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CCXXI. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. april 29-dikén 

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

Tárgyai : A főrendek üzenik, hogy a gödöllői uradalomra, a törvények kihirdetésére, az ipar- és kereskedelmi kamarákra, 
végre az eddigi adóazedés meghosszabbítására vonatkozó törvényjavaslatokat elfogadták. Vnkovics Sebő és Kossuth Lajos lemondása 
bejelentetik. Manojiovies Emil szabndságideje meghoeszabbiítatik. Kérvények bemutatása. Simonyi Ernő igazoltatik. Somossy 
Ignácz a pápai seregbe való toborzás iránt interpellálja a kormányt, mire ez felel. A szentesitett törvényczikkek a törvények kihirde
téséről, a gödöllői uradalomról s az eddigi adészedés meghosszabbitásáról kihirdettetnek. A koraaány felel Keglevich Béla gr. inter-
pellatiójára a dohányiigyben. 

A kormány részéről jelen vannak : Andrássy 
Gyula gr., Eötvös József 5., Festetics György gr., Go-
rove István, Lónyay Mcnyhéit, Mikó Imre gr., Wenck-
heirn, Béla b. 

Az ülés kezdődik d. c lli/t órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Horváth Lajos jegyző űr fogja ve
zetni; a szólani kivánók neveitRadicsÁkos jegyző" 
úr jegyzi. A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesít
tetni. 

Horváth LajOS jegJZÖ (olvassa az april 
21-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 

Elnök: A jegyzőkönyv hitelesítve van. 
Ráday Gredeon gr., amélt. főrendek jegyzője, 

a mélt. főrendektől Üzenetet hozott át. 
Ifj. Ráday Gedeon gr. főrendi jegyző: 

Mélt. elnök, mélyen t. ház! A magyar országgyű
lés felsőháza f. hó 27-én tartott ülésében a képvi
selőház részéről átküldött, a gödöllői uradalom 
megvételéről és a koronái javak állományába le
endő sorozásáról, továbbá a törvények kihirdeté
séről, nem különben az ipar- és kereskedelmi ka
marákról, végre a f. évi május elsejétől ugyanezen 
év június hó 30-káig terjedő közterhekről szóló 
törvényjavaslatokat tárgyalás alá vévén, azokat a 
közlött szerkezetben elfogadta. Van szerencsém 
ezen határozatokról szóló jegyzőkönyvi kivonatot 
bemutatni. 

Horváth Lajos jegyző folvass a a főrendi 
ház jegyzőkönyvi kivonatát.) 

E l n ö k : Örvendetes tudomásul vétetik. 
Bács megye központi bizottsága jelenti, hogy 

a bácsi választó kerület részéről képviselőnek elvá- | 

lasztott Vukovics Sebő a képviselői állást el nem 
fogadta. Bács megye központi bizottsága uj válasz
tás eszközlésére fog fölszólittatni. 

A Pécs városa részéről országgyűlési képvi
selőnek megválasztott Kossuth Lajos úr hozzám. 
intézett levélben értesít, hogy a képviselői állást el 
nem fogadja, egyszersmind pedig uj választás iránt 
intézkedéseket kér tétetni. 

Csanády Sándor : Óhajtanám, t. ház, hogy 
Kossuth Lajos nagy hazánkfiának (Nevetés és 
nyugtalanság jobbról) képviselői állásáról lemondá
sát tartalmazó levele felolvastassák. (Felkiáltások 
balról: Halljuk! Jobbról : Nincs szokásban!) 

JuSth JÓZSef: Az előttem szóló képviselő 
úr kívánalmára nézve azt jegyzem meg, hogy a 
házszabályainak rendelete alól nincs kivéve senki. 
Csak akkor volna helye ennek a kívánságnak, ha 
a t. ház — mit erkölcsileg lehetlennek tartok — 
az. elnöki jelentés valóságában kételkednék. A 
ház szabályai, különösen az 54-dik szakasz azt ren
deli (Olvassa) : „A jegyzőkönyv hitelesítése után 
az elnök vagy a jegyzők egyike a közelebbi ülés 
óta benyújtott kérvényeket kivonatban előterjeszti. 
Ezután a beérkezett jelentésekről, s kivéve a név
teleneket, minden más iratokról tétetik a háznak 
jelentés." Ez megtörtént. Bátor vagyok tehát a t. 
házat felkérni, méltóztassék a házszabályokat ugy 
megtartani, mint eddig szokta. Én részemről egé
szen szükségtelennek tartom a lemondás felolva
sását. (H lyeslés jobbról.) 

BobOry Káro ly : Az előttem szóló hivatko
zott a gyakorlatra. (Felkiáltások: A házszabályokra!) 
A gyakorlat azt mutatja, (Felkiáltásuk • Házsza
bályról van s:6!) hogy Ragályi Ferdinánd lemon
dó levele a ház előtt felolvastatott. Ennélfogva példa 

j nélkül nincs a dolog. (Felkiáltások : Nem kívánjuk 

• : ; . 
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a felolvasást!) Én tehát járulok Csanády Sándor 
képviselőtársam indítványához. 

D e á k y L a j o s : A felidézett házszabályok sze
rint igaz, hogy a kérvényeket az elnök rövid ki
vonatban szokta a ház elé terjeszteni; de ez nem 
kérvény, hanem lemondás, mely hivatalos okmány
nak felolvastatását annyival inkább szükségesnek 
tai'tom, mivel lehet, hogy arra vagy egyikünk 
vagy másikunk indítványt tesz. (Zaj.) 

HaláSZ Bold izsár : Tisztelt ház! A ház sza
bályainak 31 . és 79-dik szakaszai némi ellentétben 
vannak egymással. A 31-ik §. azt mondja, hogy : 
„a bejelentett indítványok, javaslatok, kérvények s 
bizottsági jelentések az elnök által felolvastatván, 
napirendre stb." A 79-dik §. pedig azt mondja, 
h o g y : „a kérvényeknek csak tárgya jelentetvén be, 
az illető jegyző által felolvasatlan a kérvényi bi
zottsághoz tétetnek át." (Felkiáltások : Tovább! To
vább!) Nem szükséges tovább. (Derültség, Felkiál
tások : Tovább! tovább.') Jó l van há t , ha tetszik, 
tovább. (Olvassa) „A bizottsághoz tétetnek át, hol 
azt minden tag megtekintheti." Ezt méltóztatnak 
kívánni, vagy még többet is? (Felkiáltások: Tovább! 
Halljuk!) Ez is mutatja, mennyire szükséges a 
házszabályok átdolgozása. A mi egyébiránt ezen 
kérdést illeti: én is a gyakorlatra fogok hivatkoz
ni . (Felkiáltások : A házszabályra hivatkozzék!) Nem 
volt rá eset, hogy ha a ház egyetlen tagja kívánta 
valamely okmány felolvastatását, hogy a ház ezt 
(Zaj) visszautasította volna. Ez még eddig soha se 
történt. Én tehát e méltányos gyakorlatnál fogva 
szintén azt kívánom, hogy miután egy tag indítvá
nyozta és többen pártolták, olvastassák fel. (Fölki
áltások : Fölösleges.') 

E l n ö k : A mi ezen lemondó levelet illeti, mely 
hozzám van intézve, azt a rendes bevett szokás 
szerint kivonatban mutattam be. (Helyeslés.) 

Csanády Sándor : Ráth Károly foly arnod-
ványa is az elnökhöz volt intézve, mégis fölolvasták. 

E l n ö k : A t. háztól függ, kivánja-e a fölol-
vastatást. (Zaj. Felkiáltások jobbról : Fölösleges! 
Bal felöl: Föl kell olvasni!) 

Csiky Sándor : (Zaj.) Midőn egyik képvi
selőtársunk, kinek igazolását a ház kimondotta, és 
így ez a háznak ténye, az elnökhöz intézi okokkal 
támogatott levelét — ugy hiszem, okok lesznek ben
ne, mert okokkal kellett támogatni, miért nem fo
gadja el a választást — ez minden képviselőt egy
aránt illet. Az elnökhöz azért intézte, mert egyes 
képviselő tagtársához nem intézheti; (Fölkiáltások 
jobbról : A házhoz!) igy tehát nem illeti csak magát 
a ház elnökét, hanem illeti a házat, mely igazolá
sát kimondá és választását helyeslé. Ennélfogva 
ragaszkodom ahhoz, hogy olvastassék fel az indo
kolt lemondás, és annak nyomán határozzon a ház. 
(Fölkiáltások: Nem szokás fölolvasni!) 

KÉPV. ír. NAPLÓ 1865/, vn. 

Elnök : Szólásra senki sem lévén felírva, 
méltóztassanak azok, a kik a levél felolvasását nem 
kívánják, felállani. (Megtörténik.) A többség a föl 
nem olvasást kívánja. Pécs város bizottsága tehát 
föl fog szólittatni uj választás elrendelésére. 

Manojlovics Emil képviselő úr szabadsági 
idejét május 15-ig kéri kiterjesztetni. (Megadatik.) 

Fehér megye közönsége a képviselőknek az 
országos ülésekből gyakor kimaradását hathatós 
intézkedés által meggátoltatni kéri. 

A Hajdú kerület közönsége ugyanazt kéri. 
Kővár közönsége ugyanazt. * 
Ezen kérvények a házszabályok megvizsgá

lására kiküldött bizottsághoz tétetnek át. 
Kővár vidéke közönsége a nemzetiségi kérdést 

a magyar nyelv diplomatikai állásának megóvá
sával mielőbb megoldatni kéri. 

Temes megyében fekvő Dinyás község elöl
járói és lakosai a nemzetiségi kérdés megoldását 
a szerb kiváltságok tekintetbe vételével kérik meg
oldatni. 

E két kérvény a nemzetiségi bizottsághoz 
tétetik át. 

Békés megye közönsége a hadsereg nemzeti 
alapon szervezését s a magyar ezredeknek az or
szágba berendelését és az alkotmányra fölesketését 
kéri kieszközöltetni. 

Fehér megye közönsége ugyanazt. 
Szabolcs megye közönsége ugyanazt. 
Kővár vidéke ugyanazt. 
Temesvár város közönsége ugyanazt. 
Győr vármegye közönsége ugyanazt. 
Duna-Földvár mezővárosa közönsége ugyan

azt. 
Mind ezen kérvény a kérvényi bizottsághoz 

tétetik át. 
U n g megye közönsége az éjszak-keleti vasút

vonal csap-kaszony-beregszászi ágazata helyett a 
Csap-Ungvár-Munkács-Beregszász felé vezető vo
nal megállapítását kérő emlékiratát pártoltatni 
kéri. E kérvény tárgyát tartalmazó törvényjavas
lat a vasúti bizottságnál van épen tárgyalás alatt: 
tehát e kérvény a vasúti bizottsághoz tétetik át. 

Ungvár város képviselete és rendezett taná
csa az országos éjszak-keleti vasút iránti sérelmes 
miniszteri javaslat kegyes módosítását kéri. Szin
tén a vasúti bizottsághoz tétetik át. 

Szepes megye gazdasági egyesülete a minisz
térium által javaslatba hozott vasúthálózat iránti 
észrevételeit felterjeszti és figyelembe vétetni kéri. 
A vasúti bizottsághoz tétetik át. 

Zólyom megye közönsége a salgó-tarján-
szucsányi vasútvonal kiépítését mielőbb eszközöl
tetni kéri. A kérvényi bizottsághoz tétetik át, mert 
ez iránt még miniszteri törvényjavaslat nem létezik. 

Szepes megye közönsége a szeszadó tárgyá-
18 
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ban készített emlékiratát felterjeszti és pártoltatai 
kéri. A pénzügyi bizottsághoz tétetik át. 

Sáros megye közönsége Kassa városának és 
Abauj megyének a kassai magyar színház évi 
18,000 forinttal segélyeztetése iránti kérelmét pár

toltatni kéri. 
Tnrócz megye, Veszprém megye s a Hajdú 

kerület közönségei ugyanezt kérik. 
Ezen kérvények a kérvényi bizottsághoz té

tetnek át. 
Béla bányaváros közönsége Selmecztől külön 

választatását és törvényes autonómiájának helyre
állítását kéri. A kérvényi bizottsághoz tétetik át. 

Felső-Tárkány község elöljárói és lakosai ké
rik magokat Borsod megyétől elválasztatni és He
ves megyébe kebeleztetni. A kérvényi bizottsághoz 
tétetik át. 

Zombor város közönsége a törvénykezési és 
közrendészeti költségek visszapótlását kéri. 

A Hajdú kerület közönsége az 1863-dik évi 
adónak el-, vagy részben leengedését kéri. 

Fecser József a népnevelés és néptanítói hely
zetet figyelembe vétetni kéri. 

Miskolczi Rozália esik-szépvizi Bocskor Ádám 
elleni árva-ügyében a nagymélt. m. kir. hétszemé
lyes tábla erdélyi osztályához már rég felterjesz
tett rendkivüli felülvizsgálati kérelmének sürgős 
ellátását és beküldését kéri. 

Bag község elöljárói 1849-ik évben a bagi 
árvapénztárban volt Kossuth-bankjegyeknek, me
lyek 74 írt összegben a pesti cs. kir. térparancs
noksághoz beadattak, megtérítését kérik kiesz
közölni. 

Zsigárd községe az 1849-ik évi szeredi csata 
alkalmával és több vizáradás által végső Ínségre 
jutván, 4 évi adóelengedést kér. 

Jánosi István és több fajszi közbirtokos, ne
mesi curialis birtokaikra vonatkozó, s már folya
matban levő perök elintézését s delegált biróság 
kineveztetését kérik. 

Leicht Bernát tepliczi lakos Ottlik András 
és neje elleni perét átvizsgáltatni és a sérelmes 
ítélet megváltoztatásával részére kedvezőleg elin
téztetni kéri. 

Suhajda József és társai egy Irsán részvé
nyek \itján építendő gőzmalomra engedélyt kér
nek adatni. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
tétetnek át. 

Antalfy Károly űr igazolási esetet fog elő
terjeszteni. 

Antalfy Károly előadó (olvassa az igazoló 
bizottság jelentését, mely szerint Simonyi Ernő, a 
német-ürögi kerületben megválasztott képviselő, a sza
bályszerű 30 nap fentartása mellett., igazolandó. He
lyeslés.) 

E l n ö k : Simonyi Ernő tehát feltételesen iga
zoltatik. 

Somossy I g n á c z : T. ház! Azon megdöb
bentő hir jutott a közönség elé, hogy Magyaror
szágon bizonyos Holl-Stahlberg-Uray nevezetű 
pápai huszár a pápai hadsereg részére toborzást 
indít meg, s ez a t. belügyminiszter úr által aláirt 
engedély folytán történik. Bátor vagyok tehát 
kérdést intézni a t. belügyminiszter úrhoz : mennyi
ben áll ezen hírnek valósága ? fentartva az adandó 
nyilatkozathoz képest további előadásomat. (He
lyeslés.) 

Wenckheim Béla b. belügyminiszter: 
Köszönettel tartozom felszólaló és interpelláló t. 
képviselő urnák, hogy alkalmat szolgáltat ez ügy
ben nyilatkoznom, annál is inkább, miután egy 
lapban czikk is jelent meg ezen felírással: „A bel
ügyi miniszter kegyelméből," melyben az monda
tik, hogy „a pápai hadsereg részére nem ugyan 
nyilvánosan, hanem — a mi annál roszabb •— ti
tokban toborzások kezdődnek," s hogy az engedély 
hozzá már meg van adva s az okmány a belügy
miniszter aláírásával van ellátva. Kapok az alkal
mon, ünnepélyesen kinyilatkoztatni, hogy mind
ezen hirek valótlan és hamis állításokon alapul
nak , s ezért azon czikk kitételeit rágalomnak 
vagyok kénytelen nyilvánitani. (Elénk helyislés.) 
Határozottan kijelentem, hogy hasonló, de különö
sen a pápai hadsereg számára a toborzás iránti en
gedélynek kérése s erre vonatkozó bármely hiva
talos okirat hozzám, mint belügyminiszterhez, fel 
nem terjesztetett. Ennélfogva ennek akár engedé
lyezése, akár megtagadása nem is volt lehetséges. 
Volt alkalmam azon emiitett Holl-Stahlberg úrral 
találkozni, ki mint magán egyéniséget felszólított 
ezen ügy pártolására. Megragadtam ekkor az al
kalmat annak kijelentésére, hogy a kormány en
gedélye nélkül semmiféle toborzások az országban 
nem eszközölhetők, s hogy ezen engedély való
sággal meg fogna tagadtatni; ennélfogva komo
lyan figyelmeztetem mind azon következésekre, 
melyeket egy netaláni toborzás megkísérlése által 
magára hárítana. Ily toborzás netaláni valóságos 
megkisérlése esetében ily értelemben eljárni köte
lességemnek tartandom. (Elénk helyeslés.) 

Somossy Ignácz: A t. belügyminiszter úr 
ezen nyilatkozatával megelégszem s meg vagyok 
nyugtatva, s e nyilatkozat, azt hiszem, a háznak 
és a hazának is megnyugtatására szolgál; s hi
szem, hogy a belügyminiszter úr, ha netalán en
gedélye nélkül történnék ez ügyben valami lépés, 
azt meg is fogja akadályozni. (Felkiáltások: Már ki
jelentette a miniszter!) 

Deák FerenCZ: T. ház! Én is teljesen meg 
volnék nyugtatva a t. belügyminiszter úr nyilat
kozata által, ha nyugtalan lettem volna (Derültség)-
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de véletlenül abban a helyzetben vagyok, hogy 
előre is tudtam, hogy a terjesztett hir rágalom. 
Tudtam pedig onnan, mert maga azon Holl-Stahl-
berg úr hozzám is eljött búcsúzni, s nekem azt 
mondotta, hogy vége van az ő egész tervének, 
megsemmisültnek tekinti azt, mert a miniszter ur 
kijelentette, hogy semmi idegen hatalmasság ré
szére toborzást nem engedhet s nem fog megen
gedni. Én tehát teljesen meg voltam nyugtatva. 
Ezt, mint tényt, azért hoztam itt elő, hogy kitűn
jék, hogy a kik e toborzást óhajtották, magok is 
tudják és hiszik, hogy e hir nem igaz. Ez csak né
hány hirlaptudósitó fejében támadhatott, másként 
nem is jött volna a közönség elé. 

E l n ö k : Somssich Pál képviselő úr kivan 
szólni. 

S o m s s i c h P á l : Somossy képviselőtársunk 
engem megelőzött, mert én ugyanazon tárgyban 
akartam interpellálni a t. belügyminiszter ura t ; 
most azonban nincs többé okom a felszólalásra. 

JuSth József: T. képviselőház! Van szeren
csém jelenteni, hogy a kérvényi bizottság- ismét 
beadta jelentését. Kérem a t. házat, méltóztassék 
a benfoglalt kérvények tárgyalására határnapot 
kitűzni. 

E l n ö k : A kérvények ugy is be vannak már 
jelentve, és lajstromuk a ház asztalán fekszik; mi
helyt a körülmények engedni fogják, tárgyalási 
napjok ki fog tűzetni. 

J u s t h Józse f : Kérném, méltóztassék leg
alább a vasutakra vonatkozó kérvényekre nézve 
tárgyalási napot kitűzni. Ma is történt, hogy ezen 
kérvények egy része a vasúti bizottsághoz utasít
tatott, más része pedig a kérvényi bizottsághoz. 

E l n ö k : Délután 4 órakor ugy is ülés fog 
tartatni; ha tehát a t. ház kivánja, ezen kérvények 
a délutáni ülésben tárgyaltathatnak. 

BÓnis S á m u e l : Tisztelt képviselőház ! Ter
mészetesen nem akarok az ellen szólni, hogy ha a 
háznak valami fontos és elkerülhetlen teendője 
van, ülés tartassék ; hanem bátor vagyok az elnök
séget tisztelettel felkérni, hogy ha ezen törvények 
szentesítése és kihirdetése megtörténik, méltóztas
sék ugy intézkedni, hogy ezzel az apróbb tárgya
kat ugyanazon napon egy ülésben végezzük el: 
mert ily rövid ülések gyakori tartása lehetlenné 
teszi, hogy a bizottságok dolgozzanak. (Helyeslés.) 
Ma is, ha például 10 órakor gyűltünk volna össze; 
a bizottságok talán még dolgozhattak volna : holott 
így az egész délelőtt el van veszve. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Épen most értesültem, hogy fél óra 
múlva a szentesitett törvények meg fognak érkez
ni. Ennélfogva a helyett, hogy az ülés felfüggesz-
tetnék, talán mindjárt hozzá foghatnánk a kérvé
nyek tárgyalásához. {Helyeslés.) 

Előbb azonban a vasúti s pénzügyi bizottság 
együttes jelentése fog fölolvastatni. 

Horváth LajOS j e g y z ő {olvassa a vamti és 
pénzügyi bizottság közös jelentését áz alföldi vasútvo
nal tárgyában?) 

E l n ö k : Ha a bizottság jegyzőkönyvét is fel
olvastatni kivánja a t. ház, fel fog olvastatni. (Föl-
kiáltások: Fölolvasottnak veszszük!) Fölolvasottnak 
vétetik. A jelentés, mellékleteivel együtt, ki fog 
nyomatni, szét fog osztatni s az osztályoknak tár
gyalás végett ki fog adatni1). 

Ki a kérvényi bizottság előadója? {Fölkiáltá
sok : Nincs jelen ! Nagy derültség.) 

J u s t h Józse f : Meg kell jegyeznem, hogy 
nem járunk el a ház szabályai szerint. Én bemu
tattam a lajstromot, ennek a házszabályok értel
mében itt kell feküdni három napig s csak azután 
tárgyalható. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A szentesitett törvények megérkez
téig felfüggesztem az ülést. 

{Egy órai szünet múlva :) Az ülést ismét meg
nyitom. 

Eötvös József b. vallásügyi miniszter: 
Van szerencsém kihirdetés végett ő felsége által 
szentesitett három rendbeli t. czikket ezennel át
nyújtani : az első t. ez. a törvények kihirdetéséről, a 
második a gödöllői uradalom megvételéről és a 
koronái javak állományába sorozásáról, a har
madik pedig az 1868. évi május 1-től ugyanazon 
évi június hó 30-ig viselendő' közterhekről szól. 

Horváth LajOS j e g y z ő {fölolvassa a szente
sitett törvényeket2). 

E l n ö k : Az ő felsége által szentesitett t. ezik-
keket Radics Ákos jegyző úr át fogja vinni kihir
detés végett a mélt. főrendek legközelebbi ülé-
sebe. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter úr ki
van szólani. {Halljuk!) 

Lónyay Menyhért pénzügy ér: Tisztelt 
képviselőház! A monori választókerület érdemes 
képviselője a f. évi april 22-én tartott ülésben a 
külföld számára termelt dohánynak a kincstár ré
széről leendő átvétele végett hozzám egy interpel-
latiót intézett; ezen interpellátióra akkor azonnal 
azért nem válaszoltam, mert óhajtottam az ezen 
tárgyra vonatkozó adatokat a válasz alkalmával 
elősorolni. 

Mellőzve az interpellatió alkalmával felhozott 
indokokat, magára a kérdésre röviden válaszolhat
nék ; azonban tekintve azon érdekeltséget, melylyel 
bizonyára mindazon termelők, kik külföldre do
hányt termelnek, ezen kérdés iránt viseltetnek, a 

*!) Lásd az Irományok 226-dik számát. 
) Lásd az Irományok 2 2 7-dik számát. 

18* 
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tárgy fontossága bővebb választ igényel: engedje 
meg tehát a t. ház, hogy röviden elmondjam a kül
földi kivitelre termelt dohányra vonatkozó körül
ményeket. (Halljuk \) 

A dohányegyedárúságnak hazánkba történt 
behozatala előtt, tehát a negyvenes években, mi
dőn még a dohánytermelés minden korlátok nél 
kül a földmivelési termelés egyik ágát képezte, a 
hazánkban termelt dohánynak azon része, mely a 
bel fogyasztásra nem igényeltetett, leginkább az 
örökös tartományokban már régebben behozott 
regié számára vétetett meg, még pedig az akkori 
körülmények szerint kedvező árak mellett; a ki
vitt dohány, midőn a kivitel az emiitett évti
zedben a legnagyobb fokra hágott, sem haladta 
túl a 60—70,000 mázsát, és leginkább a franczia 
és olasz álladalmak egyedáruságai számára véte
tett meg ; behozatván pedig a dohány egyedárúság 
Magyarországban is, a magyar dohánynak kül
földre való kivitele a magán kereskedés által meg
szűnt, a kincstár által azonban Rómába 10,000, a 
többi olasz államokba 30,000 sigy összesen 40,000 
mázsa vitetett ki, a franczia regié számára pedig 
egy évben 30,000 m. adatott el, és csak az utóbbi 
években, különösen a magyar gazdasági egyesület 
felszólalása folytán, adatott ismét engedély a kül
föld számára való termelésre, különösen azon vi
dékeken , a hol a kincstár számára is termeltetik 
dohány. A pénzügyminisztériumnál feltalálható 
adatok szerint ezen évtizedben a külföldi kivitelre 
szánt dohánynak termelése a következő területe
ken volt engedélyezve: 1860-ban 476 holdon, 
1861-ben 1806, 1862-ben 4465 , 1863-ban 
16,266, 1864-ben 25,586, 1865-ben 47,579, 
1866-ban 20,191, és végre 1867-ben 11,000. 
kat. holdon; a kivitel pedig, mely még a 1862-iki 
évben csak 20,032 mázsát tett, 1863 ban 39,795, 
1864-ben 133, 375 és 1865-ben 223,243 mázsára 
tmelkedett; 1866-ban azonban ismét 31,854 má
zsára szállt le. 

A külföld számára termelt dohánynak árára 
nevezetes befolyást gyakorolt, mint ez minden 
árúnál tapasztalható, a kivánat és kínálatnak ará
nya egymáshoz; és valóban az 1863- és 1864-ki 
években, sőt az 1865-ki év kezdetén is a kivitelre 
termelt dohánynak az ára magasabb volt, mint 
ugyanakkor a kincstár által a beváltás alkalmával 
fizetett áraknak az átalánya. Mindenki, ki dohányt 
termelt, saját tapasztalásából is tudhatja, hogy 
azon években, mig a kincstár által adott beváltási 
árak közép számítás szerint alig mentek többre 
10 ftnál mázsánkint, a kivitel számára jó minőségű 
dohány mázsánkint 13 írtjával vásároltatott. Ezen 
n evezetés áremelkedést okozta az amerikai háború, 
melynek folytán az európai piaczokon az amerikai 
dohány csak igen csekély mennyiségben jelenhe

tett meg, tehát a kevésbbé kitűnő dohányfajok is, 
melyek közé tartozik a magyar dohány, nagyobb 
árkelet mellett voltak eladhatók; de hozzájárult 
még azon körülmény is, hogy ugyanazon évek
ben a Pfalzban, Markban és Nürnberg táján a do
hánytermés nagy nem volt. A dohányáraknak 
emelkedése hatással volt nem csak a magyar do
hánytermelésre, hanem mind azon vidékek terme
lési mennyiségére is, melyek Európában azzal 
foglalkoznak; a dohánytermelésre szánt terület 
ezen években Németországban is nevezetesen emel
kedett. Befejeztetvén azonban időközben az ameri
kai háború, az amerikai dohány ismét megje
lent az európai piaczon s a kisebb kivánattal 
szemben előállt a nagyobb kínálat, mi , mint 
minden árúnál , természetesen a dohánynál is 
az áraknak nevezetes csökkenését eszközölte. 
Hogy e tekintetben is példával szolgáljak, a kitűnő 
minőségű hollandi dohány szivar-takaró levelek 
mázsája —• melyek oly gondosan szoktak termel
tetni , hogy 70 — 80% valóságos takarólevelet 
adnak, mig a magyar szivartakarólevelek mázsá
jából alig kerül ki 20—40 font és melyek az 
előbbeni években, az amerikai háborúnak ideje 
alatt 43 forinttal fizettettek mázsánkint — most a 
szedletzi gyárig szállítva, a szállitási költséggel 
együtt 28 frttal fizettetik; tehát az előbbeni évek
hez képest több mint %-ad árcsökkenés mutat
kozik a legkitűnőbb minőségű dohánynál. 

A dohánytermelőkre, kik a külföldi kivitel 
végett termelnek, ezen változott viszonyok azt 
eredményezték , hogy mig 1863 — 1865-ig a 
kincstár által adott árak néhány frttal csekélyeb
bek voltak, mint az európai piáczi árak: ugy 
jelenben a kincstár legalább 100%-kai magasabb 
árt fizet a dohányért a magyar termelőnek, mint 
azon dohány az erurópai piaczi árak szerint való
ban ér. Ennélfogva a kivitellel foglalkozó keres
kedők a termelőknek koránsem fizethetik azon 
árakat, melyeket a kincstár a termelőknek még 
folyvást ád, és igy bőven ki van pótolva azon 
árkevesebblet, mely a múlt években a kincstár 
számára termelőknél előállt; és ha tekintetbe vesz-
szük azon nevezetes mennyiségű dohányt, mely a 
kincstár által beváltatik: valóban több millióra 
menő haszonban részesülnek az egyedáruság szá
mára termelők. Szolgáljanak ennek bizonyítására 
következő adatok. A kincstár által vásárolt do
hányért kaptak a termelők az utóbbi 4 évben 
következő összegeket: 1864-ben 6.805,799, 1865-
ben 9.569,617, 1866-ban 5.267,223, és az 1867-
dik évben 7.710,235 frtot. Az évek közt legneve
zetesebb volt az 1858-diki év, midőn azon évi 
beváltási ár 11.863.539 frtra emelkedett. De ha 
veszszük a beváltási ár átlagát: 18ü5-ben az átlag 
volt mázsánkint 10 frt 36 k r ; egy holdra esett 
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86 frt 60 kr. 1866-ban a szivarlevelek átlaga volt 
17 frt 20 kr, az átlag 8 frt 87 k r ; egy holdra 
esett 5 1 frt 1 kr. 1867-ben a szivarlevelek átlaga 
16 frt 80 kr, az átlag 8 frt 73 k r ; egy holdra 
esett 69 frt 31 kr. Tehát az utóbbi évben az 
európai piaczi árakhoz képest legalább kétszerte 
jobb árak fizettettek a kincstár által, mi legalább 
3 millió többletet adott a magyar termesztőnek. 

Ez a dolog valódi állása. 
A t. képviselő úr interpellátiójának értelme az, 

hogy azok, kik azon határozott feltétel alatt kértek és 
nyertek dohány termelési engedélyt, miszerint ter
melt dohányukat külföldre fogják eladni, az állam
tól azt kívánják, hogy termelt dohányukat akülpia-
czon jelenben divatozó áron felül vegye át. Ezen 
kivánatot jogosultnak annyival kevésbbé lehet 
tekinteni , miután 1866-ban ,) midőn a do
hányárak leszállani kezdettek és sok termtdő nem 
volt képes a külföld számára termelt dohányát 
eladni, a termelők ismételt kérelme folytán az 
akkori cs. kir. pénzügyminisztérium által az ela
datlan dohánynak a kincstár számára való átvé
tele elrendeltetett, az ezen alkalommal történt 
beváltás 59,000 mázsára ment; de ezen bevál
tást azon határozott feltételhez kötötte, miszerint 
a külföld számára termelők jövendőre semmi szín 
alatt sem számithatnak arra, hogy az állam netán 
fenmaradandó feleslegöket ismét be fogja váltani, és 
ezen feltétel minden egyes termelőnek nem csak 
az egyes beváltások alkalmával, hanem az ujabb 
engedélyek kiadásakor is határozottan kijelentetett. 

Részemről szivesen járulnék ahhoz, hogy — 
noha ezen előzmények után, ugy hiszem, senki-
sem állithatja, hogy az állam kötelezve volna a 
felesleges eladatlan dohánynak beváltására — az 
ezen évben még a fenmaradt felesleg mérsékelt ár 
mellett váltassék be, leginkább azon indokból, 
mert az ily készletek, ámbár felügyelet alá van
nak helyezve, csempészetre adnak alkalmat; azon
ban két körülmény van, mely ezen kívánat telje
sítése ellenében akadályozólag áll. Az egyik 
nehézség az, hogy jelenben a birodalom mindkét 
felében lévő kincstári dohánytárakban oly neve
zetes mennyiségű dohány van összehalmozva, 
hogy az néhány évi rósz termés esetében is a 
birodalomban lévő szükségletnek teljesen megfe
lelni képes, mert a termelési terület aránylag 
nagy. Ugyanis midőn még az 1863-dik évben 
csak 49,257 holdon termeltetett a kincstár szá
mára dohány , 1864-ben már 84,247 holdon 
tőrtént a termelés , mi 1865-ben 108,302, 
1866-ban 102,305 és 1867-ben 111,297 hold
ra emelkedett; a jelen évben pedig 109,920 
holdra adatott engedély ; és miután az utóbbi évek
ben a termés kieligitő volt, f. évi marczius hó 
végével az összes raktárakban levő, a jövedék szá

mára bevásárolt dohány 2.004,355 mázsát tett, 
mi majdnem 3 évi fogyasztás fedezésére elegendő. 
Már maga ezen körülmény eléggé indokolja a 
kívánat teljesítésének nehézségét. De van ezen
kívül még egy másik akadály is : ez az, hogy a ma
gyar minisztérium e tekintetben nem járhatná el 
önállóan, ha ezen az európai piaczi áron felüli 
bevásárlásbólszármazó kárt nem kívánná egyenesen 
a magyar kincstár rovására venni: mert ámbár a 
magvar kincstár eszközli , de nagyobbrészt ő 
felsége többi országai pénzügyminisztériumának 
megbízásából. A 6 évi átalány azt mutatta, hogy 
a dohányjövedelmekből esik 2 7 % Magyarországra, 
7 3 % pedig őfelsége többi országaira; ha tehát azt 
kívánjuk, hogy ezen beváltás közös veszteségre 
történjék, az esetben 7 3 % abból nem bennünket, 
hanem őket érne. Nem tartom tehát valószínűnek, 
hogy azon, legalább 60,000 mázsára tehető ela
datlan dohánykészlet megvételéhez, melynek 
beváltását a t. képviselő úr követeli, s melyért 
mérsékelt ár mellett is nevezetes pénzösszeg igé
nyeltetnék — azért, mert a termelők a tul-termesz
tés folytán áruikat az általuk remélt áron eladni 
nem képesek — a birodalom másik fele hozzájá
rulni és az abból származó veszteséget oly nagy 
arányban viselni hajlandó volna; az egész vesz
teségnek a magyar kincstár által leendő elvállalá
sát pedig javaslatba hozni, saját érdekeinkkel nem 
tartanám megegyezőnek. 

Ez a dolog pénzügyi oldala, melyből követke
zik, hogy ez ügyben a t. képviselő urnák kedvező vá
laszt nem adhatok ; és a mint egy részről teljesen mél-
tánylom az interpellatió által szándékolt gondosko
dást a termelőkről: ugy más részről remélem, hogy 
t. képviselő úr is méltányolni fogja, ha a pénzügymi
niszter oly vásárlástól idegenkedik,mely szaporítaná 
azon készletet, mely már ugy is nagyobb, mint ren
desen igényeltetik, kivált, ha ezen feleslegnek bevál
tása csak a piaczi árakon felül, tehát nyilván való 
veszteséggel kívántatik azok részéről, kiknek ha
tározottan előre ki volt jelentve, hogy a kincstár 
nem fogja az el nem adott mennyiséget megvásá
rolni. 

Az interpellatió motívumait pedig átalában 
véve nem fogadhatom el. Elismeri a t. képviselő 
úr, hogy a külföld számára vásárló kereskedők az 
eladatlan dohányért nem Ígérnek többet mázsán
kint 2 — 3 forintnál; mivel azonban minden ter
melőnek módjában áll dohányát nem csak a do
hánykereskedéssel foglalkozó belföldi kereskedők
nek eladni, de engedély mellett a külföldi piaczra 
ki is vinni: minden termelő előtt áll az ut, áruját 
annyiért, mennyit az valóban ér, el is adhatni. 

U g y hiszem, legczélszerübb lesz, ha a terme
lők nem támaszkodva a kincstárra, termékeiket 
vagy eladják a kivitellel foglalkodó kereskedők-
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nek. vagy pedig egyesülve, sőt a nagyobb terme-
lök magok is. kisértik meg az eladást külföldre; 
a minisztérium egész készséggel fogja a termelő
ket kiviteli engedélyekkel ellátni, sőt kívánat foly
tán a piaczi árakról és körülményekről felvilágosítá
sokat ad. (Helyeslés.) 

Egyébiránt, ugy hiszem, ezen bajon segítve 
lesz jövőre, mert itt is igazolva lesz azon nem
zetgazdasági tapasztalás, hogy minden túltermelés 
vagy kelletén tul emelkedett készítés sajnos követ
kezményei magokban hordozzák az orvoslást: 
mert, a" mint valamely túltermelés ki nem fizeti 
magát, leszáll a termelés, a szükséglet nagyobb 
lesz a kínálatnál, s így a piaezi árak emelkedni 
fognak. Bizonyitja ezt már is azon tény, hogy a 
külföldre való termelés jelenben, hasonlítva az 
1865-ikivel , annak egy negyedére szállt alá, 
ugyanis 47,000 holdról 11,000 holdra. E szerint 
nem lenne tanácsos a termelésnek a kívánat és kí
nálat közti természetes egyensúlyát az állam részé
ről való beavatkozás által megzavarni. A köny-
nyebbség, melyet a termelőknek nyújtani lehetne, 
alig tévedhetne másra, mint hogy a pénzügyi mi
nisztérium saját i'aktáraiba engedné meg a do

hány berakását, arra a folyó ár egy részét, például 
felét előlegezné, s ha megbízást kapna a termelők
től, a dohányt a lehető legezélszerübb módon díj
mentesen igyekeznék eladni. (Helyeslés.) 

Keglev ich B é l a gr . : Fentartom magamnak 
a pénzügyminiszter nyilatkozatára annak idejében 
észrevételeimet megtenni. 

E l n ö k : A törvények szentesitésére vonatkozó 
jegyzőkönyv hitelesíttetni fog- s a mélt. főrendek 
délután két órakor tartandó ülésébe átküldetik. 

Horváth LajOS j e g y z ő (olvassa az ülés jegy
zökönyvének a szentesített törvényekre vonatkozó 
pontját.) 

E l n ö k : Ha méltóztatnak beleegyezni, holnap
után délelőtt 10 órakor ülés lesz, és a kérvényi bi
zottság jelentése tárgyaltatik, ugy hogy befejez
tetvén az ülés, az osztályok a bizottság munkála
tát, mely holnap szétosztatik, tárgyalás alá vennék. 
(FölkicÜtások: A vasúti kérvényeket!) A kérvényi 
bizottság jelentésében vasúti kérvények is fordul
nak elő; a pénzügyi bizottság jelentése is vasúti 
kérdésekre vonatkozik. 

Az ülés végződik d. u. 1 /'„ órakor. 

CCXXII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. május 1-sején 

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

Tárgyai : Kérvények bemutatása és elintézése. A kormány ideiglenes vasutengedélyezési szabályzatot nyújt be, A görög
keleti vallásuakra vonatkozó törvényjavaslat tárgyalása napirendre tűzetik. 

A kormány részéről jelen vannak : Eötvös Jó
zsef ó., Gorove István, Lónyay Menyhért. 

Az ülés kezdődik d. e. 10]/2 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Mihályi Péter jegyző ur fogja ve
zetni; a szólam kivánók neveit Radics Ákos jegyző 
ur jegyzi. A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitele
sítés végett fölolvastatni. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa az april 
29-én tartóit ülés jegyzökönyvét az alföldi vasúti tör
vényjavaslat iránt beadott bizottsági jelentésről szóló 
pontig.) 

BÓniS S á m u e l : Az éjszaki vaspálya iránt 

nem hallottam jól a határozatot. A mint innen ki
vehettem, a jegyzőkönyben csak az mondatik, hogy 
kinyomatni és napirendre kitüzetni határoztatott. 
Hát ez az osztályokat ki fogja kerülni? 

Horváth Lajos jegyző (újra felolvassa a 
jegyzőkönyv kérdéses pontját, mely szerint a vasúti és 
pénzügyi bizottság előterjesztése kinyomatni, szétosz
tatni és az osztályok tárgyalása, után napirendre tű
zetni határoztatott.) 

BŐniS S á m u e l : Bocsánatot kérek, első felol
vasás alkalmával nem értettem jól. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (folytatólag végig oh 
j vassá a jegyzökönyvet.) 
| E l n ö k : Ha nincs észrevétel, (Nincs!) ajegy-
| zőkönyv hitelesítve van. 




