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egy nyilatkozatáért, melyet részéről jogosulatlan
nak tekintek, meg kell szólitanom. Itt nincs olyan 
képviselő, ki a kormány utasítása szerint sza
vazna. {Élénk helyeslés.) 

W l á d A l a j o s : Személyem forogván kérdés
ben, kinyilatkoztatom, hogy én nem mondtam 
azt, mit az elnök úr állit, (Nagy zaj. De bizony 
mondta/) legalább mondani nem akartam; hanem 
azt mondtam, s azt akartam mondani, hogy mind 
azon pártfeleket, kik a kormányt támogatják, fel 
lehetett a kormánynak könnyű szerrel világosítani 
arról, hogy melyik felel meg a két beadott módo-
sitvány közül a kormány szándokának legjob ban. 
Ily értelemben kérem szavaimat vétetni: mert 
optimus interpres verborum quisque suorum, s 
mert nekem bárkit is sérteni szándék om nem volt, 
s azt sem mondtam, hogy a kormány valamely 
képviselőnek utasítást adhat. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: T. ház! 
Méltóztattak a minisztériumot megbízni, hogy az 

indirect adók, többek közt a só tárgyában a má
sik minisztériummal egyezséget kössön, A minisz
térium ezen egyezséget megkötötte és ide terjesz
tette ; most egy czikknek, mely ezen egyezséggel 
szoros kapcsolatban áll, megváltoztatásáról van 
szó; tehát szükséges volna, hogy a dolog állását 
részletesen kifejtsem; de az idő már nagyon előre 
haladt s a figyelem kifáradt: méltóztassanak tehát 
megengedni, hogy, épen az egyesség érdekében, 
a holnapi ülésben előadjam mind azon körülmé
nyeket, melyek ezen fontos tárgy eldöntésénél 
figyelembe veendők. Ma már öt óra hosszat tar
tott az ülés, s ez alatt annyiszor szólottam, hogy 
nem volnék képes a tárgyat ugy, mint kívánnám 
és szükségesnek vélném, előadni. Ennélfogva 
engedje meg a t. ház, hogy ezen kötelességet 
holnap teljesíthessem. 

E l n ö k : Tehát a tárgyalás holnap 10 órakor 
fog folytattatni. 

Az ülés végződik d. u. 2 V2 órakor. 
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Tárgyai: Széli Kálmán megbízó levele bemutattatik. Perényi Zsigmond b. szabadságot kap. Kérvények bemutatása. A 
sójövedékröl szóló törvényjavaslat részletes tárgyalása tovább foly. A fó'rendek üzenik, hogy az alföld-fiumei vasútra vonatkozó tör
vényjavaslatban történt módosításokhoz hozzájárultak. 

A kormány részéről jelen vannak: Lónyay 
Menyhért; később Gorove István, Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/i órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Horváth Lajos jegyző úr fogja ve
zetni ; a szólani kívánók neveit Csengery Imre 
jegyző úr jegyzi. 

A múlt ülés jegyzőkönyve hitelesíttetik. 
Horváth Lajos jegyző (olvassa a június M 

17-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : Ha a t. háznak nincs észrevétele, a 

jegyzőkönyv ezennel hitelesíttetik. 
Széli Kálmán, Vas megye Sz.-Grothard ke

rületében egyhangúlag "megválasztott országgyű

lési képviselő eredeti megbízó levelét beadja. Az 
állandó igazoló bizottsághoz utasittatik. 

Perényi Zsigmond b. Ugocsa nagy-szőlősi ke
rülete országos képviselője sürgős magán viszonyai 
tekintetéből három heti szabadságidő engedélyezé
sét kéri. 

Szabolcs megye közönsége Hajdu-Dorog vá
rosának egy görög egyesült ó-hitü magyar püs
pökségnek felállítása és a magyar nyelvnek oltári 
nyelvül használtatása iránt benyújtott kérvényét 
pártoltatni kéri. 

Szabolcs megye közönsége Jász-Berény me 
zővárosának kérését az 1745-dik évben a Jász-
Kunság által váltságdíjul kifizetett 515,000 frt 
visszatérítése iránt figyelembe vétetni kéri. 

Nemes Csik szék közönsége az úrbéri tör-
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vényszéknek a magyar minisztérium előbbi intéz
kedése alapján Sz.-Udvarhelyró'l Csík-Szeredába 
leendő visszahelyezését kéri. 

Nemes Csik szék közönsége a megyék szer
vezése ügyében beadott javaslatát pártoltatni és 
tekintetbe vétetni kéri. 

Széleskut község (Pozsony megye szt.-jánosi 
kerületében) az 1866-dik évi cholera-járvány alkal
mával felmerült gyógyszerészi költségeknek 68 írt 
67 kr országos alapból törlesztését kéri. 

. Román Sándor képviselő úr kivan kérvényt 
beadni. 

R o m á n Sándor: Közép-Szolnok megyébe 
kebelezett Szék helység közönsége megkeresett az 
iránt, hogy az országgyűléshez intézett kérvényét 
nyújtsam be. A kérvény rövid tartalma az, hogy 
ezen község mindamellett is, hogy Kraszna vidéke 
kellő' közepén fekszik, mégis Közép-Szolnokba van 
bekebelezve. Mennyire helytelen ez közigazgatá
silag, mennyire abnormis, azt nem szükséges in
dokolni. Hasonló abnormitás számtalan van ha
zánkban ; ha az ország térképét vizsgáljuk, köny-
nyen meggyőződhetünk arról, hogy igen számo
sak ; csak mellékesen említem föl Veszprém, Zemp
lén s különösen a Kis- és Nagy-Kunság és a 
Hajdú városok példáját. Megvallom, nem tudom, 
min csodálkozzam inkább: hogy ily abnormitásoklé
tesülhettek, vagy hogy létesülésök után annyi ideig 
fenmaradtak és sem az országgyűlés, sem a kor
mány elhárításukra mindeddig gondot nem for
dított ? Hiszem és tökéletesen meg vagyok győződve 
arról, hogy e kérdés megoldása is bekövetkezik, 
és hogy vagy az országgyűlés maga, vagy a t. 
minisztérium intézkedni fog. hogy ezen abnormitás 
megszüntettessék. Ezen és más tekintetekből,melye
ket felhozni nem akarok, ez úttal bátor vagyok e 
kérvényt a t. házhoz azon kéréssel benyújtani, 
méltóztassék azt annak idejében pártolólag el
intézni. 

E l n ö k : Áttétetik a kérvényi bizottsághoz. 
Napirenden van a sójövedék iránt benyújtott 

törvényjavaslat részletes tárgyalásának folytatása. 
Lónyay Menyhért pénzügyér: T. ház! A 

tegnapi ülés végével azon kérdést intéztem a t. 
házhoz: méltóztassanak megengedni, hogy mielőtt 
a törvényjavaslat 2-dik szakasza módositására be
adott módosifcványra a szavazás megtörténnék, 
előadjam nézeteméit és felderítsem azon tekintete
ket, melyek a törvényhozási elhatározásnál befo
lyással lehetnek. Miután a tegnapi vita alkalmá
val azt tapasztaltam, hogy a t. ház előtt még kellő
leg nem volt felderítve azon álláspont, melyet a 
kormány a megkötött egyesség folytán elfoglalni 
köteles: nem lesz tehát felesleges, ha lehetőleg rö
viden megemlitem azon stádiumokat, melyeken az 
egyesség megkötése keresztül ment, miglen meg-

állapittatván, az előterjesztett törvényjavaslat szer
kezetének megállapítását eredményezte. Annál in
kább szükségesnek tartom szólani az egyesség me
netéről és tartalmáról, mivel szükséges, hogy a 
t. ház előtt kijelöljem: melyek azon pontok a tör
vényjavaslatban , melyeknek megváltoztatása a 
szerződésnek megváltoztatását is eredményezné, 
és így el nem fogadás esetére uj szerződés megkö
tésének megkisértését tenné szükségessé. 

Mielőtt ezen tárgyról szólanék, nem kerülhe
tem el, hogy ismételve ne figyelmeztessem a t. há
zat arra, hogy ezen törvényjavaslatban sok fog
laltatik, mit szükségesnek tartanék egészen más 
alapokra fektetni, ha az 1867. évi törvények nem 
rendelték volna meg a minisztériumnak a köz
vetett adókra nézve és igy a só iránt is az egyes
séget megkísérteni és meg is kötni, minélfogva 
nem lehetett szabad kezünk a törvényjavaslat szer
kezetének megállapításánál. 

Épen tegrap hallottam itt azon elvet felállí
tani, sőt, ha nem csalódom, egy osztály is szüksé
gesnek vélte azon elvnek kimondását, hogy miután 
a sóilleték az állam szükségletének fedezése te
kintetéből úgyszólván egyedáruságot képez, a do
log természete szerint az ország területén egy áron 
volna adandó, még pedig kincstári raktárakban 
vagy a kincstár részéről rendelt árulók által. 

Ezen elvnek helyességét elismerem, sőt, ha 
Magyarország és ő felsége többi országai közt 
vám- és zárvonalak léteznének és igy a só iránti 
egyesség ellene nem szólana, valószínűleg azon 
javaslattal lépnék a t. ház elé, hogy a só, mint az 
államegyedáruság egyik nevezetes jövedelmi for
rása, azon módon, mint a dohány, mindenütt 
egyenlő árakon árultassék. Ez egyezik meg az 
igazság és méltányossággal. 

De pénzügyi szempontból is a számítást igen 
| egyszerűen lehetett volna megtenni: csak azt kei-
j lett volna kiszámítani, hogy mennyi jövedelmet 
. kivan magának biztosíttatni az állam a sójövedék-
ből ; ismertetvén az eddig szükségelt mennyiség, 
ugy az előállítási és szállítási költség : ezeknek be-

; tudásával egyszerűen annyira kellett volna az or-
i szag területén a sóárakat emelni, hogy a kívánt 
| összeg az államkincstár pénztárába befolyjon. 

Szabolcs megye érdemes képviselője Bónis Sá
muel barátom tegnap, ugy hiszem, hasonló észre
vételt tett, hivatkozván arra, hogy a múlt időkben 
egyenlő volt a sóár és azt az országgyűlés hatá-

} rozta meg. Nem akarom ezen állítást közjogi szem-
[ pontból elemezni: meg kell azonban jegyeznem, 
i hogy 1848-ig a só valóságos regale volt, t. i. oly 

jövedelme a fejedelemnek, melyet az oda fordított, 
I a hová forditni czélszerünek látta, tehát valóságos 
| jusregaletképezett; csak II. Lipót alatt az 1790 — 9 1 . 
' XX. t. ez. által biztosíttatott az, hogy a sóár az 
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országgyűlés beleegyezése nélkül felemeltetni nem 
fog. A sóárak egyébiránt mindig különbözők vol
tak : 1848 előtt az utoljára országgyülésileg meg
állapított ár 4 frt pengő volt, melyhez még hozzá 
számíttatott az árulási költség, mely különböző 
volt az egyes vidékek szerint, igy például: Mára-
inarosban 19 Va kr, Sóvárott 26 % kr és tengerpar
ton 55 k r ; ezenkívül ehhez még hozzá számíttatott 
a fuvar és kezelési költség, minek eredménye az 
volt, hogy ezüst pénzben, 1848 előtt a sóár má
zsánkint a különböző helyek szerint 5 frt 50 kr és 
7 frt 21 kr közt volt megállapítva. Ezen gyakor
lat állott fen a régibb időkben. í g y az 1729. V. t. 
ez. 2-dik szakaszában meg volt állítva, hogy a he
gyes vidékü vármegyékben mértföldenkint és má
zsánkint 3 kr, a sík vidékü vármegyékben pedig 
2 kr szállíttassák a meghatározott árhoz. 

Előre bocsátva tehát az t , hogy a sóilleték 
iránti törvényjavaslat egyezménynek eredménye 
és koránsem foglalja magában mind azt. mit el
méletileg legezélszerübbnek tartanék s bizonyára 
létesíttetni is kívánnék, ha e tekintetben fenállő 
törvények szerint egyezséget kötni szükség nem 
lenne : átmegyek most annak előadására, miként állt 
a kérdés a minisztérium előtt? 

Midőn a minisztérium az egyezményt ő fel
sége többi országainak minisztériumával megkö
tötte, figyelemmel kellett lenni az 1867. XII . és 
XVI. t. ez., de különösen az utóbbinak 11-dik sza
kaszára, mely elrendelte azt, hogy a magyar mi
nisztérium ö felsége többi országainak minisztériu
mával kössön egyezményt mindazon közvetett 
adókra nézve, melyek a fogyasztás megadóztatá
sát ezélozzák, még pedig oly móddal, hogy mind
két államterületen a vám- és kereskedési szerződés 
tartama alatt egyenlő törvények és igazgatási 
rendszabályok legyenek azon czélból, hogy Ma
gyarország és ő felsége többi országai közt vám
vagy zárvonalak fel ne állíttassanak. Természetes 
volt ennélfogva, hogy a só iránt kötött egyesség-
ben mindenek felett azon elvet kellett megállapí
tani, a mely az első szakaszban talál kifejezést, t. i.: 
hogy a sóárakat akként kell szabályozni, hogy a 
sónak Magyarországból ő felsége többi országaiba 
való szállítása és viszont haszonhajtó vállalat ne 
lehessen, tehát az árakat akkép kell szabályozni, 
miszerint ott, a hol határok érintkeznek, egyforma 
árak legyenek. Az egyezménynek alapja ez, s ezt 
azért voltam bátor kiemelni, mert a raktári árak 
megváltoztatása magát az egyezményt ingatná meg. 

Ezen elvvel összeköttetésben van az 5. sza
kasz, mely azt fejezi ki, hogy ámbár egyes vi
dékeken és raktáraknál az árak az egyezmény
ben magában meg vannak állapítva: mind a mel
lett, miután mégis megtörténhetik, hogy a magyar
országi só Ausztriában és az ausztriai só itt adat

nék el ezen megállapított árak szerint: ezért volt 
szükséges ezen átmeneti időben az ötödik szakaszt 
megállapítani, mely szerint a minisztérium felha-
talmaztatik, hogy a sóárt a határszéleken har-
mincz krajczárral feljebb vagy lejebb szállíthassa. 

Lett volna egy mód, melynél fogva ezen 
ötödik szakaszban megállapított felhatalmazás 
mellőzhető lett volna : ha átalában a sóval való ke
reskedés eítiltatván, mindenütt, hol sószükséglet 
van, mind itt, mind ő felsége többi országaiban, 
raktárak állíttatnának fel, s ott megszabott árak 
szerint áruitatnék. Azonban ugy hiszem, hogy a 
tisztelt ház részéről senkisem fogja roszalni azt, 
hogy a minisztérium nem kívánt a sóra nézve 
visszalépést tenni, s nem tette azt annál inkább, 
miután a kereskedés Ausztriában ugy is korlátla
nul már régebben gyakorlatban volt s azt ott meg
szorítani nem lehetett, sőt czélszerübb volt ezt Ma
gyarországra is kiterjesztem*; a kereskedés meg
engedésének pedig egyenes következése a raktári 
árak egyezség szerinti megállapítása. Ezen árszabást 
bátor voltam a t. ház állandó pénzügyi bizottságá
val, osztályaival és a középponti bizottsággal is 
közölni, ezen árszabás képezi alapját ezen tör
vényjavaslatoknak. Miután az árszabás a tör
vényjavaslat 1. szakasza szerint történt, minden 
olyan változtatás az árszabásban, a melynél 
fogva azon elv kivitele, hogy a kereskedés a bi
rodalom egyik részéből a másikba haszonhajtó 
üzlet ne lehessen, meg lenne hiusitva, s igy az 
egész egyezmény épen alapjában lenne megin
gatva. Ha ezen eset eló'állana — pedig előállana 
ujabb kedvezményi árak elhatározása folytán — 
megszűnvén az egyezmény, oda kellene a minisz
tériumot utasitaní. hogy ujabb egyezményt ki
sértsen meg; vagy pedig nem maradna egyéb 
hátra, mint hogy ezen kiváltságos vidékek a csem
pészet meggátlása végett ben az országban vagy 
az ő felsége országai felé zárvonalakkal különit-
tessenek el. Mindezt azért voltam bátor különösen 
kiemelni, hogy jelezzem annak fontosságát, mi-
kép a megállapított raktári árak ne változtassa
nak, különösen az ország nyugati határán. Egé
szen másképen áll a dolog Erdélyre nézve. Er
dély helyzeténél fogva messzebb fekszik a biroda
lom másik részétől, a szállítás bizonyára még 
most költségesebb s az ottani só concurrentiába 
alig léphet az osztrák sóval, sőt ha Erdély ked
vezményi ára nem nagy, közbenső zárvonalt Er
dély és Magyarország közt fentartani felesleges 
lenne. Ha azonban a különbség • ly nagy lemé, 
hogy a csempészet nyereményei üzletté válhatik, 
ebből természetesen következik, hogy aznn zár
vonal, mely most létezik, továbbra is fen lenne 
tartandó. 

A mi magát az egyezséget s az annak 
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megkötése alkalmával felmerült körülményeket 
illeti: méltóztassanak megengedni, hogy röviden 
megemlítsem az érdekesbeket. Az első elv, me
lyet keresztül kellett vinni, volt az, hogy a zárvo
nalak ffelállitása elkerülése tekintetéből, lehetőleg 
egyenlően szabályoztassanak az árak. Ebből az 
következik, hogy meg kellett határozni az árt, me
lyen a só áruitatni fog a sóaknáknál és a birodalom 
mindkét felében. E tekintetben minden ügyekezete 
oda volt irányozva a magyar minisztériumnak, hogy 
a sóárak az ország régi kívánságával megegyező-
leg tetemesen leszállittassanak, azonban ezen le
szállítás lehetőleg akként történjék, hogy az ál
lamnak jövedelme ez által nagy csökkenést ne 
szenvedjen, sőt idővel ismét az előbbenijövedelem
nek megszerzése kilátásba tétessék. A tapasztalás 
azt mutatta, hogy az utolsó hat évben — ámbár a 
birodalom népességének szaporodása ezen idő
szak alatt 3%-kai vehető fel, mi feltételezi a sófo-
gyasztás aránylagos emelkedését — mindamellett a 
konyhasó fogyasztása apadt. Ugyanis a midőn 
1861-ben 5,115,000 mázsa konyhasó fogyaszta-
tott, 1866-ban a fogyasztás 4,310,000 mázsára 
szállt le, tehát a csökkenés 800,000 mázsát tett kö
rülbelül. Ennek oka, ide nem számitva a csem
pészetet, mely különösen a déli és nyugati hatá
rokon gyakoroltatott, különösen az volt, hogy a 
mai'hasóval, mely a marha táplálására volt szánva., 
visszaélések követtettek el, miután az nem azen 
czélra forditatott, a melyre áruitatott. Ez világosan 
kitűnik abból, hogy míg 1861-ben csak 161,000 
mázsa fogyasztatott , 1867-ben már 1,061,000 
mázsát tett a marhasófogyasztás. Ha felveseszük, 
hogy a népesség szaporodásával aránylag növe
kedni kellett a sófogyasztásnak is, így 5,115,000 
mázsáról a fogyasztásnak legalább 5,270,000 má
zsára kellett volna emelkedni. Ennek eredménye 
pénzügyi tekintetben az, hogy miután a konyha
sónak fogyasztása majdnem 1 millióval szállt le, 
ha csak a legkisebb árt veszszük is fel. a jövedelem
csökkenés körülbelül 4 millió forintot tesz. 

Azon kettős czélnak elérésére, hogy a só ára 
leszállittassék, még pedig leszállittassék 2 ft 40 
krral, de amellett a jövedelem tetemesen ne apad
jon : nem mutatkozott más mód, mint a marhasó-
árulás megszüntetését javaslatba hozni; s hogy ezen 
rendszabály és a só ár leszállításának pénzügyi 
következményei megállapittathassanak, kötelessé
gemnek ismertem az utolsó két év jövedelmét az 
országnak összeállítani, hogy megtudjam, hogy 
ezen reform keresztülvitele folytán pénzügyi 
szempontból minő eredmények fognak előállani. 
1866-ban az összes magyar korona területén fo
gyasztatott összesen 1,645,436 mázsa konyhasó, 
361,260 mázsa marhasó; összesen 2,006,696 má
zsa. A nyers jövedelem tett 12 millió és 342,463 

forintot. A költségeket pontosan meg nem határoz
hatom ugyan ; de hozzávetőleg levonva a termelés, 
szállítás és elárusitási költségeket, maradt 11 mil
lió tiszta jövedelem. 1867-ben tett az összes sóel-
adás — konyhasóban csak azon összeget számit
va. a mely Magyarországnak saját fogyasztására 
s nem a kivitelre fordíttatott —1,657,942 mázsát, a 
marhasó 339,409 mázsát, összesen 1,997,351 má
zsát, tehát körülbelül ismét közel 2 millió mázsát. 
A nyers jövedelem tett összesen 13,049,374 frtot. 
Ebből levonván a költségeket bizton lehet számi
tani, hogy a tiszta jövedelem 1 1 % millió volt. 
Jövőre nézve mikép fog állani a sójövedék jö
vedelme, ezt pontosan előre meghatározni nem le
het ; de ha felteszszük azt, hogy az évenkinti fo
gyasztás az utolsó két évet számitva 2 millió má
zsát tett. és azon eredeti tervre megyünk vissza, 
mely a számitás alapjául szolgált, midőn a só árá
nak leszállítását javaslatba hoztam, t. i. hogy min
denütt Magyarországban és Erdélyben a sóaknák
nál a sónak ára mázsánkint 5 frtra számíttatott, te
hát minden eladott mázsa sónak nyers jövedelme öt 
forintot eredményezne: a jövedelem 10 millió fo
rintot tenne. Miután azon elv van az egyezmény
ben kimondva, hogy a szállítási és árülási költség 
minden sóraktáraknál hozzá számittassék, ezen jö
vedelemből nem kell mást levonni, mint magát a 
termelési költséget, mi összesen tesz 850,000 fo
rintot. Ennélfogva, ha ugyanazon mennyiség 
adatik el, mely jelenben fogyasztatik, a tiszta jö
vedelem 9,150,000 frtra számitható, mi körülbelül 
1,900,000 forinttal kevesebb, mint az utolsóelőtti 
év tiszta jövedelme. 

Azonban számitok arra, hogy miután a tör
vényjavaslat 6-ik pontjában az van kimondva, 
hogy a csempészetnek meggátlása tekintetéből az 
ország déli határain a pénzügyminiszter felkatal-
maztatik a sóárakat lejebb szállítani a határszéle
ken, ennélfogva lehet reményleni, hogy a csempé
szet megszűnvén, több fog fogyasztatni, noha ezen 
mód alkalmazása folytán előadott fogyasztási sza
porodás az árleszállítás következtében a jövedel
met nem fogja nagyban növelni. 

Azonban átalában véve a tapasztalás azt mu
tatta, hogy ámbár nem ilyen nagy mértékben, de 
mégis a fogyasztás bizonyos arányos emelkedése az 
árleszállítás folytán következett be ; ennélfogva 
felvettem, hogy az első s legfeljebb a második év
ben az összes sófogyasztás 10%-kai növekedhetik, 
vagyis, hogy 2 millió mázsa helyett 2,200.000 
mázsa só lesz eladható. 

Azt hiszem, t. ház, hogy pénzügyi szempont
ból vérmes reményekre alapítani a számításokat, 
nem czélszerü eljárás; de az eddigi tapasztalatokat 
összehasonlítva, lehet számitani, hogy ha mind 

' azon rendszabályok, melyek a törvényjavaslatban 
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foglaltatnak, életbe léptetnek, a fogyasztás leg
alább 10°!0-kal szaporodni fog, és hogy ennél
fogva legalább is 2,200,000 mázsa só fog eladatni. 
S feltéve, hogy a sóaknáknál az eladási árak 5 
forinttal állapíttattak meg és ekkor a bevétel 
11,000,000 forintot tenne, miből levonva a terme
lési költségeket körülbelül 900,000 forint maradna, 
kilátásba helyezhető 9,000,000, tehát a hiány 
hasonlítva a jelenben fenálló jövedelemhez közel 
2,000,000 lenne. 

Miután a költségvetés összeállítása alkalmával 
arra számítottam, hogy a törvényhozás július 1-
től fogva el fogja rendelni a sóárak leszállítását, 
az ebből eredő különbözetet a második fél évre 
nézve már a folyó évi költségvetésbe felvettem, 
még pedig egész mértékben annyival inkább, 
mivel az átmeneti év első felében nem lehet biz
ton számítani a fogyasztás nevezetes emelkedésére. 
Méltóztassanak emlékezni, hogy a költség
vetésben a 10,200.000 frt nyers jövedelemből a 
termelési költségeket levonva, tiszta jövedelemként 
csak 9,368,000 frtot vettem föl. 

Ez volt átalában azon kiindulási pont, mely az 
egyesség megkötésénél vezetett, és azt hiszem, 
hogy olyan alapokra van fektetve, hogy az 5 frt 
átalános ár az aknáknál mindenütt megtartható, és 
hogy az államkincstárnak egy-két év alatt még elő-
állandó hiánya bőven ki fog pótoltatni. Természe
tesen, ha ezen megállapított árak ki nem vihetők. 
a várt jövedelem is csekélyebb lesz ; ez esetben 
gondoskodni kellene módokról, mikép fedeztessék 
ezen hiány, és bizonyára alig maradna más mód, 
mint az egyenes adókat az előállandó hiány ere
jéig felemelni. 

Előadtam tehát azon főbb elveket, melyek 
engem az egyesség megkötésénél vezettek. Magam 
is óhajtanám, hogy mielőbb eljőne azon idő, mi
dőn a pénzügyi kormányzat azon állapotban le-
end, hogy mentül több részeken és vidékeken a 
só meghatározott árakon a kincstár saját raktárai
ból és saját áruidáiból árultassék, azért, mert az 
eddigi tapasztalás azt bizonyította, hogy a nép 
legnagyobb része, t. i. a földmivelö nép. nincs 
azon állapotban, hogy a messzebb fekvő raktárak
ból vagy nagyobb összeget vegyen, hanem csak a 
kisebb árulási helyeken veszik, rendesen sokkal 
nagyobb árral fizetvén a szükségelt sót. Számos 
példát tudok, hogy még ott is, a hol a kincstári 
raktárak nagyon messze nincsenek, melyekben 
7—-8 forintért árultatik a só, a nép a kisebb áru
soknál fontját 10 kron veszi. De hogy a sóárak 
leszállítása a nép nagy részének érdekében foga
natosíttathassák, szükséges, hogy a só mentül több 
helyen árultassék á megszabott árakon s jó mér
tékkel, természetesen a szállítási költségek hozzá 
számításával. Azonban ennek kivitele akadályozva 

lesz mindaddig, míg a hazánk nagy részét sóval 
ellátó máramarosi sóaknák vasút által összeköt
tetésbe nem hozatnak a Tisza hajózható részével 
és a vasúthálózattal; mindaddig számosabb rak
tárakat felállítani nem lehet. U g y méltóztassanak 
a dolgot felvenni, hogy most csak a Tiszán lehet
séges a szállítás, mely Máramarosban még csekély 
folyó levén, kis vize miatt csak az esztendő né
hány hetén át alkalmas a talpakon szállításra, 
minélfogva a folytonos szállítás lehetetlen. Ellen
ben, ha a vasút kiépítése folytán a máramarosi 
sóaknák a Tiszával és az országos vasúti hálózattal 
kapcsolatba hozatnak, mint méltóztattak elhatározni, 
ugy hiszem, azon állapotban lesz a pénzügyi kor
mányzat, hogy a sót nem csak olcsóbban szállít
hatja, hanem mindenütt a fogyasztók számára kellő 
mennyiségben felállított áruidákban áruitathatni 
fogja, és azt hiszem, hogy ezen intézménynek életbe 
léptetése annak idejében szükséges is. 

Elmondván e szerint nézeteimet az egyez
mény lényegesebb pontjaira nézve, bebizonyí
tottam azt, {Halljuk!) hogy nem áll Bujanovics 
képviselő urnák tegnap mondott azon állitása, 
hogy a jelenben fenálló sóár mindenütt egyenlően 
leszállítandó, hanem az egyezményben megállapított 
elv az, hogy a termelő helyeken, tehát a sóaknákban 
mind Magyarországban, mind Ausztriában valóban 
2 fr 40 krral lejebb szállittassanak, hozzászámítva 
mindezen a vidéken azon kiadásokat, melyekbe a 
szállitás és elárusitás kerül. Annyival inkább 
szükséges volt pénzügyi szempontból a különböző 
árakat megtartani, minthogy ezen különbözetek 
meg nem tartása esetében az egyezmény is meg 
lenne ingatva, de az előszámitott jövedelem is a 
kincstárba be nem folyna. Tehát magának az 
egyességnek alapfeltétele az. hogy az egyesség-
ben megállapított árak megtartassanak, különösen 
pedig ott, hol a sóraktárak közel feküsznek a 
nyugati határszélekhez. 

T. ház! Én értem és természetesnek találom, 
(Halljuk!) hogy minden t. képviselő úr (Halljuk!) 
a mellett, hogy a közös érdeket szem elől nem 
téveszti, egyszersmind a maga saját vidékének ér
dekét is védelmezi, és a mennyire lehetséges, azt 
előmozdítani igyekszik; azonban azt tartom, hogy 
ennek is van bizonyos határa, melyen tul 
nem mehet akkor, midőn az állam közös érdeké
vel találkozván, azzal összeütközésbe jő, mert 
mégis végre az állam érdekének kell dönteni. E 
tekintetben tehát azon nézetben vagyok, hogy a 
netalán egyes vidékekre nézve engedélyezendő 
könnyebbitéseknél legyünk az elvben igazságosak 
s következetesek, a kivitelnél pedig akként sza
bályozzuk, hogy a két minisztérium közt kötött 
egyesség és annak alapjából kiinduló törvényja
vaslat kivitele lehetetlenné ne váljék. 
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Magyarországra nézve, ugy hiszem, a kedvez
ményi árakat illetőleg jelenleg két kívánság nyilvá
nul : az egyik Sóvárra nézve. Sóvárra nézve azon né
zetből indult ki a minisztérium, midőn ezen 2-dik 
szakaszt megállapította, hogy a Sóvárra nézve 
megállapítandó árak legyenek valamivel cseké
lyebbek, mint azon árak, melyeket a máramarosi 
sóért ugyanazon vidéken a szállítási költségek 
hozzászámitásával fizetni kell. Ez volt a kiindu
lási pont és ezzel egyezik meg az 5 frt 60 krnyi 
ár. Ha a sóvári termelés oly nagyszerű volna, mint 
a máramarosi, lehetnének nehézségek a lejebb-
szállitásnál. Azt méltóztatnak tudni, hogy Sóvá-
ron főtt sót készittet a kincstár, és különösen a 
múlt évben, midőn egyik forrás megapadt, az ösz-
szes termelés nem ment többre 100,000 mázsa 
nál. A mint tehát egy részről nem láthatom be 
jogosultságát azon kívánatnak, hogy mindenütt 
2 frt 40 krt tegyen a sóleszállitás, ugy másrészt 
jogosnak és méltányosnak tartom, hogy a meny
nyiben mind Erdély, mind Magyaroeszágra nézve 
mag-oknál az aknáknál a só mázsánkint 5 frtban 
állapittatik meg, állapíttassák meg Sóvárra nézve 
is 5 frtban: (Helyeslés) mert ne méltóztassanak 
azt hinni, hogy én minden lehető indítvány ellen 
lennék, sőt minden javítást és minden ujabb indít
ványt, mely megnyugtatásul szolgál, magam 
részéről is elfogadok; csak egy kérésem van: ne 
méltóztassanak oly határozatokat hozni, melyek 
ezen, az egész nemzetre nézve szükséges és általa 
július elsejére várt ügynek eldöntésére káros ha
tással lennének s életbe léptetését hátráltatnák. 
Ha lényegesek volnának a változtatások, törvé
nyeink értelmében ujabb egyesség megkísérlése 
válnék szükségessé. A Sóvár vidékére adandókedvez
mény hordereje könnyen megkelhető, ha a t. ház 
többsége el fogja határozni, hogy Sóvár vidéke 
óhajtása tekintetbe vétessék, határozottan mond
hatom, mi a különbség az államkincstár jövedel
meire nézve: miután ott átalában 100,000 mázsa 
termeltetik,az által,ha egy elő áron áruitatnék a mára-
roarosival, a kincstár a mostaninál 60 krral keve
sebbet venne be, és e különbség tenne évenkint 
60,000 frtot. 

Megvallom, t. ház, hogy az ily átmeneti kor
szakban vannak bizonyos régibb előnyök, melye
ket mellőzni alig lehet, noha meg vagyok győ
ződve, hogy magasabb állami szempontból, az 
állam közjövedelme szempontjából czélszerübbet 
tenni nem lehetne, mint ha a sóvári termelés, 
mely mázsánkint 62 krajczárba kerül, holott 
Máramarosban csak 27-be, megszüntetnék. Ez 
volna legegyszerűbb. Erdélyben is vannak ak
nák , melyeknek termelése nevezetes , azon
ban a kincstárra nézve azoknak fentartása nem 
muihatlanul szükséges, sőt költséges. Ha a köz-
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lekedési eszközök kiterjedése szerint, azt tekintve, 
honnan szállíttatik a só legezélszerübben, miután 
oly bő mérvben van só, a lehető legkevesebb 
helyekre kellene a termelést szorítani: ez lenne az 
államjövedelem szempontjából kívánatos. Miután 
azonban Sóvárban a fő'ződe fenáll, míg fenáll, 
jogos kívánság, hogy az ottani sónak ép oly ára 
Jegyen, minta máramarosinak ; erre nézve, miután 
ez az egyességet meg nem változtatja, ha a t. ház 
elhatározza, szívesen hozzájárulok, a különbség, 
illetőleg veszteség nem tevén többet 60,000 írtnál. 

Nem akarván másodszor bővebben a tárgy
ról szólni; méltóztassanak megengedni, hogy még 
egy körülményt felemlítsek. (Halljuk !) 

Van Magyarországnak három vármegyéje, 
mely só tekintetében régi törvényeink szerint is 
számtalanszor különös kedvezményben részesült: 
Árva, Turócz és Liptó vármegyék, melyek össze
köttetése Magyarország többi részeivel, hegyi hely
zetűknél fogva — mint a törvény mondja — igen 
nehéz levén a sót odaszállítani.- a galicziai, neve
zetesen a wielicskai sóbányákban kedvezményi 
árakban részesülnek. 

Midőn ezen törvényjavaslatot formuláztam, 
igyekeztem azon vidék kivánatait is figyelembe 
venni. 

Akkor, mint emlékezni méltóztatnak, többen 
azon vidékről ugy nyilatkoztak, hogy meg volná
nak elégedve, hogyha eddigi kedvezményárak ez
után is fenállanának. 

Azonban, miután átalában azon nézet jelente
tett ki, hogy miután a törvény azon intézkedése, 
miszerint a IX-dik czikk értelme szerint Wielics-
kán Árva, Liptó és Turócz vármegyék számára a 
zöldsó 4 frt 90 kr, a spizasó 4 frt 60 kr, azon 
nehézséggel jár, hogy az illetőknek oda fuvart kell 
tenni és a sót haza szállítani: e tekintetben is azon 
vidékek kivánságát kielégíteni óhajtván, azon ja
vaslatot vagyok bátor tenni, hogy a kincstár maga 
fog Árva, Liptó és T;rócz vármegyékben a wie
licskai só árulására raktárakat állítani, és hozzászá
mítván a törvényjavaslatban kitett árakhoz a szál
lítási dijakat, még bizonyos leszállítást is hozhatok 
javaslatba mind a zöld-, mind a spizasóra nézve, 
mely közt a mostani javaslat szerint különbség nem 
tétetnék. 

E szerint a 9-dik szakasz vég szavai követke
zőkép módosíttathatnának: „Árva, Liptó és Turócz 
vármegyék mindeg}dkében felállítandó raktárak
ban a zöld- és spizasónak ára 5 frt 60 kr." A szá
mítás a következő. A 9-dik szakasz végén a zöld 
sóra nézve 4 frt 90 kr vétetett fel. A szállítási 
költség 90 krt tesz mázsánkint; ennélfogva a zöld
só ára mázsánkint 5 frt 80 krt tenne. De miután e 
vidékek bizonyos kedvezményekben részesültek, ré
szemről szívesen rá állok arra, hogy mindkét só 
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ára mind a három vármegyébe 5 frfc 40 krban állit-
tassék meg. (Hdijelés.) 

Természetes, hogy midőn ezen javaslatot te
szem, azon szempontból indulok ki, hogy az átalá-
nosan nyilvánult kívánságnak, mely szerint az át
meneti korszakban az eddig fenállott kedvezmények 
és — ha szabad ugy kifejeznem magamat — régi 
törvényeinken alapuló privilégiumok hagyassanak 
meg, kívánok eleget tenni. Ezen közvetítő' javas
latok elfogadása által magán az egyességen változ
tatva nem lesz. Én tehát az illető szakaszok tár
gyalása alkalmával ily módon alkalmazandó mó
dosításokhoz szívesen hozzájárulok. (Helyeslés.) 

V á l l y i János : T . ház! Előttem szóló t. pénz
ügyminiszter úr előadása után valóban alig le
hetne más teendője e háznak, mint a beterjesztett 
törvényjavaslatot minden további vitatás és észre
vétel nélkül egyszerűen megszavazni, elfogadni. 

0 nevezetesen akként nyilatkozott, hogy ön
álló intézkedésünk nincs és az ó' felsége többi tar
tományaival kötött egyezmények már e tekintet
ben aláírva és szentesítve vannak, következőleg itt 
már segíteni a dolgon nem lehet. Ha ez igy van, 
akkor előzetesen a pénzügyminiszter úr óhajtásom 
szerint helyesen cselekedett volna, ha ezt már nem 
terjesztette volna elő és a törvényhozásnak idejét 
ezen a téren nem vesztegetné. Mert meggyőződé
sem szerint vagy tehetünk ebben valamit, vagy 
nem. és hitem szerint egyedül az országgyűlésnek 
van joga, van köre még a miniszter meghallgatása 
után is arra, hogy ezen tárgyban határozzon és 
azt eldöntse. 

Miután ezeD hitben vagyok, vettem magam
nak szabadságot a t. ház engedelmével módosit-
ványt előterjeszteni. Módositványom a már elmon
dottak által nagy mérvben igazoltatik, azon tekin
tetből, mivel módositványom is az egész korona 
országaira nézve mindenütt a só árának egyenlősí
tését kívánja. Pénzügyminiszter úr kijelentése is 
igazolja ezt, mert ő maga is óhajtotta ezt nyilat
kozatában. Hogy pedig az ár leszállítása körül he
lyes és szükséges az országgyűlésnek intézkedése, 
maga a beterjesztett kormányi törvényjavaslat ele-
gendőleg indokolja, mert ez is a leszáilitást hozza 
javaslatba. Mindössze is a leszállításból alig egy 
pár milliónyi jövedelemcsökkenést mutatott ki 
előttem szólott t. pénzügyminiszter úr, és hitem 
szerint, ha a sóárak még lejebb fognak szállíttatni, 
nagyobb kelendőség nyittatván , kereskedelmi 
szempontból nagyobb mennyiség fog ez által el
adatni, és azon kisebbnek felmutatott jövedelem is 
vissza fogja azon arányt nyerni, mely a magasabb 
ár mellett mutatkozott, vissza pedig azért, mert 
nagyobb elárusitás történvén, nagyobb lesz a be
vétel, és különben is egj-^gy mázsára igen csekély 
iiáliitási költség esvén, bőven fedezve lesz a ki

adási szükséglet a nagyobb mennyiség eladása ál
tal. De ha nem jönne is be ugyanazon jövedelem, 
mely az előbbeni években az állam gazdaság részére 
behozatott, nézetem szerint még akkor is alább 
kell, hogy szállittassék a só ára már csak azért is, 
mert az államgazdasági szempontból is előnyös. 
Nem tisztán csak az a feladata az államgazdaság
nak, hogy minél több jövedelmet állítson ki pil-
lanatilag; hanem feladata az, hogy az adóképessé
get emelje és azt minél nagyobb erőre állítani 
igyekezzék. Ha pedig ezen életszükségletre és a 
gazdaság emelésére is mulhatlanol szükséges czikk 
jutányosabban nyujtatik, ez által valósággal nem 
eszközlünk mást, mint azt, hogy ha valamivel 
alább szállíttatik a jövedelem, de a nép valósággal 
tetemesebb segélyezéshez jut, ez által pedig a gaz
dasági emelkedés előmozdittatik. 

Ezeknél fogva módositványom, melyet a t. 
ház figyelmébe ajánlok, következő. 

Horváth Lajos j e g y z ő (olvassa Vállyi János 
módositványát): ,,Módositvány, mely szerint a.só-
jövedék iránti törvényjavaslatnak 2-dik szakasza 
helyett ez tétessék: „A magyar korona országainak 
területén különbség nélkül a só mázsája 3 frt 60 
kron fogárultatni." 

Ivánka I m r e ; T. ház ! Előadásomban igen 
tisztelt pénzügyminiszter urnák néhány mondatára 
vagyok bátor kiterjeszkedni. 

A többek közt mondotta volt, hogy „ha Ma
gyarország e tekintetben önállólag intézkedni ké
pes volna," akkor ezen lehetne változtatni. 

Én, igenis elismerem azt, hogy a vám- és ke
reskedelmi szerződés 11-dik pontja azt határozza 
meg és oda utasítja a minisztereket, illetőleg a 
pénzügyminisztert, hogy a só- és dohányegyed
áruság ügyében az osztrák pénzügyminiszterrel 
egyezményre lépjen és ezt előterjeszsze. 

De én ennek azt az értelmet, hogy az il
lető egyezmények már a törvényhozásra nézve 
minden esetre kötelezők, ezt az értelmet adni ké
pes nem vagyok. (Fölkiáltások a jobb oldalon: 
Nem az mondatott! a bal oldalon: Tessék meghall
gatni!) Mondom: ezt az értelmet adni képes nem 
vagyok, és azt nem is kívánom, hogy bármi tekin
tetben nagyobb körökben elterjedhessen e fogalom. 
Az én felfogásom az, hogy épen azért terjeszti a t. 
pénzügyminiszter úr a törvényjavaslatot a ház 
elé, mert maga is elismeri azt, hogy az nem olyan 
valami, a mit minden esetre elfogadni kell, ha
nem olyan, mit módosítani lehet a körülmények 
szerint. 

Átmegyek azon nézetekre, melyek több ol
dalról a sóárra nézve kifejtettek. Csak két elvet 
fogadhatok el, melyeknek mindegyike egy fő elv
ben pontosul össze, t. i. abban, hogy az állam pol-
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gárai egyenlő terheket viselni kötelesek. A két elv 
tehát, melyet a sóra nézve elfogadhatok, vagy az, 
hogy az állam jövedelmi forrásainak megnyitása 
mulhatlanul szükségessé teszi a monopóliumot, és 
akkor nem foghatom meg, hogy bármi proteetió 
vagy más okon, miért fizessen az egyik vidék ál
lampolgára kevesebbet vagy többet, mint a má
siké , azért, mert véletlenül ezen vagy azon vidéken 
terem a só ? Mert akkor ugyanazon okból azt kel
lene mondani, hogy a dohányt sem lehet ugyan
azon áron adni mindenütt, mert egyik vidéken te
rem, a másikon nem. (Helyeslés a bal oldalon.) Ha
nem ha azon elvből indulunk ki, hogy az államnak 
jövedelmet teremteni kell, mely elvet én tökélete
sen elfogadom, és távolról sem jutott eszembe va
lamely monopólium eltörlését inditványozni akarni 
addig, mig ezen jövedelemnek pótlása iránt más
kép gondoskodva nem lesz , korántsem jutott 
eszembe mondani : hogy töröltessék el egyszerre a 
sóegyedáruság; hanem igen is azon elvet akarom 
elfogadtatni: iparkodjék a kormány odajutni, 
hogy a só az állam összes polgárainak minél előbb 
egyforma áron adassék. (Helyeslés.) Ha ez nem 
lehető, akkor az igazság és méltányosság szem
pontjából, a mely ismét az állam terheinek egyen
lőségére és a polgárok egyenjogúságra vezethető 
vissza, nem lehet mást tenni, mint a szabad keres
kedelem terére átnyúlni, mely minden embernek 
azt a jogot adja, hogy ott vegye a sót, a hol jutá-
nyosabban kapja; hanem az olyas monopólium, 
mely az egyes vidéket terheli, másikat pedig pro-
tegál, felfogásom szerint alapjában helytelen. (He
lyeslés.) Elismervén azt, hogy a minisztériumnak 
igen nehéz és bokros teendői vannak, különösen a 
pénzügyek rendezésével, nem szándékozom egy
szerre oly indítványt tenni, hogy forgattassék fel 
ezen törvényjavaslat; hanem épen azért szólaltam 
föl, hogy ezen irányeszmét megpendítvén ajövőre 
nézve, midőn t. i. azon öt év le fog járni, melyben 
a vám- és kereskedelmi szerződés iránt ujonan 
intézkedhetünk, vagy ha lehet annál korábban is, 
ily szellemű intézkedés történjék, minőt bátor vol
tam javasolni. Ugyanezen vámszerződés értelmé
ben nem mulhatlanul szükséges, hogy ezen adók 
minden esetre egyformán legyenek Ausztriában 
és Magyarországon. Mert a szerződésben benne 
van, hogy szükség esetében zárvonalak által lehet 
a jövedelmeket kiegyenlíteni. Tehát nem vámvo
nalakat, nem véd vámot akarok én életbe léptetni, 
hanem, ha egyes monopoliumi czikkekre nem tud
nánk megegyezni, helyén látom a zárvonal felál
lítását. I ly zárvonal jelenleg létezik Magyarország 
és a Királyhágón tul fekvő rész közt, és ez Ma
gyarország egységét sokkal inkább érinti, mintsem 
azon kötelék, melyet a többség méltóztatott felállí
tani ő felségének két birodalma közt. E kötelékek 

nem szakittatnának tehát félbe hasonló zárvonalak 
által, még az önök nézetei szerint sem. 

Ezeket voltam bátor előadni; máskép jelenleg 
a minisztérium javaslatát elfogadhatónak tartom. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Csak arra 
vagyok bátor pár szót mondani, hogy az előttem 
szóló képviselő úr szavaimnak oly értelmet adott, 
melyet én semmi esetre sem kívántam adni, és hi
vatkozom a házra, hogy előadásomban több izben 
kiemeltem, hogy az egyesség létesítése a ház hely
benhagyásától feltételeztetik. (Helyeslés.) Tehát 
képviselő úr szavaimnak oly értelmet adott, melyet 
mondani nem akartam; csak azt akartam kifejezni, 
hogy a pénzügyminisztériumnak, midőn az egyes
ség megkötése iránt a tárgyalást megkezdette, ke
zei kötve voltak a törvény által, mely ezt mondja: 
a só mindkét állam területén a szerződés ideje alatt 
egyenlő törvények és igazgatási rendszabályok 
szerint fog kezeltetni; és hozzá teszi: e végből a két 
pénzügyminisztérium által törvényjavaslat még a 
jelen ülésszak alatt, stb. Vonatkozott tehát megjegy
zésem arra, hogy miután a törvény által meg lé
vén határozva, egyességet kellett kötni, a javas
lat készítésében szabad kezem nem volt; ha lett 
volna, bizonyára némely nevezetes pontokra más ja
vaslatot tettem volna. 

Csengery Imre jegyző: Zsamay Imre! 
(Nagy zaj. Nem az következik! Zmeskál Mór szólni 
akar. Halljuk Zm,e*kált! Eláll! Elnök csönget. 
Rendre!) 

B u j a n o v i c s Sándor : Midőn tegnapi napra 
módositványómat a sóvári főzödében termelt sónak 
4 frt 50 kr. Ieszállitása iránt benyújtottam, czélom 
ez által nem bizonyos vidéknek nyújtatni kívánt 
kedvezmény elérése volt; de csak azon egy elv
nekkeresztülvitele és alkalmazása volt, hogy az ár a 
sótermelési rakhelyeken mindenütt egyenlő arány
ban leszállittassék. A pénzügyminiszter úr által 
mai napon tett előadás folytán, mely szerint ő 
késznek nyilatkozott a só árát Sóvárott 5 ftra le
szállítani, ámbár minőség tekintetében az árak 
különfélesége még mindig fenmarad, legalább 
azon egy elv eléretik, hogy a sóár a termelési he
lyeken egyenlő legyen : azért én is készséggel hozzá
járulok és módositványomat visszaveszem. 

Csengery Imre jegyző: Madocsányí Pál! 
(A IX-dik za.ka zn ü !) 

Madocsányi P á l : Szólá-d jogomat a VIII-
dik szakaszra tartván fen, most a szótól elállók. 

Zmeskál l Mór (szólni akar, de felkiáltások 
ált il elállás >'a nóga tátva, elli.) 

S i m o n y i Ernő: T. képviselőház! Szeret
tem volna többet hall mi a t. pénzügymi
niszter úr előadásából, mely látszólag igen szép 
volt, látszólag mondom, mert azt itt hallani nem 
lehetett. Az egyetlen tétel, melyet világosan hal-

5* 
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lottam, az, hogy Magyarország önállólag a sóárak-
ról nem intézkedhetik. Nem tehetek róla, hogy 
ugy mondotta aminiszter úr; de azt mondotta. (Jobb
ról zaj) En nem tudom, mennyire akarja ez által 
a t. miniszter úr az országgyűlés törvényhozási 
jogát megszorítani, {Ellenmondás) nekem azonban 
e tekintetben szabályul csupán a fenálló törvé
nyek szolgálhatnak. A fönálló törvény, melyet a 
miniszter ú r az imént fölolvasott, csakugyan azt 
mondja, hogy a só- és dohányjövedék és azon 
közvetett adók, a melyeK az ipartermelésre közvet
len befolyással vannak, név szerint: pálinka-, ser- és 
czukoradók mindkét állam területén ezen szerző 
dés tartalmára egyenlő rendszabályok szerint fog
nak intéztetni. Továbbá azt mondja, hogy e vég
ből a két pénzügyminiszter már is egy étertől eg 
megállapított törvényjavaslatokat ez ülésszak 
alatt alkotmányos tárgyalás végett a két törvény
hozás elé terjeszszen. En alkotmányos tárgyalás 
alatt azt {Nagy zij) értem, hogy a mit a törvény
javaslatból e háznak többsége elfogad az meg
marad, mit el nem fogad, az vagy módosittatik, 
vagy eltöröltetik. 

De, tisztelt ház, nekem más kifogásom is van 
a minisztérium eljárására nézve.En azt hiszem,hogy 
ha a minisztérium őszintén és nyiltan kivan eljárni 
a törvényhozás irányában, akkor kellett volna a már 
megkötött szerződést a ház elé terjesztenie, a 
mikor a ház által ezen Xl-dik czikke a kereske
delmi s vámszerződésnek megszavaztatott. A mint 
a dolog áll, ezen czikkben a tisztelt ház, a ma
gyar országgyűlés megszavazott egy törvényt a 
nélkül, hogy tudta volna, tulajdonképenmit szavaz 
meg. {Zaj.) Azt akarom mondani ez által, hogy 
azon szerződések, a melyek akkor, mint a törvény 
kimondja, már a két minisztérium közt meg vol
tak kötve, (Ellenmondás) a ház elé terjesztve nem 
lévén, azokat a ház nem ismerte, és még is meg
szavazta. Nekem az ellen van legfőbb kifogásom, 
hogy a ház elé törvényjavaslatok terjesztetnek, 
melyeknek belső tartalma a ház által nem ismer
tetik. Épen ilyen helyzetben vagyunk jelenleg 
is, midőn ezen, a sóra vonatkozó törvényjavasla
tot megszavazzuk pontonkint, s a végső pont
ban azt találjuk, hogy a sójövedékre vonatkozó 
eddigi szabályok és rendeletek, különösen azok, 
melyek a sónak trágyázási és technikai czé-
lokra való eladását szabályozzák, a mennyiben 
jelen törvény által változtatás alá nem esnek, to
vábbra is érvényben maradnak. Már most mik 
ezen szabályok ? U g y hallom, hogy ezen szabá
lyozó rendeletek tömege mintegy 100 ivre terjed, 
mi tehát megszavazunk 100 ivet egy 4 soros 
szakaszban a nélkül, hogy tudnók, mi van benne. 
Én részemről nem tarthatom azon törvényhozást 
helyesnek, midőn a törvényhozóknak nem adatik 

meg mind azon tudósítás, melyből az ember meg
tudhassa, hogy tulajdonképen mire szavaz. í gy 
volt az a vasúti törvényeknél is : a szerződések elő
terjesztettek, de a részletes tervek nem tétettek a 
ház asztalára; e nélkül pedig lehetetlen megítélni, 
vajon ezen szerződés alaposan és helyesen volt-e 
megkötve. í g y történt ez a kereskedelmi szerző
dés megkötésénél is, hogy a szükséges adatok elő 
nem terjesztettek. í g y van ez most is nem csak a 
sótörvénynél, hanem valamennyi jövedéki törvé
nyeknél, melyek most előttünk vannak: mind
egyiknél van egy szakasz a végén, a mely szerint 
az eddigi szabályok fentartatnak, a nélkül, hogy 
mi tudnók, hogy .ezen szabályok mit tartal
maznak. Az osztályokban előadatott ugyan ezen 
szabályok egy némelyike egy példányban, de 
az távolról sem elég arra, hogy ott 30—40 
tag két-három nap alatt azokat megolvassa, an
nál kevésbbé tanulmányozhassa. Igaz, hogy 
nem vagyunk nagyon gazdagok, és nagy költ
ségeket tennünk nem kell; de annál hasznosabb 
beruházást a t. ház nem tehet, mintha azt kívánja, 
hogy minden, a törvényt fölvilágosító adatok a ház 
asztalára tétessenek le, hogy ezek minden tagnak 
kezébe kerüljenek, s hogy ezen kívül maradjanak 
is fen példányok, olyanok számára, a kiknek érde
kében van statistikai adatokat gyűjteni vagy is
mereteket szerezni. Minden más államban igy 
van ez, és én nem tudom, hogy nálunk miért ne 
lehetne igy. 

Ez a megjegyzésem nekem valamennyi tör
vényjavaslatra, melyek előttünk fekszenek: mi 
szavazunk olyan törvényjavaslatokra, melyeknek 
legnagyobb részét nem értjük, és nem tudjuk, mi
ről van bennök szó. 

A mi már a szőnyegen levő tárgyat magát 
illeti: én azt hiszem, a sótörvénynek fő czélja 
csupán csak az lehet, hogy egy részről az állam
nak jövedelmet szerezzen, de más részről, hogy 
ezen okvetlenül szükséges, mind egészségi, mind 
gazdasági szempontból melló'zhetlen czikk oly 
áron jusson mindenki kezébe, hogy azt szabadon 
s bőven használhassa, használhassa oly mérvben, 
a mely elégséges egészségének fentartására s gaz
daságának javítására. Én nem tudom, hogy jól 
emlékszem-e, de ugy hiszem, hogy igen: a t. 
pénzügyminiszter úr azt mondotta, hogy Márama-
rosban s más aknákban a só termelése 27 krba kerül 
mázsánkint. Nem ismerem a helyi körülményeket, 
tehát nem vagyok képes megítélni, hogy ezen 
ár sok-e vagy kevés; hanem azt tudom, hogy más 
államokban a só igen olcsó pénzen állíttatik elő, s 
ha ott előállittathatik olcsó pénzen, a hol tenger 
vizből főzik azt ki, azt hiszem, hogy itt, a hol szik
lákból törik, még olcsóbban állittathatik elő. 
Szükséges volna tehát, hogy a só ára annyira 
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leszállittassék, hogy azt mindenki könnyen megve
hesse, de egyszersmind az államnak is nevezetes 
jövedelmet hozzon belőle. Nem czólom, hogy az 
állam jövedelme csökkenjen, hanem azt sem kí
vánom, hogy az állani jövedelmei növesztessenek 
az ország joliétének, egészségének s gazdasági elő
menetelének árán. (Helyeslés a szélső bal oldalon.) 
Én azt hiszem, ha a só ára lesxállittatik, ez által a 
kincstár veszteni nem fog: mert eddig az egész 
világon a tapasztalás azt mutatja, hogy a mennyi
ben az ár leszállittatott, annyiban növekedett a 
fogyasztók számra. Egy első szükségü, egy 
mellőahetlenül szükséges czikknél pedig ez épen 
a legnagyobb mérvben igaz. Mihelyt a só leszál-
littatik \]0 del, tapasztalni fogják, hogy legalább 
'un-ed részszel fog növekedni a vevők száma is ; 

s ha még alább fogják szállítani, a vevők annyira 
meg fognak szaporodni, hogy az állam többet 
nyer, mint a mennyit nyert az előtt. Nem akarok 
sok példát idézni, hanem csak azt mondom, hogy 
néhány esztendő előtt Angolországban egy levél 
bérmentesítése 40 krba került, míg ma egy levél 
bérmentesítése 9-krba kerül, s ennek eredménye 
az. hogy azóta, ámbár legalább húszszor annyi 
postahivatal létezik, s hogy vannak városok, hol 
naponkint 8-szor érkezik a posta és adnak ki 
leveleket, tehát a költségek sokkal nagyobbak, 
az államnak ez mégis egy és fél millió ft sterlin
get, azaz 15 millió forintot jövedelmez, holott 
előbb a drága bér mellett épen nem jövedelmezett. 
Ez mutatja, milyen nagy a különbség az árleszál
lítás s fogyasztás között. Én meg vagyok győ
ződve, hogy ha az ár a sónál is leszállittatik, de 
még is annyira fentartatik, hogy az államnak bő
séges nyereséget adjon, az állam ez által nem 
csak veszteni nem fog, de épen nyeresége lesz. 

É n ellensége vagyok minden monopólium
nak s igy a só-monopoliumnak is. S azt hiszem, 
hogy jövőre a magyar törvényhozás jobban intéz
kedhetnék az által, ha kiküldene egy bizottságot, 
a mely megvizsgálja ezen kérdést tüzetesen, s 
javaslatot terjeszszen a ház elé az iránt, hogy 
mi módon lehessen a só-monopoliumot megszün
tetni a nélkül, hogy az állam jövedelmét csökken
tené. Én nem lehetek Ivánka Imre képviselő 
úrral egy véleményben, ki nem akarja a mono
póliumot addig megszüntetni, inig a jövedelem 
fedezve nincs. Ez annyit tesz, mint valakinek azt 
mondani: addig ne menjen a vízbe, míg úszni nem 
tud. (Helyeslés a szélső bal oldalon^ Hog}7an fogja 
helyettesíteni a jövedelmet, hogyha'a monopólium 
meg nem szüntethetik ? mert itt arról van szó, hogy 
azon jövedelmet, melyet most a só behoz, azután 
ÍÍÍ behozza monopólium nélkül. 

Mindezeknél fogva én Vállyi képviselőtár
sam indítványát, pártolom, hogy t. i. a só a ma

gyar korona egész területén 3 frt 60 krjával 
árultassék. Alapul szolgál ezen árnak az, hogy 
az állam legalább is annyit nyer rajta, a mennyit 
eddig nyert, hogy az 1848 unionális törvénynél 
fogva Erdély részéről ezen árak már is kijelöltet
tek ; alapul szolgál az, hogy mindenféle provin
ciális érdekek végett különböző kiváltságos só-
árak ne alkalmaztassanak, mert ez csakugyan a 
csempészetre vezet. En azt hiszem, hogy ha a 
magyar korona területén egyformán 3 frt 60 
krban állapittatik meg a só á ra : látni fogja az 
állam, hogy többet fog belőle nyerni, mint eddig. 
(Helyeslés a szélső bal oldalon^ 

E l n ö k : Két módositvány adatott be : az első 
Vállyi képviselő úrtól jő, a másik pénzügjmiinisz-
ter úrtól. A szabályok 56. §-a értelmében az uj 
indítványnak elsősége levén az elesett első indit-
vány módosítása fölött, azon módositványt lesz 
szerencsém szavazat alá feltenni, melyet Vállyi úr 
adott be, minthogy az a 2-ik szakasz helyett uj 
szakaszt kíván felvétetni. Ha ezt a t. ház szavaza
tával eldönti, a szavazat eredményéhez képest fog 
a pénzügyér úr által beadott módositvány szava
zás alá kerülni. 

H o r v á t h Lajos j e g y z ő (olvassa Vállyi János 
módositvány ál. mely szerint a sójovedék iránti tör
vényjavaslat 2-dik §-a helyébe ez tétessék: „A magyar 
korona országainak terültén különbség nélkül a só 
mázsája 3 frt 60 kron fog árultatni.(i) 

E l n ö k : Kérem azokat, kik e módositványt 
elfogadják, felállani. (Megtörténik.) A többség a 
módositványt el nem fogadja. Következik a minisz
teri módositvány. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a pénzügy
miniszter módositv anyát, mely szerint a második sza
kasz utolsó sorában ,,60 kríl kimaradjon és mondas-
sék: „SóvárIt a főzött só mázsaja szintén 5 frton fog 
áruitatni.") 

Elnök: Kérem azon t. képviselő urakat, kik 
a szöveg 2-ik szakaszát a központi bizottság által 
tett észrevétel és az utolsó sorban a pénzügymi
niszter által javasolt módosítással elfogadják, mél
tóztassanak felállani. (Megtörténik.) A többség a 
módositványt elfogadja. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a törvény
javaslat 8. szakaszát.) 

Kerkapoly Károly előadó: A központi 
bizottság ezen szakasz első sorában „pénzügymi
nisztérium" helyett „pénzügyminisztert" javasol 
íratni. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ezen módositást ? 
(Elfogadjuk!) A ház a központi bizottság által ja
vasolt szerkezetet elfogadja. 

Az ülést 15 perezre felfüggesztem. 
(Félórai szünet múlva:) Mielőtt az ülést tovább 

folytatnék, megkérem az osztályok elnökeit, hogy 
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a hátralevő nemzetközi szerződések tárgyában ta
nácskozás végett holnap délután 6 órakor össze
gyűlni szíveskedjenek. 

Zsedényi E d e : Délután a pénzügyi bizott
ságnak levén ülése, lehetetlen az osztályoknak ösz-
szegyülniök; hanem inkább reggel kellene össze
ülniük. 

E l n ö k : A pénzügyi bizottságig módosíthatja 
üléseit, az osztályok üléseihez. 

H o r v á t h LajOS jegyző (olvassa a törvény
javaslat 4-ik szakaszát.) 

Kerkapoly Károly előadó: A középponti 
bizottságnak nincs más észrevétele e szakaszra 
nézve, mint hogy a „máramarosi és erdélyi" sza
vak, mint fölöslegesek, hagyassanak ki a második 
sorból. 

BÓniS S á m u e l : T. ház ! Előadta a pénzügy
miniszter úr ezen törvényjavaslat genesisének tör
ténetét ; előttünk fekszik a törvényczikk, melynek 
figyelemben tartásával született meg ezen törvény
javaslat ; és megvallom, ez azon óhajtásomat erő-
siti meg, hogy ha visszatekintek ezekre, hogy : Ur 
isten! hozzad el mihamarább-azt az öt évet: mert 
mig ez a vámszerződési törvény tart, bizonyos tár
gyakban szabad határozati joga, független határo
zati joga e törvényhozásnak nem lesz. Fentartotta 
ugyan a törvény mindenütt jóváhagyását, hozzá
járulását a törvényhozásnak ezen egyezmények
hez ; de ha a törvényhozás bele nem egyeznék a 
szerződésekbe, akkor újra kölcsönös egyezkedésre 
vettetnék vissza a tárgy, melynek eredménye mind 
a két fél kölcsönös beleegyezésétől függene. Ugyan
azért, ha azt nem akarom, hogy a czélt el ne érjem, 
lehetetlenség határozottan a só árához hozzászó-
lanom jelenleg, lehetetlenség azt kívánnom, hogy 
azon elvek most mindjárt életbe léptessenek, me
lyeket én egyedül üdvöseknek és hasznosaknak 
tartok. Ha ezt kívánnám, magam ellen cseleked
ném : mert ekkor uj szerződésre vettetnék vissza a 
tárgy, s mi lenne ennek következése? Az, hogy a 
helyett, hogy az 5 frtos könnyebbséget inegsze-
reznők a népnek, az egy bizonytalan időre elodáz-
tatnék. 

Hanem engedje meg a ház, hogy mégis né
zeteimet, jövőre legalább, a só árának meghatározá- ! 
sara kifejezhessem, s ajánljam a háznak, hogy ! 
ezen pontról végzésileg legalább mondja ki, hogy ; 
a 9-dik osztály véleményét elfogadja. j 

A 9-dik osztály véleménye az, hogy a só árá- ' 
nak a hazában mindenütt egyformán kell megál 
lapittatni. Ha egy primae necessitatis articulus-ra 
a ház az állam szükségéből a monopóliumot meg 
akarja tartani, akkor a méltányosság, igazság s 
a közgazdaság is megkívánja, h;:gy ezen primae , 
necessitatis articulust minden ember e hazában 
egy áron kaphassa meg. Ha a só ára szabad ver

senynek lenne kitéve, mindenki igyekeznék azt 
magának a legjutányosb áron megszerezni. Ebből 
jelenleg ki van zárva, smiután kivan zárva, szük
séges, hogy az állam gondoskodjék, hogy a távo
labb eső vidékek is lehető olcsó áron megkapják, 
és pedig ugyan azon áron, a melyen megkapják a 
közelebbiek ; szükséges ez közgazdasági tekintet-

j bői is, mivel különben a földmiveléshez szükséges 
marhatartás, midőn a föld adója egyenlő az egész 

j országban, nehezíttetnék azon vidéken, a mely a 
sóban szűkölködik: mondja ki tehát a ház végzési
leg, hogy jövőre a sóármegállapitási törvényjavas
latnál ez elvet tartsa a minisztérium figyelemben. 

Szükségesnek tartom a só árának egyforma-
ságát azért is, mivel a miniszter úr által előhozott 
1790. XX. t. ez. szerint,ha a törvényjavaslat jövendő
re is ily módon terjesztetnék a ház elé, a nemzet ab
ban letett joga illusoriussá Válnék, mivel az ki
mondja, hogy a só árát emelni a törvényhozás 
akarata s befolyása nélkül nem lehet. Itt pedig a 
só árának vidékenkinti emelése a költségek tekin
tetéből csakugyan a minisztériumra van bizva. 

Ennélfogva én jelenleg nem kívánom a sónak 
árát szabályozni azon elvek szerint, a mely elveket 
a 9-ik osztály magáénak vallott; ennek jelenleg le
hetetlenségét annyiban belátom, hogy .akkor az 
országnak szegény népe elesnék attól a jótékony
ságtól, hogy mihamarabb kaphassa az 5 frtos sót,* 
hanem kívánom, hogy jövőre ezen elvek a minisz
térium által tartassanak a törvényjavaslat és szer
ződés készítésénél szem előtt. Kívánom, hogy ezt 
végzésileg mondja ki a ház. Ezt ajánlom a ház 
figyelmébe. [Helyeslés.) 

Deák F e r e n c z : T. ház ! Az én nézetem Bó-
nis Sámuel barátom nézetétől e részben eltér. 
(Halljuk!) 

Először is megjegyzem, hogy azon kapcsolat, 
melyben Ausztriával e részben vagyunk, a vám-
és kereskedelmi szerződésnek következése; és pe
dig következése azon eszmének, hogy közbenső 
vámok nincsenek, mert kereskedelmi szerződésre 
léptünk. Jobb volna-e közbenső vámokat felállíta
ni ? ez igen r.agy fontosságú kérdés. Akkor, mikor 
a kereskedelmi szerződés tárgyaltatott, a ház több
sége azon véleményben volt, hogy jobb a keres
kedelmi szerződés, mint a közbenső vám. E rész
ben lehetnek különfélék a vélemények ; azok tag
lalásába nincs sem okom, sem szándékom ereszked
ni. Nagyon világosnak tartom, hogy akkor, ha 
közbenső vámok vannak, mind ezek felett hatá
rozhatunk * holott, midőn közbenső vámok nin
csenek, egyik állam sem állhat rá, hogy közbenső 
vámok és kereskedelmi szerződés nélkül egyiknek 
is. másiknak is kezébe adassék oly hatalom, oly 
mód, oly jog, melynél fogva nem csak maga ha-
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tárában, hanem a szomszéd határában is az állam i 
bizonyos jövedelmét semmivé tehesse. 

Nagyon hiszem, hogy ha ma felállitanók a 
közbenső vámokat, és igy kereskedelmünkre és 
mindezen czikkekre nézve szabadon rendelkezhet
nénk, hogy az ország igen rövid idő mulya ismét 
kivánni fogná azon vámok lerontását, (Elénk he
lyeslés) nem csak azért, mert a vám nagyon sok 
költségbe kerül, hanem azért is, mert nekünk, ter
melő országnak igen nagy féket vetne kereskedel
münkben, rajok nézve kedvező körülmények közt 
pedig, vagyis oly időben, midőn Isten mindenhol 
jó termést a d , nyakunkon maradna a termés, 
mert tudjuk, hogy a mostani közlekedési gyors 
eszközök mellett csak néhány krajczár is képes va
lamely terményt, az idegen piaczról leszorítani. 
De ebbe nem ereszkedem. 

A kereskedelmi szerződést az országgyűlés 
szükségesnek tartotta; az országgyűlés nem akarta 
a közbenső vámok felállítását: s épen ezen alapon j 
köttetett ezen. egyesség. Lemondottunk-e jogaink- | 
ról? Minden kereskedelmi szerződés természete az, j 
hogy : do ut des, facio ut facias; mindenik fél le- ] 
mond valamely jogáról, (ügy van !) | 

A mi pedig azt illeti, hogy mondjuk ki előre, I 
hogy ezentúl az egész országban minden eg}-es 
helyen ugyanaz legyen a só ára, akár mennyi a 
szállítási költség: meglehet, ha e tárgy tanácsko
zás alá kerül, ezen véleményben leszek, meglehet, 
hogy másban, mert tudnom kell az indokokat, me- ! 
lyek mellett ez ajánltatik; hanem azt nem tartom 
czélszerünek, hogy ad vocern sóár, most melléke
sen ily elvi kérdést külön megvitatás nélkül előre 
kimondjunk. A törvényhozásnak teljes jogában 
van törvényt szabni jelen időre, van joga törvényt 
szabni arra nézve, mi történjék és hogyan történ

j é k most, és ezen törvény álljon fen addig, míg, 
meg nem változtatják, vagy bizonyos ideig; de 
nem tartom egészen helyes fogalomnak azt, hogy 
a törvényhozás most szabjon módot, hogy egy 
jövő törvényhozás micsoda törvényt hozzon. (Elénk \ 
helyeslés.) Azon törvényhozás fogja azt megítélni, 
és otiosus is az ily végzés: mert ha ez azon tör
vényhozásnak nem tetszik, mégis más törvényt 
fog alkotni. 

Továbbá elvileg az a kérdés, vajon igazságos 
volna-e, hogy az országban mindenütt egyforma 
ára legyen a sónak? Az állam mit csinál? Az ál
lam kénytelen monopóliumnak, vagy illetéknek, j 
vagy államjövedelemnek tekinteni a sót, Az állam j 
tehát a termelés helyén meghatározza az árt. Mert j 
azt mondja : hogy én az állam költségeit fedez-
hessem, ezen illetéket fentartom; és ezen illetéknek 
ennyit kell jövedelmeznie ; nem jövedelmez pedig i 
annyit , ha ezen czikknek, p . o. a sónak árát azon 
helyen, hol termeltetik, ilyen árt nem szabok. Már j 

most hogyan lehet egyenlő áru az ország minden 
részében ? Ugy, ha az állam azon költségeit egyen
lőre szabja. 

Akár mennyibekerül például a szállítás Mára-
marosból Turóczba, vagy nem tudom hova, azért 
az ár mindig egyenlő. Ez legalább a suppositum. 
Ebből az a következés, hogy az állam egyenlősít
vén a fuvarbér hozzászámitását, s egyformára 
szabván a só árát: vagy azon vidékek, melyek kö
zelebb esnek a sótermelés helyéhez, fizetik meg 
azon fuvart is, melyet a távolabb lakóknak kellene 
fizetniök; vagy pedig az állam fizeti meg és ennél
fogva annyival kevesebbet vesz be. 

Induljunk ki tehát abból a szempontból, mely
bői az inditvány tétetett: az egyenlősítés szempont
jából. A szatmári ember az állam jövedelméhez já
rul azon só árával, melyet ő ott a bányánál 5 írttal 
fizet, és a fuvarbérrel. Minő fuvarbérrel? Mára-
marostól Szatmárig? Igen, de a zalai vagy turóczi 
ember is ugyan ugy fizeti a sót; mivel pedig az 
állam a fuvarbérre nézve odáig kiadhat annvit, mint 
Máramarosig, a zalai vagy turóczi ember ezen fu
varbér mennyiséggel kevesebbet fizet: következő
kép nincs teheregyenlőség. (Igaz!) 

Én igen egyszerűnek tartom a dolgot; meg
lehet, hogy tévedek. 

Például öt forint a só ára Máramarosban; 
szállítása pedig Máramarosból Ugocsába, vagy 
valamely szomszéd megyébe mázsánkint öt vagy 
tíz krajczárbakerül; de a szállítás Zalába, Sopron
ba vagy Vasba, Turóczba kerül mázsánkint 1 frt 
50 k rba : mégis az ugocsai ember épen ugy fizeti 
a sót az indítvány szerint, mint fizeti a zalai, sop
roni vagy turóczi ember. Az államnak tehát vagy 
nem marad meg az öt forintja, mert, abból kell pó
tolni a fuvarbért, vagy oly fuvarbért kell vetnie, 
a mely megfelel az összes fuvarbérmennyiségnek. 
Az első esetben az állam fizetvén a fuvarbért Sop
ronig, abból, mi Sopronban elfogyasztatik, sokkal 
kevesebb jövedelme lenne, mint az Ugocsában fo-
gyasztottból. Ha pedig a fuvarbért kivetné az ál
lam és igy egyenlősítené az árakat: akkor termé
szetesen a fuvarbért Sopronig az ugocsai ember , 
is fizetné, mi pedig épen a teherviselés egyenlősé
gének elvével meg nem egyeztethető. 

Meglehet, mivel ez ellen fontos czáfolatokat 
lehet felhozni , meglehet, e számítást másokkal el
lensúlyozhatni. Épen azért a dolgot ex professo kell 
tárgyalni és nem csak az inditvány szerint és most 
megkötni a jövő törvényhozást, hogy miként intéz
kedjék. Ezt mindig idő előttinek tartom, és azt hi
szem, nem cselekszik a törvényhozás czélszerüen, 
ha előre megmondja, hogy a jövő törvényhozás ily-
féle törvényt fog alkotni, ezen elvekből fog kiin
dulni : mert, ha ez nem tartja jónak, ugy sem kö
veti azon elveket. 
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Én tehát ezen indítványt nem pártolom. 
(Élénk helyeslés.) 

N y á r y P á l : Csak nem rég mondta egy ne
vezetes franczia publicista egy vezérczikkben, 
hogy minden politika, a mely nem nyugszik és 
nem alapszik semmi elven, képes mind minden 
helyzetet, mind minden rá vonatkozó okoskodást 
meghamisitni. Így vagyunk a monopóliumokkal 
átalában. A monopóliumot, olvassa bárki el mind
azt, a mit annak pártolására eddig irtak vagy 
mondottak, nem tudja senki se az igazság, se a 
czélszerüség alapjára fektetni. Természetes tehát, 
hogy a mi a monopóliumból ered, az mind elv nél
küli, és ez az oka, hogy alig van már magok a 
gondolkozó szakemberek közt is olyan, a ki a mo
nopóliumnak pártolására in piáncipio fel merne 
szólalni. Nálunk a monopóliumnak sok nemei vol
tak és hála Istennek eltöröltettek, ugy szólván el
törlődtek magoktól a nélkül, hogy a törvényho
zásnak bele kellett volna szólani. Voltak idők Ma
gyarországban, midőn a törvényre hivatkozva a 
megyék a napszámos, a mesteremberek munkáját 
és a húst is szabályozták. Ez a monopoliumi 
zavart eszmékből eredt, és becsületére válik a ma
gyar nemzet szellemének, hogy ezek nagy részének 
eltörlésére nem volt szükség törvényre, mert, a mint 
mondám, nem eltöröltettek, hanem eltörló'dtek ma
gokban. Hátra van már csak kettő, a só t. i. és a 
dohány. A dohányról ez alkalommal nem szólok, 
az később fog előkerülni. Szorítkozom tisztán a sóra. 

A természet és a gondviselés az embert a 
munkára teremtette, de hogy munkára képes le
gyen, táplálkoznia kell és táplálkozik legfőkép 
lisztnemüekkel és hússal; de ha a természet nem 
gondoskodott volna azon ingredientiákról is, me
ly ek ezen tárgyakat tápszerekké átalakitják, való
ban a húsnak és gabnanemüeknek az emberek 
igen kevés hasznát vehették volna, mert e kettő él-
vezhetése feltételezve van az által, hogy sónak is, 
viznek is kell járulni hozzájok. Azt kérdem már 
most, hogy vajon nem épen azon joggal válhatott 
volna-e azon tápszer egy kiegészítő része, t. i. a 
víz monopóliummá, mint annak másik, szintúgy 
nélkülözhetlen szükséges része, a só ? Ezért tehát, 
előttem legalább, tisztán áll, hogy a monopóliumok 
közül, valamint a többi, ugy a sómonopoíium vé
delme sem alapittathatik egészséges elvekre. De e 
részben nem akarok most tovább menni és nem 
akarok mélyebben beereszkedni e tárgyba, (He
lyeslés) azért, mert most nem arról van szó, hogy 
eltöröljük-e a sómonopoliumot, hanem csak arról, 
hugy jelezzük azon utat, mely később korábban a 
monopólium tökéletes eltörlésére vezet. 

Én ezen szempontból pártolom t. barátom Bó-
nis Sámuel indítványát. 

Hallok ellene észrevételeket, hallok ellenve
téseket. 

E g y ellenvetés az, hogy egy képviselőháznak 
vagy törvényhozásnak sincs joga előre megszabni, 
a másik törvényhozás mit tegyen. Én ezt az elvet 
nem fogadhatom el, mert én nem akarom korlá
tozni a törvényhozást jövőre. Én teszem azt, mint 
jelen törvényhozás, a mi szabad meggyőződésem 
szerint jó . Az én szabad meggyőződésem pedig 
nekem azt mondja, hogy a monopólium rósz, hogy 
a monopóliumot el kell törleni: ez a jövő törvény
hozást juridice is kötelezi ugyan, de kötelezi er
kölcsileg uly tárgyban, melynek czélja a haladás 
és nem a visszalépés. 

Más részről azon tekintetek, melyek nem ma
radhatnak ki a számításból a nemzetek életében is 
soha, ezen tekintetek kényszeritnek engem arra, 
hogy azt, mit absolute jónak látok, hogy jövőben 
megtörténjék, ha jelenben nem tehetem isegészen r 
arra az utat előre egyengessem; s azt gondo
lom, hogy kötelességemnek felelek meg akkor, ha 
legalább az irányzatot, mire meggyőződésem egész 
a tettig vezetett volna, ha a kényszerűség nem gá
tol, már most kijelölöm. 

T. ház! Ezekből körülbelül láthatni, hogy az, 
a mit t. barátom indítványoz, nem egyéb, mint lé
pés a sóügy teljes szabadsága felé. 

Az én meggyőződésem szerint a sómonopoli
umot már a jövő törvényhozásnak egészen meg 
kellene szüntetni. És ha ezt most tárgyalnók, én 
tudnám motiválni, és be tudnám bizonyítani, hogy 
a sómonopoíium megszüntetésével az államnak sem
mi rövidsége sem lenne. 

Szorítkozom jelenlegit, barátom indítványára, 
illetőleg módositványára. 

Igen t. képviselőtársam és barátom Deák 
Ferencz nem tartja igazságosnak, hogy a só ára az 
egész hazában mindenütt egyforma legyen, és ha 
jól értettem, azzal indokolja, állítását, hogy nincs 
ok arra, hogy a ki közelebb van a sóbányához, 
miért büntettessék azzal, hogy az ország ő reá 
is kivetvén a szállítási költségeket, tartozzék fizetni 
azért is, hogy hasonló áron kaphassa azt Sopron 
vidéke is Sopronban is. Ez első tekintetre meggyőző 
érvnek tetszik, és ha ez a természet folyama szerint 
menne, ha t. i. a só árának meghatározása a ke
reslet és kínálat törvénye szerint a kereskedelem 
utján határoztatnék meg, tökéletesen igaz is lenne. 
De, t.ház, ne felejtsük azt, hogy monopóliumról 
van szó, még pedig a monopóliumnak azon nemé
ről, a melyről könnyű bebizonyítani, hogy semmi 
egyéb vagy legalább nagyon hasonlit a fejadóhoz. 
A fejadó már magában is gyűlöletes, de mégis a hol 
létezett, vagy talán még most is létezik, annyi 
előnynyel mégis bir azon tervezet fölött, melyet a 
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t. miniszter úr e pontra nézve előterjesztett, hogy I 
mindenütt és mindenkire nézve legalább egyforma. 

Deák Ferencz: Nem kell szállitni! 
N y á r y P Á l : Maga a miniszter úr mai beszé

dében megérintette, hogy ha azon szempontból 
tekintjük a sómonopoliumot, melyből minden 
monopóliumot kell tekinteni, nem lehet tagadni, 
hogy nincs indokolva a szállítási költségek sze
rinti változása a só árának, miután ott van mellette 
a másik, a dohány, és ott semmi különbség sincs 
Erdélynek Oláhországgal és Magyarországnak 
Ausztriával határos akármetyik megyéjében, de 
községében is. Ez oly indok Bónis indítványa 
mellett, melyet — most is megjegyzem — hogy csak 
á conto fogadok el jobb jövő előpénzéül , oly 
elhatározó argumentum, hogy én megvallom, nem 
hiszem, hogy valaki ezen indokot bármely okos
kodással meg tudná dönteni. 

Vagy monopólium a só, vagy nem: ha nem j 
monopólium, akkor adassék meg a verseny, bo- ; 
csáttassék verseny útjára; ha monopólium, akkor 
legyen mindenütt egyforma. 

Tisztelt képviselőtársam Deák Ferencz fel
hozta azon körülményt is, hogy e részben jelen
leg intézkednünk nem könnyű dolog, miután a 
vám- és kereskedelmi szerződés 11-dik pontjá
ban az van meghatározva, hogy az egyik állam 
a másiknak sóból, dohányból és egyebekből le
hető jövedelmeit ne semmisíthesse meg, holott tzt 
tehetné akkor, ha nem venné figyelembe azt, hogy 
mind a kettőnél ugyan azon czikknek ugyan 
azon ára legyen. 

Nem akarok visszamenni annak a vám- és 
kereskedelmi szerződésnek megkötésére, nem azon 
•elvekre, melyek annak alapul szolgáltak, mert nem 
ide tartozik. Azt gondolom, talán a legföbbeí és 
legjobbat mondhatjuk erről, ha azt mondjuk. 
hogy ez csak próba lesz, s a próbaidő alatt tisz
tábbanfogunk látni, s ha az 5 év elmúlik, tán jobb 
szempontból fogunk látni. Nem mondom, hogy i 
nem fogjuk újra megkötni, hanem meglehet, gon
doskodni fogunk mi is, és azok is, hogy kárunk 
ne történjék egyikünknek se. De jelenleg nem 
látom valóban, nem tudom belátni, hogy azon 
vám- és kereskedelmi szerződés 11. pontja miért 
akadályozna bennünket abban,ha mi ugy akarjuk 
megszabni azon monopoliumi czikkek árát, hogy 
az egész országban egyforma legyen. A dohányra 
nézve ez igy van, erre nézve nincs különbség. 
Ha az mindenütt egyforma lehet és ez kárt egyik- ; 
nek sem okoz: nem tudom, ha a mininiszterünk 
a jövő évben azon indokkal áll elő, nem tudom, 
mi kára következhetnék Ausztriának, az ausztriai 
tartományoknak, ha ásónál épen azon elvek alkal
maztatnak, mint a dohány-monopóliumnál. 

Nem látom semmi okát, miért Bónis módo- j 
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sitványát a ház el ne fogadhassa. Én mellette 
szavazok. 

H a l á s z B o l d i z s á r : Itt egyedül a 4-dik 
pontnak azon részéről lehet szó, vajon a fuvar és 
egyéb költségek fejében a só ára az országban kü
lönböző legyen-e vag}?- ne ? A másik kérdés az, 
hogy a 9-dik osztály, illetőleg Bónis képviselőtár
sunk azon indítványát, miszerint a ház fejezze ki 
azon óhajtását, hogy ha most nem is, legalább a 
jövőre az országban a só egyenlő áron árultassék, 
elfogadja-e a ház vágy nem? 

Deák Ferencz képviselőtársunk hivatkozva 
azon vám- és kereskedelmi szerződésre, azt monda, 
hogy „do ut des, facio ut facias" alapján keletke
zett. T. ház ! Röviden erre a do ut des-féle nyilat
kozatra csak azt mondom, hogy ez olyanforma, 
mint mikor a czigány elé oda tették a nyulpecse-
nyét. hogy válaszszon, melyik része tetszik, és ugy 
szóltak: ha szereted az elejét, vedd a hátulját, és 
ha szereled a hátulját, vedd a hátulját, ugy hogy 
neki mindig a hátulja maradjon, olyanformán 
vagyunk ezzel a do ut des félével. 

A mi egyébiránt azon másik kimondott elvet 
illeti, hogy t. i. egyik országgyűlés a másik elé 
törvényt nem szabhat, kezeit meg nem kötheti: 
tökéletesen igaza van. Az 1723. VI. és még az 
1741. VlII-dik t. ez. világos szavakkal azt mond
ja, hoc;3* a magyar nemesség örök időkre adómen
tes ; mégis mit tett az 1848 '? Bizony megszüntette 
ez adómentességet, s ezt jól is tette. 

E tekintetben igaza van ; de ebből nem az 
következik, hogy az elvet mellőzzük most, hanem 
az következik, hogy rögtön mondjuk ki a só árá
nak egyenlőségét. Ez megtörténhetik, uraim, most 
is, s ehhez nem kell egyéb, mint a 4-dik pontot 
végkép kihagyatni: mert. méltóztassanak megen
gedni, a minisztérium önkényétől függ e czim 
alatt, hogy : fuvar és egyéb költségek fejében. Tes
sék elhinni, olyforma jöhet ki belőle, mint az 1790. 
XX-dik t. ezikkbe becsúszott azon záradékból : 
„in casu tamen extremae neeessitatis" 

E tekintetben Nyáry Pál képviselőtársunk
nak tökéletesen igaza van, midőn azt az elvet 
mondja ki. hogy vagy monopólium, vagy nem: 
ha nem monopólium szabad versenyre kell bocsá
tani ; s ha monopólium, legyen a só ára mindenütt 
egyforma: mert ha az állam monopóliumot gyako
rol, az átlagos számot kimondhatja egy bizonyos 
összegben. 

Én részemről 3 frt 60 krra kívánnám leszállit-
tatni, nem csak azért, hogy ez legkisebb ár, és ez a 
bevételben sem tett volna különbséget, hanem figye
lembe vévén Erdélynek helyzetét is. Erdélyben a 
só ára 3 frt 60 kr, tehát felemeltetiki f r t40krra l . 
holott Magyarországban leszállittatik. A módosit-
ványt, illetőleg a 9-dik osztálynak nézetét, nem 
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csak mint elvet pártolom, hanem ez által rögtön kí
vánnám életbe léptetni, hogy a fuvar és azon mel
lék költségek mellőzésével, mint én értelmeztem, és 
legalább ugy szerettem volna, hogy a pénzügy
miniszter az 5 frtot az egész országra kiterjeszti 
minden fuvar és mellékes költségek mellőzésével. 

Várady Gábor : T. ház! Azok után, miket 
Nyáry és Bónis képviselőtársaink előadtak, csak 
egy körülményre vagyok bátor a t. ház figyelmét 
felhívni. 

Nagy súlyt fektetett t. pénzügynnniszter úr a 
múlt esztendei aug. 21-én kelt megállapodásra. 

Ezen megállapodás 1-ső szakaszának vég sza
kasza igy szól: „minélfogva a só árát időről időre 
akként kell megszabni, hogy a birodalmi tanács
ban képviselt tartományokból és országokból Ma
gyarországra és innen oda a sószállitásból nyere
séges magán kereskedés ne támadhasson.a Ezen 
megállapodás sarkköve a törvényjavaslatnak, 
mert ezen megállapodáson nyugszik a törvényja
vaslat. 

Én meg vagyok győződve, a mint ezt az előt
tem fekvő számok is támogatják, hogy a Bónis 
képviselőtársam indítványának vagyis a 9-dik osz
tály javaslatának elfogadása esetében a megálla
podás 1-ső szakaszában megszabott feltétel meg
sértve nem lesz. Ugyanis az átalános árszabályo
zásra nézve egy kimutatás fekszik előttünk, mely 
árszabályozás hasonlag a múlt esztendei augusztus 
21-én állapíttatott meg. Ezen árszabály szerint 
1868. július elejétől kezdve lenne p. Győrött a só
nak ára 6 frt 40 kr (azért említem Győrt, mert a 
határszélhez közelebb esik), Pozsonyban hasonlag 
6 fit 40 kr. Ha már most veszem az ausztriai só-
raktárak közül azokat, melyek a határszélekhez 
közelebb esnek, p. o. csak kettőt említve, u. m. a 
gmundeni és ischli sóraktárakat, ezekben lesz a só 
mázsájának ára 5 frt 80 kr, a wielicskai és boch-
niai sóraktárakban lesz 5 frt 60 kr. Ha Magyar
országban a só ára mindenütt egyenlő lesz, p. o. 
5 frt, nem számítva hozzá a szállítási és más mel
lékes költségeket, és igy Győrött, Pozsonyban, s 
átalában a határszéleken levő többi megyében is 
mindenütt 5 frt: kérdem, vajon van-e csak a leg
kisebb valószínűség is arra nézve, hogy az 5 frtos 
sóval szemben az 5 frt 60 kr és 5 frt 80 kros só
val csempészet és nyerészkedés végetti kereskedés 
űzessék? Ennek semmi valószinüsége nincs. 

Csak ezen körülményre kívántam a t. ház 
figyelmét felhívni, és megjegyezni, hogy azon eset
ben, ha a 9-dik osztály javaslata elfogadtatnék és 
az ott ajánlott határozatot a t. ház jegyzőkönyvbe 
igtattatni méltóztatnék is, nem lesz megkötve a 
ház további intézkedése, mert ezen fejezet világo
san igy szól : „hogy a só árát az egész országban 
egyenlően kívánja megállapítani s egyszersmind 

oda utasítja a pénzügyminisztériumot, hogy az e 
czél elérésére szükséges intézkedéseket tegye meg ; a 

és ha a pénzügyminiszter azt jelenti, miszerint a 
szükséges intézkedéseket csak az általa jelenleg 
védett irányban tehette meg, a képviselőház min
dig intézkedhetik a később fölfejtendő körülmé
nyekhez képest. Ismétlem tehát, hogy a 9-dik osz
tály határozati javaslatának elfogadásával a képvi
selőház keze megkötve nem lesz. 

Csak ezeket akartam azok után, a miket Bó
nis és Nyáry képviselőtársaim elmondtak, megje
gyezni. 

KurCZ G y ö r g y : T . ház! Azon aggodalmat 
hallottam kifejeztetni Halász Boldizsár képviselő
társam által, hogy ezen szakasz szavai őt nem 
nyugtatják meg, miszerint az mondatik, hogy a 
fenálló szállítási és egyéb mellékes költségek is 
hozzászámittassanak a só árához. Aggodalmának 
megnyugtatására o=ak a 7-dik szakaszra vagyok 
bátor őt figyelmeztetni, mely tökéletesen meg 
fogja őt nyugtatni, mert itt az áll, hogy a terme
lési és eladási helyeken mindenki vásárolhat sót 
annyit a mennyit tetszik, s a melyet kereskedés-
és üzlet tárgyává tehet. Tehát módosítja a dol
got : mert ha a miniszter úr a szállítás s egyéb 
költségek hozzászámitásával a só árát oly ma
gasra emelné bizonyos vidékeken, hogy azokon 
belül még a privát üzletnek nyereségre kilátás 
maradna, akkor privát utón fognák megszerezni a 
sót, s nem volna képes az állam eladni annyit, a 
mennyi szükséges, hogy bejőjön az előirányzott 
összeg. Ezen szükség oda utasitjaa minisztériumot, 
hogy a legolcsóbb szállítási és egyéb költségek 
fölszámitásával határozza meg azon árt, a mely 
p. Tolna megyében van, nehogy ezen áron belül 
privát kereskedés és üzlet tárgyává tétessék. Ez
ért tehát én ebben nem látok bajt, sőt inkább 
elő vigyázatot arra, hogy oly magas áron ne 
árultassék vidéken a só, hogy ebből kára követ
kezzék az államnak. 

Van még egy észrevételem Nyáry képviselő 
urnák a monopóliumra vonatkozó nézeteire, főképen 
pedig arra vonatkozólag, a mit hasonlatosságké
pen felhozott: hogy a dohány-monopólium átalá
ban ugy gyakoroltatik, hogy mindenütt egyforma 
áron árultatik, tehát a sóval is igy lehetne tenni. Nem 
akarok a monopólium érdekében lándzsát törni. 
Én is elismerem kinövéseit s megszorítását a köz
szabadságnak ; de azt tetszett mondani, hogy nincs 
azok között különbség. Igenis nagy különbség 
van , mert a só primae necessitatis articulus 
lévén, (Derültség) azt nem lehet annyira csigázni 
hagyni, mint a^dohányt, a mely luxus articulus. 
(Felk'.áltások: Épen ez oknál fogva!) Engedelmet 
kérek, méltóztassanak kihallgatni, nem czáfolási 
viszketegből szólok én, csak a különbséget akarom 
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kimutatni, a mely létezik a két tárgy között. A 
dohány t , ha valakinek tetszik, veszi, ha nem tet
szik, nem vésziedé nem u g y van a dolog a sóval. 
(Felkiáltások: Epén azért!) Engedelmet kérek, 
ebből nem az következik, hogy azt mindenütt 
egy áron kell árulni, mint a dohányt, mert ebből 
-az következnék, hogy tisztán a monopóliumot 
akarnók csak gyámolítani. De miután a dolog 
igazságos oldalát tekintve az meg nem egyeztet
hető az osztó igazsággal, hogy a máramarosme-
gyei ember fizesse a fuvarbért, melyet p. a tolna
megyei embernek kellene kiadni sóra, ezt nem 
pártolhatom. 

Különben a törvényjavaslatot, ugy a mint 
áll, elfogadom. (Szavazzimk!) 

Székely Gergely : T. ház! Bocsánatot ké
rek, nem szólási viszketegből szólok, s igen óhaj
tottam volna, hogy akkor mindjárt szavaztunk 
volna, a mikor oonstatálva volt, hogy egy jövő 
törvényhozás teendője felett előre határozni hatás
körünkön kívülinek kell tekintenünk; de miután 
az érvek között annak indokolására párhuzam ál-
litístott fel a só- és dohánymonopolium között, a 
mi igen méltányosan hangozhatik sokak, különösen 
olyanok előtt, a kik itt jelen nincsenek, de a kik
hez eljutnak az itteni tárgyalások , s azon hason
latosságnak még nagyobb súlyt fog adni, hogy ez 
általunk is igen t. tekintélyes képviselőtársaink ál
tal hozatott fel: szükségesnek látom a dohány- és 
sómonopolium különbségére nézve igen rövid pár 
megjegyzést hozni fel. 

A dohány luxusczikk, és oly monopólium, 
melyet, az ország an3^agi szükségeitől kényszerítve, 
a magyar törvényhozás most léptet először jogér
vényesen életbe; inig a só több századok óta a 
kincstáré volt. és alig hiszem, hogy a képviselő 
urak is be tudnák bizonyítani, hogy csak is mo
nopolizáló szándékból jött létre ezen regálé, s nem 
egyszersmind azon czélból is, hogy ezen nélkülöz-
hetlen életfentartási czikkel a hon minden polgárai 
szükségbe jöhetés veszélyétől biztosítva lehesse
nek. És én hiszem, hogy ha a kincstár kezelése alól a 
sóbányák kivétetve, a só szabad termelés és kereske
dés tárgya lenne, épen a nép érdekei lennének a 
távol fekvő vidékeken kevésbbé biztositva. 

Méltóztassanak már azon különbséget is e kettő 
közt tekintem, hogy a dohány hazánk legtermé
kenyebb vidékein azok által termeltetik, kik arra 
saját kívánságuk szerint engedélyt nyerhetnek; és 
méltányosság szempontjából is, miért nyújtatnék 
azoknak az olcsóbb árak által még egy második 
kedvezmény is? mig másfelől a földrétegnek túl
ságos sóvegyülete miatt is a sótermő vidékek nö
vénytermesztésre legkevésbbé levén alkalmasak, 
e tekintetben oly szegényebb vidékeknek tekinthe

tők, s mint ilyenek is kedvezményt méltányosan 
igényelhetnek. 

Ezekhez még csak azt vagyok bátor hozzá 
tenni, hogy a szállításra nézve is nagy a különb
ség, mert például az 5 frtos mázsasó szállítása te
temes költséggel jár, mig a dohány, nevezetesen a 
finomabb szivarfajok szállításánál ezen költség a 
tetemesen magasb érték mellett számításba alig 
hozható parányiatokra törpül le. 

Ezekhez képest is a 9-dik osztály külön véle
ményét nem pártolhatom. 

Besze J á n o s : A só- és dohánymonopolium 
iránti országos ellenszenv ismeretes; annak oka az, 
meri, terheli az embereket, és kívánatos, hogy jő-
jön el azon idő, midőn a nemzet azon állapotban 
lesz, hogy költségeit máskép fedezhesse, és mit a 
természet adott, olcsóbb áron vagy ingyen nyer
hesse mindenki. De még azon idő nincs i t t ; az el
vállalt terheknek meg kell felelni; természetesen 
ezeket addig, mig más kutforrást nem kapunk, fen 
kell tartanunk. Ha valaki azt mondja, hogy a do
hány mindenütt egyformán árultatik, a só pedig 
nem, az igazságtalanság: mi ennek oka? ennek 
valódi okát meg kell mondani, hogy megértse 
mindenki. Ennek valódi oka az, hogy a só árát az 
országgyűlés meghatározza, a dohányét pedig meg 
nem határozza, hanem a dohánybeváltásra van
nak classisai, és a pénzügyminiszter a körülmé-
ményekhez képest árát egy évben magasabbra, 
másikban kevesebbre határozhatja, módjában le
vén ezen elhatározásnál az árhoz a távolságért a 
szállítási árakat hozzá adni, annyira szabja a do
hány beváltási árát, a mennyivel a szállítási költ
ség fedezve van; ésigy a dohán3rt lehet mindenütt 
egyformán árulni, mert a szállítási áraknak meg
szabásában szabad keze van a minisztériumnak, 
de a sónak árával ezt egyátalán nem teheti: mert 
itt meghatároztatik, hogy 5 forint a só ára, és 
Nyáry Pál képviselőtársam legóriásibb argumen
tuma e körül forog. Igen, de ennek meg kell magya
rázni okát. Az ok pedig az, hogy itt meglimitáljuk 
a só árát, de a dohányét nem: ezt minden perezben 
felébb emelheti a minisztérium, de a sóét nem. Ezt 
kívántam megjegyezni. (Zaj. Szavazzunk!) 

E l n ö k : Senki nem lévén szólásra felirva, a 
szavazati kérdést felteszem. 

BÓniS Sámue l : Megengedi a t. ház , hogy 
indítványom mellett még egy pár szót emelhessek? 
(Halljuk!) 

Az vettetett leginkább ellene, hogy ez által 
a jövő törvényhozás keze megköttetnék, és nem 
czélszerü, hogy egyik törvényhozás a másik elé 
szabályokat szabjon. Én ezen érvet magam is 
elismerem: csakhogy az indítvány nem az volt, 
hogy határozza el a ház, hogy egyforma legyen 
az á r ; hanem határozza el a ház, hogy ezen prin-

6* 
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(jipiumok szerint utasittatik a pénzügyminiszter 
hogy terjeszsze elő jövőre a törvényjavaslatot. E 
kettő közt vélekedésem szerint nagy a különbség. 

Felhozatott, még azon érv, hogy nem volna 
igazságos, haasopronmegyei ember sójának szállí
tása bizonyos összeggel többe kerül , mint a 
szabolcsi vagy ugocsai emberé : azok mégis egy
forma árt fizessenek. En ezt megengedem; de az 
kiegyenlítené magát akkor, ha azon sopronmegyei 
ember szabad verseny utján szabadon vehetné a 
sót; hanem miután ő szabadon nem veheti a sót, a 
statusnak kell arról gondoskodni, hogy azon sop
ronmegyei ember, kinek épen ugy szüksége van a 
sóra, mint a szabolcsinak, éski földmivelésére szük
séges két ökrét ép ugy nem tarthatja fen só nélkül, 
mint a másik , az adót pedig ép ugy fizeti, mint a má
sik, annak is mód nyújtassák, hogy miután szabad 
verseny utján lehető legalcsóbban sót nem kaphat, 
legalább jutányos áron jusson hozzá egyenlően a 
többivel. 

Az ok , miért tettem ezen inditványt, megval
lom, az volt, {Halljuk!) hogy intacte akarom 
hagyni az országgyűlés jogát a só árát meghatá
rozni. Most, míg a vámszerződési törvények fen-
állnak, meg-határozza a minimumot a szerződés 
alapján a magyar országgyűlés a reichsrathtal 
együtt, a maximumot pedig meghatározza a minisz
térium. 

Ezeket kívántam még egyszer indítványom 
mellett felhozni. A többire nézve a szavazás fog 
dönteni. (Helyeslés a bnl oldalon.) 

E l n ö k : Kérem a képviselő urakat, hogy a 
kik a sójövedék iránt beadott törvényjavaslat 4-ik 
szakaszát a központi bizottság által tett módosí
tással el akarják fogadni , álljanak fel! (Megtör
ténik.) A többség a 4-dik szakaszt elfogadja, 

A mélt. főrendek egy üzenete fog átadatni. 
Sztáray Antal gr főrendi jegyző (az 

elnöki szék elé áll): Mélt. elnök ú r ! t. ház! Van 
szerencsém tiszteletteljesen átnyújtani a főrendi 
ház mai ülésének jegyzőkönyvi kivonatát, mely 
az alföld-fiumei vasat engedélyokmányára vonat
kozó némely módosításokról szól. 

Horváth LajOS j e g y z ő (fölolvassa ^a fő
rendi ház jegyzőkönyvi kivonatát.) 

E l n ö k : Azt hiszem, a mélt. főrendek ezen 
üzenete egyszerűen tudomásul vétetik, és az illető 
törvényjavaslat a szerint fog kiigazittatni. 

Következik a sójövedéki törvényjavaslat 5-ík 
szakaszának tárgyalása. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a törvény
javaslat ő~ik szakaszát.) 

Kerkapoly Károly előadó: A központi 
bizottságnak ezen szakaszra nincs észrevétele. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház az 5-ik szakaszt ? 
(Elfogadjuk !) Elfogadtatott. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a 6-dik 
szakaszt). 

Kerkapoly Károly előadó: Ezen szakasz 
első sorában ezen szó után „déli" a központi bi
zottság ezen szót kívánja felvenni az ok azonossá
gával fogva: „és keleti." 

E l n ö k ; Elfogadja-e a t. ház a 6 szakaszt a 
központi bizottság által javasalt módositványnyal ? 
(Elfogadjuk!) Elfogadtatott. 

Horváth Lajos jegyző^ (olvassa a 7-dik 
szakaszt.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 7-ik szakaszt ? 
(Elfogadjuk!) Elfogadtatott. 

Horváth Lajos jegyző (olvass a a 8-dik, 
szakaszt.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 8-ik szakaszt? 
(Elfogadjuk!) Elfogadtatott. 

MadoCSányi P á l : Tisztelt ház! Hogy a 
provinciális érdekek melletti felszólalás, főkép 
akkor, midőn a közterhek mikénti megállapítása 
és kérdése forog szóban, igen is helyén van, maga 
a tisztelt pénzügyminiszter úr beismervén, egyedül 
azt vélte jónak kikötni, hogy a vidéki érdekek 
istápolása az állam közérdekeinek rovására ne tör
ténjék, lm e vezérszabálynak annál őszintébb kész
séggel hódolok, minél tántorithatlanabb abbeli 
meggyőződésem, hogy feladatom valódi czélja ko-
ránsem a vidéki érdekek elfogult felkarolásában, 
mint inkább a fenforgó helyi viszonyok kellő fel
derítésében rejlik. 

A sójövedék általi tulterheltetés, véleményem 
szerint, nem csak a felcsigázott sóárak, hanem a 
sónak aljas minősge s a fogyasztó közönségnek 
ellátása körül meghonosult visszás kezelési módo
zatok által is eszközöltethetvén, ez alkalommal 
észrevételeimet főkép az utóbbi szempontokra bá
torkodom irányozni. 

Ugyanis a tárgyalás alatt lévő 8-ik szakaszban 
az ugy nevezett kedvezményi sóárakról levén szó, 
igenis természetesnek találom . hogy a ki kedvez
ményt nyújt . ezzel járó feltételek kitűzésére a 
czélszerünek vélt megszorítások életbe léptetéséig 
is fel legyen jogosítva; mivel azonban Árva, Liptó 
és Turócz megyék koránsem valami kedvezés-
ből , avagy az ottani lakosság szegénysége iránti 
tekintetből, hanem kénytelenségből, mivel a ma
gyar állam őket magyar sóval ellátni képes nem 
volt, lengyel sóra lettek utalva, vagyis egyenesen 
szólva, a magyar sóregale körén kivül helyezve: 
több irott törvényeinkben constatált ezen kivételes 
állapot mivoltából önként következik, hogy a ked
vezményi sóárakhoz kötni szokott megszorítások 
fennevezett három megyére egyátalában nem 
alkalmazhatók ; a mint a legutóbbi gyászos emlékű 
epocháig nem is alkalmaztattak. 

Állitásom kellő igazolására elegendőnek né-
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zem az 1548. XXIX. tör vény ezikkre való hivatko
zást, mely azon rubrum mellett : 

„Salium Maramarosieusium cura habenda, 
unde non exiguus proventus regi accrescit," 

a 3-dik szakaszban világosan és határozottan 
kifejti azon viszonyt, melyben a három megye a só-
jövedékre nézve Magyarországhoz álí, következő 
szavakkal élvén : 

„Utque trés comitatus videlicet, Thurocz, 
Árva, Liptó, qui et longe absunt, et fere inaceessi 
sünt propter Alpes, juxta vetera eorum privilegia 
polonicis salibus utantur." 

Az 1715. XIII. törvényczikk is rendelkezik e 
tárgyban, s felemiitvén azt, hogy Árva, Liptó és 
Turócz megyék Magyarországból a sót szabadon be
hozhatják és használhatják, az 1-ső szakaszban csak 
azon megszorításnak ád helyet, hogy ezen sót csak 
saját határaik közt legyen szabad árulni: 

„Cujus tamen quaestum nonnisi intra suos 
limites admitti." 

Továbbá kimondja : „Sublatu etiam denario-
rum viginti quinque ex articulo 15-o 1681. de-
ductorum exactione;" s befejezésül a következő 
fentartással él : 

„Salva nihilominus et regii salis in eosdem 
comitatus inductione." 

Törvénveink tehát más megszorításról emli-
test sem tesznek, csak hogy a lengyel sót más me
gyékbe vinni nem szabad. 

A magyar állam pedig azon fentartási zára-
d ékkal, mely szerint a királyi sónak azon me
gyékbe való bevitele épségben hagyatik, a sóvári 
főzött són kivül mai napig sem él. 

A három megyének ezen jogszerű viszonya a 
só dolgában akkor is tiszteletben tartatott, a mint 
Graliezia osztrák birtokba került, s mindig olcsóbb 
sót kaptunk a -wielicskai sóaknából, jóllehet ekkor 
már az osztrák kormány a wielicskai sóárakra 
nézve absolut hatalommal rendelkezett. 

így 1847-ben a rózsahegyi kincstári sóház
ban a galicziai kősó mázsánkint . . 4 frt 45 kr 

., „ hulladéksó (Fnsssalz) 2 „ 26 „ 
a sóvári főzött só . . . . . 4 „ 4 „ 

minden megszorítás nélkül áruitatott: azaz daczára 
annak, hogy a körül fekvő vidékeken sokkal ma-
gasb sóárak léteztek, mégis minden egyes lakos 
annyi sót kapott , a mennyit szükségelt, a fenálló 
óvó intézkedések egyedül a csempészkedésnek gát
lására lévén irányozva, mely előfordult esetekben 
kellőleg meg is fenyíttetett. 

1848-ban a status quo fentartatott; de annál 
több. felette sújtó változások jöttek azóta létre: 
az absolut osztrák hatalom kénye szerint rendel
kezett minden viszonyaink felett, s igy Árva, Liptó 
és Turócz megyék törvényszerű viszonya a só 
dolgában sem hagyatott érintetlenül; a bécsi pénz

ügyminisztérium jónak találta a százados joggya
korlat önkényes eltörlésével a kedvezményi sóárak 
eszméjét minden azzal járó megszorítások- és kü
lönféle rendszabályokkal életbe léptetni, vagyis el
határozni , hogy csak a személyes szükséglet fede
zésére kívántató — limitó sónak elnevezett —• só-
mennyiség legyen olcsóbb, a ki pedig a személyek 
után kivetett járandósággal be nem érhetett, az 
kapott ugyan több sót is , de már jóval magasb 
árakon, s ezen felcsigázott áru só comerz-sónak 
kereszeltetett el. 

Eleinte 27 fontot adtak egy személyre; del857-
ben, az akkori összeírás alapján, a személyenkinti 
illetményt 12 fontra szállították, míg 1863-ban, 
a nélkül, hogy a népességnek idő közben szaporo
dását figyelembe vették volna, 18 fontra emelték. 

Továbbá, jóllehet köztudomású dolog, hogy a 
wielicskai sóaknákban három külön osztályú s mi
nőségű kősó, úgymint sibik-, zöld- és spizasó ter
meltetik , mégis annak daczára, hogy a kedvezmé
nyi só kirekesztőleg a személyes szükségletre van 
szánva, ennek fedezése felerészben a 2-od osztályú 
zöldsóval, másik fele pedig a földrészekkel vegyi
tett s aljas minőségű spizával, a wielicskai sónak 
azon nemével fedeztetett, melynek minőségét Sze-
pessy Mihály ^Ausztria birodalmi adórendszere" 
czimü kitűnő munkájában a 111-dik lapon ekként 
jellemzi : (Zaj. Elnök csenget) 

„Noha ugyan, mint emlitém, a gorczra csak 
a tisztátalan sónak kellene kivettetni, minthogy 

| azonban a máramarosi só egyátalában oly kristály 
| tisztaságú, hogy annak még úgynevezett tisztá-
I talán része is tisztább, mint p. o. a wielicskai spiza-
só, mely mindamellett is 6 frt 62 krért adatik el,a stb. 

A bajt még növelték a szerfelett complicált 
kezelésnek számtalan árnyoldalai, melyek a három 
megye szegény lakosságát mindinkább sújtották: 

| mert a kincstári sóházak megszüntetése után ezen 
vidéknek sóval ellátására egy társulat vállalkoz
ván, minden községben a limitó-sónak kiszolgálta-

[ tásával külön egyéniségek bízattak meg , s mivel 
I a személyenkinti járandóság kielégítésére a minő

ségre nézve egymástól igen távol álló két osztályú 
kősó, úgymint a zöld- és spizasó szolgált, könnyen 
elképzelhető, mennyi súrlódással jár t ez, a meg
bízottak legjobb akarata mellett is. 

I De átalán véve, annak bebizonyítására, mily 
i kezelési rendszerrel terheltetett a három megye la-
[ kossága, elégségesnek tartom azon felette sújtó 
| kényszernek fölemlitését, hogy Liptóban 1867-ben 
hét különféle sóárak léteztek. Ugyanis a vállal
kozó társulat lerakó helyein : 
a wielicskai limitó zöldsó kelt . 5 frt 90 kron, 
„ „ spizasó . . . . . 5 „ 60 „ 
„ „ kereskedelmi zöldsó 8 „ 40 „ 
„ „ „ spiza-só 7 „ 82 „ 
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H a valaki sibik-sót rendelt, ez volt az 5-ik sóár ; 
a 6-ik a sóvári főzött; s a 7-ik a marhasó. 

Már most kérdem, föl lehet-e tennünk, hogy a 
szegény nép kellő képességgel bir a különböző só-
nemek s árak olyképeni tanulmányozására, diogy 
magát a sóárusok haszonlesése ellen minden elő
fordulható esetekben kellőleg biztosítsa? (Helyeslés.) 

Miért is telj es meggyőződésemre támaszkodva, 
hogy a t. ház, mely előtt épen most arról érdekes 
vita folyt, nem volna-e üdvös és czélszerü az egész 
hazában egyenlő sóárakat megalapítani, a három 
megyébe törvényeink ellenére becsempészett com-
plieált kezelési rendszert s annyi különféle sóára
kat semmikép sem fogja helyeseim; miután a t. 
pénzügyminiszter úr kincstári sólerakó helyek fel
állításáról gondoskodni kész, a sóárak meghatáro
zásául pedig a 9-dik szakasz intézkedik: azon ké
réssel zárom be előadásomat, hogy Árva, Liptó és 
Turócz megyék az általam felhozot törvény ér
telmében a kedvezményi sóárakkal biró vidékek 
sorából egyátalában kihagyassanak. (Helyeslés.) 

Várady Gábor: Én csak a tanácskozás 
rendjére nézve vagyok bátor felszólalni, s figyel
mébe ajánlani a t. képviselőháznak, hogy a 8, 9. 
és 11-dik szakaszok oly szoros összefüggésben 
állnak egymással, hogy e hármat külön tárgyalni 
nem is lehet. A 9-dik szakaszra módositvány lőn 
beadva. (Fölkiáltás: A 8-ciik szakaszra!) Tudom, 
hogy a 8-dikra is, és a 9-dikre is adatott be módo
sitvány ; de ha a 8-dik szakaszra nézve a t. ház 
határozott, miután ott már meg van mondva, hogy 
az eddigi kedvezményi árak megmaradjanak, a 
9 dik szakaszra beadott módositványt tárgyalni 
nem is lehet. Kérem a t. házat, hogy miután e 
három szakasz összefüggésben van, azt együtt tár
gyalni méltóztassék. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Az igaz, 
hogy e három szakasz szorosan egybefügg. Az 
első az elvet mondja k i ; és ha azt mondjuk ki, az 
„eddig" szó kimarad: a többi fölött lehet helye
sen határozni, mert ezen szakasz fejezi ki azon 
eszmét, hogy a kedvezményi árak, az eddig élve
zett privilégiumok tovább nem terjeszkednek. 
Ezen elvet kell mindenek előtt eldönteni, és ez az 
„eddigi" szó azt fejezi ki, hogy nem lehet rajta 
változtatni. Miután a 9-dik szakaszra több módosit
vány van beadva, a többek közt a központi bizott
ság is kivan egyet beadni, természetes, hogy min
denek előtt az „eddigi" szó kihagyását kell elha
tározni. 

E l n ö k : Megnyugszik a t. ház, hogy a 8-dik 
szakaszból ez a szó „eddig" kihagyassék? (Fölki
áltások : Elfogadjuk!) 

U r b a n o v s z k y Ernő : Kérem e szakaszhoz 
beadott indítványomat felolvastatni! 

Csengery Imre jegyző (olvassa a módosit

ványt :) ff A 8-dik szakaszhoz hozzáteendő: és 
Trencsén megyére is kiterjesztessék". 

UrbanOVSZky Ernő : Midőn a múlt ország
gyűlések a sóár kedvezményében Turócz, Árva 
és Liptó vármegyéket részesítették, akkor Trencsén 
megye követei felszólaltak, minthogy Trencsén 
megye a határszélen fekszik és Gralicziából, Wie-
licskáról kapja a sót, hogy e kedvezmény Tren
csén megyére i$ kiterjesztessék. Ezt sürgették 
mindig, ez minden országgjmlésen mint gravamen 
előfordult: mert tagadhatlan tény, hogy mind 
azon érvek, mind azon indokok, melyek Turócz, 
Árva és Liptó vármegyékre fölhozattak, még in
kább alkalmazhatók Trencsén vármegyére, mely 
a határszélen — ugy szólván — végig elterjedve 
fekszik. És midőn felszólítom Árva, Turócz és 
Liptó megyéknek itt jelen levő t. képviselőit, 
bizton reménylem és hiszem, nem fogják kétségbe 
vonni ez állitásoinat, mert részint ismerik Tren
csén fekvését, másrészt ismerik a felsővidéki oldal
hegyi völgyek lakosait, a kik folyvást Ínséggel 
küzdve a mostoha éghajlat alatt egy oly közfel vi
dékkel sem birnak. hol a napszám által magok
nak munkát szerezhetnének, tehát e szerint kény
telenek Európát bebarangolni, hogy nélkülözések 
közepett, bár szegényül, de legalább megélhese-
nek. Ezek nyomán, t. ház, miután ezen szegény 
lakosai Trencsénnek a legválságosabb perczekben 
mindig hazafias készséggel és buzgósággal telje
sítették a haza iránti kötelességöket, annál inkább 
ajánlom módositványomat a t. ház figyelmébe, és 
kérem, hogy Trencsén megye, fekvésénél fogva, 
szintén ezen kiváltságolt megyék közé soroztassék. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Méltóztassanak megengedni, hogy e tekintetben 
felszólaljak, annyival inkább, mert ugy hiszem, 
hogy a trencsénmegyei érdeklettek a megszabott 
árra az általam adandó felvilágosítással meg lesz
nek nyugtatva. Átalában a mi a kérdést magát 
illetti, az ülés kezdetén, azt hiszem, elég határo
zottan nyilatkoztam az iránt, hogy én azon meg
győződésben vagyok, miszerint az 1848-iki tör
vények után a teherviselés kötelezettsége minden 
honpolgárra nézve egyenlő, és elvileg ily privi
légiumok fen tartása többé nem czélszerü. Az 
átmeneti időszakban a szóban levő szokások fen-
tartatnak ugyan, de hogy ezen kiváltságok to
vább is terjesztessenek, azt bizonyára senki sem 
tartja korszerűnek, annyival kevésbbé, minthogy a 
három vármegyének kivételes sóárakban való 
részesítésére nézve a törvények határozottan ki
zárják azt, hogy máshová is terjesztessék ez elő
jog. Ugyanis III. Károlynak 1715 évi III . törvény-
czikkében ez á l l : „Resolvit sua majestas caestareo 
regia, ut comitatus Turócz, Árva, Liptó articula-
riter etiam privilegiati (absque ulla ad alios ulteri-
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ori extensione) habeant priorem salis ex Polonia 
liberam inductionem et usumw. Tehát épen 
az idézett régi törvény, mely a három várme
gyéről szól, maga kizárja azon lehetőséget, hogy a 
fölhozott előny tovább terjesztessék. De külön
ben azon egyezményben is, melyet a minisztérium 
kötött , fen van tartva, hogy az eddigi szoká
sok és mód szerint fog ezen vármegyékben a só 
kivételes ára megállapittatni. Egyébiránt a mi 
magát a trencsénmegyei sófogyasztást illeti, 
bátor vagyok felvilágosításul adni azt, hogy miu
tán Trencsén megyénél a határszélek érintetnek 
és — bár egy részb> n Morvaország közbeesésé
vel — a porosz határszél, az utóbbi szakasz ér
telme szerint a szállítási ár is a só árához szá
mítva 46 krral alább van téve, mint a milyennek 
kellene lenni, és 6 frt 65 kr helyett az egyezmény 
szerint 6 frt 19 krra van megállapítva: tehát azon 
előny, mely ama három megyének nyujtatik, né
mileg Trencsénnek is nyujtatik, nem azért, mért 
hegyes vidék, hanem mert a határhoz közel esik, és e 
tekintetben azon rendelet alá esik, hogy a csempé
szet megelőzése végett az árak leebb is szállítha
tók. U g y hiszem, ezen kijelentés után t. képviselő 
úr az átalános szabályban megnyughatik. 

Kvassay L á s z l ó : Az átalános szabály sze
rintem az, hogy minden törvény Magyarország 
összes területeire egyaránt rendelkezzék. Elisme
rem ugyan, hogy lehetnek helyi körülmények, a 
melyek a törvénynek módosítását e helyekre nézve 
szükségessé teszik, s ez oknál fogva helyeslem, 
hogy Erdélyre, Árva, Turóez és Liptó megyére s 
a napirenden levő javaslatban megnevezett egyéb 
területekre nézve engedmények tehetők. Azon
ban ezen kivételes engedményeket ugy tartom he
lyeseknek, ha véleményem szerint mindazon he
lyeken alkalmaztatnak, a hol hasonló viszonyok 
forognak fen, a melyek azon kiváltságokat elő
idézték. Már most vizsgáljuk meg, mik lehetnek 
azon körülmények, a melyek ezen három éjszaki 
megyére, már a régi törvényekben foglalt s most 
ujolag javasoltatott kiváltságokat megszerezték. 

Legelőbb a törvény szolgál útmutatásul, 
nevezetesen 1548. XXDL. t. czikknek szavai, a 
miként már Madocsányi képviselő úr elmondani 
szíveskedett. E szerint felhozatik első okul a kozzá-
férhetlenség a máramarosi s egyéb magyaror
szági sóaknákhoz. Már méltóztassék bárki is Ma
gyarország térképére egy pillantást vetni, s le
hetetlen , hogy meg ne győződjék arról , hogy 
Trencsén megye sokkal távolabb fekBzik a mára
marosi sóaknáktól, mint azon három megye. De 
a közvetlenül ezen időszak után bekövetkezett 
törvényhozás is elismerte ezen törvény tarthatatlan
ságát, s már az 1550. LXYIH. t. ez. többé nem a 
három megyéről, hanem átalában a felvidékről 

szól. E vidékbe foglaltatik véleményem szerint 
Trencsén megye is. 

A második ok volna a három megyében lé
tező szegénység. Már, tisztelt ház, én határozottan 
állithatom, hogy olyan szegénység, mint a milyen 
Trencsén megyében, főkép annak két járásában lé
tezik, sehol másutt nincs. Kitetszik abból, hogy 
számos népessége nem nagyobb társaságokban,ha
nem családonkint szétszórva szanaszét a hegyekben 
lakik, s csak legnagyobb erőfeszítéssel képes min
dennapi kenyerét a zab és burgonya termesztésé
vel megszerezni. Boldog közölök az, a ki az évnek 
legnagyobb három ünnepén marhahússal élhet. 
De szegénységük kitetszik még inkább gazdasági 
módjokból, melynél a marhát épenséggel nélkülö
zik, s igy a szántást a kapálással pótolják s a trá
gyát hátukon kénytelenek földeikre kihordani, s 
daczára e mostoha körülményeknek e hegyi lakók 
ragaszkodása a magyar hazához határtalan. 

Végre a harmadik ok, s ez nagy igazságtalan
ság : hogy megyénkben majdnem egy negyed rész 
földet tartalmazó rósz fekete wielicskai só árultatik ; 
s árultatik oly árban, mint másutt a máramarosi só. 

Mindezeknél fogva alázatosan kérem a t. há
zat, méltóztassék azon három megyére szolgáló 
kedvezményt Trencsén megyére is kiterjeszteni: 
kiterjeszteni pedig annál inkább, minthogy ez 
Trencsén megye részéről számos alkalommal s 
több országgyűlésen gravamenkép felhozatott; ne
vezetesen az 1832. és 1836-ban a szabadelvű párt s 
közte több itt jelenlevő nagyérdemű képviselő ez 
igazságtalanságot belátván, meg akarta szüntetni, 
de az akkori udvari párt ezen nemes törekvésöket 
érvényesíteni nem engedte. 

Ennélfogva én ujolag ajánlom a t. háznak a 
módositvány elfogadását. 

V i t o l a y Józse f : Előttem szóló képviselőtár
saim mindazon érveket, melyeket én felhasználni 
akartam, felhozván, azokról nem szólok; egyedül a 
só árát és minőségét akarom kiemelni. Mi felvidé
kiek azon szerencsétlen helyzetben vagyunk, hogy 
az alvidék azt sem tudja, mily sót kell használ
nunk. Wielicskán van t. i. három osztályú só: az 
első, a mely legjobb, az úgynevezett sibiksó, ez 
hasonló a máramarosihoz ; másik osztályú az úgy
nevezett zöldsó, ez nem oly tiszta ugyan, mint az 
előbbi, de jónak mondhatni; harmadik osztályú a 
spiza, ez már azon só, melyben ezentúl a t. minisz
ter úr módositványa folytán a trencsénmegyeiek 
egyformán részesittetnek a zöldsó árával, s ezen 
úgynevezett spizasó sokkal roszabb a marhasónál, 
mert a spizasókövekben felinél több sár és iszap 
tártaim aztatik. 

Megeshetik az is, hogy szerződés folytán az 
illető társulat, mely a sót a wielicskai aknából Zsol
nára szállitandja, kénytelen lenne szerződésileg 
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20—30 ezer mázsa spizasót is elfogadni. Ezen só
nak legnagyobb része a zsolnai raktárba ju t ; már 
pedig, ha a spizasónak ára egyenlő a zöldsóéval, 
akkor egy része a közönségnek azon helyzetbe 
jő, hogy e rósz sót kénytelen venni. Meglehet, hogy 
azok, kik a hivatalnokkal netalán jobban el tud
nak bánni a jobb sót ugyanazon az áron kapnák, 
mint a hogy a szegénység a spizasót fizetné, 
eledeléül használván azon sót, mely mariin számára 
is rosznak van elismerve. 

Előfordul itt azon eset is , hogy midőn 
1848. előtt, az állam maga kezelvén a sómo-
nopoiiumot, nem csak Zsolnán, de Csaczán is 
létezett sóraktár , mely utóbbi most megszűn
vén , a Gralicziával határos magyarországi vi
dék (képviselője betegsége miatt nincs jelen), 
melyen keresztül a galicziai só Zsolnára szállítta
tik, nem részesülbet többé azon jótéteményben, 
hogy közelről fedezhesse sőszükségleteit; s mi
után a sóvétel az aknában magánosok elől elzá
ratik, kénytelenittetik Zsolnára 4—5 mértföld távol
ságra a szükséges sómennyiség megszerzése végett 
utazni. (Szavazzunk !) 

Én tehát felkérem a t. házat. (Halljuk /) ke
gyeskedjék módositványunkat figyelembe venni. 

Meglehet, felléphetne valaki azon argumen
tummal : a kinek nem kell spizasó, ne vegye ; de ez 
csak akkoron áll. haaspizasé szállítása tökéletesen 
kimarad; és ez esetre késznek nyilatkozom a t. 
miniszter úr által előterjesztett módositványban 
megbatározott só árában megnyugodni. 

Csengery Imre jegyző: Teleki Domokos 
gróf! 

ld. Teleki Domokos gr.: Elállók. 
D e á k y L a j o s : T. ház ! Nekem ezen 8-dik 

szakaszra vonatkozólag rövid módositványom 
lenne. 

K v a s s a y L á s z l ó : Először talán a mi módo
sitványunkat kellene szavazás alá bocsátani. (Fel
kiáltások : Egyszerre!) 

D e á k y L a j o s : A 8-dik szakaszból ezen té
telt : „az e tekintetben fenálló rendszabályok és 
megszorítások épségben tartása mellett" kihagyan-
dónak indítványozom, mert ezen szabályok a ház 
elé nem terjesztettek; következéskép oly szabá
lyok felett, melyek a ház által tárgyalva s elfo
gadva nem voltak, határozni, annyival inkább 
azokat épségben tartani nem lehet; s félő. hogy 
azokban épen oly megszorítások léteznek, melyek 
a kedvezményi jogot is megölnék. Azért újból is 
ennek kihagyását indítványozom. (Helyeslés a 
szélső bal oldalon.) 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő ( Ivassa Deáky La
jos módositranyát) : „A 8-dik szakaszból e tétel: 
„az e tekintetben fenálló rendszabályok és meg
szorítások épségben tartása mellett4' hagyassák ki." 

E l n ö k : A képviselőház közmegállapodása 
folytán, mint előbb is volt szerencsém kijelenteni, 
a 8-dik szakaszból ezen szó: „eddigi" kihagyatik. 
Most kérem azon képviselőket, a kik a 8-dik sza
kaszt, a központi bizottságnak észrevétele nem le
vén, az eredeti szerkezet szerint elfogadni kíván
ják, álljanak fel. [Megtörténik.) A többség a 8-dik 
szakaszt elfogadja. (Feliááláoi;: Ellenpróbát!) Ha 
a t. képviselő urak megnyugtatására szolgál, az 
ellenpróbát megteszem. Kérem tehát azon képvi
selőket, a kik az eredeti szerkezetet el nem fogad
ják, méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) A több
ség a szerkezetet elfogadja. 

Az ülést ezennel bezárom. Holnap 10 órakor 
ülés fog tartatni. 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 
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