
Bármikép fogadták  legyen is egyesek a szesz-
adóról szóló törvényt, tény az, hogy az e d d i g 
s z o k á s b a n v o l t k i s ü s t ö k k e l v a l ó fő-
z é s e l t ö r ü l t e t e t t . 

Adómentes pálinkafőzést  engedélyez azonban 
az 1878. XXIV. t. c. 2. §-a, mely a következőleg 
hangzik : 

„Azoknak, kik a szeszes folyadékokkal  sem 
kicsinyben, sem nagyban nem kereskednek, meg-
engedtetik, hogy öntermesztette anyagokból önma-
guk és velők egy kenyéren levő háznépük vagy 
cselédeik részére évenkint (az évet szeptember 1-
től augusztus végéig számítva) legfeljebb  50 fokú 
(a százfoku  szeszmérő szerint) pálinkát, t hekto-
litert meg nem haladó mennyiségben adómentesen 
főzhessenek.  Ha lisztes anyagok fordíttatnak  az 
adómentes pálinkafőzésre,  arra 2 hektoliternél na-
gyobb űrtartalmú főzőüstöket  használni nem szabad" 

Látni való tehát, hogy az uj szeszadótörvény 
a speciális, szükkörü érdekek mellőzésével orszá-
gos kedvezményt nyújt a népnek. Oly kedvezményt, 
mely a saját használatára szükséges szesz főzését 
egészen adómentesen engedi meg. 

Ha már most tekintetbe vesszük, hogy egy 
régi véka után 5 kupa pálinka nyererett a kis üs-
tön : egy hliter körülbelől 4 régi köbölnek fel. 
Ezen hektoliter főzése  ingyen engedélyeztetik. Te-
kintve pedig azon földterületeket,  melyekkel ná-
lunk a kisebb gazdák rendelkeznek, az 1 hliter 
főzéséhez  megkívántató 4 köböl rozs oly mennyi-
séget tesz háztartásában, melynél többet a maga 
megszorítása nélkül szeszfőzésre  semmiesetre fel  nem 
használhat. Ugyanezen jogért pedig 2 frtot  kellett 
fizetnie  mind ez ideig. 

Az uj szeszadó törvénybe azon 1878. XVI. t: 
c. 16. §-a, mely a székelyföldre  nézve megadta a 
kis üsttel való főzés  kedvezményét, csupán méltá-
nyosság szempontjából sem vétethetett fel.  Ugyanis 
az 1870-ik megyerendezési törvény keletkeztével a 
s z á s z - , m a g y a r - és s z é k e l y f ö l d  történeti 
területei eltörültettek. Ugyanekkor a régi közsé-
gek számtalan oly megyébe osztattak be, melyek 
a székelyföldre  nézve fennállott  kedvezményben 
soha nem részesültek. Ha már most ugyanegy ha-
tóság alatt álló egyik község részesül a kedvez-
ményben s a másik nem : méltán kérdhetjük a jó-
zan gondolkozású székely néptől : igazságosnak 
találhatná-e azt? Összeférne-e  ezen intézkedés a 
székely nép méltányossági érzetével ? 

Bizonyára nem. 
Tegyük fel  továbbá, hogy ha ezek a közsé-

gek a székelyföld  kedvezményébe felvétetnének  : 
ugyanekkor a székelyföldön  alakitott megyékhez 
nem csatolt részek nem méltán zugolódhatnának-e, 
hogy tőlük elszakított testvérei csupán azért, mert 
székelyek, akkor részesülnek kedvezményben, mi-
kor ugyanaz tőlük megvonatik. 

Cikkiró oly szerencsés volt, hogy vele közölve 
lett ez ügyben szóló miniszteri leirat. Ezen leirat 
a már idézett 1878. XXIV. t. c. 2. §-ára nézve 
kedvező kilátásba helyezi, hogy az abban adott 
kedvezmény a kis üstökre nézve annak idejében 
legfelsőbb  helyen megfontolás  alá fog  vétetni. 
Ugyancsak e tárgyban birjuk a miniszter ur ke-
gyes igéretét arra nézve, hogy a most netalán bé-
kétlenkedők javára minden lehetőt el fog  követni. 

Addig is szolgáljon ez megnyugtatásul. 
—n. 

„Furcsa valaminek" nevezi a „görget" szót 
cikkiró. 

Önnek megengedem, hogy nagyon sok min-
den lehet „furcsa"  s azt is megengedem, hogy sok 
minden lehet „valami" is ; de már ha nyelvészke-
dünk, akkor tudnunk kell, hogy az a „görget" még 
sem valami furcsa  dolog, hanem csak egy szerény 
hangváltoztatás (d, g) a hangutánzó dörget igéből. 

Hogy Csiknak némely falujában  a „tilót" „vág-
tatónak" nevezik, az sem lesz egy cseppet is „ne-
vetséges" értelmes nyelvész előtt, ha a v á g ige-
tőből v á g t a t ó szenvedő értelmű igét s annak 
azon jelentését vesszük számba ; mert a v á g ma-
gyar igetőből alkotott „vágtató" sokkal kifejezőbb, 
mint a t i 1 szláv gyökből alkotott „tiló", vagy 
más t i 1 gyökü magyar szavak. 

Hogy a csikiak a körtét „vackornak" nevezik 
s hogy e miatt egykor „egy nagyszerű perlekedés 
lett" a háromszéki és csiki atyafi  közt, az elég nagy 
baj volna, különösen az a nagyszerű perlekedés ; 
de igazában olyan sületlen beszéd, melyet nem 
kell rektifikálni.  A csiki ember ép ugy meg tudja 
különböztetni a „vackort" a körtétől, mint cikkiró 
maga nem tudja. 

A „göndör" (gödör helyett) nem csiki tájszó-
lás, tisztelt nyelvész barátom, hanem a megállapí-
tott tájszólási lexikonok szerint palóc. 

Igy bizonyította be hát t. cikkiró ur a csiki-
ak góbéságát. Nem tudom már most ki a góbé: a 
csikiak-e, kik nem ugy beszélnek, mint cikkiró ál-
modta, vagy cikkiró, a ki olyan góbéságokat be-
szél ? Akármiként legyen, mégis jó, ha előbb egy 
cseppet okoskodik az ember, mielőtt nyelvészkedő 
tollat venne kezébe; mert a nyelvészkedés sem 
olyan profán  tudomány, melyhez mindenki érthet-
ne, a ki magyarul megtanult — az édes anyjától. 
Kérjük egyébiránt cikkiró urat, hogy nyelvészke-
dő tanácsait ne pazarolja a szegény csíkiakra s 
hogy máskor élhetetlenkedéseihez szedjen máshon-
nan holmi „apróságokat" — ne Csíkból. 

T. Nagy Imre. 

Kossuth levele Helty Ignáchoz. 
Kossuth Lajos egy terjedelmes levelet intézett 

Helfy  Ignáchoz, mely a függetlenségi  párt közlö-
nyeiben jelent meg, melyet egy másik levél is fog 
követni. Azon nagy tiszteletnél fogva,  melyet Kos-
suth iránt érzünk, bár térünk nem engedi meg, 
hogy azt egész terjedelmében közöljük, hozzuk ab-
ból az alábbi részt mutatványul. 

Belügyeink után áttér külviszonyaink fejtege-
tésére, nevezetesen Bosznia okkupációja. 

Hát csakugyan megtörtént — mondja Kos-
suth. — Gróf  Andrássy belesiklott Boszniába. 

Bosznia megszállásának eszméje nem a berlini 
kongresszuson született. Régi dolog. Rég óta tar-
tunk tőle. Én már több mint egy év előtt megmon-
dottam, hogy ide fog  gr. Andrássy politikája ki-
lyukadni. S bizony nemcsak én magam tartottam 
tőle. Az egész magyar nemzet tartott tőle. A meg-
szállás lide'-rce ott lebegett a légben, a bonyodal-
mak kezdete óta. A magyar nemzet látta, s párt-
különbség nélkül tiltakozott ellene, sajtóban, nép-
gyűléseken, országgyüléfen,  még a delegátióban 
is. Még a 60 milliós hitel megszavazásánál is tilta-
kozás történt ellene, még az osztrák delegációban 
is. Sőt ott még határozottabban, mint a magyar-
ban. A magyar delegátus ember, átkozottan udva-
rias ember. Udvari ember „quand mérne". De az-
ért még ez is tiltakozott ellene. Még a Falk Mik-
sa-féle  emberek is. 

Hát biz ez nem kongresszus eszme. Hanem 
bécsi kabinet eszme. Még pedig jó régi. Ott volt 
ez ama biztatásokban, melyeket az a Bismarck her-
ceg, a kihez „gr. Andrássy minden kérdésben for-
dulni szokott" annyiszor hangoztatott, mióta a Habs-
burg házat Német- és Olaszországból kiutasította. 
Az ő rég ismert szava az, hogy Osterreich Ost-
reich, .menjen a keletre kárpótlásért. Ott volt ez 
az eszme azon „három császári szövetség" alaku-
lásának históriájában, mely megásta azt a bizonyos 
vermet, melybe gróf  Andrássy (im russichen Bun-
de der dritte) bele ugrott. Sőt ez eszme egyike 
volt azon csillámoknak, melyek a bécsi udvar sze 
me előtt a végett csillogtattak, hogy a panszláv-
orosz hadjárat útjába akadályokat ne gördítsen. 
Én is, mások is nagyon sokszor figyelmeztettünk 
azon extra parlamentaris befolyásokra,  melyek Bosz-
nia felé  terelnek. S hogy nem könyv nélkül be-
széltünk, bizonyságot szolgáltatott reá az uralkodó 
háznak azon nagy befolyású  (mert „par excellence") 
katona tagja, a ki tartózkodás nélkül rég mondo-
gatta, hogy Boszniába be kell mennünk, mert ha 
mi nem megyünk, be megyen más. 

(Pedig épen az volt volna a józan politika, 
hogy mi se menjünk, más se mehessen.) 

Sőt többet mondok : aligha nincs igazuk azok-
nak, a kik tudni vélik, hogy Bosznia már ott sze-
repelt gróf  Andrássynak külügyminiszterré avatásá-
nál is. Azért kellett Beust bárónak félre  állani, 
mert igy látták a dolgot, hogy az a bosnyák fa 
olyan fa.  melybe csak egy különben népszerű ma-
gyar miniszter fejszéjével  lesz tanácsos belevágni. 

Akár mint legyen is ez ; annyi bizonyos, hogy 
a bosnyák megszállás eszméje nem kongresszus 
eszme. Bécsi kabinet eszme. Még pedig régi. 

És most azt mondják: „Meg kell szállnunk 
Boszniát, mert megbízást kaptunk Európától". 

„Már mire való ez a hyperissis ? Miként gon-
dolhatják olyannak a világot, ha ezen a nagyon 
ritka szitán át nem lát ? A ki csak valaha egy zöld 
asztalnál ült, tudja, hogy ha valaki igen szeretne 
egy bizonyos megbízást kapni, nem maga hozza 
magát indítványba, hanem megkér egy „pajtást", 
hogy hozza őt indítványba s nyújtson-neki alkal-
mat kinyilatkoztatni, hogy engedve a közkívánat-
nak, meghozza az áldozatot. 

Ilyen „pajtás" volt Salísbury őrgróf  Berlinben. 
Miért is ne volt volna ? Hiszen ?z a dicsősége meg 
van Andrássynak,  hogy öt senki sem tartja veszé-
lyesnek. Bizony senki. Legkevésbé Anglia. 

Még egy másik port is szórnak a világ sze-
mébe. Azt mondják nem lehet senkinek a megszál-
lás ellen kifogása,  hiszen maga a török is bele-
egyezett, mert érdekében van, hogy számára (?) 
Filippovics táborszernagy eendet csináljon Bosz-
niában. 

Szegény török ! Az bizony San-Stefanóba  is 
beleegyezett. Persze csupa jószántából. Of  couvre. 
Hanem itt Boszniánál mégis annyira nem tetszett 
neki az osztrák szivesség, hogy a kongressus elnöke 
még irgalmatlanul meg is szidta miatta. S azzal a 
megegyezéssel még ma is csak ott vannak Bécs-
ben, hogy a török feltételeket  szab ; gr. Andrássy 
meg azoknak még csak tárgyalásába sem akar bo-
csátkozni. „Jobb ha nem akadékoskodtok, mert 
tetszik nem tetszik, mi marschirozzunk. A diplo-
matia stylus ezt igy nevezi: „végrehajtja Európa 
megbízását." Ilyen az a beleegyezés. „Add ide az 
erszényedet, különben le is ütlek, és el is veszem." 
Karatheodory pasa ilyen magyarázatát adá a bele-
egyezésnek : a szakács ha azt kérdi a csibéktől sül-
ve vagy főve  kívánnak-e feltálaltaim  ? Élni szeret-
nénk ! rebegek a csibék. Nem az a kérdés, mondja 
a szakács. 

Talán nem volt felesleges,  ezt a kétféle  port 
kissé kitörölgetni szemeinkből. De van még har-
madik por : a megszállás célja. 

A keleti kérdésnél gyakran voltam azon hely-
zetben, miszerint nézeteimről pártkülönbség nélkül 
el lett ismerve, hogy hiven tolmácsoltam nemze-
tünk érzelmeit. De ezen elismeréssel soha sem let-
tem nagyobb közegyetértéssel megtisztelve, mint 

mikor azt mondottam, hogy mi nem csak nem va-
gyunk a szomszédunkbani szláv népek nemzeti 
szabadságának ellenségei, de sőt testvéries érzet-
tel fognánk  őket üdvözölni a szabad nemzetek ke-
rek asztalánál. Mi a panszlavismusnak vagyunk 
ellenségei, mert ez az ö szabadságuknak is, a mi 
nemzeti létünknek is ellensége. 

Most a mit praxisban nem tettek, ezt a szent 
igazságot theoriábrin a kormánykörök is hangoz-
tatják ; de hangoztatják a végett, hogy annak ko-
sarából az ámitás porát szórhassák a nemzet sze-
mébe, nehogy a foglalás  céljaiba belelásson. 

Olvasta ön a miniszterelnök debreceni beszé-
dét : „Bosznia a panszlavismus fészke,  hát megkel-
lett szállni, nehogy a panszlavismus forrasztó  ke-
mencéjévé legyen." 

Hiszen igaz, pánszláv fészek  Bosznia, mint 
Prága és Turóc-Szent Márton is és et cetera is az. 
— Ezeket nem most szállja meg a bécsi udvar. 
Századok óta birja ; mégis pánszláv fészkek. 

De a panszlavismus forrasztó  kemencéje nem 
Boszna-Szerai, nem Prága, nem Turóc-Szent-Már-
ton stb, hanem Moszkva, Szentpétervár. 

Mi a panszlavismus ? Az orosz befolyás  ,a 
szláv népekre. E nélkül panszlavismus, nem hogy 
tényleg létezhetnék, de még csak eszmeileg sem 
létezhetik. 

Az orosz a panszlavismus. 
A panszlavismust csak a Visztula partján le-

het megtörni. Csak azáltal lehet megtörni, ha Len-
gyelország helyreállításával az orosz hatalom Eu-
rópa szabadságának ártalmatlan arányokra leszál-
littatik. Más lehetség nincs. 

De a lezajlott bonyodalmaknál nem az orosz 
támadtatott meg, hanem ö támadott s pedig táma-
dott a nyíltan kitűzött pánszláv zászlóval kezében; 
támadott oly világos szándokkal, hogy befolyási 
spheráját a szláv népeknél s vele a panszlavismus 
terét kitágítsa. Mert az orosz befolyás  a panszla-
vismus. 

Ezért mondottam mindig : ne engedjétek, hogy 
az orosz a kitűzött pánszláv zászlót -győzelmi nim-
bussal vegye körül; mert az orosz befolyás  s vele 
a panszlavismus villanya abból a győzelmi nimbus-
ból fog  szétsugárzani az előttünk, mögöttünk, körül-
tünk, közöttünk lakó szláv népekre; amott az Aegei 
tengerig, imitt Prágáig. 

De ők megengedték s elmentek Berlinbe azon 
bölcs gondolattal, hogy majd a háború materiatis 
eredményeinek korlátozásával kérlelik meg az orosz 
befolyás  kiterjedésének pánszláv veszélyét. 

A soproni Nagy Pál gyerköcéjét juttatták 
eszembe, a ki rostát vett elé, liogy a vihar szelét 
felfogja,  gyüszüért szaladt, hogy a dagadó tenger-
árt kimeringesse, czöveket vert a földbe,  hogy for-
gását megállítsa. 

Kijelölték Bulgária határait — kizárták ezál-
tal az orosz befolyást  s vele a panszlavismus villa-
nyát a kijelölt határon tul lakó szlávok közül ? 

Kikunyorálták  az orosztól, hogy kilenc hó múl-
va kitakarodjék Bulgáriából. Miért ne tenné ? még 
ha kimegyen is ott marad ; ha nem lesz is ott, még-
is ott lesz, mert ott lesz a győzelmi nimbus, mely 
Bulgáriát megcsinálta ; és lesz a megnövekedni 
engedett orosz hatalomba vetett további remény. 

És berukkolnak Boszniába. Kizárják ezzel az 
orosz befolyást  s vele a panszlavismust ? Sőt még-
ha ott nem lett volna is, beinvitálják; élesztik tü-
zét az osztrák és magyar elleni gyűlölet felszitásá-
val. Az orosz győzelmek nimbusa Boszniát pán-
szláv fészekké  tette.. De az osztrák-magyar okku-
páció ebből a fészekből  egygyel,többet csinál azok-
ból a puskaporos hordókból, melyet már Bosznia 
nélkül is — Isten látja lelkemet — elég sűrűn le 
vannak rakva Sziszektől Prágáig arra, hogy a ki-
kerülhetlen összeütközés alkalmával a hatalomban 
nőni engedett orosz, hazánkat, Ausztriát, de leg-
végzelmesebbén az osztrák dynasztiát légberepit-
hesse. 

A tárgyat majd még bővebben megbeszéljük. 
Most csak arra akarok utalni, hogy a jövő ország-
gyűlésnek lényeges feladatai  közé fog  tartozni: 
számot kérni á felöl,  hogy miként tartattak meg a 
60 millió hitelnyitás kikötései, és gonddal lenni 
arra, hogy a bosnyák okkupációból annexio ne kö-
vetkezzék. 

Az elsőre gondolni sem lehet, ha a Tisza-párt 
többségben marad. Az annexiót most ebből a kör-
ből is repudiálják, a mint Jókainak most érkezett 
beszédéből látom. — De hiszen repudiálták ők a 
megszállást is. Most pedig egekig magasztalják. 
Ezek az urak már megszoktattak ahhoz, mást be-
szélnek, Ígérnek a nép előtt, s irnak a lapokban 
és mást szavaznak az országgyűlésen. Van nekik 
egy csodálatos metamorphosisokat művelő argu 
mentumok: „baj volna Tiszát megbuktatni — a 
körülmények megváltoztattak, az okos ember a kö 
rülményektől kér tanácsot; — bele kell nyugodni 
a tényekbe, muszáj". 

Hát nekem ugy látszik, hogy ez a bosnyák 
okkupáció is elég arra, miszerint a közjogi ellen-
zék hívei ne maradjanak semlegesek a kormány-
párt s az-egyesült ellenzék közt, ha és mikor csak 
e kettő közt van választásuk. 

* 
* # 

De én azt gondolom: hogy ezen esetnek 
alig kellene előfordulni;  legalább igen ritkán. — 
A közjogi ellenzék most egészen más helyzetben 
van, mint volt a mult választásoknál. — Akkor 
sokan csatlakoztak a közösügyes párthoz, remény, 
kecsegtetések, s a kilátásba helyezett „javítás" fe-
jében. Most a remények elenyésztek: javítás he-


