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CCXLIII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. június 19-dikén 

G a j z á g ó S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények s a pénzügyi bizottságnak a pesti lovasvasut-társulat kérésére vonatkozó jelentése bemutattatnak 
HodoBra József és társai a nemzetiségi, Bobory Károly ijóügyben interpellálják a kormányt, mely az utóbbi ügyben azonnal felel is 
A sójövedéki törvényjavaslat részletes tárgyalása tovább foly. 

A kormány részéről eleinte senki sincs jelen ; 
később megjelennek: Gorove István,LónyayMenyhért, 
Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/i órakor. 

E lUÖk : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Horváth Lajos jegyző úr fogja ve
zetni ; a szólani kívánók neveit Csengery Imre és 
Mihályi Péter jegyző urak jegyzik föl. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Horváth Lajos jegyző (olvassa a június 18-

án tartott ülés jegyzőkönyvét.) 
E l n ö k : A jegyzőkönyv ellen észrevétel nem 

lévén, az hitelesíttetik. 
Szatmár megye közönsége a kormányhiva-

íalnokokat a képviselői állás elfogadhatásától tör
vény által kizáratni kéri. 

Szatmár megye közönsége a felső-tisza-ér-
kőrösi csatorna létesítését eszközöltetni kéri. 

Galicziába kebelezett Tarnov városa elöljá
rói Galicziának Magyarországgal vasút által való 
összekapcsoltatása iránt benyújtott észrevételeiket 
figyelembe vétetni és pártoltatni kérik. 

A két előbbi kérvény a kérvényi, az utóbbi 
pedig a vasúti bizottságnak adatik át véleményes 
jelentéstétel végett. 

Kerkapoly Károly képviselő ur, mint előadó 
bemutatja a pénzügyi bizottság véleményes jelen
tését a pesti közúti vasúttársaság és az azt pártoló 
Pest városa kérvénye tárgyában. Nem tudom, a 
t. ház kivánja-e a jelentést most felolvastatni és 
ugy kinyomatni, vagy pedig elhagyja a felolvasást 
akkorra, a midőn az illető törvényjavaslat tárgyal
tatni fog? (Hagyjuk akkorra!) 

S o m s s i c h P á l : T. ház! A pénzügyi bizott
ság ugy volt kiküldve, hogy midőn ezen törvény 
tárgyaltatni fog, akkor mutattassák be ezen jelen
tés • tehát ezúttal elmaradhat a felolvasás. 

KÉPV. II. HAPLÓ. 1 8 6 % . vn i . 

Bóni s S á m u e l : Hanem addig ki kell nyo
matni. 

Somss i ch P á l : A kinyomatást nem tartom 
szükségesnek: oly egyszerű az egész, hogy egy
szeri felolvasása is elégséges. 

Kerkapoly Károly előadó (olvassa a pénz
ügyi bizottság véleményes jelentését a pesti közúti 
vaspályátársa&ág kérvényére vonatkozólag.) 

E l n ö k : Midőn a törvényjavaslat tárgyaltatni 
fog, akkor ismét felolvastatik. 

Hodosiu képviselő úr interpellatiót akar elő
terjeszteni. 

Hodo s iu Józse f : Nem tudom, vajon a mi
niszter urak a mai ülésben részt akarnak-e venni, 
vagy nem ? mert interpellatiómat, mely az összes 
minisztériumhoz van intézve, üres padokhoz nem 
intézhetem. (Felkiáltások: Adj a be írásban!) írás
ban is beadhatnám, hanem szeretném, ha a mi
niszter urak valamelyike jelen volna: mert nem 
akarnám, hogy ezen interpellatio is azon kedvez
ményben részesüljön, melyben több interpellatio 
részesült, t. i. hogy két-három hónap múlva sem 
adnak feleletet, (Ellenmondások.) 

E l n ö k : Azt hiszem, t. ház, hogy a felolva
sás jelenleg is megtörténhetik, mert utoljára is az 
illető miniszterrel, vagy ha az összes minisztérium
hoz intéztetik, azzal közöltetni fog, és utóvégre a 
minisztérium belátásától függ, hogy mikor adja 
meg a választ. (Helyeslés.) A tisztelt képviselő úr 
beadja az interpellatiót és az fel fog olvastatni. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa:) „Interpel
latio az összes minisztériumhoz a nemzetiségi ügy
ben. Tekintettel a muít évi deczember hó 19-én 
1512. naplószám alatt alulírottak s több képvise
lőtársaik aláirásával a képviselőház elé terjesztett 
határozati javaslatra, mely szerint az abban felho
zott indokoknál fogva indítványba hozatott, hogy 
a képviselőház a nemzetiségi ügyben kiküldött 
bizottságot oda utasítsa, miszerint ebbeli munká-
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latát folytatva, azt jelentésével egyetemben 1868. 
évi január hó végéig mulhatlanul a háznak ter-
jeszsze be ; 

„tekintettel arra, hogy a ház azon indítványt 
elfogadva határozatilag kimondotta, miként a nem
zetiségi ügyben kiküldött bizottság, emiitett 1868. 
évi január hó végéig, javaslatát a ház elé ter-
jeszsze; 

„tekintettel arra, hogy emiitett bizottság még 
folyó évi január hóban azzal kívánta magát iga
zolni, legalább jegyzője által hírlap utján azt állí
totta, miként a bizottság több tagjai a delegatióban 
lévén elfoglalva, s így a nemzetiségi kérdés meg
vitatásában és tárgyalásában részt nem vehetvén, 
a bizottság mint olyan nem működhetett; 

„tekintettel arra, hogy a delegatio működése 
folyó évi márczius havától megszűnvén, a bizott
ságnak a nemzetiségi ügyben nem működhetése 
is ugy erkölcsileg, valamint physikailag meg
szűnt ; 

„tekintettel arra, hogy mind ezek daczára a 
bizottság mai napig sem terjesztette a ház elé nem
zetiségi törvényjavaslatát; 

„tekintettel a r ra , hogy alulírottak magán 
tudomása szerint a nemzetiségi ügyben kiküldött 
bizottság csak is a minisztériumnak azon kívánal
ma folytán, mely szerint az a tanácskozásban részt 
venni óhajt, de más, állítólag sürgősb teendőkkel 
lévén elfoglalva, a részt veketésre ideje nincsen, 
függesztette fel határozatlan időre munkálkodását; 

„tekintettel arra, hogy meggyőződésünk sze
rint a nemzetiségi kérdésnél más sürgősebb és 
fontosabb tárgy alig létezik, és hogy ezen kérdés 
nek a nemzeti jogegyenlőség alapján leendő meg 
oldása halasztást nem szenvedhet; 

„tekintettel arra, hogy ezen kérdés megoldá
sának elhalasztása bennünk mély aggodalmat köl
tött, miszerint az országgyűlésnek talán szándé
kában sem lenne ez annyiszor és oly ünnepélye
sen adott szavát beváltani: 

„tekintettel mindezekre, interpelláljuk az ösz-
szes minisztériumot az iránt: 

„1-ször, való-e, hogy a minisztérium akadá
lyozza a nemzetiségi ügyben kiküldött bizottságot 
munkálkodásában s ekként a háztól vett köteles
ségének teljesítésében? ha igen, 

„2-szor, szándékozik-e a minisztérium ezen 
akadályokat akként elhárítani, hogy a nemzeti
ségügyi bizottság, munkálatát mielőbb folytatva, 
az tehó végéig bevégezhesse? Hodosiu József s. k., 
Zaránd megye brádi kerülete képviselője, Varga 
Flórián s. k., Arad megye sz.-annai kerülete kép
viselője, Wlád Alajos s. k., krassó-uzerlencsi or
szágos képviselő', Babes Vincze s. k., Krassó vár
megye szászkai kerülete képviselője, Borlea Zsig
mond s. k., Zaránd megye nagy-halmágyi kerülete 

képviselője, Mocsonyi Antal s. k., Arad megye 
világosi kerülete képviselője, Mocsonyi Sándor s. 
k., Temes megye rittbergi kerülete képviselője, 
Medan Endre s. k., Kővár vidék remetei kerülete 
képviselője." 

E l n ö k : Bobory képviselő úr is interpellatiót 
kivan benyújtani. 

Bobory Károly: T. ház! Én még múlt évi 
októberben egy interpellatiót adtam be a t. pénz
ügyminiszter urnák, és felvilágosítás iránt felkér
tem a t. miniszter urat az ugyanazon év október 
havában a bécsi reichsrathban megemlitett szerző
dés miatt, mely még múlt év márczius havában 
megköttetett, és melyről akkor minden lap szólt, 
csak a képviselőház nem, melyet megillet a tudás. 
Ennek 8 hónapja múlt el, és a miniszter késett 
feleletet adni mindeddig. Egyébiránt e feleletet 
már most nem is sürgetem, annál kevésbbé, mert 
a feleletet megadják a tények; különösen pedig a 
feleletet meglelem e törvényjavaslatokban, melyek
nek úgyszólván mindegyike megadja a feleletet 
abban, hogy sanctiónálni kívánja az eddig fen-
állott rendszabályokat. De most remélem, hogy 
kegyesebb lesz a t. pénzügyminiszter úr válaszolni, 
minthogy interpellatióm oly tárgyat illet, mely 
épen szőnyegen van, t. i. a só tárgyát. Átalában a 
csempészetre alkalmat ad egy részről a sónak ma
gas ára, más részről pedig a helytelen kezelés, ez 
közönségesen el van ismerve; de a déli részeken 
uralkodó csempészetre különösen alkalmat adott 
— mint értesülve vagyok — azon szerződés, a 
mely bizonyos Flesch nevű bécsi bankárral és tán 
másokkal is köttetett, mely szerint a bécsi bankár 
oly olcsó áron kapja a magyar és erdélyi sót, 
hogy kivitetvén azt Szerbiába és Boszniába, onnan 
haszonnal visszacsempésztetik. Miután lehetetlen, 
hogy ez érdekében legyen a magyar államnak : 
interpellálom a t. miniszter urat, hogy való-e az, 
a mit én, mint egyszerű ember, a kalendáriumból 
olvastam mint tényt ? mert ha ez való, akkor kény
telennek érzem magamat előállani egy határozati 
javaslattal, és felkérni a t. házat, hogy az ily 
csempészetnek alkalma megszüntettessék. 

Horváth Lajos j e g y z ő (olvassa:) „Inter
pelláltatok a t. pénzügyminiszter úr, való-e, hogy 
a múlt kormány által kötött szerződéseknél fogva, 
némely bécsi tőzsérek Szerbia- s Boszniába való 
kiszállításra oly olcsó áron kapják a magyar sót, 
hogy ez onnan visszacsempészve hasznos üzletül 
szolgálhat ?íe 

Lónyay Menyhért pénzügyér : T. ház ! 
Midőn a t. képviselő úr hozzám a múlt évben in
terpellatiót intézett, nem emlékszem, hogy a ház
ban jelen voltam volna. 

B o b o r y K á r o l y : Én ugy emlékszem, hogy 
akkor a t t pénzügyminiszter úr jelen volt. 
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Lónyay Menyhért pénzügyér : Ha jelen 
voltam is, de nem emlékszem az interpellatióra. 
Egyébiránt azon interpellatió oly tárgyra vonat
kozott, a mely azon országos küldöttségnek, mely 
a pénzügyi kérdésben az államadóssági évi jára
dék megállapitása s a közös költségekhez való 
hozzájárulási arány meghatározásában működött, 
minden egyes tagjával nyomtatásban közöltetett; 
közöltettek pedig a küldöttséggel mind azon pon
tok, melyek az egyezményben foglaltatnak; s a t. 
képviselő úr maga is említi, hogy annak tartalmát 
olvasta, midőn az ő felsége többi országainak tör
vényhozása tlé terjesztetett. Tartalma különben is 
tudva van minden tisztelt képviselő úr által, miu
tán nekem szerencsém %>olt azt nem csak azon or
szágos küldöttséggel, hanem, ugy hiszem, még a 
múlt évben, az osztályok tárgyalása alkalmával 
az osztályokkal is közölni és szóval is előadni. A 
dolog tehát azon időben átalánosan tudva volt s 
igy a válasz nélkülözhetőnek mutatkozott. 

A mi a t. képviselő urnák most felolvasott in-
terpellatióját illeti, arra nézve megjegyzem, hogy 
fenállott ugyan egy szerződés, mely szerint már 
régibb gyakorlat szerint a Magyarország déli részé
vel határos országokba, különösen Szerbiába és 
Boszniába évenkint bizonyos mennyiségit, különö
sen máramarosi só szállitatott; ezen szerződés 
azonban nem a magyar pénzügyminiszter által, 
hanem még régibb időben köttetett. Most pedig 
jelenthetem a t. háznak, hogy az f. évi april havá
ban már le is járt s igy jelenleg fen nem áll. (He
lyeslés.) 

A mi különben magát a kérdést illeti: igaz, 
hogy a déli határszéleken a só ára olcsóbb s egyed
áruságnak tárgya nem levén, az ország déli határ
széléin a csempészet gyakoroltatik; de biztositha
tom a t. házat, hogy e tekintetben mindent el fog 
követni a pénzügyminisztérium, hogy, mint minden 
csempészet, ugy ezen csempészet is meggátoltas
sák. Ha magyarországi só nem szállíttatik oda, ak
kor franczia vagy tengeri só fog oda szállittatni s 
a csempészet megszűnni nem fog. E kérdés már 
magában olyan, mely minden esetre megérdemli 
a pénzügyi igazgatás gondoskodását, annyival is 
inkább, minthogy gondoskodni kell módokról.hogy 
ezen bizonyára tetemes jövedelem, mely eddig az 
állam pénztárába befolyt ezen sóeladásból, jövőre 
is biztosittassék. A szerződés szerint t. i., a mely 
az utolsó időkben köttetett, Szegeden évenkint át
vétetett 200,000 mázsa só; fizettetett pedig mázsá
ja 2 ft 50 krral, tehát körülbelül fél milliót tett 
azon összeg, mely ezen szerződés folytán az állam
pénztárba befolyt. Miután megszűnt ezen szerző
dés, gondoskodni fogok az iránt, hogy ezután is 
annak eladása ezen tartományok részére megtör
ténhessék s ez által a magyar állampénztárnak 

ezen összeg biztosittassék oly módon, hogy minden 
lehető gondoskodásomat oda fogom irányozni,hogy 
a csempészet, mely eddig ezen határon át is űze
tett, bizonyos, magában a szerződésben is kiteendő 
pontok által korlátoltassék. Nem akarom a rész
leteket felemlíteni; csak azt jegyzem meg, hogy 
eddig ezen só Szegedtől a vállalkozó által szállít
tatván át a határon, könnyebb volt a csempészet; 
s a mód, melylyel ezt megakadályozni lehet, az, 
hogy az illetők csak a határnál vévén át a sót, az 
mindjárt a határon átszállittassék. A t. ház bizonyára 
csak helyeselni fogja, ha azon fogok igyekezni, 
hogy azon jövedelem, a mely eddig a magyar só-
aknák javára vált, jövőre nézve is biztosittassék. 
(Helyeslés.) 

B o b o r y Káro ly : T. miniszter úr feleletére 
van szerencsém válaszolni, hogy ezen felelet kese
rű érzést szül a haza polgáraiban, (Ellenmon
dás) midőn a külföldieknek még egyszer oly ol
csó áron adatik a só, e legszükségesebb élelmi 
szer, mint a haza lakóinak. Ennélfogva aggodal
maim megszüntetve nincsenek s felhíva érzem ma
gamat legközelebb egy határozati javaslatot ter
jeszteni a ház elé. 

Elnök : Napirenden van a sójövedék iránt 
beadott törvényjavaslat részletes tárgyalása. Kö
vetkezik a kilenezedik szakasz. 

A kilenezedik szakasz több fontos bekezdés
ből állván, melyekre külön módositványok nyúj
tattak be, azt hiszem, legczélszerübben járunk el, 
ha azt bekezdések szerint tárgyaljuk. Kérem a 
jegyző urat, olvassa fel ezen pontokat. 

Horváth Lajos jegyző (oh ássa a sójöve-
déki törvényjavaslat kilenezedik szakaszának első be
kezdését, melyre nem történik észrevétel; aztán olvassa 
második bekezdését) 

Kerkapo ly Káro ly e lőadó : Ezen bekez
dést a központi bizottság következőleg vélné szer-
kesztendőnek : „Ezen kedvezményi sóárak a kö
vetkezők : Erdély, továbbá Kraszna, Zaránd, Kö
zép-Szolnok megyék és Kővár vidéke lakói saját 
szükségletére, Déésaknán, Parajdon, Marosujvártt, 
Tordán és Vízaknán 4 ft, Marosportuson 4 ft 30 
kr ; a máramarosi lakosság saját szükségletére Su-
gatagon, Szlatinán és Rónaszéken 4 frt 60 kr.4' 

Id. Te leki D o m o k o s gr . : T. ház! Indítvá
nyom azt tárgyazza, miszerint a 9-dik szakaszban 
ezen szó után „Vízaknán" 4 f. helyett tétessék 
3 frt. 80 kr ; ezenszóután „Magyarportuson" 4 frt. 
30 kr. helyett 4frt. 10 kr. T. ház! Ezen háznak 
többsége véleményem szerint az igazság s méltá
nyosság elvének hódolt akkor, midőn a haza 
keblében különböző sóárakat fogadott el, s én azon 
esetben is, hogyha a só nem tenne országos jöve
déket, hogy ha a kormány a sót az aknák szájánál 
oly olcsón adhatná, mint a mennyibe neki a só-
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termelés kerül : még azon esetben is bátor volnék 
kérdeni, helyes volna-e, hogy p. Máramaros vidéke, 
hogy Bereg és Ugoesa, hogy Erdélynek sóakná-
val megáldott vidékei fizessék a szállítási bért 
azért, hogy Szabolcs és Pest megye a sót olcsób
ban vehesse ? azon Szabolcs megye és azon Pest 
megye, mely a sónak nagyobb árára szüksé
ges pénzt is sokkal könnyebben előállíthatja, 
mint akár Máramaros, akár pedig Erdélynek 
sóaknákkal megáldott vidékei. 

Miután az ország elfogadta, hogy a só orszá
gos jövedék legyen, de azért még is helyesen és 
méltányosan a só ára az ország kebelében is a vi
szonyok szerint különbözzék: azt hiszem, hogy a 
dugárusság az, melynek meggátlása, kell, hogy 
a só árára befolyást gyakoroljon. 

Méltóztassanak megfontolni, hogy ha neta
lán az általam ajánlott leszállítás következtében 
a dugáruság igen csekély mértékben az ország 
belsejében némileg könnyittetik is, de másfelől 
ezen leszállítás eszközül fog szolgálni arra, hogy 
a dugárusság a testvér Oláhország és Erdély kö
zött gátoltassék, mely dugárusság jelenleg nagy 
kiterjedésben s igen csekély nyereség mellett 
is gyakoroltátik. Az árleszállítás tehát bizonyosan 
annak meggátlására fog szolgálni. 

Méltóztassanak továbbá megfontolni azt , 
hogy a dugárusságnak már az által is útja van 
állva, hogy itten nem a sóaknáknál levő átalános 
árról, hanem kedvezményi árról van szó, melyért 
a só csak az illető fogyasztók egyéni és családi 
szükségletére adathatik el. 

Méltóztassanak továbbá meggondolni, hogy 
miután a jelen törvényczikk következtében a haza 
kebelében az eddigi sóárak több helyen egy 
harmad résszel leszállittattak, én semmi egyebet 
nem kívánok, hanem csak azt, hogy Erdélyben 
a kedvezményi sóár azon lábra tétessék vissza, 
melyen ezen só ára a forradalmat megelőző időben 
volt. Az ország ezen sóárt is mindig törvénytelen
nek tekintette, annak nagysága ellen mindig felszó
lalt, és ezt annál inkább tehette, mert Erdély tör
vényei szerint világosan fen volt tartva az ország
nak e részben szabad intézkedése. Erdély tör
vényeiben ezen szavak „excepto easu extremae 
necessitatis" helyet nem foglalnak, melyek a ma
gyar törvényben foglaltatnak és melyek a magyar
országi sóárák meghatározására mily káros ha
tással voltak, ezt országgyűléseink történelme tisz
tán mutatja. De végre és mindenek felett méltóztas
sék a tisztelt ház megfontolni azt, hogy az iránt, 
miszerint a só ára Erdélyben ne emeltessék, 
az 1848-ik évi utolsó kolozsvári országgyűlésen 
kifejezett országos akarat létezik. Ezen orszá
gos akarat szabály szerint szól nekem és azoknak, 
kik különösen Erdély érdekeinek képviselésére 

vagyunk hivatva: ettől el nem állhatunk, ettől el-
állnunk nem szabad. 

Végül méltóztassanak megfontolni, hogy bár 
ha egy országos akaratra támaszthatjuk ezen in
dítványomat, még is ezen indítványban a méltá
nyosság is alapul van véve. En ugyanis ezen in
dítványnál azon szép latin mondatból ; „ab ami-
cis justa sünt petendaí£ indultam k i ; figyelembe 
vettem azt, miszerint a pénznek értéke, a pénznek 
neme, a só előállításának költsége jelenleg maga
sabb, mint talán azon időben volt. És hogy ha a 
t. ház a nominális érték helyett a valódi értéket 
akarja venni, akkor a nominális értékben vala
mely fölemelkedést mi is elfogadhatunk. Ez oka, 
hogy az általam tett indítvány nem szó szerint az 
1848-ban kifejezett országos akarat, hanem azon 
akaratnak a mostani körülmények, a mosta
ni viszonyokhoz idomított elfogadása. 

Ezek azon érvek, ezek azon alapok, melyekre 
alázatos igénytelen indítványomat alapítva, a t. 
ház figyelmébe ajánlani bátorkodom. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa id. Teleki 
Domokos gr. módositványát.) 

HOSSZu József: ü g y hiszem, a pénzügymi
niszter úr, midőn Magyarországra nézve a sónak 
árát 7 frt 48 krról 5 frtra szállította le : ezt azért 
tette, hogy a csempészetet az országban megaka
dályoztassa ; azért tette, hogy a fogyasztást előse
gítse ; azért tette, hogy a nép sorsán könnyítsen. 
Épen ezért nagyon csodálkozom, hogy midőn Er
délyre nézve a só árát meghatározta, akkor ezen 
tekinteteket figyelembe nem vette. 

Mert ha szükséges valahol a csempészetet meg
akadályozni, bizonyosan e szükség Erdélyben forog 
fen. Mindnyájan tudjuk, a pénzügyminiszter úr leg
jobban tudja, hogy Erdélyben, elkezdve a Vaskapu
tol Bukovina széléig, rendezett csempésztársulatok 
vannak, melyek 1000 mázsájával csempészik a sót 
Romániából Erdélybe, a nélkül, hogy a drága pén
zen fizetett pénzügyőrök azt megakadályozni képe
sek volnának.Százezerekbekerülnek a pénzügyőrök, 
és mégis a czélt, melyért fel vannak állítva, elérni 
nem képesek. Ekkor az országgyűlésnek kell ily 
módon gondoskodni, mely ezen czélt elérje. Ezen 
mód nézetem szerint nem más, mint a só árának 
annyira való leszállítása, hogy a csempészet Romá
niából Erdélybe ne legyen jövedelmező. 

Épen ily mértékben leszállítás mellett szól a fo
gyasztás előmozdítása. Erdélynek lakossága 2 millió 
lelket számlál; ezek fogyasztanak évenkint legal
sóbb számítás szerint 240,000mázsa sót; ha ehhez 
hozzáadjuk a 3 millió 940,583 háziállat után számí
tandó sófogyasztást, mely tenne 315,246 mázsa 
sót: az egész fogyasztás lesz összesen 555,246 má
zsa, mely a jelenlegi fogyasztásnál 255,246 mázsá
val több. Hogy pedig a fogyasztásra nézve mesés 
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hatást gyakorol az árak csekélysége, erre nem 
akarok a külföldről példát hozni, hanem csak Ma
gyarország területéről. 1856-ben a só középára 
Magyarországban 6 frt 23 kr volt, és akkor a só-
jövedelem tett 12 millió 435 frtot; 1866-ban, azaz 
11 évvel később a só középára volt 9 frt 30 kr, a 
jövedelem pedig csak 10 millió 416,000 frt, követ
kezőleg a különbség volt 2 millió 19,345 frt. 

Ugyan e mellett szól Erdélynek szegénysége : 
mert nem tekintve azt, hogy Erdély mennyi adóval 
van terhelve, tekintetbe kell venni, hogy a lakos
ságból naponkint százankint költöznek szomszéd 
országokba, mert nem képesek az adót fizetni, és 
hogy mindennapi kenyeröket megszerezhessék; 
ugy hiszem, hogy a kivándorlás megakadályozása 
czéljából is kötelessége, valamint a kormánynak, 
ugy az országgyűlésnek a nép sorsán könnyíteni; 
könnyíteni pedig jelen esetben csak is a sójövedék 
árleszállításával lehet. 

Ezek felsorolása után átmegyek a központi 
bizottság javaslatára. A központi bizottság 4 frt 60 
és 4 frt 90 krról leszállította ugyan a só árát 4 frtra, 
és ezt azért teszi, mert habár az 1848-diki kolozs
vári XI. t. ez. 1-ső szakasza tisztán mondja, misze
rint a kősó ára az unió után felébb nem emeltethe
tik, mégis tekintetbe kívánja vétetni a megváltozott 
pénzértéket. Én tudom, hogy az országgyűlésnek 
joga van törvényeket változtatni és ujakat hozni, 
és azért ezen indokolásra semmi súlyt nem fekte
tek; de nem tudom, vajon volt-e a központi bi
zottságban erdélyi képviselő, ki megmondotta 
volna, miként változott Erdélyben a pénz értéke ? 
Ha volt is, nem mondotta meg. Megmondom én. 

Erdélyben változott a pénzérték ugy, hogy 
az, mit a nép vásárol, két-három annyiba kerül, 
mint 1848-ban, és a mit a nép elad, t. i. a gabona, 
kivéve a rendkívüli éveket, épen azon áron kél el, 
mint 1848-ban. De tegyük fel, hogy változott a 
pénzértéke, vajon Magyarországon nem változott? 
És én örömmel üdvözlöm a t. pénzügyminisztert, 
midőn 7 frt 45 krról a só árát 5 frtra szállítja; de 
a mily örömmel üdvözlöm, oly határozottan meg
kívánom, hogy Erdélyre nézve is ugyanazon ked
vezmények lépjenek életbe: és ezt annál jogosabb
nak tartom, mert mig egy erdélyi napszámos na
ponkint 60, legfelebb 70 krt keres, ugyanakkor 
Magyarországban a napszám 2—5 frt, (Ellenmon
dás) következőleg a magyarországi napszámos 
könnyebben megfizetheti az 5 frtos sóárt, mint az 
erdélyi a 4 frtot. 

A központi bizottság nagy súlyt fektet arra, 
hogy a csempészetet megakadályozza; de én bátor 
vagyok a t. képviselőházat arra figyelmeztetni, hogy 
a csempészet kétféle. Én azon csepészetet, mely 
Erdélyből Magyarországba történik, nem tartom 
oly nagyon veszélyesnek, mert Magyarországon 

a só ára 5 frt, Erdélyben pedig 3 frt 41 kr, smin
den mázsánál az állam károsodik egy frt 59 krral, 
de ez megmarad az országban, mely úgyis egyik
másik szin alatt, a kormány zsebébe megy; holott 
ha Romániából Erdélybe csempészetik a só, ak
kor az államkincstár károsodik öt forinttal, azon 
kívül az ország károsodik két frt 50 krral, mit 
fizet az odavaló sóért, összesen 7 frt 50 krral, 
mi minden esetre orvoslatot kivan. Elismerem, 
hogy a központi bizottság jót akart akkor, midőn 
a só árát négy forintra indítványozta leszállítani: 
mert ez által a 240,000 mázsán, mit a lakosok 
fogyasztanak el, 141,600 frt takaríttatik meg. De 
megvallom, ezen megtakaritás nem egyéb, mint 
nesze semmi fogd meg jó l : (Derültség) mert mi
dőn, uraim, a lakosok által fogyasztott 240,000 
mázsán 141,600 frtot takarítunk meg, ugyanakkor 
a marhasóért 796,758 frttal többet adunk, mint 
eddig a marhák által fogyasztatott; nem adtunk 
csak 315,246 frtot, a jelenben pedig kellene adni 
1,260,974 frtot, következőleg 796,758 frttal töb
bet, mint eddig; ennyit pedig Erdély nem adhat 
k i ; tehát kénytelen az ember vagy meghúzni a sót 
magától és állataitól, vagy pedig a csempészetet 
még nagyobb mérvben folytatni, mint eddig; ezt 
pedig, azt hiszem, nem akarhatja az országgyűlés, 
nem akarhatja a kormány. 

Most áttérek Teleki Domokos gróf módosit-
ványára. O három frt 80 krra kivánja leszállitani 
a só árát: nem tudom az okát, hogy miért? mert 
hiszen 1848 előtt a törvényes állapot volt 3 frt 
15 kr., az az a jelen pénzérték szerint 3 frt 41 k r . ; 
tehát ha annak elfogadására kérné az országgyű
lés, azt érteném, miután így a régi állapotra tér
nénk vissza. Ha csak azért nem akarja, hogy az 
agio leszállittassék, egyébként nem értem. Ily prae-
cedenst pedig felállitani legveszedelmesebb volna 
a világon, mert ekkor sohasem lennénk biztosak 
arról, hogy a midőn ma egy forintal fizetjük, 
hogy holnap az agio 50 — 60°/0 levén, nem fog-e 
emeltetni az adó is 50—60°/9-kal. 

Ezen okoknál fogva az én módositványom 
oda járul, miszerint Erdélyben szállíttassák le a 
só ára az 1848-as árra, azaz 3 frt 41 krra, és 
biztosítom a t. házat, hogy midőn az megtörténik, 
akkor Erdélyre nézve Romániával szemben a 
csempészet tökéletesen megszűnik, és akkor meg 
lesz takarítva azon nagy pénzösszeg, melyet a 
pénzügyőröknek fizetnek. Mert a 89 krnyi kü
lönbség, a mely léteznék a romániai és erdélyi 
só közt, nem birhatja arra az illetőket, hogy a 
csempészetet tovább folytassák. Biztosítom a t. 
házat, hogy a leszállítás által a kormány káro
sodni nem fog, de nyeresége lesz. Éz végül min
dig avval biztattuk a népet, hogy sorsán könnyí
teni fogunk. Itt az ideje, hogy könnyitsünk, 
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mert ha ebben sem kőnnyitünk, akkor, megvallom, 
nem tudom, miféle nagy eredményt mutathatunk 
fel az alkotmány visszanyerése folytán. A nép 
könnyebbitesek által érzi az alkotmány jóságát: 
mutassuk ezt meg, ami t ugy is minden kár nélkül 
meg lehet tenni. 

Kérem módositványomat felolvastatni. 
H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa Hosszú 

József módositványát.) 
Szaplonczay József: T. ház! Midőn előre 

bocsátom, hogy a most előterjesztett két módosit-
vány közül, melyek Erdélyre vonatkozólag itt e 
ház elé terjesztettek, én, mint nem csak méltányost, 
de mint igazságost is pártolom részemről azon in-
ditványt, melyet gr. Teleki képviselőtársam előter
jesztett, nyilvánítom, hogy én is a most tárgyalás 
alatt levő szakaszra részemről egy módositványt 
kívánok beadni. 

Sajátságos, hogy ezen sójövedékről szóló tör
vényjavaslat, a melyet igen tisztelt pénzügymi
niszter tír ugy terjesztett a ház elé, mint a mely a 
hazának előnyt fog adni és anyagi állajaotán segí
teni fog, és melyet valóban az ország örömmel fo
gadott, Máramarosnak egyéb örömet nem szerezhe
tett, mint azt, hogy magát a tárgyat, ezen ritka 
ajándékát a természetnek, a melyből Magyaror
szágra némi jó kedvezmény fog hárulni, azt mon
dom, Máramaros szállítja és adja ki nagy részben 
az országnak. Sajátságos, hogy midőn ezen tör
vényjavaslat az ország minden vidékének, és 
mondhatni majdnem minden községnek egyaránt 
némi tekintetben kedvezményt hoz, ugyan akkor 
Máramaros lakosaira nézve nem csak hogy valami 
előnyt nem ad, hanem az eddigi helyzetet teteme
sen roszabbá teszi. 

Máramarosban 1848 előtt a só ára volt a ben-
levő lakosoknak 3 frt 23 5 / 4 kr. Próbálták ezen só 
árát felemelni, de Máramaros vármegye erélyesen 
irt fel, és kimutatta jogát, melyet magával Erdély
ből hozott, midőn visszacsatoltatott Magyarország
hoz, és mely a visszacsatolási okmányban benne 
foglaltatik, és Máramaros jogát visszanyerte a só 
árának leszállítására nézve. Tudjuk, hogy az 1790-
iki XX. törvényczikk rendeli azt, miszerint a só 
árát országgyűlésen kivül felemelni nem lehet. 

Sajnos dolog, hogy az absolut kormányok 
mégis idő közben Máramarosban a só árát 3 frt 23 
krról felemelték a mostani pénzértékben 4 frt 90 
k r r a : és ezen törvénytelenül felemelt só árát hagy
ja meg jelenleg a minisztérium minekünk. 

A pénzügyminisztérium által előterjesztett és 
közelebb a központi bizottságon is keresztül ment 
törvényjavaslat állapotunkon tehát nem segit sem
mit,- de hogy roszabbá teszi állapotunkat, azt meg 
fogom mutatni. 

Mondhatná valaki, hogy ez kedvezmény, 

mert már a 8. szakaszban benne foglaltatik, mi
szerint Máramaros megye megmarad az eddigi 
kedvezmény mellett. A kedvezmény, a mi a 8. 
szakaszban benne foglaltatik, mázsánkint 10 kraj-
czár. De midőn az absolut rendszer alatt 4 frt 90 
kr. volt a máramarosi só ára, megvolt Máramaros
ban a marhasó. Jelenben elveszítjük a marhasót, 
de a közönséges só árát megtartjuk; tehát állapo
tunk nem javült. A 10 kr. kedvezményért van egy 
feltétel, mely benne foglaltatik a 8. szakaszban, 
és a melyet tegnap indítványoztak kihagyatni, de 
a ház többsége el nem fogadta: az t. i., hogy az 
eddigi rendszabályok és korlátozások fen fognak 
tartatni. 

Máramaros egyedül azon szerencsétlen álla
potban levő megye, hol a lakosok sót fontonkint 
nem kapnak. Máramarosban nem árultatik a só, 
csak egyedül a sóaknákban, és ott, mint alább a 
11. szakaszban foglaltatik, font számra sót nem 
lehet kapni, hanem a legkevesebb mennyiség 25 
font. És ha valakinek három font sóra van szük
sége, és több pénze nincs, mint a mennyi erre szük
séges, azon nem vehet sót. mert legalább 1 frt 
22 V2 krjának kell lenni, hogy házi szükségleteit 
ellássa. Ez tehát az előny, mit a 10 kr. magá
val hoz. 

De, hogy roszabb állapotban van a jelen tör
vény által, még igazolja az is; hogy a sóárulási 
helyek is kevesebbre vannak téve, mint ezelőtt 
voltak. Most már csak három aknára van szorítva 
a vásárlás, holott ennekeló'tte Pustyaházán örök 
időktől fogva eladási hely volt, és ez épen oly 
pont, mely úgyszólván a fél megyének vásárlási 
helye volt. Volt a szigeti kamarának is közelebbi 
időben. Jelenben a törvényjavaslat a kettőt ki
hagyja, t. i. Pustyaházát és a szigeti kamarát. Ha a 
szigeti lakos sót akar vásárolni, Szlatinára kell 
mennie, s a hidon már 24 krt fizet. Tehát a 10 kr. 
haszon huszonnégy krajczárba kerül. Miután 
Máramarosban két ár van, egyik a kereskedelmi 
ár 5 frt, a másik pedig, a mi a lakosság használa
tára van: én nem az átalános árról szólok, hanem 
csak a mi a lakosságra vonatkozik, a mi magában 
oly csekél}^, mint a pénzügyi hivatalnok urak leg
jobban tudják. 

Az igaz, mondhatnák, és hallottam már, hogy 
Máramarosban a sót leginkább a magokat jobban 
biró gazdák fogyasztják. Ez igaz, és a mi igaz egy 
helyen, igaz marad mindenütt, hogy a vagyono
sabb ember házánál több kenyér és hus fogy el, 
mint a szegény embernél, természetes tehát, hogy 
sót is többet fogyaszt e l ; de igaz az is, hogy 
Máramaros megye egyedül a marhatartásból él; 
Máramaros szegénysége a juh- és marhatartással 
szerzi meg napi kenyerét, a marhatartás pedig 
különösen megkivánja a sót. 
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Felhozhatnák ellenemben azt, hogy Márama-
ros sós vizzel is bir és azt is használják. Igen is 
használják a lakosok és örök időktől fogva, mit 
1808-ban a fejedelem ujolag diplomával megadott 
a népnek; de a marhatartók annak jótékonyságát 
nem élvezhetik, mert tudjuk, hogy Máramarosban 
a legelők a havasok tetején vannak, oda pedig a 
sós vizet nyárban lehetetlen felvinni, tehát sót kell 
felszállítani. 

Minthogy tehát az előadottakból kitűnik, mi
szerint épen Máramarosban, ott, hol az Istennek 
ezen ajándéka létezik, ott ezen törvényjavaslat 
nem csak hogy hasznot nem hoz, anyagi hasznot, 
de az eddigi állapotot, mely az absolut kormány 
alatt volt, még súlyosabbá teszi, mert a marhasót 
elveszi tőle: kérem a t. házat, hogy ezen módosít-
ványt pártolni méltóztassék. Mérmaros lakossága 
megérdemli: hivatkozhatom múltjára , jelenére; 
ne vonja meg a t. ház e mostoha sorsú vidéktől a 
csekély kedvezményt. (Helyeslés.) 

H o r v á t h Lajos j egyző (olvassa Szaplonczay 
József módositványát.) 

Mihály i P é t e r : Tisztelt ház! Midőn bátor 
vagyok kijelenteni. hogy az előttem szóló képvi
selőtársam által benyújtott módositványt maga
mévá teszem, minek előtte annak indokolását 
megkísérteném és pártolás végett a háznak figyel
mébe ajánlanám , legyen szabad figyelműket egy 
kissé kikérni. Nevezetesen körvonalozni akarom 
azon álláspontot, melyet én a törvényjavaslat ezen 
szakasza irányában elfoglalni nézetem szerint leg-
czélszerübbnek tartok. 

Szerintem a törvényhozás ezen, a hazára és ál
lamkincstárra nézve oly fontos só ügyében nem egy 
állandó intézkedést, törvényjavaslatot akar most 
megállapítani. E czélra hiányoznak a több évre szóló 
tapasztalatok. En a törvényjavaslatot csak oly kísér
letnek tekintem, melyet a pénzügyminiszter úr a tör
vényhozó testület elé terjesztett azon czélból, hogy 
megkísértse, vajon mily eredményt fog kimutat
hatni a só árának jelenleg megadott leszállítása; 
és más részről meggyőződtem az ugyan ezen 
törvényjavaslat felett két nap alatt folytatott vitá
ból , valamint magának a pénzügyminiszter urnák 
azon nyilatkozatából: „ez a legjobb törvényjavaslat, 
melyet nyújthatott," miszerint a törvényhozó tes
tület ezen törvényjavaslat által és annak különösen 
ezen szakaszokban foglalt intézkedéseivel akar 
némileg segíteni azon közterheken, melyek már is 
elviselhetlenekké váltak. Ha mondom, kétségtelen, 
hogy a kormány és a képviselőház a só árának 
leszállítása által akar enyhíteni a közterheken, 
akkor nagyon igazságos és méltányosnak tartom, 
hogy ezen enyhítésben az ország minden vidékei 
egyaránt részesüljenek. 

Es épen ez bátorított fel engem e jelen felszóla

lásra, felbátorított azért, mert, mint előttem szólott 
képviselő ár is kimondotta, de a miket ismételni 
nem akarok, én Máramarosra nézve a törvény ezen 
intézkedését nem csak könnyítésnek nem, hanem 
még inkább terheltetésnek tartom. 

Bátor vagyok tehát a t. háznak figyelmét a 
módositványra felhívni, és felkérni, hogy Márama
rosra nézve, mely e tekintetben épen azon jógtéren 
áll, melyen Erdély, miután a politikai czélszerüség 
is ugyan az, és a követelés igazságossága kétségbe 
nem vonható, szintén azon sóárt, mely Erdélyre 
nézve elfogadtatott, megszabni és megállapítani 
méltóztassék. (Helyeslés.) 

Gál J á n o s : Mindenek előtt, t. ház! bátor 
vagyok alázatosan kijelenteni , hogy nézetem 
szerint itt jelenleg két tárgy forog szőnyegen, és 
miután az előttem szólott t. szónok uraknak egy 
része nyilatkozott az erdélyi sót illetőleg, más 
része pedig a máramárosi sót illetőleg: talán nem 
ártana ezen két tárgyat egymástól elkülönítve 
megvitatni és elhatározni, hogy igy a praecisebb 
megvitatás lehetséges legyen. 

Az első indítvány tétetett t. barátom gróf 
j Teleki Domokos által az erdélyi só tekintetében: 
. elemezzük tehát legelőbb az erdélyi só árát. 

A központi bizottság elfogadta azon elvet, a 
j melyet gr. Teleki Domokos felállított, hogy t. i. 
j az 1848-iki országgyűlés közkívánatának kifeje-
I zése szerint bocsáttassák alább az erdélyi sónak 
; á ra ; és midőn igen helyesen azt elfogadta, mert 
j elismerte azon igazságot, hogy midőn Erdély 
j 1848-ban Magyarországgal egyesült, más feltételt 
i ki nem kötött, csak egyedül azt, hogy a só ára az 
| unió következtében nem fog felébb emeltetni •' 

akkor a központi bizottság' egj forditást tesz és 
azt mondja, hogy a megváltozott pénzérték tekin
tetéből legyen a só ára 4 frt. De ezen 4 frt az 
absolut kormánynak első sóáremelése volt, mert 
miután a 1848-iki 3 frt 15 krnyi árt megváltoztatta, 
tudjuk, hogy az erdélyi sót először 4 frtra és csak 
az utolsó időkben emelte föl 4 frt 60 krra. 

A központi bizottság felhozza érvül a pénz 
j értékét. Ha ez azt teszi, t, ház, hogy a conventió-
| nalis pénz és az osztrák érték között számtani 
) különbség van, akkor igaza van; de azon esetben 
j nem 4 forint fog kijönni, hanem 3 frt 41 72 kr . 
I Ha ez azt teszi, hogy talán az agiót tetszett számi-

venni, akkor bátor vagyok kijelenteni, hogy 
az adónemek közül törvényeink szerint én csak 
kettőt ismerek, mely pengő pénzzel fizettetik: az 
egyik a határszéleknél fizetendő vám, a, másik az 
államadósságok után Magyarország által elvállalt 

j évi járulék, a melynek egy részéről a törvény ki-
j mondja, hogy pengő pénzben fizettessék. De más 
í adónemről a törvény eddigelé nem mondotta ki, 
I hogy ahhoz agió calculáltassék ki, De azon eszme, 
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mely szerint bármely adónem agióval szökteBsék 
fel: ellenkezik az 1867. XV-ik t. czikkelyének 5. 
szakaszával, a melyben Magyarország a függő adós
ságokból 312 millióra nézve a kölcsönös garantiát 
az osztrák tartományokkal együtt elfogadta. Épen 
ezért Magyarországnak nézetem szerint oly eljárást 
követni, mely által ezen kölcsönös garantiával 
ellenkezőleg önmaga rontsa meg a papírpénznek 
azon függő adósságokhoz tartozó értékét, ellenkez
nék ezen törvénynyel. 

Ha azt érti a középponti bizottság, hogy Er
délyben a pénz értéke különbözik a magyarorszá
giétól , mert a pénz egyik helyt becsesebb, mint a 
más helyt , az egyik helyen drágább, a másik he
lyen pedig olcsóbb: ebben tökéletes igaza van ; de 
megfordított arányban: mert ám menjen bárki 
Erdélybe, nézze meg azon pénzszükséget, mely 
jelenleg ott van, és senki nem fogja azt mondani, 
hogy azon 1 forint, mely Erdélyben van, értékére, 
becsére nézve egyezik azzal, a mely Pesten van. 
Egyetlen egy érvényes indok szolgált a 3 frt 80 
krnak az erdélyi részekből megválasztott képviselők 
által kölcsönös értekezletükben történt elfogadásá
ra, a melyet gr. Teleki Domokos is felhozott: hogy 
t. i. jeleleg a termelési költség mégis többre me
gyén, mint amennyi volt 1848-ban, és kivált azon 
öt akna miatt megy többre, a melyet főkép Erdély 
BÓbevásárlási érdekei miatt a kormánynak fen kell 
tartani. 

Ez volt oka annak, hogy t. képviselőtársam 
Teleki Domokos nem a praecis mathematikai cal-
culust, 3 frt 41 V2 krt indítványozta, hanem igenis 
azon mostani nagyobb termelési költségek tekin
tetéből még ehhez hozzászámított 3 8 / 2 krt is. 

Méltóztatnak némelyek talán a csempészetet 
említeni, hogy t. i. az erdélyi részek és az Erdé
lyen innen lévő részek közt valamely nagy 
csempészet fog beállani ezen alábbszállitás 
miatt. 

Én bátor vagyok kifejezni, hogy ezen 
csempészetet lehetőnek nem tartom. 

Az áll ezen törvényjavaslatban, melyet a 
központi bizottság inditványozott, hogy Erdély 
lakói saját szükségletére az ottani sóaknáknál 
ennyi meg ennyi legyen a só kedvezményi ára. 
Már hogy valaki azon sóval, mely neki kedvez
ményi áron saját szükségletére adatik, csempésze
tet űzzön és eladja, mikor ő a helyett sokkal 
drágábbat lenne kénytelen saját szükségére bevásá
rolni az aknáknál kereskedési áron : ezt meg
fogni képes 'nem vagyok. Ez valóban a csempész
nek nagyon drágába kerülne. Nem az ingere 
bármi csempészetnek, hogy azok, a kik űzik, a 
csempészet tárgyát minő áron veszik ? hanem azon 
differentia, mely a megvásárlási meg az eladási ár 
közt van, A volt absolut osztrák kormány a ma

gyarországi 8 ftos sóra nézve a csempészettől nem 
félt a 4ft. 60 krros erdélyi sóval szemben, pedig a 4 
frt.60kr. és 8 ft. között nagyobb a differentia, mint 
a most javasolt erdélyi 3 frt 80 kr. s a mostani le
szállított magyarországi 5 frt között. 

Van azonban egy más csempészet, mely a 
moldvai határokon űzetik Erdélybe. Ugyanis 
Moldvának Erdély felé eső szélén valóságos rak
tárak vannak, melyekből a moldvai sónak mázsája 
öt ezüst húzáson adatik. Ezzel szemben áll az 
erdélyi sónak mostani nagy ára, mely azt okozza, 
hogy a székelység egy részére, sőt tovább is, 
bármi őrködések daczára igen sok moldvai só 
csempésztetik be. 

Elismert tekintélyek állítják, hogy az egész
ség végett személyenkint 18 font só kívántatik. 
De jelenleg Erdélyre az igen t. pénzügyminiszter 
ár egykori nyilatkozata szerint fejenkint csupán 7 
és % font is esik. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: 14 fontot 
mondtam. 

Gál JánOS: Kérdhetné valaki, hogyan állt a 
só ügye Erdélyben 1848-ban, s hogy áll most? 
Ez csak ugy áll, hogy a mint a volt kormány 
rendre feljebb emelte a só árát, épen ugy időn
kint lett kevesebb a fogyasztott só mennyisége. 
S jelenleg, a mint a hivatalos adatok bizonyítják, 
25,000 mázsa sóval kél el kevesebb, mint 1848-
ban. Méltóztassanak tekintetbe vennie szerint azt, 
hogy ha ezen 25,000 mázsa só hozzájárulna azon 
mennyiséghez, a mely jelenleg Erdélyben elkel, 
vajon mekkorát fog tenni azon differentia, a mely 
a gróf Teleki Domokos által inditványozott 
3 frt. 80 kr . s a központi bizottság 4 írtja között 
van. Jelenleg 1 50,000 mázsa só kél el Erdélyben, 
tehát a differentia, mely a középponti bizottmány 
által és a gr. Teleki Domokos által javasolt két 
árhoz képest a 150,000 mázsa só pénz bevételére 
nézve van, csak 30,000 frtot teszen. Részemről 
ugyan azt az elvet el nem ismerem, hogy Ma
gyarországnak bármelyik része azt mondhassa 
Magyarország másik ré-zével szemben : ti az ál
lamszükségleteire annyit nem adtok be, mint a 
a mennyi a proportione ezen területre esnék; el 
nem ismerhetem azt, hogy Magyarország egyik 
része a másikkal szemben ezek tekintetében számol-
tatásra mehessen. De még is kisértsük meg, vajon 
azon 30,000 forint oly nagy összeg-e, mely az er
délyi só árának lejebb szállítását akadályozná? 
és kisértsük meg épen az erdélyi sójövedelemre 
praeliminált költség tekintetében. Igen t. pénz
ügyminiszter úr természetesen azon költségeket, a 
melyek az erdélyi só eladására s termelésére tétet
nek, az erdélyi illető hivatalos felterjesztések után 
vette fel a költségvetésbe. De ezek közt a 88-ik 
lapon ezt találjuk : a gazdasági sónemek terme-
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lésére 15,584 frt; ismét ezen kiadások közt találunk 
a 107-ik lapon Marosujvárott egy marhasógőz-
malom felállitására 20.000 frintot. Már ha figye
lembe veszszük a fenebbi sóbeviteli 30 ezer differen-
tiát sazon 35,000 frintot, mely itt az erdélyi hiva
talok által, mint kiadás a sótermelésre j'avasolva 
van , és a melyről azt hiszem, hogy a pénzügymi
niszter úr is, miután a marhasó termelését meg
szüntetni javasolta, a sótermelési és eladás kiadá
sai gyanánt elismerni nem fog: csak ezen két alap nél
kül álló kiadási szám is, mely 35,000 forintot teszen, I 
nagyobb, mint a 3 frt 80 kr. vagy négy forint só- ' 
árhozképen való bevételek közötti differentia. Az 
1848-diki erdélyi V-ik törvény azt rendelte, 
hogy az erdélyi sóaknáknak jövedelmei az úrbéri 
kárpótlás kijelölt hypothecáj'a gyanánt szolgálja
nak. De az erdélyi föld tehermentesítési alap tekin
tetében egy deficit van feltéve a költségvetésben. 
A javaslóit összeg pedig az erdélyi földteher-
mentesitési alapra 3,34,000 ftra tétetik. A ma
gyarországi s a horvátországi földtehermentesitési 
hivatalok ezek szükségleteiről tiszta felterjesztése-
ket tettek: igy találom beigtatva az azokra szük
séges összegeket a költségvetésben. De a mi az 
erdélyit illeti, négy pont alatt fordul elő, melyek 
közül kettő nagyon homályos. Addig is, mig ezen 
pontok tüzetesen tái'gyaltatnának, bátor vagyok 
előre is kifejezni, hogy az igen tisztelt pénzügy
miniszter úr csalhatatlanul meg fog győződni, | 
hogy mintegy 350,000 forinttal nagyobb összeg 
javasoltatott az erdélyi földtehermentesitési alapra, 
mint a mennyi valósággal szükségeltetik. AH 
végre az, hogy az erdélyi évről évre kisebb só-
fogyasztást nem lehet a sós viz használatának tu
lajdonítani. Ugyanis jelenleg nincs annyi sóskút 
használatban, mint 1848-ben volt, mert az ab-
solut kormány igen sokat közülök, átlag" három
ból kettőt, betömetett. 

Mindezeknél fogva kérem a tisztelt képviselő 
házat, méltóztassék tisztelt képviselőtársam gr. 
Teleki Domokos móclositványát elfogadni. Midőn a 
Királyhágón inneni részekben a só árát 7 írtról 5 
frtra szállítván, az ezekben lakó népnek egy köz
örömet csinál, engedje ezen örömben az erdélyi ré-
szekbeli, oly sok ínséggel halmozott népet részel
tetni, és mázsánkint a 80 krajczárral leengedést 
elhatározni. (Helyeslés.) 

Bethlen János gr.: T. ház! Midőn előre 
bocsátom, hogy gr. Teleki Domokos indítványát 
pártolom, megmondom röviden okaimat. 

Más szempontból indulok ki részemről, mint az 
előttem szólók kiindultak. Én azt gondolom, hogy 
miután a most már egyesült országoknak vagyona 
közös, e vagyont mindnyájunknak őrizni kell. Ha 
tehát a só-monopoliumnak meg kell maradni, azt 
nem szállíthatjuk annyira le, hogy az által az ál-

KÉPV. H. NAPLÓ. 186%. vm. 

Iámnak nagy jövedelemcsökkentést okozzunk. A 
ki azt mondja, hogy a nép érdeke kívánja a leszál
lítást, még sem kívánhatja, hogy annyira leszállit-
tassék, hogy az államnak belőle kára legyen. Ha 
Erdélyben 3 frt 80 kr. lesz a só ára, az által az ál
lam igen kis mértékben fog károsodni. 

A mi a csempészetet illeti, nem fogadhatom 
el azon megkülönböztetést, hogy itt veszedelmes, 
amott pedig nem: mert én azt hiszem, hogy a 
csempészet önmagában veszélyes mind anyagilag, 
mind szellemileg. Megvallom igazán, inkább sze
rettem volna azt, ha Erdélyben is 4 frt 60 kr. lett 
volna a só ára és Magyarországon is ezen az áron 
adatott volna mind saját szükségletre, mind a ke
reskedésre : mert bár mindig azt szokták emlegetni, 
hogy a népért, a szegény népért teszünk ezzel va
lamit, ez nem áll, mert 25 fontnál kisebb mérték
bennem adhatja a sóbányáknál az állam a sót, a ki 
tehát 25 fontot nem tud megvenni, tehát a legsze
gényebb osztály, azzal semmit, sem nyer, mert az 
ilyen a kereskedésre megállapított 5 frton veszi, hoz
zá fizeti még a fuvarbért s a kereskedő nyeresé
gét ; tehát a ki a nép érdekében a házi sót 3 frtra 
le kívánja szállítani, azonban az 5 frt kereskedési 
árt meghagyja, az a kereskedők és nem a nép ér
dekében szól; a midőn, ha Erdélyben a só ára 
3 frt 80 kr., akkor ez a magyarországi 5 frtos 
sónak nem praejudicálhat, mert a fuvarbér, vegyük 
akár Déésaknáról , a mely a legközelebbi, vagy 
Tordáról, a mely hátrább esik. a magyarországi 
só hátrányára nem eshetik. 

En tehát azt hiszem, t. ház, hogy valamint 
Erdély megkívánhatja azt, hogy a lehetségig köny-
nyitsen rajta az országgyűlés, a könnyítést csak 
azon körülmények tekintetbe vételével kívánhatja 
meg, a melyek léteznek. Ha már létezik a mono
pólium, nem kivánhat oly leszállítást, melyben kára 
legyen az országnak. En Teleki Domokos in
dítványával e ezélt elérve látom: azért ezen indit-
vám t pártolom és elfogadom. (Helyeslés.) 

Berzenczey László: T. ház! Ha már a sót 
kidobjuk, ha nincs ize, nem szeretném, hogy elő
adásom ízetlen, sótalan legyen. (Derültség.) Mint
hogy múlt előadásomban a részletekbe mentem át, 
és méltóztatnak emlékezni, a bizottsági előterjesz
tés elején a 4 frtos kérdés majd előjött Erdélyre 
nézve, akkor én bátor voltam azt mondani — és nem 
provinciális érdekből, nem azért, mert erdélyi em
ber vagyok — mert nem vagyunk provinciálisak, 
sőt igen is kosmopolitákká kellett válnunk 1848 
óta — azon érdekből mondtam, hog}^ én azt hi
szem, hiszem és vallom, hogy Magyarországnak 
egyetlenegy kincse van: a só, melyből az ország
nak bizonyos jövedelme lehet. Hitem az, hogy a 
sókereskedés által, ha a sónak az aknáknál min
denütt egy ára volna, ugy Erdélyben, mint Ma-

8 
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gyarországban, és szabad kereskedés nyittatnék, 
hát egy még eddigelé ismeretlen kincset találnánk, 
s nem csak a kincstár átalában, hanem a nép is 
nyerne rajta, mert mi a versenyt kiállhatnók a 
világ minden sóaknái és minden tengeri vizet főző 
sómesterével. Nekünk a világon legtöbb sónk: van. 
Elhiszem, hogy nagy höleseség a financzia; de 
hogy mi a világon a legdrágább sót együk, hol
ott nekünk van a világon legtöbb sónk: ezt nem 
lehet érteni; én legalább nem értem. Azt mondják, 
hogy van még Németországnak egy része, a hol 
drágább valamivel a só, mint minálunk. Én azt 
meghiszem, és azt gondolom, hogy onnan ragadt 
mi reánk, mert olyan nagyon kezdjük követni 
azon országot. 

Hanem tovább menve, mikor nekünk több 
sónk van, mint a világon akárkinek: akkor mind 
ezen sóbó'ségünk mellett versenyezhet velünk, a 
kinek sokkal kevesebb sója van. Moldvában 2 frt 
a só ára. Egyszerű a számítás: ott 2, itt 4. És 
Moldva, holott 10-szer kevesebb sója van, mint 
Erdélynek, tízszer annyi sót ad el, mint Erdély. 
Már Maros-Vásárhelyt, megvallom a ház előtt, 
nem én teszem, hanem a falusiak, moldvai sót esz
nek, pedig ez a só feketébb ; hanem mégis fehérebb, 
mert olcsóbb. (Derültség.) 

Előhozták itt például a szerbiai dolgot; ilyen 
viszás dolog a szerb financziában igen sok van. 
Ilyen dolog volt az, mit 1848-ban Szerbiában lát
tunk : hogy itthon a magyar bankjegyeket nem 
váltották fel, hanem elvitték Szerbiába és ott a 
magyar bankjeg}?eket felváltották ezüsttel, mert a 
szerbeknek kedvezni kellett; és ak i speculáns volt, 
az összevette a bankjegyeket és kivitte, a szerbek 
kifizették ezüsttel, itt meg azalatt milliók belebuk-
tek. Ilyen a szerb speculatió. (Zajos derültség.) 

Hanem bátor vagyok mondani, hogy mikor 
mi azt mondjuk, legyen a só ára 3 frt 80 kr., a 
mikor a szomszédságban 2 frt: akkor ezzel nem 
valami olcsóságot mondunk. 

Én sohasem arrogáltam magamnak, hogy 
próféta vagyok, de azt az egyet mégis tisztán és 
határozottan profeciálom a pénzügyminiszter úr 
előtt, (Halljuk!) hogy ha Angolországban a mi
niszter gyapjas zsákon ülhet, nálunk bátran sóra 
ülhetne. (Zajos derültség.) Ha Angolországban a 
királyi trón alá egy skót mészkövet tesznek pró
bául, akkor a magyar király trónja alá a bölcse-
ség kövét, a sót tegyék, mely eddig a botrány 
köve. Bizonyára eljön azon idő, midőn a pénzügyér 
úr három forinttal adatja a sót, midőn minden em
ber szabadon fog vásárolni, és nem csak városaink
ban, hanem a külföldön is, és igy versenyképes 
lesz egész Európával. Ez fő érdek, és meg vagyok 
győződve, hogy a pénzügyminiszter úr át fogja 
ezt látni. 

Nem fárasztom tovább a ház figyelmét, mert 
hiszen ezek egyszerű argumentumok, és én nem 
érzékenykedem, hanem határozottan állítom, ha 
olcsóbb lesz a só, több fog kelni belőle. Ez rövid 
argumentum. Erdélyben a só régenten 3 frt 15 kr. 
volt, azután lett 45 kr.; most azt mondják, legyen 
agiós: én ezt sem ellenzem, mert ab amicis justa 
petenda; csak azt mondom, hogy nekem nagyon 
fájt, hogy Trencsén megye, melynek sója nincsen, 
ne részesüljön azon kedvezményben, melyben né
mely más megyék részesülnek, pedig azt neki kö
vetelni annyi joga van, mint más megyének. (He
lyeslés a bal oldalon.) 

Arra nézve, mit Bónis képviselő úr mondott, 
hogy legyen egyforma a só ára, azt mondom, 
hogy igenis legyen egyforma az aknáknál, hanem 
hagyjuk fen a kereskedést másutt, engedjük a só-
kereskedelmet fejlődni Magyarországban, hogy 
legyen, mivel a nép üzletét vezethesse, mert nem 
csak készpénzzel lehet sót vásárolni, hanem cseré
vel is. 

Felhozatott még a dohány. Itt pedig nagy 
különbség van. A dohánytermelő legalább egy
szer kap pénzt; de a sónak előállítása is monopó
lium ; hogy elhordassék, az is monopólium ; végül 
még, hogy fogyasztási adó isiegyen reá, mit ma
holnap elérhetünk, ez nagyon szomorú. 

A kereskedésre nézve még bátorkodom meg
említeni : a tengerparti só 2 ft 60 kr, azért, mert 
halat sóznak be. A milyen érdekök van nekik ha
lat besózni, ép oly érdekünk van nekünk a sót el
adni : (Nagy derültség) és a kereskedő, kinek nem 
terem só, nem hogy legdrágábban kapná, miu
tán azt még ki is kell főzui. hanem mert halat akar 
besózni, nagyobb kedvezményben részesüljön, mint 
Magyarország valamennyi lakosa. (Derültség.) No 
tehát . . . . (Nagy derültség.) 

Ezzel befejezem próféciámat a bölcseség kö-
véi*e, a világ savára nézve; hanem engedelmet ké
rek a miniszter úrtól, miután a múltkor atheát elő
hoztam, s azt, hogy Angliának az a thea, mi ne
künk a só, egy rövid adomát fogok előadni. (Hall-
juk 0 Chinában hallottam : 1842-ben háború volt, és 
akkor azt súgták a chinai császárnak, hogy megöl
heti az egész angol nemzetet, ha nem ad nekik theát. 
A császár azonnal összehivá a minisztériumot, és 
elmondá nekik,hogy ő az angolokat megfogja ölni 
az által, hogy nem fog adni nekik theát. A minisz
ternek természetesen nem szabad azt mondani a 
császárnak, hogy az lehetetlen; azért hát a minisz
ter leborult a császár előtt, kérve őt, kegyelmezne 
meg az angolok életének, ne ölné meg őket. És a 
császár hajolt a kérésre és tovább is adott theát és 
megpardonirozott nekik. (Derültség.) 

Azért voltam bátor előhozni ezen adomát, 
hogy megkérjem miniszter urat, ne méltóztassék 
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magát azon urakkal körül venni, és ne méltóztas
sék azokra hallgatni, kik most széke zsámolyán ül
nek : {Helyeslés a hal oldalon) mert azok mellett soha 
sem fog reformálhatni, mert azon sok magazinárius 
tisztviselőnek nem áll érdekében, hogy őt a reform 
folytán elküldjék (Nagy zaj) és számukat leszál
lítsák. A reformoknál a személyeket is kell vál
toztatni ; azokkal a régi urakkal nem megyünk 
semmire. [Helyeslésa baloldalon). 

Azért, minthogy ab amicis justapetenda, pár
tolom Teleki Domokos indítványát, és arra kérem 
a tisztelt házat és főkép a miniszter urat : méltóz
tassék azt elfogadni. (Helyeslés.) 

BÓniS S á m u e l : T . képviselőház ! Midőn 
tegnap indítványomat megtettem, tettem azt főké
pen azért, mivel a magyar országgyűlésnek a s5 
megállapítása körül gyukorolt jogát épségben meg 
akartam tartani. Tettem továbbá azért, mivel köz
gazdasági tekintetből óhajtottam, hogy az adóké
pesség a távolabb eső vidékeken az által, hogy a 
marhatenyésztés akadályoztatik , ne kisebbittes-
sék. Tettem méltányosság tekintetéből azért, hogy 
ezen első szükségletű czikket lehető legolcsób 
ban kapják a távol vidékek is. És akkor, mi
dőn indítványomat tettem, nem gondoltam azt, 
hogy miután az indítvány a többség által eltemet
tetik : lesz a többségnek egy érdemes tagja, ki 
fel fogja azt támasztani azon vád alakjában, mintha 
Szabolcs vármegyére nézve azt akarnám, hogy Er
dély rovására olcsóbb sót kapjon. Megvallom, nem 
gondoltam, hogy ily alakban támasztassák föl, már 
csak azért sem, mivel minden gondolkodó ember, 
ki Szabolcs vármegyének geographiai helyzetét 
ismeri, át fogja látni,hogy ezen indítvány nem anny-
nyira Szabolcs vármegye érdekében történt, mint 
a távoleső vidékek érdekében. De nem gondoltam 
azért sem, mivel meg szoktam indítványomat a 
maga helyén tenni; és miután azt a 4-dik sza
kasznál tettem, és a 9-diknél, és miután indokolá
somban a kedvezményi sóárakról egy szót sem 
szóltam: azt feltételezeme ház minden tagjáról, hogy 
magától fogja érteni, hogy a törvényben eddig 
szokásban volt kedvezményi árakat indítványom
mal kizárni nem akartam. Ezért, mondom, a vád 
előttem véghetlen feltűnő és váratlan volt. Ezen 
vád megczáfolására nem mondok egyebet, hanem 
hogy az érdemes indítványozó Teleki Domokos 
gr, urnák indítványát pártolom. (Helyeslés.) 

Kemény István b.: T. ház! A nagy, az 
ezen termen kívül levő közönséggel szemben min
den bizonynyal legpopulárisabb eszme a nem 
fizetés, vagy a mi ehhez legközelebb áll, a mentül 
kevesebb fizetés. Lehet, hogy az én küldőim közt 
is többen vannak, ámbár nem hiszem, hogy sokan 
volnának, a kik épen igy gondolkoznak. De meg
fontolandó, vajon a nép a maga saját valódi érde

keinek felfogásában nem gyakran tévedt-e ? Ne 
feledjük, hogy néhol a himlőoltást is, a jó tanács nem 
vezetvén úthoz, csak vastag erőszakkal hozhatták 
be. És ne feledjük, hogy voltak idők, midőn a felejt
hetetlen Széchenyi Istvánt is félreértették. Hogy 
az 1848-ik országgyűlés is ilyetén nézetekből in
dult ki, midőn a követ függetlenségét minden 
áron támogatni, megóvni kívánta, annak csalha
tatlan jele, hogy az utasításadást eltörölte. Es 
már én is hasonló nézetekből indulván ki, a mint 
az előttem szólók közül is többen tették, ne az 
szolgáljon reám nézve zsinórmértékül, hogy mit 
mondanak otthon, hanem az, mi az ország egyenes 
java. 

T. ház! Az országgyűlés megújítása óta sok 
indítvány tétetett i t t , de egyet sem hallottam 
olyant, a mely a népre valamely uj adót kivánt 
volna róni. És ez rendén is van. 

De menjünk tovább. Azt mondják, hogy az 
aequivaiens adó semmivé teszi az iskolákat. Számta
lan templomok ajtait elébb-hátrább csalhatlanul 
bezárja; és ez, uraim, való és igaz. 

Az örökösödési adó ? Ez már kebel- és vér
lázító. Alig hunyta be kedves emberünk szemét, 
már perczeg az illető hivatalnok tolla, ki köteles
sége szerint a hagyatékot összeírja. Igenis, ez az 
adó neme is csalhatlanul kebellázitó. 

A sóról meg azt mondjuk, hogy az maga az 
élet és egészség; tehát az drága nem lehet. 

De aztán az is igaz, való és szent igazság, hogy 
ha egy állam, ha például Magyarország nem ké
pes többé a maga terheit, kiadásait kihordani, min
den reaktiónárius fondorkodás külföldi invasió nél
kül széjelmálik a maga terhei alatt, minden bi
zonynyal összeroskad az. 

Én tehát azt mondom, óvakodjunk az ország 
vagyoni ereje pénztárának oly mértékben megtá
madásától, melyet az megbírni képtelen. 

Ne arra hallgassunk, mit fognak otthon mon
dani. En azt nem is várom be, én akarok beszélni, 
én fogom a változást előadni; és pedig ezt fogom 
mondani: „Régen majdnem ingyen adták a népnek 
a sót. Későbbre csak a szászok kaptak Erdélyben 
egy bizonyos mennyiséget ingyen ; de aztán lassan-
lassan mindig emelkedett az á r ; az ujabb időkben 
óriásilag hágott; most pedig leszállítják a só árát 
majd egy forinttal, mely leszállítás különben csak 
rövid időre szól; és e mellett az országgyűlés azon 
nézetben van, hogy ha bebizonyosul, hogy igy 
több só fogyasztatik el, a dugárusság pedig apad, 
akkor a s ó ára még lejebb fog mulhatlanul szállít
tatni." Én bízom küldőim józanságában, és szentül 
hiszem, h o g y h a ezt igy elmondom, elmondjuk: 
megnyugosznak a törvényhozás ilyetén atyai szán
dékában. 

8* 
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Én ezen nézetekből indulva ki, a gr. Teleki 
Domokos indítványát pártolom. [Helyeslés.) 

Dobrzánszky Adolf: T. ház! Én pártolom 
gr. Teleki képviselőtársam indítványát; de nem 
pártolhatom azon nézetet, miszerint más tekintetek 
alá esik e részben Erdélyország, mint Máramaros 
megye, és nem érthetek egyet azon indokolással, 
mely némely erdélyi képviselők részéről e mellett 
felhozatott. Az indokolás ugyanis, melyet e kép
viselő urak a központi bizottságtól átvettek, az, 
hogy Erdély országgyűlése még 1848-dik évben 
hozott határozatot az iránt, hogy a só ára föl ne 
emeltessék. Mondom, ezen indokolással egyet nem 
érthetek, a mennyiben a mi országgyűlésünk is 
nem egyszer, de többször határozta, sőt nem csak 
határozta, hanem törvénybe is ig-tatta a só árának 
fölemeltetése iránti aggályait, illetőleg tiltakozá
sait ; szemben ezekkel tehát az erdélyi országgyű
lés határozata, mely törvény erejére sem emelte
tett, s e szerint a hármas törvénykönyv tana sze
rint magában semmis , alig jöhet tekintetbe is. 

Nem pártolhatom azon, Erdély mellett felho
zott másik indokot sem , hogy majd ha a só ol
csóbbá válik, akkor nagyobb lesz kelendősége, s 
igy az abból várandó jövedelem: mert ez helyes 
indoknak csak akkor lenne tekinthető, ha az egész 
állam, nem pedig annak egyes része sóárának le
szállítása terveztetnék. 

Nem járulhatok azon további indokoláshoz 
sem, hogy miután másutt leszállittatott 2 '/a írttal 
a só ára, szállittassék le ez Erdélyben is. Nem já
rulhatok pedig ezen indokoláshoz azért sem , mert 
a t. ház már elvetette azt, midőn Sárosról, illetőleg 
a sóvári só áráról volt szó, felhozatván akkor, mi
ként inkább oda törekedtek a pénzügyi és központi 
bizottságok, hogy a sóárakat az egész államban 
egyenlősítsék. 

De viszonylag szól egy indok Erdély 
mellett, mely több részről felhozatott már. s 
mely figyelmen kivül nem hagyható: hogy t. i. 
Erdélyország kiválólag sótermelö ország, mely 
akkor is, ha szabadon bocsáttatnék a sókereskedés, 
csakugyan előnyben részesülne a sóárakra nézve; 
és ezen indok szerintem meg nem czáfoltat ott azon 
hasonlatosság által, mely felhozatott a só- és do
hányjövedékekre nézve. El lehet mondani ezen 
hasonlatról i s : „omnis similitudo claudicat", mert 
szerintem csak akkor lehetne a dohányegyedáru
ságot a sóegyedárusággal párhuzamba állítani, ha 
a só is nem kincstári bányákban, a kincstár által, 
hanem termeltetnék magánosok által, kiktől meg
venné azt a kincstár jó áron oly szándokkal, hogy 
azt azután a trafikákban ismét eladja. 

De ha áll ezen indok, mint hiszem, hogy áll; és 
ha áll egy másik, a Romániából űzetni szokott só-
csempészkedésből meritett,figyelmen kivül épen nem 

hagyható indok is : akkor állanak ezen indokok nem 
csak Erdélyre nézve, mert hiszen akkor ki kellene 
rekeszteni Zaránd, Kraszna, Közép-Szolnok me
gyéket és Kővár vidékét, hanem állanak egyaránt 
Máramaros megyére nézve is annál inkább, mint
hogy Máramaros sorsa, ha elfogadtatik az előttünk 
fekvő törvényjavalat, csakugyan roszabbá válik, 
mint volt eddigelé, a mennyiben e szerencsétlen 
fekvésű hegyes vidéktől, mely csupán marhate
nyésztésből él, elvonatik az eddigelé igen mér
sékelt áron kapható volt marhasó élvezete. Ezt 
politikai tekinteteknél fogva a törvényhozás, de, 
fel akarom tenni,maga a kormány sem akarhatja; 
s azért buzgón kérem a t. házat, méltóztassék ne 
csak Teleki grófnak Erdélyt érdeklő, hanem egy
szersmind Szaplonczay képviselőtársam Máramaros-
ra vonatkozó igen tekintetre méltó érvekkel támo
gatott indítványát is elfogadni. (Helyeslés bal felöl.) 

Kerkapoly Károly előadó : Tisztelt ház! 
azok után, mik e tárgyban az eddigi szónokok által 
elmondattak, én, mint a központi bizottság előadója, 
erkölcsileg kötelezve érzem magamat röviden, de 
mégis kifejteni azon indokokat, melyek a központi 

j bizottságot arra indították, hogy javaslatát etárgy-
[ ban ugy tegye, a mint ezt épen tette. 

A szempont, mely a központi bizottságot e 
i tárgyban vezette, nem az volt , hogy azon köny-
l nyebbülésben, a mi kilátásba helyeztetett, s a mit 

a lehetőség határai közt minél nagyobb mérvben 
megadni, meg vagyok róla győződve , mindany-
nyian óhajtanánk , az ország minden vidéke 
egyenlő mérvben részesüljön ; hanem az , hogy a 
teherhordás egyenlőségének nagy elve ezen spe
ciális téren is, a mennyire lehet, már most keresz
tül vitessék. Ha amaz előbbi szempontból indulunk, 
és ha ebből indulva ki, a leengedéseket itt és min
den más kérdésben egyenlő tételekben szabjuk 
meg mindenütt a hazában , akkor a most neta
lán létező aránytalanságokat fogjuk megörökít 3ni. 
(Hel'iesUs.) Mert ha ma például a földadó, a becs
léseknél fogva, azoknak hibás egyformátlansága 
miatt imitt-amott túlmagas, másutt közepes, a har
madik helyen pedig alanti: akkor, kimondom azon 
elvet, hogy a hányad részben könnyitünk azon, a 
kié túlmagas, ugyan annyiban könnyitünk azon is, 
a kié most is kevés : akkor ha van most igazság
talanság — nem mondom, hogy van — azt meg-
örökitjük. (Helyeslés.) Ez a törvényhozás czélja 
nem lehet, 

A központi bizottság a teherhordás egyenlő
ségének nagy elvét tartván szem előtt, azt mon
dotta : könnyitsünk ott, a hol kel l , mert maga
sak az á rak; ha mindenütt magasak, könnyitsünk 
mindenütt; de ha ez nem lehet, könnyitsünk ott, 
hol legmagasabbak, és pedig azon arányban, 
melyben fenáll az egyenetlenség. 



COXL III. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Június 19. 1868.) 61 

Erre törekedvén a központi bizottság, de más
felől az egyenlősítést nem akarva ugy eszközölni, 
hogy csigázzuk feljebb a helyenkint most nem 
létező alacsony árakat, hanem u g y , hogy a mos
tani alacsonyabbakat megtartva, szállítsuk le a 
magasabbakat: nem hozhatott mást javaslatba, 
mint a mit javasolt. 

Négy forint 60 kr. volt az erdélyi kedvez
ményi ár, 4 frt 90 kr. a máramarosi. Én személye
sen óhajtottam volna és kértem is, hogy, ha lehet, 
jőjünk le a 4 frt 60 krra mindenütt azért, hogy 
könnyítve legyen ott, a hol leginkább kell, és az 
egyenlőség elve is salválva legyen. S ha ez teljes 
mértékben nem lehet, aztmondom,menjünkleaddig, 
a mennyire csak lehet. De kérem, hogy valósítsuk 
meg a teherviselés egyenlősítését ? Ha a nagyobb 
tételekből leengedvén, teszem, egy harmadot, az 
alacsonyokból is annyit leengedünk. ekkor az ár
különbség csak ugyanaz marad. Ha csupán ezen 
speciális kérdés volna előttünk, tán — tekintve az 
idő becses voltát — föl sem szólaltam volna, ám
bár, mint előadó, ezzel kötelességemet sértettem 
volna meg; de ha speciális tárgynál ezen útra 
lépünk, következetlenség nélkül a többi tárgynál 
sem utasithatnók vissza azon haladást. De bár
mi mélyen meg vagyok győződve a mondottak 
igazságosságáról, mégis helytelennek tartanám, ha 
ezen egyetlen tekintet által vezéreltette volna ma
gát a központi bizottság, mert a summum jus summa 
in juriaitt is. Épen azért tekintetbe kellett vennie azt, 
a mi előtt szemet hunyni bün lett volna. sőt 
több lett volna mint bün , mivelhogy hiba lett 
volna az: tekintetbe kellett vennie, hogy Erdély 
már 1848-ban törvényhozásilag ki akará fejezni 
azon kivánságát, hogy az unió folytán a só ára 
föl ne emeltessék. 

Nem adhatok igazságot előttem szólott Grál 
János képviselő urnák a tekintetben, hogy Erdély 
ez időben ezt az unió föltételeként mondotta volna 
ki. A szentesítést nyert unio-törvény nem tudott 
erről semmit. Én tisztelem Erdélynek országgyü-
lésileg nyilvánított akaratát is. és figyelembe vé
tetni óhajtom. Ugyan ezt tette a központi bizott
ság. De mikor ezt tette, és meggyőződésem szerint 
is helyesen tette, tekintetbe vett az még mást 
is. És mi volt ez a más? A pénz megváltozott 
értéke volt, mit szintén tekintetbe kellett venni. 
Akkor és most közt e tekintetben nagy a különb
ség ; és midőn ezt hangsúlyozom, nem azt akarom 
mondani, hogy az agiót számba véve, annak nap
ról napra változó állásából számítsuk ki, hogy mi-
kép fogjuk fizetni a ránk már is kirótt adókat; ez 
képtelenség lenne. Elismerem; de legyen bár népsze
rűtlen, bátran el merem mondani, hogy a törvény
hozásnak akkor, mikor megszabja az adókat, az 
akkor fenállott agiót figyelem nélkül hagyni nem 

lehet: mert nem ugyanazon nominális összegre van 
szüksége, haapénznekazagiónál fogva csekélyebb 
az értéke; mert az államnak meg kell venni ugyan 
annyi lovat, s hozzá annyi zabot, mennyi föntartá-
sukra szükséges; fizetni kell a tisztviselőket ugy, 
hogy azok élhessenek. Pedig azok szintén naturalé-
kat vesznek és azokból élnek, a melyeknek ára pedig 
az agióval együtt emelkedik. De a befizetéseknél 
igenis tekintet nélkül lehet s kell azt hagyni. Ha 
tehát ,a pénz értéke megváltozott, akkor erre a 
megszabásnál figyelemmel kell lenni, szemben 
Erdély kifejezett akaratával is. 

Hosszú képviselő úr azt monda, hogy ha 
megváltozott a pénz értéke, megváltozott ugy, 
hogy a mit Erdély elad, azért nem kap többet, 
mint kapott ez előtt, de a mit vesz, azt kétszer, 
háromszor drágábban fizeti. Nem akarom vitatni, 
hogy ez az utolsó hajszálig így áll-e? habár azt 
hiszem, hogy ha az árak ma is a régiek, agio nél
kül azok még alacsonyabbak volnának. De ezt 
el akarom fogadni ugy, miként mondotta. De ez a 
megváltozott pénzérték kérdésének csak az egyik 
fele; a másik felét csak akkor látjuk meg, ha nem 
tekintünk csak az egyesekre, hanem tekintünk a 
kincstárra is, nem csak az adózókra, hanem az 
adót vevőre is. Az minden esetre igaz, hogy minél 
csekélyebb értékű pénzt kap a kincstár, azon meny-
nyiségu pénznek annál kevésbbé tudja hasznát 
venni; igy tehát, hogy szükségleteire több pénzt 
kell kapnia. Az igaz, választhatunk, s ha magunk
tól nem kerül, kis kölcsönt kérhetünk. De az igaz
ság előtt szemet hunyni nem szabad, nem lehet. 

Mondom, mind ezeket is tekintetbe vette a köz
ponti bizottság,sőt tekintetbe vette a moldovai csem
pészetet is; de épen erdélyi képviselőktől vagyok 
ugy értesítve, hogy a moldovai só oly utakon hoza-
tik be Erdélybe, melyeken hegyről le, hegyre fel 
lehet csak haladni. Nem akarok hosszasan kiter
jeszkedni e tárgyra, mert nem ismerem a helyi 
viszonyokat, nem tudom, melyik a sónak az az 
ára, mely mellett a csempészet nem fizeti ki ma
gát; de azt tudom, hogy ez a dolognak ismét csak 
az egyik fele. Hosszú képviselő úr ugyanis azt mon
dotta, hogy inkább legyen csempészet Erdélyből 
Magyarországba, mint Moldovából Erdélybe, itt a 
csempészet folytán a pénz mégis ben marad. Az 
igazságnak itt ismét csak egyik felét látja. A má
sik fele az, hogy a Moldovából Erdélybe űzött cseni-
pészkedés oda kényszerit bennünket s a kormányt, 
hogy zárvonalat állítson fel ott, hol a magyar 
korona területe megszűnik; ellenben ama másik 
csempészet Erdélyből ide arra kényszerit ben
nünket, hogy válfalat állitsunk fel, s épen ott, hol 
az legkevésbbé lehet kivánatos. 

Ezek azon indokok, melyek a központi bízott-



62 CCXLIII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Június 19. 1868.) 

ságot vezették megállapodásában, és melyek, azt 
hiszem, nem csak ezen egy kérdésnél, hanem az 
adó kérdésében átalán véve nagy meggondolást 
igényelnek. 

Ha 4 frtra állapittatik meg a só ára, ez oly 
összeg, miről óhajtom és hiszem, hogy generalizál
ható lesz; azt meg épen tudom, hogy az előbb lesz ge
neralizálható a magyar korona egész területén, mint 
s 3 ft. 8 0 krnyi ár • s mert akarom az egyenlősítést, 
a termelési hely ekén, az egész országban, azért nem 
szeretném, hogy az árak leszállittassanak, hol már 
is alantabb állanak. Ha a czél a mienkhez hasonló 
gyorsasággal fut előttünk, nem lehet elérnünk. 

Még egy tekintet van, a melyet ugyanezen 
képviselőtársunk Hosszú József helyezett előtérbe. 
Ha e nagy tekintet elkerülte volna figyelmünket, 
nagy hibát követtünk volna el, s Erdélyt a 4 frtos 
ár nem jótéteményben, hanem annak ellenkező
jében részesitené, mi nagy hiba lenne. 0 azt abból 
akarta kimagyarázni, hogy állitá, miszerint Er
délynek 245,000 mázsa konyhasóra s e mellett 
még 315,000 mázsa marhasóra van szüksége, s ha 
amannál 60 krt nyer és e mellett 2 frt. 80 krt 
veszt, veszteségét nagyon könnyen kiszámíthatná. 
Ezen számitást nem értem, nem pedig azért, mert 
a hivatalos kimutatások szerint, a melyeknek mégis 
csak nagyobb hitelt kell adnunk, mint bármely 
magán statistikai kimutatásnak, Erdély az utolsó 
két évben konyha- és marhasó együtt 317.016 
mázsát fogyasztatott. Már, hogy 317 ezer 16 má
zsa sófogyasztás mellett, hogy lehessen 315 ezer 
mázsa marhasónál veszteni, akkor, mikor t. kép
viselő úr maga elismeri, hogy Erdélyben 245 ezer 
mázsa konyhasó kel el, azt nem értem. Igen is 
veszíthet 72 ezer 16 mázsa marhasó mellett, mert 
ha 245 ezer mázsa konyhasót fogyaszt s összes 
fogyasztása 317.000 mázsa, marhasót csak annyit 
fogyaszthatott. Az ő számitása azon feltevésen 
nyugszik, hogy annyi konyhasó használtatik föl, 
a mennyire rendes viszonyok közt szüksége 
volna, és annyi marhasó is. Ámde ezen mennyi
ség adna 560 ezer mázsát, míg a valóság 317 ezer 
mázsát mutat. Az ideális calculusból reális alapra 
nem lehet következtetni. 

Én egyébiránt nem azon czélból keltem fel, 
hogy szavazzak egyik vagy másik módositvány 
ellen, hanem hogy kötelességem szerint kifejtsem 
a t. ház előtt azon indokokat, melyek a bizottsá
got vezették megállapodásaiban, és rámutassak, 
hova visz az ezutáni megállapodásoknál a logikai 
consequentia minden egyéb adónemre nézve, 
hogy rá mutassak, hova jutunk, ha a mostani igaz
talan arányokat fentartjuk azért, hogy minden > 
kedvezményt — itt helyesen használhatom e szót — j 
boldognak boldogtalannak egyenlő mértékben j 
adjunk meg, s nem oda törekszünk, hogy a létező [ 

1 aránytalanságokat szüntessük meg. {Helyeslés a jobb 

[ oldalon. Szavazzunk /) 
Id. Teleki Domokos gr.: Az előttem szóló 

igen tisztelt előadó úr azt méltóztatott mondani, 
hogy a numericus egyformaság elvétől eltérés 
történt. Ez megtörténvén, a kérdés csak az, meg 
vagyunk-e győződve az iránt, hogy az általam tett 
indítvány mellett is Erdély irányában a conces-
sio a méltányosság mértékén túl van-e vive vagy 
pedig csak a kellő határig terjed? Én azt hiszem, 
hogy akkor, midőn Erdélyben a só mázsáját 3 frt 
80 ki\ és illetőleg 4 frt 10 kron állítjuk meg, ak
kor az igazságot és méltányosságot nem hogy tul 
terjesztenők, de alig teszünk annak eleget. 

A sóár egyformásitásának elvét most sem 
fogadhatom el, mert nem tudom átlátni, hogy 
hazánkban, hol a természet ajándékai oly külön
böző mértékben vannak a különböző vidékek közt 
felosztva, miként kellene, hogy a só legyen azon 
egyetlen termény, mely mindenütt egy áron le
gyen kapható. De ha a só árának egyformási-
tása igazságos volna is, ez esetben sem értem a 
tisztelt előadó úr azon állítását, hogy a 3 frt 80 kr., 
illetőleg 4 frt 10 kr. miért állna inkább útjában a 
sóár egykori egyformásitásának, mint a 4 forint. 

Bónis tisztelt barátomnak annyit vagyok 
bátor mondani, hogy én Szabolcs megyét csak 
példaképen hoztam fel s azzal egyéb czélom nem 
volt. Méltóztassék egyébiránt meggyőződni, hogy 
bármelyik tagja is e képviselőháznak pártoljon, 
mindig megelégedéssel fogadom; de őt még is azok 
közé sorozom, kiknek pártolása különös meg
nyugtatásomra szolgál. 

Nem tehetem, hogy előttem szóló Hosszú 
József képviselő úr argumentumaira ne válaszol
jak. Nem akarom hosszasan fejtegetni, mik beszé
dében a nemzetgazdaság s az alkotmánytan leg
egyszerűbb elveivel ellenkeznek. Miután, t. ház, 
alkotmányt és felelős kormányt nyertünk, leg
alább az alkotmányos eszmék ösvényén haladnunk 
kellett volna eddig, hogy azt, a mi az állam jöve
delmét decurtálja, ótalomba ne vegyük. A t. követ 
urnák vélekedése szerint, ha valaki azt a mi az 
államé, zsebébe dugja, de az országban marad, hogy 
itt költse el, ez tolerábilis hiba; de ha a jogtalan 
elsajátító kiugrik az országból s ott költi el'azon 
vagyont, ez veszteség, ez bün. T. ház, indítványom
mal egészen másként áll a dolog. Én, ki azt tet
tem, azok, kik azt pártolták, mi is igen óhajtottuk 
volna Erdélyben minél alább szállitani a sóárt; 
de számot vetettünk magunkkal, értekeztünk e ház 
azon tagjaival, kiknek véleményére nem csak mi, 
hanem a tisztelt ház is súlyt fektet, s miután érte
keztünk, ugy találtuk, hogy a só árának még 
nagyobb leszállítása ellen méltányos ellenvetések 
lehetnek, hogy az akadályra fog találni. A dolog. 
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e helyeztében nem akartunk a több mint kétes ered
mény mellett a tárgy agitatiónalis természetének 
nyújtani előnyt. Ezzel, ugy hiszem, teíjesleg he
lyesen és ildomosán cselekedtünk. 

Ezek azon ujabb okok. melyeknél fogva indít
vány ómat a t . háznak figyelmébe újból is ajánlom. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Bátor vagyok a t. ház becses figyelmét rövid idő
re idénybe ve .mi, és felkérni, méltóztassanak meg
engedni, hogy a szavazás előtt én is elmondjam 
röviden azon álláspontot, melyet ezen kérdést ille
tőleg elfoglalok. (Halljuk!) 

Az tagadhatatlan tény, t. képviselőház, hogy 
még azon erdélyi képviselő urak is, kik Erdély 
érdekében felszólalva, alacsonyabb sóárakat kivan
nak Erdély számára a törvény által biztosítani, 
azon meggyőződésben vannak, hogy az igazsággal 
és méltányossággal az egyeznék meg, ha ezen, 
Erdélyre nézve kért kedvezményi árak megszün 
nének kedvezményi árak lenni az által, ha a ma
gyar korona összes területén a só az általok ki-
vánt áron lenne árulható. Ugy hiszem, azt a t. 
erdélyi képviselők kétségbe nem vonják, hogy 
csak ez egyeznék meg az igazsággal és méltányos
sággal, és különösen csak ez egyeznék meg az 
egyenlő teherviselés elvével. 

Megvallom, tisztelt ház, hogy magam is azt 
óhajtottam volna, hogy azon egyezkedés alkalmá
val, mely ő felsége többi országai minisztériumá
val a sójövedék iránt tartatott, azon árt, niehy 
Erdélyben 1848. előtt létezett, s mely a mostani 
pénz szerint 2 ft 45 krt tesz, Magyarország összes 
fogyasztóira nézve is alkalmazni lehetett volna. 
Sőt arról is meg vagyok győződve, hogy ba ezen 
kedvezményi árak Erdélyben továbbra is fentar-
tandók lennének, az esetben azon kell igyekezni 
mind a magyar kormánynak, mind a magyar tör
vényhozásnak, hogy mihelyt a körülmények meg
engedik, ezen kedvezményi árak az egész országra 
is kiterjeszketó'k legyenek. 

Azonban gyakran óhajt az ember valamit 
elérni; de ha oly akadályok állanak előtte, melye
ket legalább a jelen körülmények között legyőz
ni nem képes: kötelessége azt választani, mit az 
ország valódi érdeke parancsol. 

Méltóztassanak felvenni, hogy — mint mái-
tegnap bátor voltam megemlíteni — ámbár szám
ba vettük azt, hogy a sóárak mérséklése folytán 
a sófogyasztás egy esztendő lefolyása alatt 10 70-
kal növekhetik , mindamellett, ha a remélt jö
vedelmet hasonlítjuk a múlt év jövedelméhez : egy 
és fél millióval kevesebb jövedelme lesz az állam
nak a sójövedékből, a fogyasztás remélt növekedé
sét is hozzászámítva; s ámbár azon kívánat, me
lyet magam is táplálok, hogy t. i. egyenlők legye
nek a sóárak az egész országban, és hogy ezen 

ár annyira szállittassék le, mint az Erdélyben az 
1848-ikév előtti törvények alapján volt; miután ezen 
különbség a már leszállított árakhoz hasonlítva 
ujabb 1 ft 20 krt. tenne a gróf Teleki indítványa 
szerint, s miután az összes szaporodott fogyasztás 
22,000 mázsát tesz, ezen különbözet 2.600,000 
forintot tenne: ezt hozzáadva a tegnap emiitett 
másfél millió jövedék-csökkenéshez, a különbözet, 
mely a rendszabály átalános kiterjesztése folytán 
előállana*: 4 milliót haladna. 

Ez alkalommal el nem mulaszthatom, hogy 
azon tegnap is hallott állításra, miszerint azon hiány, 
melyet a só árának leszállítása okoz, a sófogyasztás 
szaporodása által fedezhető lesz, megtegyem felvi
lágosító észrevételeimet. 

Az árak mérséklése folytán a fogyasztás 
aránylagos növekvése bebizonyult mindazon 
czikkeknél, melyekre az olcsóbb ár folytán a fo
gyasztók száma is nagy mérvben növeke dett, mint 
például ez a thea, czukor, kávé és borra nézve az 
utóbbi időkben Angolországban történt. 

A statistikai adatok mutatják átalában, hogy 
ott, a hol a só ára nevezetesen leszállittatott 
s az egyedáruság megszűnt, a sófogyasztás nagy
ban szaporodott ; de méltóztassanak azt is te
kintetbe venni, hogy ezen fogyasztás legna
gyobb növekvése csak ott mutatkozott , a hol 
az illető fogyasztási czikk vegytani vagy gyár
tási czélokra vagy trágyázásra használtatik fel. 
Ezt mutatja ismét Anglia példája. Miután azon
ban nálunk a beterjesztett törvényjavaslat szerint 
a gyártásnál használt só a monopólium által nem 
terheltetik _s úgyszólván a termelési áron adatik, 
itt az árak leszállítása folytán nagy fogyasztási 
szaporodásra nem számithatunk: mert ba a só 
árát a lehető legkisebbre szabnők is, azért mégis 
senkisem fog ételének sózására sokszorta na
gyobb mennyiséget használni, mint elébb. A só-
árnak leszállítása tehát a fogyasztást hasonló arány
ban növelni nem fogja, s ennélfogva mindazon 
következtetések, melyek ebből levonattak, biztosak
nak nem mondhatók. 

Mikép áll tehát a sójövedék jövedelmi kérdése 
Magyarországra nézve ? Akkép, hogy ha a ső árát 
az egész országban egyenlővé kívánjuk tenni, még 
pedig akkép, hogy az Erdélyben fenállott 1848. 
előtti kédvezmény-ár kiterjesztessék az összes ma
gyar korona területére: más módon kellend gon
doskodni a 3 —4 millió frtnyi hiány fedezéséről. 

A jelen viszonyok között körülbelül százmil
lió tiszta bevétel szükséges Magyarország kiadásai 
fedezésére, s ennyi körülbelül fedezhető a jelen
ben fenálló adórendszer szerint; ezen jövedelem
hez a sójövedékből nyert jövedelem körülbelül 
11 —12 millió frttal járul ; ha már most ezen jö
vedelem kevesbedik : e hiány fedezésére termesze-
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tesen más módról kell gondoskodni; és, mint már j 
tegnap emiitettem, alig fog erre más mód mutat- i 
kőzni, mint hogy a hiány erejéig az egyenes adók I 
lesznek emelendők. 

Méltóztassanak pedig felvenni, hogy ha a 
közvetett adók lejebb szállittatnak : a különbséget 
az egyenes adókra kell kivetni vagy deficittel 
kormányozni; már pedig, ha például ezen hiányt 
a földadó emelése által kivánnók fedezni, mi
után az 30 — 34 milliót jövedelmez : a földadó
nak legalább 10 70-kal való felemelése válnék 
szükségessé, mit pedig tanácsosnak nem tar
tottam. 

De egy másik akadály is volt ezen kérdésnek 
ezen mód szerinti megoldásánál. 

Miután a vám- és kereskedelmi szerződés meg 
azt rendeli, hogy a sójövedék iránt is egyezséget 
kell kötni a birodalom másik felével, tekintettel 
kellett arra is lenni, hogy mire állhatnak ők r á ; 
már pedig, mint a birodalmi tanács tanácskozmá-
nyaiból is kitűnik, a leszállítás a birodalom másik 
részében körülbelül 4 millió kevesebbletet mutatna 
föl; s ha ők is természetesen azen arányban szállit-
tották volna le a só árát, mint az az erdélyi kép-
viselők kívánják : ezen veszteség 7 milliót bizo- j 
nyara meghaladott volna. 

I ly nagy jövedelemcsökkenést a jelen körül-
menyek közt semmi esetre sem viselhettek volna | 
el ők ; de ez a mi pénzügyünket is tetemesen meg- í 
zavarta volna: világos volt tehát akkor előttem, s 
most is azon nézetben vagyok, hogy azon ked-
vezményi árt, mely Erdélyre nézve kívánta
tik, Magyarországra is kiterjeszteni jelenben lehe
tetlen. 

Hallottam több okot előhozni a mellett, 
hogy azon kedvezményi árt, mely a minisztérium 
és az állandó pénzügyi bizottág javaslata sze
rint 4 ft. 60 krt tett volna, miért kell és lehet a 
központi bizottság nézete szerint 4 forintra, az 
erdélyi képviselők javaslata szerint 3 ft 89 krra 
leszállítani. 

Az előadott okok leginkább a körül forogtak, 
hogy Erdély lakosainak anyagi viszonyai olyanok, 
hogy teljesen méltányos dolog az, hogy ott olcsóbb 
ár legyen az ott lévő szegényebb anyagi viszo
nyok miatt. 

Ezen okot én nem fogadhatom el. mert ám
bár hazánknak vannak dúsabb vidékei is, de mél
tóztassanak tekintettel lenni arra, hogy az egész 
Kárpát alatti vidék anyagi szempontból semmi
vel sincs jobb viszonyban, mint Erdély : {Fellá
tások : Sokkal roszabb!) tehát én azt indokul el 
nem fogadhatom. 

Igen is van egy ok, melynek teljes nyomaté
kot kell tulajdonitani, és ez az, a mit Kerkapoly 
képviselőtársam előadott, t. i. hogy Erdélyre I 

nézve az 1848-diki unió-törvényben az erdélyi 
országgyűlés azt kívánta és az erdélyi törvény-
czikkekbe beigtatta, hogy a só ára a jelenlegi ma
radjon. 

Ez, nézetem szerint, az egyedüli alapos ok, 
melynélfogva a mérsékelt kedvezményi árt mind 
a kormány részéről, mind a központi bizottság ré
széről javaslatba lehetett hozni. Azonban ezen in
dok erejének is megvan a határa: mert ha fel-
veszszük azt, hogy 1838 előtt a só ára ezüstben és 
régi értékben 3 ft 15 krt tett, mi a jelen pénzláb 
szerint 3 frt 40 krt tesz ezüstben (már pedig az 
agio hozzászámitása ezen összeget közel 4 £>rintra 
emeli, sőt a múltban felébb is emelte), de tekin
tetbe kellene azt is venni, hogy 1848, előtt 3 frt 
15 krnak valódi belértéke, miután a pénz belső 
értéke átalában csökkent, hasonló körülbelül 6 
forinthoz : ennélfogva ha egyenlő só-árak állapít
tattak volna meg, nagy igazságtalanság Erdély-
lyel nem történik. 

Egyébiránt a t. ház fog határozni felette, mi-
kép kívánja a .só-árszabályt Erdélyre nézve meg
áll api tani. 

Ezen indokok elősorolása mellett a szavazás 
előtt kötelességemnek ismerem elősorolni azon 
adatokat, a melyek e tárgyra vonatkoznak, s 
melyek kimutatják, hogy a tegnap általam emii
tett kevesebb]éthez még minő hiány fog járulni. 

1866-ban fogyasztatott Erdélyben 302.603 
mázsa só, 1867-ben összesen 331,330 mázsa, ösz-
szesen 634.032, mázsa vagyis átlag 317,016 má
zsa. Fölvéve Erdélynek összes népességét, és hoz
zászámítva a Magyarországhoz csatolt megyéket is : 
az utolsó adatok szerint tesz 3.120,000 lélekszámot. 
Ezen két számot tekintetbe véve, egy lélekre esik 
14 font sófogyasztás: tehát, miután a központi bizot-
ság a kedvezményiárt mázsánkint 1 forinttal, gr. Te
leki 1 forint 20 krral kívánja leszállítani, egy 
lélekre esik a központi bizottmány indítványa 
szerint 14. gr. Telekié szerint pedig 16 kr kedvez
mény. 

De ezen kedvezmény a népre nézve inkább, 
csak látszólagos azok után, miket több erdélyi 
képviselő úrtól hallottam, mert a szegényebb nép 
nagyobb összegben a sót nem vévén az aknáknál. 
a fontszámra árulók ezen lejebbszállitás előnyé
ben egész mértékben alig fogják részesíteni a 
népet. 

Most azonban lássuk, mikép áll a kincstár 
károsodása. Miután kerekszámban 300,000 má
zsára megy a fogyasztás Erdélyben, az egy forint 
különbség határozottan kifejezi a 300,000 frt jö
vedelmi csökkenést. De van egy más, nem csak 
pénzügyi, hanem politikai szempontból nagy 
horderejű körülmény : t. i. az, hogy ha a magyar-
és erdélyországi árak közt oly nevezetes különb-
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ség lesz, azon zárvonalat, mely jelenleg létezik, to
vábbra is fen kellend tartani, minek megszüntetése 
pedig épen az unió érdekében nagyfontosságú 
lenne. 

Tehát hozzájárul a 300,000 forinthoz még a 
zárvonal fentartásának költsége is, mi alacsony 
számitás szerint is 120 —150 ezer frtot tesz; de ha 
még hozzászámítjuk azon csempészetet, mely e 
zárvonalak daczára űzetik, az mind Erdélynek, 
mind Magyarországnak sójövedéki jövedelmeit 
nevezetes összeggel fogja alábbszállitani, ugy hogy, 
ámbár ezen kedvezményi árt a nép nagy része 
alig fogja érezni és e mellé még a zárvonal fentar-
tása politikai szempontból sem kedvező : a só-
jövedék jövedelmét fél millióval fogja lejebb szál-
litni. 

U g y hiszem, t. ház, hogy csak kötelessége
met teljesitem akkor, midőn mindezen körülmé
nyekre figyelmeztetem a tisztelt házat a szavazás 
előtt. A t. ház bölcsesége szerint fog határozni. 

Majd ha jövő évben a valóságos eredmény 
számokban lesz kimutatható, ha alkalma lesz a 
törvényhozásnak e fontos kérdés felett ujabban ha
tározni : a számok által kimutatandó valóságos 
eredmények tekintetbe fognak vétetni. 

De midőn elmondana azon indokokat, me
lyek a kedvezményi árak ellen szólanak, hogy 
igazságos legyek, elmondom az azt leginkább 
mentő körülményt is. Ugyanis : az adórendszer 
Magyarország és Erdély közt még nem min
denekben egyenlő, s meg vagyok arról győ
ződve, hogy ha majd a közteherviselés egyen- I 
lő'en fog alkalmaztatni a hon minden polgárára : 
akkor ezen különbség is meg fog szűnni. 

Nem lehet ugyan mondani, hogy Erdély ter
he aránylag súlyosabb volna, mint Magyarországé, 
mert a földadó Erdélyben a tiszta jövedelem után 
10%-kal , Magyarországban pedig 16°j0-kal van ki- j 
mérve; s továbbá a közös kincstár nevezetes ter
het visel az erdélyi földtehermentesitésért; de más
részt fenáll egy nevezetes adó, mely nem a vagyo
nosabb osztályt, hanem épen a szegényebbet terheli 
aránylag súlyosabban, mint Magyarországban : és 
ez a személyadó. 

S ő t . képviselőház! ha megadni kívánnák a 
kedvezményt Erdély lakóinak oly módon, hogy 

"által a közös kincstár legkevesebbet szenvedjen, 
;gy más, igen egyszerű módja lenne akérdés meg-

oldásának, s ez létesíthető lenne akkép , hogy a 
kincstár megnyerné azon 150,000 frtot, melybe 
a zárvonal fentartása kerül. És ezen mód egysze
rűen következő lehetne: 'minden léleknek ezen 14 
vagy 16 krnyi sóár folytán előáílható különböze
tet személy kereseti adójából le lehetne vonni; a 
nép ez által valószínűleg biztosabban nyerne.Egyéb
iránt ezt csak a dolog felvilágosítására hoztam fel: 

KÉPV. H. NAPLÓ. 186%. VIII. 

mert azon kedvezményhez, a melyet a t, ház Er
délynek e tekintetben adni méltóztatik, magam ré
széről is szívesen hozzájárulok azon feltevésben, 
hogy ha majd egyszer minden adónem, ugy a sze
mélyes kereseti adó is, az igazság és méltányosság 
szerint a magyar korona egész területén egyfor
mán fog kiméretni különbség nélkül, akkor ezen 
sóárbeli különbséget és a zárvonalat is meg lehet, 
sőt meg kell szüntetni. 

Ezek átalános nézeteim a tárgyról. 
Sok, nézetem szerint nem alapos indok hoza

tott itt elő. Nem akarok azokra válaszolni; csak 
egy képviselőnek (Halljuk!) derült kedélyben elő
adott észrevételeire és különösen beszédének azon 
részére, mely személyem ellen is volt irányozva, 
szabadságot veszek magamnak pár szóval vála
szolni. (Halljuk!) 

Ha van tárgy, mely a tanácskozásnál komoly
ságot igényel, bizonyára a pénzügy az. Ha van 
tárgy, mely a magyar törvényhozásnál komoly 
megfontolást igényel, az Magyarországnak viszo
nya Erdélyhez. Ennélfogva engedje meg a képvi
selő úr, hogy derült előadására komolyan vála
szoljak. 

Elismerem, hogy a legkomolyabb tárgynál 
is van alkalom kedélyes és derült megjegyzésekre; 
azonban, engedje meg képviselő úr, ily modorú ér
veinek súlyt tulajdonítani képes nem vagyok. 

A kérdést illustrálni akarván, többek közt azt 
mondotta, hogy Erdély dúsgazdag a sóban; hogy ha 
ezen monopólium nem volna, az egész világot el
látná sóval. Két, illetőleg három körülményt fele
dett számításánál. 

Először kifelejtette azt, hogy, habár Erdély 
végtelen gazdag sóban, másutt még több van : 
többek közt, s e tekintetben bizonyára a képviselő 
úr nézetével fogok találkozni, miután, mint beszé
déből értettük, ő Chinában is megfordult, tehát az 
Oceant is áthajózta, az Óceánban bizonyára száz
szor s milliószor több só van, mint Erdélyben s a 
tenger vizéből sót a világ minden részeiben köny-
nyü módon lehet, sőt csekély költséggel előállíta
n i ; tapasztalás szerint egy mázsa tengeri só 30 — 40 
krért állitható elő s a sótermelés Erdélyben is pénz
be kerül. 

A második, mit kifeledett, az, hogy a só a vi
lág majdnem minden civilizált államában mono
pólium tárgya, jövedék ; tehát a szabad kereskedés 
nem alkalmaztathatván, módja alig lenne a korlát
lan kivitelre. 

A harmadik körülmény, mit kifeledett, az, 
hogy nem elég, gazdag sóbányákkal bírni, hanem 
olcsó szállítási eszközök felett is kell rendelkezni, 
hogy a sót a fogyasztási helyekre elszállítani és 
forgalomba hozni lehessen. 

9 
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Az erdélyi aknákból való világkereskedést 
illető argumentuma — azt hiszem — nem áll. 

A mi a másik észrevételt illeti, mit képviselő úr 
az én személyemre vonatkozólag tet t : jó tanácsot 
adott nekem; ugyanis azt tanácslá: ne hagyjam 
magamat a pénzügyi tisztviselők által ámittatni. 

U g y hiszem, t. képviselőház, hogy azt egész 
parlamentális működésem mindig igazolta, hogy 
az itt tett javaslatokban mindig önálló tudtam len
ni. (Helyedéi.) 

Ha vannak egyes tisztviselők, kik ellen pana
sza lehet, méltóztassék azt tudtomra adni, s bizo
nyára én leszek az első, a ki a bajt orvosolni igye
kezni fogok. 

A mi illeti a harmadik észrevételt, azt a mit a só-
csempészetre nézve mondott: ez igen szép kép és 
hasonlat lehet; de ugy hiszem, helyesen nem al
kalmazható, különösen az által, ki ezen törvény
hozásnak tagja. Nem olyan időket élünk már 
most, midőn a csempészet valami tiszta *és szép 
cselekedetnek lenne tekinthető; nem oly időket 
élünk többé, midőn Magyarország kincstárának 
megrövidítése dicséretes cselekedet lenne ; s még 
kevésbbé lehet most azt mondani, hogy a só ugyan 
kék, de mivel csempészett, tehát fehérré válik. 

Csak ezeket akartam megjegyezni képviselő 
úr észrevételeire. {Helyeslés.) 

E l n ö k : A kérdést szavazásra'fölteszem. 
B e r z e n c z e y Lász ló : Szót kérek személyes 

kérdésben. {Felkiáltások: Nincs személyes kérdés!) 
Szap lonczay József : Mielőtt a kérdés fel

tétetnék, bátor vagyok a ház szabályai értelmé
ben felkérni a t. házat, hogy a mennyiben ezen 
pontra két különböző módositvány adatott be, 
tehát itt a központi bizottság által előterjesztett 
szerkezet is választassék két felé, és először Er
délyre és azután Máramaroera történjék a szavazás. 

E l n ö k : A mit a t. képviselő úr indítványo
zott, az az elnök kötelessége, a ki a házszabályok 
60-dik szakasza értelmében tudni fogja azt (Nyug
talanság), hogy midőn valamely szakasz két külön 
pontjára két külön módositvány tétetik, akkor a 
szavazást két részre kell osztani. 

Berzenczey L á s z l ó : Szót kérek személyes 
kérdésben. (Ellenmondás.) 

E l n ö k : Én részemről nem látok okot arra, 
hogy a t. képviselő úr a házszabályok azon pontja 
szerint,a mely megengedi,hogy szeméi} eskérdésben 
a képviselő kétszer vagy többször szólhat, jelen
leg szólhatna, mert nézetem szerint itt személyes 
kérdés fen nem forog. (Élénk helyeslés.) 

B e r z e n c z e y L á s z l ó : Személyes ké rdés . . . 
(Nagy zaj. Nincs személyes kérdés!) Azt én itélem 
meg. (Hosszasan tartó zaj.) 

E l n ö k : Miután pénzügyminiszter úr nem 
kötötte magát a pénzügyi bizottság által beadott 

szerkezethez, azt hiszem, a központi bizottság ál
tal beadott szerkezet jön első alkalommal szavazás 
alá. Mintán pedig ezen szöveg a bizottság értel
mezése szerint is két részre oszlik, amennyiben az 
első rész illeti Erdélyt és azon megyéket,mely ekpar-
tiumnevezet alatt ismertetnek,amásikrészpedig illeti 
a máramarosi sóaknákat és a máramarosi lako
sokat : azt hiszem, ezen felteendő kérdés is két 
részre fog felosztatni: az első Erdélyt és azon me
gyéket illeti, melyek partium nevezet alatt ismere
tesek , a másik pedig a máramarosi lakoso
kat illeti. {Bel eslés.) 

BÓnis S á m u e l : T. ház! Ezen kérdésre 
nézve nincs semmi észrevételem; hanem meg kell 
azt jegyeznem az elnök úr előadására, midőn t, i. 
Szaplonczay képviselő urnák azt méltóztatott mon
dani, hogy ez az elnökség joga: én kénytelen 
vagyok kijelenteni, hogy ez az elnökségnek is 
kötelessége, de a ház minden egyes tagjának is 
joga. Kénytelen vagyok pedig ezt azért kijelen
teni, mert azon esetben, ha az elnök p. ezen köte
lességének nem felelne meg, a ház tagjai jogaiktól 
elmaradnának. (Felkiáltások: Nem. jól értette az 
elnököt!) 

E l n ö k : Egész tisztelettel azt vagyok bátor 
t. Bónis Sámuel képviselő urnák válaszolni, hogy 
azt hiszem, rendre utasítással én részemről sokkal 
komolyabb esetekben sem szoktam élűi, r talán 
mikor a szabályok jogot is adnának reá. Én tö
kéletesen elismerem t. képviselő urnák azon jogát, 
hogy ha nézete szerint roszul tettem fel a határo
zatot, helyre igazítson; de minden esetre szavazati 
kérdéseknél a kérdés föltevése az elnökséget illeti. 
(Helyeslés.) 

Tisza K á l m á n : T . ház! A házszabályokhoz 
akarok szólni. Hogy az időt ne raboljam, igen rö
viden kijelentem, hogy akkor fogom elismerni, 
hogy az elnök urnák mostani nyilatkozatában 
igaza volt, ha a házszabályokból ki fogja mutatni, 
hogy nem szabad addig a kérdés ilyen vagy olyan 
módon föltevését kérni, mig az elnök a kérdést 
föl nem tette. 

S o m s s i c h P á l : A kérdés feltevésének köte
lessége az elnököt illeti: ha ezt nem helyesen vagy 
nem ugy teszi fel, mint a ház kívánja, a ház min
den egyes tagjának joga van felszólalni; de az el
nökséget kötelessége teljesítésében rendre utasí
tani, gondolom, senkinek sincs jogában. (Élénk 
helyeslés.) 

E l n ö k : Kérem azon képviselő urakat, a kik 
a 9-dik szakasz első bekezdését a központi bizott
ság által beterjesztett módositvány nyal egészen 
azon szóig „máramarosi lakosság,1' tehát az első 
részt, mely Erdélyt illeti, elfogadják, felállani. 
(Megtörténik. Felkiáltások: Ellenpróbát!) Méltóz
tassanak tehát most azok felállani, kik nem fogad-
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ják el. {Megtörténik.} Én a többséget saját felelős
ségemre kimondani nem merem; még egyszer föl fo
gom tehát tenni a kérdést. Különben is húsz képvi
selő név szerinti szavazást kér. {Nagy zaj. Halljuk 
a neveket.') 

P a p p Z s i g m o n d : Én ugyan aláirtam a 
név szerinti szavazásra vonatkozó iratot; de idő
kímélés tekintetéből elállók a név szerinti szavazás 
kívánásától. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ha nem lesz is név szerinti szavazás, 
még mindig megmarad az elnöknek azon joga, 
hogy felelősségének tekintetéből a többség össze-
számittassék. Kérem tehát a képviselő urakat, kik 
ezen bekezdés első részét elfogadják, felállani 
B mindaddig állva maradni, mig az összeszámítás 
megtörténik. (A képviselők egg része feláll.) Az 
első bekezdés első része el nem fogadtatik. 

A kikezdés ezen részére két módositvány 
adatott b e : egyik Teleki Domokos gróf, másik 
Hosszú József képviselő úr által. Minthogy Teleki 
Domokos gróf módositványa nagyobb pénzösz-
szeget szab mázsánkint, mint a másik indítvány, a 
szabályok értelmében először az jön szavazás alá. 
(Helyeslés.) 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa id. Teleki 
Domokos gróf módositványát) 

E l n ö k : Kérem azon képviselőket, kik a 
Teleki gr. képviselő által beadott módositványt 
elfogadják, felállani. (Megtörténik.) A képviselő
ház többsége elfogadja Teleki Domokos gr. módo
sitványát. 

Következik szavazásra ugyanazon kikezdés 
második része: „a máramarosi lakosság saját szük
ségletére Sugatagon, Szlatimán és Ronaszékeu 4 
frt 90 kr." a központi bizottság szövegezése sze
rint. Kérem tehát azon képviselőket, kik a köz
ponti bizottság szövegezését elfogadni hajlandók, 
fölállaní. (Megtörténik.) Most kérem felállani azon 
képviselőket, kik a központi bizottság szövegezését 
el nem fogadják. (Megtörténik. Közbeszólások: Kér
jük az Összeszámítást!) Miután a többséget saját fele
lősségemre ki nem mondhatom és többen kívánják 
az összeszámítást, kötelességemnek tartom még egy
szer kérni azon képviselőket, kik a központi bizott
ság szövegezését elfogadják, felállani és mindaddig 
állva maradni, mig az összeszámítás megtörténik. 
(Megtörténik) Az elfogadás mellett nyilatkozik 
117 képviselő. Most kérem azokat, kik a szövege
zést el nem fogadják, méltóztassanak felállani. 
(Megtörténik.) A képviselőház a központi bizottság 
szövegezését 128 szavazattal 117 ellenében elvetette. 

Következik Szaplonczay József képviselő úr 
módositványa. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa Szaplon
czay József módositványát) 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Tisztelt 

ház! Nekem nem áll jogomban a beadott módo
sítás változtatását kívánni; hanem mégis bátor 
vagyok a t. képviselő úrhoz azon kérést intézni, 
miután átalában mindenütt az aknai árak határoz-
tattak meg, és képviselő úr módositványában 
olyan helyeket is méltóztatott kijelölni, a hol a 
szállítási költségeket is föl kell számítani: méltóz
tassék módositványa ezen részét ezen értelemben 
megváltoztatni, különben ellenkeznék a t. ház 
által elfogadott elvvel. Bátor vagyok figyelmez
tetni a t. házat, hogy ha a szerkezet ugy marad, 
mint beadatott, akkor Máramarosnak nagyobb 
előny fog adatni, mint Erdélynek: mert mig Er
délyre nézve az aknai árak mondattak ki, e módo
sitvány ban két oly hely fordul elő, a melyekre 
a szállítási költségeket is föl kell számítani. 
(Helyeslés.) 

Szap lonczay József : Felhíva a t. pénzügy
miniszter úr által, bátor vagyok nyilvánítani, hogy 
én , mint beszédemben is mondottam , azért kívá
nom a három aknához még a két árulási helyet is 
adatni , mert azok annakelőtte is sóáruló helyek 
voltak. Igaz, hogy minden különbség nélkül egy
forma áron árulták. De ha pénzügyminiszter úr 
ezen második vagyis a harmadik szakasz értel
mében szíves lesz azon ígéretet tenni, hogy Mára-
marosban nem csak a két vagy három aknában, 
hanem, mint említettem, Pustyaházát és Szigetet 
is bele fogja sorozni azok közé, a hol a sót árulják, 
vagyis, ha szíves lesz megigérni, hogy e két 
helyen i s , mely különben a törvényben nem fog
laltatik, meg fogja engedni, a fuvarbérek hozzá
adásával, a sónak árulását, én kész vagyok vissza
venni módositványomat. A törvénybe ne jöjjön 
bele Sziget és Pustyaháza; de a só azért ott is 
árultassék. 

Várady Gábor: Engedje meg a t. ház, hogy 
e kérdés tisztázásához, azok után, a miket Szaplon
czay József barátom elmondott, egy körülményt 
fejtsek fel a t. képviselőház előtt. (Halljuk!) Mára-
marosban az aknákon kívül sehol sót árulni nem 
szabad, semminemű mennyiségben és semmi áron. 
Ebben a tekintetben tehát Máramaros sokkal na
gyobb hátrányban van, mint a többi megye. Szap
lonczay József úr inditványa oda terjed k i , hogy 
a három aknán kivül, még a másik két raktárban 
is aknai áron adassék el a só; de ha a pénzügymi
niszter úr ebben nehézséget lát, és Szaplonczay 
József képviselőtársunk módositványát akként 
módositja, ha t. i. attól elállani kész, hogy a két 
másik eladási helyen a só aknai áron árultassék, 
hanem a szállítási költségek hozzászámitásával : 
ebben, azt hiszem, megnyughatunk, ha a pénzügy
miniszter úr kijelenteni méltóztatik, hogy miután 
a 3-dik szakasz szerint a törvény neki jogot ad 
arra, hogy másutt is, mint a kitett helyeken, belátá-
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sához képest eladási helyeket nyisson , Ígére
tet tesz, miszerint Máramarosban azon két helyen 
fen fogja tartani a sóeladási helyeket, mely tekintet
ben Máramaros érdekei a lehetőségig meg lesznek 
védve. 

SomoSSy IgnáCZ: T. ház! Engem, és ugy 
hiszem, sokunkat a szavazásra, ugy a miként tör
tént, az birt, mert igazságosnak láttuk, hogy ha 
már Sóvárott és Erdélyben az aknáknál különb
ség tétetett, Máramarosban ia különbség tétessék; 
de ez bizonyossan arra nem szolgálhat indokul, 
hogy ha netalán e részben Máramaros részéről kü
lön kedvezmények kivántatnak,?ezeket magunkévá 
tegyük. [Helyeslés.) Legalább én a magam részéről 
megvallom, hogy minden kiváltságnak ellensége 
vagyok; s miután két helyre nézve e tekintetben 
már igazság szolgáltatott, tovább nem kivánok 
menni, mert én csak e tekintetben kivantam Mára-
marosnak igazságot szolgáltatni. (Helyeslés.) 

BujanOViCS Sándor : Csak azon megjegy
zést vagyok bátor Somossy képviselő úr előadá
sára tenni, hogy a sóvári aknáknál különbség 
nem tétetett, de az egyenlőség állíttatott fel. 

Halász B o l d i z s á r : Igaz, hogy a házszabá
lyok megengedik a miniszter uraknak, hogy a ta
nácskozások folyama alatt mindig szólhatnak; de 
midőn egyszer már a tárgy szavazásra megérik és 
az elnök kitűzi a szavazást, hogy akkor a miniszter 
és az indítványozók közt némi alku keletkezhes
sek : ezt nem értem. Vonja vissza indítványát az 
indítványozó, ezt értem ; de hogy mi itt törvényt 
alkossunk a miniszterrel kötött alku által: ezt nem 
értem. Ennélfogva kérem az elnökséget, méltóztas
sék a kérdést ugy feltenni, a hogv azt már feltén-' 
ni méltóztatott. Ha Szaplonczay képviselő úr visz-
szavonni óhajtja indítványát, ez jogában áll. 

S z a p l o n c z a y József : Engedjék meg, hogy 
még egyszer felszólaljak. Belenyugszom abba, 
hogy módositvány ómból Pustyaháza és Sziget 
kihagyassék. A szerkezet most már megmaradna, 
s csak annyiban változnék, hogy 4 frt 90 kr. he
lyett jönne 3 frt 80 kr. Tehát kihagyandó, mint 
pénzügyminiszter úr kivánja, Pustyaháza .és Szi
get, s tisztán magok az aknák maradnának csak 
eladási helyekűl. 

E l n ö k : Az esetben, ha Szaplonczay tisztelt 
képviselő úr indítványát módosítja , és nincs 
senki a t. képviselő urak közül, ki indítványát sa
játjává kívánná tenni, az ekkénti módosítás meg
engedhető ; de ha valaki azt sajátjává teszi, akkor 
e módositvány fölött szavazásnak van helye. 

Markos I s t v á n : A házszabályok által a kép
viselők jogosítva levén arra, hogy midőn képvise
lőtársuk valamely indítványát visszavonja vagy 
módosítja, azt magokévá tegyék : én e joggal élve, 

Szaplonczay képviselő úr indítványát magamévá 
teszem. {Nagy zaj.) 

Tisza L á s z l ó : Nézetem szerint a kikezdés 
ezen részére nézve most két módositvány forog 
fön : az egyik Markos képviselő uré, a másik Szap
lonczay József képviselőtársunké. (Hel/eslét.) 

Elnök: Méltóztassanak azon képviselő urak> 
kik a Markos képviselő úr által magáévá tett indít
ványt elfogadni akarják, felállani. (Megtörténik.) A 
t. ház ezen módositványt nem fogadja el. Már most 
Szaplonczay képviselő ur módositványa fog sza
vazás alá bocsáttatni. De mielőtt ez megtörténnék, 
a Szaplonczay képviselő úr által beadott módosit-
ván3^ fel fog olvastatni. 

Horváth Lajos j e g y z ő (olvissaSzaplonczay 
József uj módositványát.) 

E l n ö k : A kik elfogadják, méltóztassanak fel
állani. (Megtörténik.) Most kérem azokat felállani, 
a kik nem fogadják el. (Megtörténik.) A többség el 
nem fogadja. 

Bónis S á m u e l : Miután a központi bizottság 
véleménye a ház többsége által elvettetett, de 
Szaplonczay képviselőtársam módositványa sem 
talált többséget: indítványozom, hogy Máramaros 
megyében az aknák helyein 4 frton árultassék a 
só. (Helyeslés.) 

Kurcz G y ö r g y : Miután a központi bizott
ság javaslata 4 ftban állapítja meg a sóárt Mára
maros megyére. (Nem igaz! Nagy zaj) azaz 4 ft 
90 krban: én nagy eltérést találok a központi bi
zottság javaslata| és a 4 ftnyi ajánlat közt. Én te
hát ezennel 4 ft 50 krt ajánlok. 

B ó n i s S á m u e l : Igen feltűnő előttem, hogy 
képviselő úr indítványát azzal kezdi, hogy miután 
a bizottság, épen mint én, 4 ftot ajánl, s így az t 
egyformának találta az én módosításommal, később 
mást mond: azt ugyanis, hogy nagy különbséget 
talál a kettő közt. Ez, megvallom, igen feltűnő: 
hogy egyszer egyformának látja, másszor külön
bözőnek. En azt tartom, hogy Marmarosmegye 
mint termelő hely közt és Erdély termelő helyei 
közt nem nagy a különbség; és azért nem tet
tem oly nagyra a különbséget, mint a képvi
selő úr. Különben ajánlom módositványomat. 

Deák F e r e n c z : Ha hallásom nem csal, 
Kurcz képviselőtársunk tévedésből először 4 forin
tot mondott , mint a bizottság által meghatározott 
sóármennyiséget, de azonnal kiigazitotta 4 frt 90 
krra. A tárgy komoly; ne kapkodjunk azon, ha 
valaki nyelvhibából valamit roszul mond, de azt 
azonnal kiigazitja : vegyük a valóságot értelmet. 
Nem oly időket élünk, nem oly helyzetben va
gyunk, hogy az ily dolgokon fenakadhassunk. 

Egyébiránt a jelen tárgyalás valóságos lici-
tatió. Ha ez így megy, hova jutunk ? mi lesz en-
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nek eredménye ? Hiszen a licitatio a legzavartabb 
dolog törvényhozási tárgyban. 

Annyi igaz, hogy a központi bízottság által 
javasolt összeget a ház nem fogadta el ; nem fo
gadta el Markos képviselő [indítványát ; nem fo
gadta el Szaplonczay inditványát. (Zaj. Halljuk!) 
Előttünk most csak két uj indítvány fekszik: meg
lehet, hogy támad egy másik, ki azt mondja : le
gyen 60 vagy 70 kr., és így tovább. 

Azon kérdést teszem fel, természetesen csak 
mintegy véleménykép : nem volna-e jó ezen kér
dést ezen stádiumában vagy az osztályokhoz vagy 
a központi bizottsághoz viszszautasitani, hogy az 
megfontolva a körülményeket, tegyen uj javaslatot, 
miután a beadott szerkezetek elestek ? 

Ha azonban a t. háznak a licitatio jobban 
tetszik, én is fogok licitálni. (Zaj. Szavazzunk! 
Elnök dönget.) 

BÓnis S á m u e l : T. ház! Személyes kérdés
ben szót kérek. (Halljuk!) Midőn indítványomat 
tettem. tettem azon szempontból. mivel mind a 
központi bizottság javaslata, mind Szaplonczay 
indítványa megbukott, és így a kérdés tabula 
rasává vált. Akartam . hogy a ház e kérdést elin
tézze; de engedelmet kérek, bárkitől, s bár e hon
nak általam , megvallom , legtiszteltebb férfiától 
jött is, hanem azon kifejezést, melyet irányomban 
használt, el nem fogadhatom. (Fölkiáltások: Minő 
kifejezést'! Halljuk!) Mikor én képviselői köteles
ségemet teljesitem, akkor licitálni nem szoktam. 
(Helyeslés a baloldalon. Zaj.) 

Halász Bo ld iz sár : T. ház! Azon indít
ványhoz akarok pár szóval észrevételt tenni, 
melyet Deák Ferencz képviselő úr tett, t. i., hogy 
ezen bizonytalanságok közt ezen krajczáros kér
dés utasittassék vissza az osztályokhoz. Hiszen az 
indítványok közt csak az a különbség : Szaplon
czay 3 frt 80 krt javasol, Bónis képviselőtársam 4 
frtot, a központi bizottság 4 frt 90 krt. (Felkiáltá
sok : Hát Kurcz f) Tehát Kurcz is. Ezt miért utasítsuk 
vissza az osztályokhoz? elvi kérdés-e ez? Néhány 
krajczár különbségről van szó : e végett akarjuk 
újra az osztályokhoz visszautasítani, midőn már az 
elvi kérdésen keresztül mentünk ? Méltóztassanak 
meggondolni, mennyi időt elprédáltunk már! (Fel
kiáltások : Igaz! Épen Önök miatt!) Méltóztassanak 
az indítványokat sorjában szavazásra kitűzni. 

Kerkapoly Károly előadó : T. ház! Én 
oly elvből óhajtottam volna, hogy kiinduljunk, 
melyet ha követünk, a kérdés e térre nem jött 
volna; de ha e térre jött: véleményem szerint alig 
lehet mást tenni, mint a mit Deák Ferencz képvi
selőtársam hozott javaslatba. (Zaj) Meg akarom 
mondani, miért. Ha azon elv nem lett egyszer re
gensül elfogadva, hogy ügyekezzünk minél inkább, 
hogy az árak szerte az országban egyformásittas-

sanak, akkor a másik elv lehet csak irányadó, t. i. 
az, hogy a jótéteményekben azon elvre való tekin
tettel is lehetőleg részesittessék egyik és a másik 
vidék is, mindenek felett pedig az, hogy az eddigi 
alap ellenében egyik se legyen terhelve. Már 
most, miután Máramarosban a marhasó árulása 
megszűnt, miután Máramarosban a konyhasó azon 
áron hagyatnék meg ezen el nem fogadott szerke
zet szerint, melyen eddig volt: tagadhatlan , hogy 
Máramaros jövőre sokkal drágábban fogja a sót 
fizetni, mint eddig. Legközelebb, amit a t. ház nem 
akarhat, az, hogy terheltetés támadjon. Mily 
összegnek megállapításával lehet azt elérni, hogy 
ha könnyítést ugyan nem ad, legalább terheltetés 
se legyen? Ez kiszámítást kíván. Ezt kiszámitani 
itt in pleno az adatok hiányában egy képviselő 
sem képes. Ha ezen kiszámítás azon okból, melyet 
felhozni bátor voltam, szükségeltetik, akkor igenis 
van értelme a visszaküldésnek; de ha ezt mellőzve 
bizonyos sommát akar kimondani a t. ház, ismét
lem, a kiszámítás eredményétől függetlenül, akkor 
mindjárt el lehet dönteni e tárgyat. 

Csiky Sándor : T. ház ! Két indítvány van 
szőnyegen : az egyik az, hogy legyen a só ára 
Máramarosban 4 frt; a másik az, hogy legyen 4 
frt 50 kr. A harmadik nézet, a melyet Deák kép
viselőtársunk előadott, az, hogy utasittassék a tárgy 
az osztályokhoz vagy pedig a központi bizottsághoz. 
Én azonban e tárgyat nem látom olyannak, mely 
fölött az osztályoknak újra tanácskozni lehetne. A 
mit Kerkapoly képviselőtársam mondott, hogy az 
számítás dolga, hogy az nagy calculussal jár : erre 
azt jegyzem meg, hogy én is voltam már az osztá
lyokban , és tudom, hogy ha az osztályokba 
ezen tárgy visszaküldetik, ott bizony oly nagy 
számitások nem fognak tétetni, hanem határozat 
fog hozatni ugy, a mint itt hozatnék. A számításo
kat mindenki otthon szokta tenni, és nem az osztá
lyokban, vagy a központi bizottságban. Ennél 
fogva én akadályt nem látok arra, hogy azon
nal határozzunk. Indítványozom tehát, hogy sza
vazzunk. 

E l n ö k : T. ház! A házszabályok 95-dik sza
kasza azt mondja : „A kérdés feltevése iránt uj 
tanácskozást kezdhetni, mely felett a szavazás meg
kezdése előtt a ház határozni fog." Itt két indít
vány merült fel : egyik az , hogy a beadott indít
ványok felett szavazzunk; a másik az, hogy ne sza
vazzunk, hanem utasítsuk a tárgyat vissza az osztá
lyokhoz. Most mindenek előtt ez a kérdés eldön
tendő, és csak azután lehet az egyes módositványok 
fölött szavazni, vagy pedig a szavazást elhalasztani. 
Ennek következtében kérem azon t. képviselőket, 
kik akarják, hogy a 9-dik szakasz 3-dik bekez
dése előbb az osztályokhoz, (Felkiáltások: Nem az 
osztályokhoz, a központi bizottsághoz!) tehát a köa-
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ponti bizottsághoz utasittassék, méltóztassanak 
felállni. 

BÓniS S á m u e l : Ha a kérdés ugy tétetik föl, 
mint előbb föltétetett, t. i. hogy az osztályokhoz 
utasittassék : akkor igen is, szavazhatok reá ; ha
nem ha ugy, mint némelyek kívánják, hogy a 
központi bizottsághoz: akkor nem szavazhatok reá : 
mert a központi bízottságtól nem lehet vissza
menni, hanem előbb az ügy az osztályokhoz megy 
és ugy a központi bizottsághoz. 

E l n ö k : Kérem azon t. képviselőket, kik a 
9-dik szakasz 2-dik bekezdésének utolsó részét az 
osztályokhoz kívánják utasítani, méltóztassanak 
felállni. (Megtörténik.) A többség az osztályokhoz 
kívánja utasítani. 

T, ház! Minthogy az osztályok d. u. 6 órakor 
ülést tartanak , van szerencsém a jelen ülést befe
jezni, kérve a t. képviselőket, hogy holnap 10 óra
kor összejönni méltóztassanak. 

Az ülés végződik d. u. 1 % órakor. 

CCXLIY. ORSZÁGOS ÜLÉS 
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G a j z á g ó S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Bemntattatnak : kérvények; a pénzügyi bizoltság jelentése az egyenes adókra vonatkozó törvényjavaslatokról; 
Bobory Károly határozati javaslata a sónak külföldre szállitása iránt. A pénzügyi bizottság az eddigi adószedés meghosszabbítására, 
vonatkozó törvényjavaslat szerkesztésével bizatü meg. A sójövedéki törvényjavaslat részletes tárgyalása tovább foly s bevégződik. A 
dohányjövedéki törvényjavaslat átalános tárgyalása megkezdődik. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó-
zsefb.} Gorove István, Lónyay Menyhért. 

Az ülés kezdődik d. e. 10Xl
A órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Horváth Lajos jegyző ur fogja ve
zetni ; a szólani kívánókat pedig Csengery Imre 
és Mihályi Péter jegyző urak jegyzik. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a jun. 19-
én tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Nincs észrevétel a jegyzőkönyv el
len ? (Nincs /) A jegyzőkönyv hitelesittetik. 

Miután a jegyzőkönyv hitelesítve" van. kérem 
az osztályokat, hogy délután 6 órakor az osztá
lyokhoz utasított szakasz felett a tárgyalásokat meg
kezdeni szíveskedjenek. 

BÓniS S á m u e l : T. ház! Bátor vagyok kér
dezni, hogy a szakasz maga utassittatik-e az osz
tályokhoz, vagy pedig az indítványok is? Mert 
én ugyan indítványomhoz nem ragaszkodom, a 
mennyiben annak czélja az volt, hogy Máramaros-
ra is kiterjesztessék a lehető legolcsóbb kedvez
ményi ár. Ez különben is elérethetnék; hanem 
abban elvet látok: mert ha a szerkezet meg
bukik, s mielőtt szavazás történt reá, a tárgy visz-

szautasittatik az osztályokhoz a nélkül, hogy 
az indítvány is oda utasittatik, az által az egyes 
képviselők kezdeményezési joga sértetik. Az én 
véleményem az, hogy annak a sz akasznak a tett 
módositványokkal együtt kell az osztályokhoz 
utasíttatnia. (Helyeslés). 

S o m s s í c h P á l : Én azt gondolom,hogy mind
annyian ebben a véleményben vagyunk, és ugy 
is értettük az elnök kijelentését. 

E l n ö k : Zólyom sz. kir. város közönsége 
más 21 község nevében, az 1848. V. t. ez. módosí
tását s illetőleg Korpona helyett Zólyom választó 
kerületnek felállítását és székhelyül Zólyom váro
sának kitűzését kéri megállapittaíni. 

Zala megye tapolczai járásának összes lakos
sága az adóhivatalnak Sümegre elrendelt áttéte
lét meggátoltatni, s azt továbbra is a megye járá
sának székhelyén Tapolczán meghagyatni kéri. 

Somogy megyében kebelezett Szent-Benedek 
község elöljárói s lelkésze a Madarász József kép
viselő által ezen község nevében beadott folya
modás ellen tiltakozva, állítják, hogy azt egyetlen 
egy vagyonos és választóképes polgár sem irta 
alá, és képviselőjük Somssích Pál iránt bizalmat sza
vaznak. (Éljenzés.) 

Horvát József igazolt honvédfőhadnagy a 




