i. ha tapasztaljuk akkor is, 
hogy a másik fél jövedelmei emelkedőben, a mi
eink pedig mindig leszállóban lesznek, mint jelenleg: 
én nem gondolom, hogy a nemzet előtt indokolhat
ni fognók abbeli eljárásunkat, hogy mi mégis fen-
tartunk oly szövetséget, mely Magyarország anya
gi lételének annyira káros. 

Tehát én pártolom t. barátom Várady Grábor 
módositványát (H lyeslés a bal old/Ion.) 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
Tisztelt ház! Én az előttem szólók érveinek tag-
lalgatásába nem bocsátkozom. Igen sokat lehet 
ipar- és kereskedelmi viszonyokban az állandósság 
érdekéről és fontosságáról szólani; igen sokat lehet 
arról az oldalról felhozni, melyről az előttem szólott 
képviselő urak szólottak; hanem én ugy fogom 
fel a dolgot, hogy ezen, a kormány által most már 
végleges elfogadás alá terjesztett szerkezet, és a t. 
képviselő ur által indítványozott módositvány 
csak egy dologra nézve mutat fel különbséget: 
és ez az idő. a tartam. A t. képviselő ur t. i. öt 
évre kívánja a szerződést megírjittatni. Már, kérem, 
a jelenleg beadott szerkezet nem vágja annak út
ját, hogy igy történhessék, ha azt a két törvény
hozás és különösen Magyarország alkalmasnak 
fogja látni: miért ? Mert az mondatik, hogy a 7-ik 
évben, tehát 6 és l/2 évben, midőn a szerződés meg
ujitása indítványba hozatik, akkor uj egyezmény 
fog köttetni. Ez uj egyezmény tehát, mint az az 
egyik pontban, a 12-ik pontban t. i. be van vonva, 
ha akkor szükség lesz, megtehető, hogy öt évről 
öt évre köttessék. E tekintetben tehát eltérés a 
kormány és a t. képviselő ur által beadott szerke
zet közt nem létezik, és ez nem praejudicál e 
tekintetben semmit. Ha akkor a törvényhozás 
ugy fogja jónak látni, hogy 5 évre legyen meg-
állapitandó, meg fogja tenni, ha pedig nem, fen 
fogja tartani a jelenlegit, hogy t. i. tiz évről tiz 
évre ujit assék meg. I gy volt eredetileg. Annál
fogva tanácslom, hogy a szerkezetet méltóztassa
nak megtartani. (Maradjon!) 

E l t lÖk : Ennélfogva marad a szerkezet. 
[Tőiben a bal oldalon: Szavazzunk!) Méltóztassa
nak tehát azok, kik a szerkezetet meg kívánják 
tartani, fölállani. (Megtörténik.) A22- ikczikk meg
marad. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Tisztelt 
ház! Azon kérést vagyok bátor a t. házhoz in-



CXCIV. ORSZÁGOS ÜLÉS (Decz. 19. 1867.) 253 

tézni, méltóztassanak azon törvényjavaslatot, mely 
az adóknak és közterheknek a jövő év első hó
napjaira való megszavazását illeti, s mely iránt az 
állandó pénzügyi bizottság már beadta jelentését, 
mely ki is van nyomatva és szétosztva, minél 
előbb napirendre kitűzni. (H lyeslés. Közbeszólások: 
Holnap!) 

Tisza K á m á n : Én is óhajtom, hogy mentül 
előbb tárgyaltassék e törvényjavaslat; de ezen 
pénzügyi bizottság most működött először, most 
teszi első jelentését, és én nem óhajtom, sőt nem is 
tudnék belenyugodni, hogy most oly praeeedenst 
alkossunk, melynélfogva annak, a mi egyszer a 
pénzügyi bizottság előtt megfordult, az osztá
lyokhoz mennie ne kelljen: mert azt gondolom, 
hogy ezen bizottság megválasztásánál a czél nem 
az volt, hogy az osztályok működése ez által meg-
gátoltassék. (Helyeslés.) Én tehát azt óhajtanám 
— az ülésnek úgyis mindjárt vége lesz — hogy 
a jelentés rögtön tétessék át az osztályokhoz, ezek 
még ma elvégezhetik a tárgyalást, sőt maga a 
központi bizottság is ma befejezheti tárgyalását. 
Ha a tisztelt ház beleegyez, arra kérném tehát az 
elnök urat, méltóztatnék kimondani , hogy e je
lentés az osztályokhoz utasittatik, ezek rögtön 
vegyék tárgyalás alá, a központi bizottság még ma 
délután készítse el jelentését, és ezt a ház, legkésőbb 
holnapután, vegye tárgyalás alá. A holnapi ülésre 
pedig1, minthogy a többi tárgyak egyike már az 
osztályok előtt volt, ezt lehetne kitűzni. 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : Nem kívá
nok észrevételt tenni minden egyes felhozott állítá
sára, az előttem szóló t. képviselő urnák, mert ha 
méltóztatnak parancsolni, az osztályokhoz is utasit-
tathatik a törvényjavaslat, és ezek bizonyára gyor
san bevégezhetik e tárgyat ; de észrevételt kivánok 
tenni arra, hogy Debreczen városa érdemes kép
viselője azt mondotta, hogy minden ily bizottsági 
jelentésnek előbb szükségkép az osztályokhoz kell 
áttétetni. Ez ellen előleges esetünk van. Hivat
kozom a 67-es bizottság jelentésére, mely ugyan
csak fontos tárgy volt, s még sem ment az osztá
lyokhoz. (Zaj.) Ezt kívántam megjegyezni, nehogy 
az osztályokhoz való utasítás állandó szabályul 
tekintessék. 

Tisza K á l m á n : Én a magam szavát legjob
ban magyarázhatom meg. (Halljuk!) Nem azt 
mondtam, hogy soha sem lehet ily eset, hanem 
mivel e bizottság most működik először, óhajta

nám — nehogy praeeedenst alkossuuk — hogy 
menjen a tárgy az osztályokhoz. 

Lónyay Menyhért pénügyminiszter: 
Nincs semmi kifogásom. 

TÍSZa K á m á n : Egyébiránt a XII . törvény-
czikk az osztályokon keresztül ment. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
A 67-es bizottság jelentéséről szólottam. 

Elnök : Három tárgy van már kijelölve, 
melyeknek kinyomatása nem csak megtörtént, ha
nem a t. képviselő urak közt ki is osztattak. 

Egyik az, melyet Lónyay pénzügyminiszter 
ur emlit, t. i. a pénzügyi bizottság jelentése. Erre 
nézve ugy vettem észre, a t. ház azt kívánja, hogy 
holnap vétessék tárgyalás alá.(II%e.sfós.)Méltóztatik 
a t. ház beleegyezni, hogy az osztályok rögtön tár
gyalják ? (Igenis ! Most!) Ennélfogva az osztályok
nál fogják tárgyalni. Azt hiszem, be is fogják 
fejezni rövid idő alatt ; s ezen feltevés mellett az 
osztályok előadóit kérem, méltóztassanak esti 7 
órakor az elnöki szobában megjelenni. (Helyeslés.) 
így tehát a tárgyalási napot szombatra lehetne 
kitűzni? (Fölkáltusok: Holnap! Zaj.) Ugy látom, 
a többség ugy kivánja, hogy már holnap tárgyal
tassék. (Helyeslés.) 

A másik tárgy, melynek tárg3^alására ha
tárnapot keil kitűzni, az izraeliták egyenjogúsága 
iránt készült törvényjavaslat. Ezt a központi 
bizottság tárgyalta, és működését be is végezte. 
Én a t. ház jóváhagyását remélve, a bizottsági 
jelentést kinyomattam s a t. tagok közt ki is osa-
tattam. Erre nézve is tárgyalási napot kell kitűzni. 
(Felkiáltások: Holnap!) Tehát ez is holnap vétetik 
tárgyalás alá. 

Még egy tárgyra szükséges napirendet ki
tűzni : s ez Bónis Sámuel t. képviselő urnák hatá
rozati javaslata a határőrvidékekre nézve. (Fölki
áltások: Holnap! Hé!fon!) Ez tehát hétfőn fog 
napi rendre kerülni. 

Somossy IgnáCZ : Bátor vagyok az elnök
ség figyelmét fölhívni, méltóztassék napot kitűzni 
arra is, midőn a ma elfogadott törvényjavaslat 
végleg meg fog szavaztatni. 

E l n ö k l Szándokomban volt , mielőtt az 
ülést eloszlatnám, kijelenteni, hogy a vám- és 
kereskedelmi szerződés végső megszavazása hol
napután fog történni. 

Több tárgy nem lévén, az ülést eloszlatom. 

Az ülés végződik d. u. 1 V4 órakor. 




