
7 0 GCXLIV. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Jnnina 20.1868.) 

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. 
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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 
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magyar hadseregnek 1849-ik évben kiszolgálta
tott élelmi czikkekért kiadott pénzét kárpótoltatni, 
az államjavakban gazdatisztképen alkalmaztatá
sát és végre addig a honvéd-alapból segélyezteté-
sét kéri eszközöltetni. 

Mindezen kérvények véleményes jelentéstétel 
végett a kérvényi bizottsághoz fognak áttétetni. 

A budapesti ügyvédi egylet, a magyar kir. 
pénzügyminisztériumnál a bélyeg és illetékek, va
lamint a jövedelmi adóra vonatkozó törvényjavas
lat iránt benyújtott észrevételeit figyelembe vé
tetni kéri. 

Brassó szabad kir. város közönsége az egye
nes adók iránti törvényjavaslatra vonatkozó észre
vételeit figyelembe vétetni kéri. 

E két kérvény a pénzügyi bizottsághoz fog 
áttétetni. 

A pénzügyi bizottság bemutatja az egyenes 
adókra és behajtásukra vonatkozó jelentését. 

Kerkapoly Károly előadó (olvassa a 
pénzügyi bizottság jelentését.) 

E l n ö k : E jelentés, mellékleteivel együtt, ki 
fog nyomatni1), a t. képviselő urak közt ki fog 
osztatni, s annak idejében a ház meg fogja határoz
ni, hogy az osztályok e feletti tárgyalásaikat mikor 
kezdjék meg. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Tisztelt ház ! Midőn ezelőtt több mint két hó
nappal az államköltségvetést s az ezzel kap
csolatban levő törvényjavaslatokat a t. háznak 
beterjeszteni szerencsém volt , a t. ház azon 
szempontból tekintette ezen tárgyat, hogy va
lószínűleg két hónap alatt ezeknek tárgyalása 
be lesz fejezhető, s ezen tekintetből az april 29-én 
kihirdetett indemnitás iránti törvényjavaslatban 
az indemnitást két hónappal méltóztattak ujab
ban meghosszabbítani: még \ edig folyó hó 
utolsó napjáig. Miután azonban ezen határidő né
hány nap múlva lejár : bátor vagyok a t. háznak 
becses figyelmét erre felkérni, s a dolog siettetése 
végett következő javaslatot tenni : méltóztassék 
jegyzőkönyvileg kimondani: „A ház a pénzügyi 
bizottságot megbízza, hogy folyó évi april 29-én 
kihirdetett törvényben az adók iránt adott felha
talmazás ujabb meghosszabbítása iránt törvényja
vaslatot szerkeszszen és azt folyó hó 22-én tartan
dó ülésben nyújtsa be." Azért vagyok bátor ezen 
módot ajánlani, mivel ez által a tárgyalások is meg 
volnának rövidítve : mert az előbbi határozatok ér
telmében a pénzügyi bizottsághoz utasítandó 
minden ilyen tárgy, s ha például ma adnám be 
az erre vonatkozó törvényjavaslatot, annak kinyo-
matása és napirendre tűzése minden esetre néhány 
napot venne el; az általam ajánlott mód szerint pe

dig korábban lesz alkalma a pénzügyi bizottság
nak javaslatát beterjeszteni. Bátor vagyok tehát 
az előadott indítványt a t. ház figyelmébe ajánlani. 
(Helyeslés.) 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (felolvassa a Lónyay 
Menyhért indítványát. Elfogadjuk!) 

E l n ö k : Ha a t. ház beleegyezik, ezt végzésül 
kimondom, és ez a jegyzőkönyvbe föl fog vé
tetni. 

MarkoS I s t v á n : Pozsony vármegye több 
községe tót ajkú lakói a még hátramaradt úrbéri 
kérdéseknek az 1848. törvények értelmében és 
szellemében hova hamarabb a közjóllétnek megfe
lelő megoldása iránt a képviselőházhoz beadandó 
folyamodásukat Böszörményi László képviselőtár
sam s elvbarátomnak küldték be a végből, hogy azt 
ajánlólag a t . háznak benyújtsa. Minthogy azonban 
Böszörményi képviselő úr betegsége miatt e tekin
tetben akadályozva van, felkérése folytán van sze
rencsém e folyamodványt a t. háznak azon kérés
sel benyújtani, hogy azt a kérvényi bizottsághoz 
elintézés végett áttétetni méltóztassék. 

E l n ö k : E kérvény a kérvényi bizottsághoz 
tétetik át. 

Madarász József: Négy külön kérvényben 
négy községnek magokat választók és lakosokként 
aláirt lakói június 1 3-ika óta újból megkértek,hogy 
ugyan azon tárgyban kérvényüket a t. háznak 
benyújtsam. Ezen községek nevei következők: 
Németi, Sályi, Polgárdi és sz. kir. Győr városa. 
Kérem a házat, méltóztassék ezeket a kérvényi bi
zottsághoz utasítani. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz tétetik át. 
B o b o r y K á r o l y : Ugyan azon értelemben, 

melyben nyilatkozott az előttem szóló Madarász 
József képviselőtársam, Czegléd városa közgyűlé
sének határozatából és abból kiindult aláírással 
2,386, többnyire választó polgár aláírásával van 
szerencsém a t. képviselőház elé hasonló kérvényt 
terjeszteni. 

E l n ö k : A kérvényi bizottságnak fog kiadatni. 
Bobory képviselő úr határozati javaslatot 

adott b e : fel fog olvastatni. 
Horváth LajOS j e g y z ő (olvassa Bobory Ká

roly határozati javaslatát a sónak külföldre szállítása 
ránt.) 

E l n ö k : Ezen határozati javaslat ki fog nyo
matni 1), a képviselők közt szét fog osztatni, s an
nak idejében felvételére határnap fog kitüzetni. 

Napirenden van a sójövedék iránt bemutatott 
törvényjavaslat 9. szakasza harmadik bekezdésének 
tárgyalása. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a 9-ik sza
kasz 3-ik bekezdését.) 

l) Láad az Irományok 251-dik számát, [ l) Lásd az Irományok 252-dik számát. 
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Kerkapoly Károly előadó: A központi 
bizottságnak nincs észrevétele. 

E l n ö k : Méltóztatnak e pontot elfogadni? 
(Elfogadjuk!) Ennél fogva a 9-ik szakasz 3-ik be
kezdése megmarad. 

Horváth LajOS j e g y z ő (olvassa a 9-ik szakasz 
vég bekezdését.) 

Kerkapo ly K á r o l y e l ő a d ó : A központi bi
zottságnak ezen bekezdésre azon észrevétele van. 
hogy miután a képviselőház nem határozhatná 
meg, hogy Wielicskán mennyi legyen a só ára, 
ha csak e tekintetben egyezmény nem köttetett 
volna az illető kormánynyal, kifejezésre kívántuk 
hozni azt, hogy e szó után : „Wielicskán" fölveen
dők lennének ezek: „a második szakaszban emii
tett egyezmény alapján". Továbbá a 2-dik sorban 
e szó helyett ; ^szántára" ez lenne Írandó : „saját 
szükségletére;" a többi változatlanul maradna. 

E l n ö k : A pénzügyminiszter úr erre nézve 
módositványt adott b e : lesz szerencsém azt felol
vastatni. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a pénzügy
miniszter módositványát, mely szerint a 9-ik szakasz 
utolsó kikezdene helyébe volna teendő : „Árva, Liptó 
és Turócz megyék mindegyikében felállítandó raktá
raknál a zöld- és spizasó 5 frt 40 kr.u) 

MadoCSányi P á l : A mint szerencsém volt 
a minap is említeni, köszönettel fogadom a pénz
ügyminiszter urnák az iránti nyilatkozatát, hogy 
az illető vidékeken sólerakó helyek fognak felállít
tatni, mert a sólerakó helyek felállítása által eleje 
lesz véve a visszaéléseknek, melyek a só eladásánál 
követtettek el ; hanem mégis azon részben nem le
het megnyugtatásomat kijelentenem, hogy a mi
niszteri előterjesztésben, a spiza- és a kősó közti 
különbség nincs megemlítve, holott a zöldsó és a 
spizasó közt a becsre és az értékre nézve annyi 
a különbség, hogy most is leginkább az által ká
rosodik meg a köznép, hogy midőn zöldsót kivan 
az illető eladóknál, spizasót kap. Méltóztassa
nak tekintetbe venni, hogy épen azon vidéket a 
legszegényebb nép lakja, és hogy épen az ottani 
szegény népnek legtöbb szüksége van a sóra. 
Mert mi főeledele azon népnek ? A kolompár. Zsira
déka nem levén, ehhez sok só szükséges. A ká
poszta, melynél szintén fődolog a só. Úgyszintén 
a marhanevelésnél is. Mert juhokat kell tartani és 
a túró sok sót követel, Üszre nem levén neki ele
gendő takarmánya, hogy juhait eltartsa, azokat 
meg kell ölnie és be kell sóznia: ehhez ismét sok 
só kell. Ha valami vidék terhelve van a sóra 
nézve, akkor ez a felvidék, a mint ez statistikai 
adatokból kitűnik. 

Szepesy Mihály munkája szerint egy sze
mélyre 1 6 ' 4 font sófogyasztás esik. Méltóz
tassanak felvenni, hogy a felvidéken most két

féle só van : az úgynevezett limitosó , és az; 
úgynevezett kereskedelmi, comerz-só. Limitosó jön 
egy személyre 18 font, az egésznek fogyasz
tása tesz 13,000 mázsát; azon kivül kereskedelmi 
só a múlt években elfogyott 8—9 ezer mázsa: és 
így Liptóban, Árvában és Turóczban nem 18 
font, hanem 27 fontnál is több esik egy főre. Át
lagos számítás szerint egy-egy személy 1 frt 1() 
Va krral járul a sójövedelemhez. Már ha méltóz
tatnak felvenni mi huszonkét ezer mázsa só ára, 
akkor világosan kitűnik, hogy egy személyre nem 
1 frt 10 Va kr, hanem sokkal több, 1 frt 50 kr. esik, 
és igy a mostani rendszer szerint kétszeresen van 
károsítva a nép. 

Régi időkben, a midőn még utalva voltunk 
a lengyel államra , a lengyel állam barát
sága és a kedvező szomszédi viszonyok tűr
hetővé tették az állapotot. Akkor még Porosz- és 
Oroszország Wielicskából nem vitték ki a legjobb 
sót potom áron. Sőt még Mária Terézia idejében 
is egész 1848-ig szintén figyelembe vették azt, 
hogy kisebb áron kell a sót adni ; de ez nem volt 
kedvezmény, mert a galicziai só roszabb,mintamá-
ramarosi só, s csak Schmerling és Bach alatt jöttek 
azon ideára, hogy fejenkint kivetették az illetményt 
és a többit roppant áron kellett fizetni, holott most a 
kereskedelmi zöldsó 8 frt. és a spizasó 7 frt. 83 
krért a vállalkozók lerakó helyein adatik el. 

Részemről azonban korán sincs szándékom
ban, hogy priveligiált állapotot idézzek elő, ha
nem a sóárakat ugy kívánnám megállapittatni, 
hogy ez által a csempészetnek ut ne nyiljék, se a 
közigazgatásra hátrány ne származzék. Ez távol 
van tőlem.Meg vagyok győződve, hogy azon kis ha
szon fel nem éri azon költségeket, melyeket a csem
pészet okoz ; sőt ha oly állapotban volnánk, hogy 
nem lehetne igazságot szolgáltatni neküuk, csak 
az által, hogy a csempészetnek tág kapu nyittas-
sék, akkor arra kérném a t házat, hogy adna min
den személynek egy bizonyos számú fontot aján
dékba, a többit pedig vegye egyformán mert igy 
a csempészkedési költségek, melyek inproducti-
vak, nem mennének füstbe; hanem csak azt kívá
nom, hogy azon vidék állapota tűrhetővé tétessék, 

Magyrországon fenálló sóárakhoz képest 
adassék a galicziai só, azaz legyen csekélyebb, 
mert a galicziai só sokkal kevesebbet ér, mint a 
mármarosi. Ha a zöld sóra indítványomban ki sem 
terjeszkedem és e részben el is fogadnám a mi
niszter úr indítványát, legalább a spizasó, mely 
sokkal roszabb és csekélyebb értékű, ugy szállíttas
sák le, hogy ez által a csempészkedés is meg legyen 
akadályoztatva, de azon vidék se szenvedjen sérel
met, avagy pedig — a mi meggyőződésem szerint 
sokkal czélszerubb s mi által a három megye 
lakosságának érdekei sikeresebben meg lennének 
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óva — a spizasó egészen kiküszőböltessék, s az 
ottani vidék kirekesztőleg csak a jobb minőségű 
zöldsóval láttassék el, mely a tisztelt pénzügy
miniszter úr részéről javallott 5 frt 40 krral a 
kincstári lerakó helyeken áruitatnék. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
T. ház! Midőn ezen módositványt beadtam, azon 
nézetből indultam ki, hogy ez által eleget teszek 
azon kívánalmaknak, melyek Árva, Turócz és 
Liptó megyék részéről előttem is nyilváníttattak. 
Ezen kívánalmaknak, ugy hiszem, elég van téve 
az által, hogy a só beszerzése végett nem szüksé
ges Wielicskára menni, hanem az azon megyék
ben felállítandó raktárakban kapható lesz azon 
árszabás szerint, mely a javaslatban foglaltatik. 

Bátor vagyok megkérni a t. képviselő házat: 
méltóztassanak a javaslatba hozott árnak megtar
tását elhatározni, miután ezen ár megegyezik az 
egyesség szerinti árakkal. 

Azonban miután a t. képviselő úr azt méltóz
tatott mondani, hogy a spiza sóroszabb minőségű 
lévén, annak árulása a vidékre nézve nem kivá-
natos, ennélfogva magam részerői is rá állok arra. 
hogy ilyen só Wielicskáról többé ne hozassék ezen 
három megyei raktárakba. Tehát hogy ezen kívá
natnak eleget tegyünk, legegyszerűbb lesz, ha a 
szerkezetből a „spiza só" kihagyatik. (Helyeslés.) 

MadOCSányi P á l : Miután én Turócz és Árva 
megyék képviselőjével e részben módositványt 
adtam be ; azonban pénzügyminiszter urnakje-
len kijelentésével megelégedve és általa meg va
gyunk nyugtatva: módositványunkat visszavesszük. 

StefanideSZ H e n r i k : Részemről szintén 
visszaveszem a módositványt. 

V i to lay József: Bátor vagyok hivatkozni a 
t. miniszter úr nyilatkozatára, és felkérnem, mél
tóztassék ezen kedvezményben a trencsénmegyei 
sóraktárakat is, melyek Wielicskából fedezik só-
szükségleteiket, részesittetni, az az hogy hozzánk 
az úgynevezett spizasó ne szállittassék : akkor mi 
is megelégszünk a miniszteri módositványnyal. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter. 
Atalában felállított elv az, hogy a sóaknai árakhoz 
hozzászárnitva a szállítási árakat , máramarosi só 
mindazon vidékeken kapható legyen, melyek ezt 
kívánni fogják. A hol tehát ez kívántatik, sóraktá-
rak fognak felállíttatni, annyival inkább, mivel el
készülvén a kassa-oderbergi vasút és ez összeköt
tetésben levén Máramarossal, a kívánság könnyen 
teljesíthető. 

KvaSSay Lász ló : Azt kívánnám, ha a zsol
nai raktárakra nézve azon rendelkezést méltóztat
nék tenni, hogy ott spizasó ne árult assék. A t. 
miniszter úr máramarosi sóról szólott, melynek 
fuvarbére hozzánk mázsánkint 2 írtnál többe ke
rülne, s így a nép nem juthatna hozzá. 

HÉPV. H. KAPLÓ. ]86a/6. vm. 

Kerkapoly Károly eladó : T. ház! Én azt 
hiszem, hogy midőn a t. pénzügyminiszter úr 
Árva, Liptó, Turócz megyék lakosait illetőleg 
megígérte, hogy Wielicskáról spizasót az or
szágba szállittatni nem fog, akkor ezen igéretét 
kiterjeszttette mindazon raktárakra nézve, melyek
ben wielicskai só egyátalában árultatik; s ebben a 
t. képviselő urak megnyughatnak. {Helyeslés). 

Z m e s k a l Mór : Bátor vagyok felkérni a 
minisztériumot — mert tisztába akarok jönni ma
gammal, s nem tudom, jól fogtam-e fel a határozatot 
— Árva, Turócz, Liptóra nézve. Én ugy fogtam 
fel, hogy azokban a megyékben a só ára 5 frt 40 
krban állapittatik meg, de csak a zöldsóé! (Ugy 
van! Természetesen!) 

Elnök : Miután Madocsányi képviselő úr 
módositványát visszavette, azt hiszem, annak fel
olvasása fölöslegessé vált. (Helyeslés.) A ház egy
hangúlag elfogadván a pénzügyminiszter által 

| beadott második módositványt, azt hiszem, nincs 
szükség arra, hogy a központi bizottság szö
vegezésére történjék a szavazás, hanem határo
zatképen ki lehet mondani; mielőtt azonban ki
mondanám, szükséges, hogy feloívastassék. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a pénz-
j ügy miniszter módositványát). 
j E l n ö k : Elfogadja-e t. ház? (Elfogadjak!') 

Ennélfogva a 9-ik szakasz 4-ik kikezdése a pénz
ügyminiszter úr által beadott szövegezés szerint 
fogadtatott el. 

Következik a 10-ik szakasz. 
Horváth Lajos jegyző (olvassa a 10-ik 

szakaszt.) 
Kerkapoly Károly előadó : A központi 

bizottságnak a 10-ik szakaszra nincs észrevétele. 
(Felkiáltások : Maradjon!) 

Elnök : Ennélfogva következik a 11-ik 
szakasz. 

Horváth Lajos jegyző (olvas sa a 11-ik 
i szakaszt. Felkiáltások: Marad! Marad!) 

Kerkapoly Károly előadó : A központi 
I bizottság e szakasz 2-ik sorában e két szót : „mi-
| vei, ennek" mint feleslegest kihagyatni kívánja. 
! (Helyeslés.) 
j ' Halász Boldizsár : T. ház! Miután azon 
! meghatározásból, hogy a só ára legalább 25 frtra 
I terjed ki, azt is lehet következtettni, hogy a ki 
i 25 fontnál kevesebb sót vesz, azt magasabb áron 

fizeti; s nem gondolnám, hogy a minisztériumnak 
és a központi bizottságnak az lett volna a szán-

: deka, hogy a legszegényebb néposztály, melynek 
) nincs módjában egyszerre 25 font sót venni, a sót 
! magasabb áron fizesse, pedig ama kifejezés ezt is 
| tehetné : a 11-ik szakaszt igy kívánom módosít -
i tatni : „25 fontnál kisebb mennyiségben só az 
I államraktárakban nem adatik el :" mert ekkor 

10 
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ezen értelmezhetés tökéletesen megszűnik .Különben 1 
is én azt gondolom, hogy senkinek sincs czéljában 
azon elvet megállapítani, hogy a kik csak kisebb 
mennyiségben vásárolhatnak. azok magasabb 
áron vegyék a z6t. (Közbeszólások : Maradjon !) 

E l i lök t Elfogadja a t. ház a 11-ik szakaszt 
a központi bizottság által tett módosítással ? (Elfo
gadjuk!) Ennélfogva a 11-ik szakasz a központi 
bizottság által tett észrevétellel elfogadtatik. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a 12-ik 
szakaszt.) 

HaláSZ Bold izsár : T. ház! Én ugy vagyok 
értesülve, hogy ily marhasó-készlet körülbelül 
még 200,000 mázsányi van. Már most én részem
ről nem tudok megnyugodni abban, hogy e kész
let megsemmisíttessék, vagy nem tudom mi tör
ténjék vele. Ha valakinek van szándéka, abból 
miért ne vásárolhasson, ne vehessen ? Méltóztassa
nak megengedni, valóban a provisorium alatt sok
szor botrányos dolgok történtek: midőn például 
néhány dohánytermelő holmi sarju-dohányt vitt 
eladni, azt mondották reá, hogy ez nem kell, ezt 
nem veszszük meg; és mit tettek vele ? A Tiszába 
sülyesztették. Tehát kérem, ha már készen áll 
azon 200,000 mázsa, legalább engedtessék meg, 
hogy eladathassák. Ennélfogva én ezen 12-ik pon
tot igy kívánnám módositani: „A különösen készí
tett marhasótermelés a fenálló mérsékelt áron 
árultassék, és mihelyt a meglevő készlet eladatik, 
az árulás azonnal megszűnik." Ezt ajánlom a t. 
ház figyelmébe; mert az valósággal különösen 
tűnnék föl, hogy van marhasó, de azt nem szabad 
árulni csak azért, mert a pénzügyminiszter úr 
netalán néhány forinttal többet vél bevehetni ak
kor a kősóból. (Maradjon!) 

Elnök : Elfogadja a t. ház a 12-ik szakaszt? 
{Elfogadjuk! Közbeszólás a szélső bal oldalról : Hát 
a Halász rnódositványával mi történik f) Bocsánatot 
kérek, én kötelességemből kifolyóiaga szerkezetre 
tettem fel a kérdést, s miután a t. képviselő úr 
írásbeli módositványt nem adott be, következőleg 
az 6' módositványa fölött nem is történhetett sza
vazás. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a 13-ik 
szakaszt.) 

Kerkapoly Károly előadó : A központi 
bizottság ezen egész szakaszt átalakitatni kívánja 
e következő szerkezettel : „A pénzügyminiszter 
felhatalmaztatik, hogy a sójövedékre vonatkozó 
eddigi szabályokat és rendeleteket, különösen azo
kat is, mekyek a sónak trágyázási és technikai 
czélokra eladását szabályozzák, amennyiben jelen 
törvény által változás alá nem esnek, továbbra is 
érvényben tarthassa. * 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a központi bizott
ság eme szövegezését? (Elfogadjuk!) 

P a p p P á l : A sójövedékre vonatkozó minisz
teri törvényjavaslat, valamint a központi bizottság 
munkálatának részletes tárgyalásánál mutatkozott 
a t. háznak azon pontokba bele nem egyezése s 
helytelenitése. Ezen 13-ik pont az, mely magában 
a legtöbb nehézségeket foglalja, annyival inkább, 
miután nem tudjuk, hogy mit szavazunk meg 
benne. A központi bizottságnak észrevétele csupán 
csak egy pár igének vagy szónak hajlításában kü
lönbözik ; egyéb észrevételt a központi bizottság e 
pontra nézve nem tesz. Én pedig szükségesnek ta
lálnám, ha valamennyi pontja e javaslatnak, vagy 
bizottsági munkálatnak visszaküldhető volna az osz
tályokhoz ujabb tárgyalás és bővebb tárgyilagos 
felvilágosítás végett. Ézt ajánlanám a t. ház figyel
mébe, és kérem az osztályokhoz visszaküldeni 
hogy az tárgyilagos, terjedelmes véleményét elő-
terjeszsze. (Maradjon!) 

Elnök: Elfogadja a t. ház a 13-ik szakaszt 
a központi bizottság által tett észrevétellel ? (El
fogadjuk!) 

Csanády Sándor: Nem fogadjuk el! 
E l n ö k : Ennélfogva kérem azokat, a kik el

fogadják, méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) 
A többség a 13-dik szakaszt a központi bizottság 
észrevételével elfogadta. 

S i m a y G e r g e l y : T. ház! A törvények alko
tása körül, azt hiszem, egyik mellőzhetlen tekintet
nek kell lenni annak is, hogy az alkotandó törvény
ben azon tárgy, melyről intézkedés tétetik, a lehe
tőségig egész kiterjedésében ki legyen fejtve s ne 
hagyjon főn semmi kételyt egyes ágaira nézve. 
A jelen törvényjavaslatnál én ezen mellőzhetlen te
kintetet némileg figyelmen kivül hagyatva, mel
lőzve látom, és pedig azért, mert benne egyetlen 
szóval sem tétetik említés a sós kutakról, melyek 
minden esetre a sónak tárgyát képezik, és arról 
említést tenni nézetem szerint mind az orszáf la-
kosságának megnyugtatása, mind magának a kor
mánynak is érdekében áll annyival is inkább, 
hogy későbben az e tekintetben történhető tévma-
gyarázatok elkerültessenek. 

Ellenvetheti talán valaki, hogy itt a sójöve-
dékrőlvanszó.a sós kutak pedig nem képezik a só-
jövedék tárgyát. Legyen szabad, t. ház, e részben 
utalnom az erdélyi 1848 : XI . t, cz.-re, mely habár 
hasonlólag a só árára vonatkozik, még sem tar
totta feleslegesnek a sós kutakról is említést tenni, 
és illetőleg azoknak szabad használatát a hazai 
törvények értelmében fentartani. 

D e , t. képviselőház, még egy más körül
mény is van, a mely engem arra indít, hogy a sós 
kutakra vonatkozólag ezen törvényben praecis. ha
tározott intézkedést kívánok tétetni. Ezen körül
mény a következő: vannak, t. ház, Erdélyben és 
talán Magyarországon is oly helységek. melyek-
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nek határán 1848-ban nyitva állottak, és az illető la
kosság szabadon élvezte a sós kutakat. Későbben 
az absolut kormány beálltával hatalomténynyel 
betömetni rendeltettek, s igy az ország lakosai 
azon helységekben a törvény által biztosított jo
gaik élvezetétől megfosztattak. Gondoskodnunk 
kell tehát, t. képviselőház, hogy azon jogfosztott 
országlakók jogaik élvezetébe visszahelyeztesse
nek, illetőleg a törvénynek ez irányban is érvénye 
helyre állíttassák. 

Ezen indokból bátor vagyok külön szakaszt 
indítványozni, mely a 13-dik szakasz után állana, 
s azt a t. elnökség kezébe letéve, ajánlom a t. kép
viselőház pártfogásába. 

Horváth Lajos jegyyzö (olvassa Simay 
Gergely indítványát', miszerint a 13-ik szakasz után 
a következő uj szakasz volna teendő: „Mindazon sós 
kutak, melyek 1848-ban az egyes kétségekben az illető 
lakosság számára nyitva állottak, a szokott felügyeleti 
rendszabályok mellett jövőben is szabadon lesznek hasz
nálhatók.1') 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
T. ház! A 13-ik szakasznak elfogadása által, ugy 
hiszem, ezen kérdés elvan döntve. A 13-ik szakasz 
azon felhatalmazást adja a pénzügyminisztéri
umnak , hogy az eddig fenálló szabályokat és 
gyakorlatot tartsa fen. S ezen gyakorlat szerint 
épen Erdélyre nézve áll a szabály, hogy mindé- | 
nütt, a hol sós kutak vannak, szabályszerű ellenőrzés 
mellett bizonyos napokon a község lakossága hasz
nálhatja azokat. Ennélfogva megszorítás nem szán
dékoltatik : mert ezen használat jövőre is megma
rad. Egyébiránt az indítványt olyan átalánosság-
ban, mint a képviselő úr indítványát formulázta, 
nemistarthatom elfogadhatónak, mert megtörténhe
tik , hogy egy községben két , három sós kut is 
van, holott a község használatára egy is elegendő. 
Nem tartanám tehát ezélszerünek törvény által 
kimondani, hogy minden kutat ki kell nyittatni. 
Különben biztosithatom a t. képviselő urat, hogy 
a pénzügyminisztérium által mindenütt, a hol 
ilyen sós kutak vannak, s a hol az illető lakosok 
azokat eddig élvezték, jövőre is azok élvezetében 
meg fognak hagyatni. (Helyeslés.) 

S i m a y G e r g e l y : A t. pénzügyminiszter úr 
válasza egy tekintetben igen megnyugtató; de az 
én indítványom kiterjed az 1848-ban nyitva állott 
s azután az absolut kormány által betömött sós 
kutakra. (Maradjon! Zaj.) 

E l n ö k : A t. ház a 13-dik szakasz eldöntésé
vel az uj indítvány sorsa felett is döntvén, e sze
rint átmehetünk a 14-dik szakaszra. (Helyeslés.) 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a 14-dik 
szakaszt.) 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház a 14-dik sza- I 

kaszt? (Elfogadjuk!) Ennélfogva a 14 dik szakasz 
elfogadtatik. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
A jelen törvény hatályba léptére július 1-ső napja 
levén kitűzve, ez feltételezi, hogy a még függő
ben levő 9-dik szakasz is legrövidebb idő alatt 
eldöntessék, hogy a törvényjavaslatot a mélt. 
főrendek mielőbb tárgyalhassák, különben a tör
vény hatályba léptének határidejét továbbra kel
lene tenni. Ennélfogva bátorkodom ezen észre
vételemet a t. ház figyelmébe ajánlani. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a 15-dik 
szakaszt.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ? 
Berzenczey Lász ló : Pár szóval bátor va

gyok felemlíteni, hogy e törvényezikkben nem 
látok apró sóról említést, pedig az 1848-diki ko
lozsvári országgyűlésen előfordult, hogy ne dob
ják a vizbe, mert attól a halak megdöglenek, és 
igy nem csak a sót monopolizálják, hanem a ha
lászatot is. Szeretném tehát tudni, vajon jövőre is 
a vizbe fogják-e dobni ? Semmi esetre sem ártott 
volna erről a halászat érdekében a törvényezikk
ben szólani. 

E l n ö k : A törvényjavaslat átalánosságban 
és részletekben, kivéve a 9-dik szakasznak az 
osztályokhoz utasított részét, elfogadtatott; mint
hogy azonban egy része még el nem fogadtatott, 
nem lehet már most meghatározni a napot, me
lyen a végleges szavazás történendő. 

Most, a t. ház engedelmével, a dohányjöve
dék iránti törvényjavaslat fog tárgyalás alá vé
tetni. 

Tisza K á l m á n : T. ház! Mielőtt a dohány
jövedéki törvényjavaslatra átmennénk, figyelembe 
veendőnek tartom azt. mit a t. pénzügyminiszter 
úr mondott, hogy t. i. ha azt akarjuk, hogy a 
törvény július 1-ső napján életbe lépjen, szük
séges, hogy a még függőben lévő 9-dik szakasz 
mielőbb eldöntessék: azért kérném a t. elnöksé
get, méltóztassék az osztályokat mindjárt utasí
tani, hogy mi elébb, talán még ma jőjenek össze 
e szakasz tárgyalása végett. 

E l n ö k : Mindjárt az ülés elején a jegyző
könyv hitelesítése után kötelességemnek tartottam 
épen ezen okból az osztályokat ezen szakasz tár
gyalása végett délutáni 6 órára meghivni. 

Tisza K á l m á n : Bocsánatot kérek; de az 
elnök előadása közben is folyvást oly nagy a 
zaj, hogy szavait megérteni nem lehet. (Igaz!) 

Elnök: Következik a dohányjövedék iránti 
törvényjavaslat átalános tárgyalása. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a 243. sz. 
iromány 11-dik mellékletét, a 244. sz. irománynak 
a dohányjövedéki törvényjavaslatra vonatkozó részét, 
végre a 24ó. sz. irományt.) 
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Zsedényi E d e : Midőn a 7-dik osztály 
hazánk nemzetgazdasági és erkölcsi érdekeinek 
tekintetéből a dohányegyedáruságnak megszünte
tését inditványozá, egyszersmind elfogadá azon 
tétel jogosultságát is, mely szerint ezen megszün
tetés által az állam jövedelmének veszteséget szen
vedni nem szabad. 

A dohányegyedáruság káros hatásait az or
szágos magyar gazdasági egyesület 1860-tól 
fogva több izben adván elő. szabad legyen azok 
sorából különösen egyre figyelmeztetnem a tisztelt 
házat. A dohány egyedáruság behozatala eleinte 
annyira csökkenté a dohánytermelést, hogy 1851-
ben csak 31,136 hold, de hét év múlva, 1858-ban 
már 133 600 hold volt dohánymivelés alatt, mi
nek folytán annyira növekedett a termelés, hogy 
az adott engedményeket visszavonni, a mivelendő 
holdak számát 68,000-re és igy a termelést felére 
le kellett szállítani. Ez eset kétségtelenül bebi-
zonyitá — ezt mondja a gazdasági egyesület — 
miként az egyedáruság, habár egy határozott 
csekélyebb terjedelmű mivelést idézhet is elő; de 
azt, hogy ez a maga természetes, t. i. azon fokára 
emelkedjék, melyen magát méltányos haszonnal 
fen is tarthassa . nem eredményezheti soha, sőt 
ellenkezőleg vagy elnyomja, mert lebilincseli a 
szabad fejlődést, vagy oly fokra csigázza fel azt mes
terségesen , melyen azután vagy épen nem, vagy 
csak más érdekeknek elnyomásával tarthatja fen 
magát, és mellőzve lévén a szabad verseny, a ter
melés tökéletesbülésére törekvő ösztön is elma
rad. (Helyeslés balról.) 

Az országos gazdasági egyesületnek ezen né
zeteit pártolták az ipar- és kereskedelmi kamarák 
és az engedélyezett termelőkön kívül az ország 
többi lakosai, mert azokat a legújabb tapasztalás 
is igazolá. Ugyanis a dohányegyedáruság mind
járt első tiz éve tönkre tévé a magyar dohány kivi
telét. Ez előtt az évi középtermés 700 — 800 ezermá
zsa közt ingadozott, Ausztriába ment 320,000, ben 
elfogyasztatott 200 ezer, a többi külföldre vitetett. 
Azonban Olasz- és Francziaországokban, hova — 
az egyedáruság behozatala előtt — Sina, Vodianer 
és Ulmarm nagykereskedőházak, a kormánynyal 
kötött szerződések folytán , évenkint 200,000 má
zsa dohányt szállítottak, a magyar dohány keleté 
megszűnt, mert az egyedáruság uralma alatt a 
dohány minőségére semmi figyelem nem fordíttat
ván; a közönséges dohány külföldi vevőt sem ta
lált. Tehát nem a termelés bőség-e miatt kellett 
azt 70,000 holdra szorítani hanem mivel a 
magyar dohány elébbi külföldi piaczát elveszíté. 
Ezelőtt a külföldi vevő a dohány minősége sze
rint emelé az árt s a termelőt ez által ösztönözte 
a finomabb dohány termesztésére; most válogatott 
kerti levelekért adnak ugyan mázsánkint ]22 fo

rintot, miután azonban ezek osztályába csak szép, 
jó, egyenlő színű, teljesen érett, sérületlen, igen 
tartalomdus, egyenlő alakú, legfinomabb anya
levelek soroztainak, ezen nyolcz együttes tulaj
donságnak megitélése pedig nagy nehézségekkel 
jár, azokat nem, vagy ritkán termelik, és az 
átalános termelés 3 — 4, legfölebb 7 forintos do
hányra terjed, mely külföldi vevőre nem számit
hat, holott a német szövetségi dohányültetők 
egyedáruság nélkül az amerikai dohánynyal mégis 
versenyezhetnek. 

Ezt nem tagadjuk — ugy válaszolnak a mo
nopólium védői — de fő kérdés: mikép lehet an
nak jelen jövedelmét pótolni ? mily alakban tör
ténjék a kárpótlás tényleges keresztülvitele'? me
lyik azon megadóztatási mód, mely pénzügyileg 
legjövedelmezőbb és nemzetgazdaságilag legke-
vésbbé terhes ? 

Igen is. ez a fő kérdés; de annak megoldása 
előtt feleljenek tisztán azon kérdésre, vajon lehet
ségesnek tartják-e hazánkban az egyedáruság szi
gorú keresztülvitelét"? mert az eddigi eredmények 
nem arra mutatnak. Ugyanis áttekintettem az 
osztrák kincstári előirányzatokat 1861-től fogva, 
s azt tajmsztaltani, hogy a belfogyasztás azóta 
mindig ugyanaz maradt a magyar korona orszá
gaiban — 192 és 194.000 mázsa közt — a nettó 
jövedelem sem változott. 1861-ben a bruttó jöve
delem volt 13,600,000 frt. a kezelési költség 
1400,000 frt. maradt 12,200.000 ; abból levonván a 
gyártási és megszerzési kiadást, mely némelykor 
!/5 százalék, marad nettó 9,000,000 frt: ez nem igen 
változott 1867-ig, és ezen múlt évben leszállt ki-
lencz millió forinton alul; az egész monarchiára 
nézve pedig a tiszta jövedelem előirányozva volt 
26 millió forinttal, 51 millió bruttó jövedelem 
után. Francziaországban ugyanazon idő alatt 
143 millió franktól 188 millióig növekedett a tiszta 
jövedelem, és igy 6 év alatt 45 millióval. Nem 
mutat-e ezen megakadás minálunk arra, hogy 
hazánkban a dohányegyedáruságnak nincs jövője, 

} és hogy az annak fentartásáért hozott áldozatok
nak nem felel meg aránylag a jövedelem? Igy a 
Muraköz vidékén, melynek földein a dohány igen 
bőven termett, a csempészkedés annyira növeke
dett, hogy a dohánymivelést egy időre el kellett 
tiltani; nem rég megint — mint hallom — 21 
helységben megengedtetvén, a pénzügyi közegek 
által remélhetőleg megbecsült tavalyi termés
nek csak is fele szolgáltatott be, a másik fele al
kalmasint Stiriába csempésztetett. Angliában, 
melynek területén sehol dohányt termelni nem 
szabad, melynek határit a tenger őrzi, a csempész
kedés már most évenkint busz millió forinttal 

j rövidíti meg az államnak, különben 63 millió fo
rintra rugó dohányegyedárusági jövedelmét, s 
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ottan a esempészkedés csak is a partlakosokra 
szorítkozik, mert ben az országban az egyszer be
hozott dohány eladása szabad. Hazánk maga 
termeli a dohányt, itten az egyedáruság fentartása 
egy részről örökös kémkedéseket, kutatásokat, 
csatározásokat feltételez, más részről csalást, lo
pást, csenipészkedést szül: azért merem állítani, 
hogy főleg a dohány egyedáruság behozatala óta 
merült fel népünknél a pénzügyőrök iránti ellen
szenv. (Ugy van!) Hasonló helyzetben volt az 
angol törvényhozás 1825-ben, midőn a sóadót, 
bár 14 millió forintot jövedelmezett, népszerűtlen
sége miatt eltörülni kénytelen volt, mert jövedelmé
ben az állam már is a dugárusokkal mintegy 
osztozkodott. Lehetséges-e, hogy a közvélemény 
istápolásán alapuló magyar törvényhozás az adóz
tatásnak jelen nemét fentarthassa ? 

Erezte ezt maga a pénzügyminiszter úr, mi
dőn am. é.decz. 19-kén tartott országos ülésben, a 
tisztelt ház átalános élénk tetszésétől kisérve, szó
ról szóra ezt monda : „Vannak több módok, melyek 
szerint gondoskodni lehet arról, hogy az állam
nak a kivánt jövedelme is befolyjon és minda
mellett a dohányegyedáruság megszüntethető le
gyen ;" a 7-dik osztály pedig egy fél év lefo
lyása után azt kivánja, hogy előkészületek tétes
senek, miszerint az egyedáruság jövedelmei a 
kincstár hátránya nélkül más utón pótoltassanak. 
A miniszter úr azt igérte decz. 19-én. hogy 
egy évig a kérdést tanulmányozván, azután javas
latát be fogja nyújtani; a 7. osztály még egy 
évvel toldja meg a tanulmányozási időt, és hogy az 
alatt épen azon kérdés megoldathassák, mily alak
ban történjék a kárpótlás tényleges keresztül vi
tele, már is az egyedáruság megszüntethetését 
kimondani kivánja: először azért, mert nem tartja 
lehetségesnek az egyedáruság consequens keresz
tülvitelét ; másodszor azért is, mert azóta oly té
nyek merültek fel, melyek oda mutatnak, hogy 
a birodalmi tanácsban képviselt országokban is 
dohányt akarnak termelni, mely esetben épen az 
egyedáruság dohánytermelésünket tökéletesen 
tönkre tenné. (Helyeslés balról.) 

A megadóztatási módnak alaki megváltozta
tása iránt idő közben több javaslatok tétettek : igy 
a dohánygyártás és kereskedés megadóztatásával 
össze kívánták kötni a fogyasztók megadóztatását; 
mások a dohányfogyasztási egyenes adót a behoza
tal könnyítése által jelentékenyen növelhető vám
bevétellel együtt az eddigi jövedelem pótlására ele
gendőnek találják ; voltak, kik szerint a dohány
termelők , ha megszabadíttatnak azon zsibbasz
tó akadályoktól, melyek ezen jövedelmi forrást 
majdnem végkép kiapasztották , örömest fognak 
vállalkozni arra, hogy az államnak előlegezzék 
jövedelmi adó alakjában azon illetéket, melyet Ők 

később a fogyasztókon meg fognak venni; az or
szágos gazdasági egyesület, midőn a külkereskedés-
nek szabadabb mozoghatását 1866-ban sürgette, ja
vaslatba hozott egy kereskedelmi társulatot, mely a 
dohány kivitelével különösen foglalkozzék. A 7-ik 
osztály ezen, a hirlapokban is tárgyalt dohánymeg-
adóztatási módok iránt addig nyilatkozni nem akar, 
míg a pénzügyminisztérium ide vonatkozó javas
latát a ház elé nem terjesztendi; s hogy ez egy con-
cret javaslattal felelhessen meg a közvárakozásnak, 
hogy ne legyen többé kénytelen megküzdeni sa
ját hivatalos közegeinek elfogultságával, szüksé
gesnek tartja, miszerint a nemzet azon kivánata, 
hogy a dohányegyedáruság megszüntessék, hatá
rozott kifejezést nyerjen. Azért ajánlom a 7-ik 
osztály által javasolt határozat elfogadását. (He
lyeslés.) 

Tisza K á l m á n : T. ház ! Az átalános vita 
alkalmával, mely a dohányjövedék, helyesebben 
szólva a dohányegyedáruságról szóló törvény fö
lött foly, magáról a törvényjavaslatról nem szán
dékom szólni, mert midőn valamennyi előttünk 
fekvő törvényjavaslat az átalános vita tárgyát ké
pezte, valamennyire nézve megmondottam, hogy 
a fenforgó kényszerűség miatt azokat a részletes 
vita alapjául elfogadni kész vagyok. Csak annyit 
jegyzek meg tehát e törvényjavaslatra vonatko
zólag, hogy én a törvényjavaslat elfogadása felté
teléül kötöm ki mintegy, vagy legalább csak azon 
esetben tartom teljesen indokolhatónak annak el
fogadását, ha egy oly határozati javaslat, mint a 
minőt a 7-ik osztály külön véleménye tartalmaz, 
a t. ház által elfogadtatik. Szólani kívánok te
hát a dologhoz főleg ezen szempontból. 

Mindenesetre fontos és kényes a tárgy, 
melyről most szólanunk kell: fontos és kényes, 
mert a dohányegyedáruságnak megszüntetése és 
pedig minél előbb való megszüntetése, azt hi
szem részemről , mind nemzetgazdasági . mind 
a nemzet közerkölcsisége tekintetéből okvetle
nül szükséges. De mindamellett azt rögtön, 
mint az ember óhajtaná, megszüntetni ismét 
nem lehet. Nem lehet megszönxetni rögtön, mert 
az egyedáruság jövedelmei az állam jövedel
meinek tetemes részét teszik, a melyet az államnak 
nélkülözni nem lehet, mert nem akarhatja, azt gon
dolom, egyikünk sem. sem azt, hogy az állam pénz
ügyei a legnagyobb zavarba hozassanak, sem azt, 
hogy az államadósság szaporítása utján a jövőnek 
rovására igyekezzünk szabadulni ezen tehertől még 
ez évben,sem pedig azt, hogy azon minden esetre te
temes nagyszámú honpolgárok érdeke, kik eddig 
a fenálló monopóliumra alapitották gazdálkodási 
és elélhetési rendszerűket, egy napról más napra 
megsemmisíttessék : mert hitem szerint nincs ugyan 

' azon érdekelteknek joguk arra, hogy azon követe 
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léssel álljanak elő', hogy miattok és érdekeik 
miatt az ország és nemzet érdekei elhanyagoltas-
sanak; de annyihoz tarthatnak igényt, hogy ne
kik megadassák a kellő idő, hogy akár magát a 
dohánytermelést ugy rendezhessék be, hogy a 
nyilvános és teljes verseny mellett megállhassanak, 
akár pedighogy megváltoztassák egész rendszerűket. 

E szempontokat szem előtt tartotta a 7. osztály. 
Szükséges azonban a monopólium mentül 

előbb megszüntetése, mert, amint elébb isemlitém, 
meggyőződésem szerint mind közgazdasági szem
pontból az országra nézve káros, mind pedig az 
országbeli közerkölcsiségre nézve veszélyes. 

Káros szerintem közgazdasági szempontból a 
dohány-monopólium, mert a dohányipar fejlődé
sét teljesen lehetetlenné teszi, a kereskedelmet meg
semmisíti, s mint a tapasztalás mutatja, dohány
termelésünket is rósz irányba tereli. Hogy Magyar
ország természetszerűleg dohánykereskedésre és 
dohánygyártásra hivatott ország, ezt bizonyítják a 
dohány monopólium behozatala előtti évek bár rö- j 
vid, de igen fényes tapasztalatai. Azonban behozat
ván a monopólium, természetesen meg kellett szűn
ni a gyártásnak, természetesen meg kellett szűnni j 
a kereskedésnek. A piaczokat, melyeken a magyar I 
dohány addig elárusittatott, üresen kellé hagyni. 
s azokat mások foglalták el; s a mellett a monopó
liumot felállító szabályok, mint említem, oda hatot
tak, hogy a dohánytermelés maga is rósz irányt kel
lett hogy vegyen: oda hatott pedig az által, mert 
egyfelől nem tévén elég különbséget a minőség 
szerint a dohányok közt, azon irányba terelte a I 
termelő gazdaközönséget, hogy jobb fajú helyett | 
többet, akár nehezebb fajú, de roszabb dohányt ter- I 
merjenek ; másodszor biztosítja a dohánytermelő
ket, hogy még roszul kezelt termékeik is, melye
ket a világpiaczra vinni nem lehetett volna, ha 
olcsóbban is, de be fognak váltatni, minden indo
kot elvett a dohánytermelőktől, hogy a dohányt 
jól kívánják kezelni. 

Ezek kereskedelmi és gazdasági szempontból 
a monopóliumnak eddigi fényes eredményei. 

Azt hozzák fel sokan a monopólium védelmé
re, hogy ime az utóbbi években meg van engedve, 
hogy a külföld számára is lehet dohányt termelni, 
és a tapasztalás mutatja, hogy a külföld számára 
termelt dohány csak nehezen és roszabbul értéke-
sithető, mint értékesíthető az, mely a monopólium 
számára termeltetik. Ez igaz; de én azt gondolom, 
hogy ez tisztán és egyenesen épen a monopólium
nak következése : mert a monopólium folytán el
vesztett piaczokat az ily korlátolt kereskedés, mely 
nem birja azon erélyt kifej'teni, milyen egy elve
szett piacznak visszafoglalására szükség van, visz-
szafoglalni, mondom, soha de soha képes nem le-
end, még ha az engedményezést kiebb méltóztat

nak is terjeszteni; de a monopólium az oka azért 
is, mert, mint mondám, rósz irányba vezette a ter
melést. Rósz irányba vezette a termelést, mert el
hány agoltatta velünk a jó kezelést, mert köztudo
mású dolog, hogy sokkal kevesebbe került a be
váltó hivatalnokokat megvesztegetni, mint a do
hányt jól kezeltetni; de különben lehetetlenné te
szi a monopólium minden kültermelési engedély 
daczára a kereskedés megújulását azért is, mert a 
monopólium természetében fekszik , hogy csak 
külföldi kereskedésre lehet termelni, és így azon kül
földdel privilégium mellett kereskedő egyén kényte
len a termelőnek összes terményeit külföld számára, 
alegroszabb minőségűt épen ugy, mint a legjob
bat, átvenni és kivinni, ha csak ide haza megsem
misíttetni nem akarja, és ez által ezen rósz minő
ségű dohány, mely a reá fordítandó költséget nem 
érdemli meg, lenyomja a jó minőségűnek árát is, 
és e mellett kidobatva a külföldi piaczra, tönkre 
teszi a magyer dohány összes renomméját. 

Ezek közgazdasági szempontból az indokok, 
melyek miatt, mondom, minél előbb megszünteten
dőnek tartom a dohány-monopóliumot; de hozzá
járulnak még a nemzet közerkölcsi szempontjai is. 

Tudjuk, hogy hazánk népének legnagyobb 
része megszokta volt saját maga által termesztett 
dohányt szívni; közbejött, hogy ennek jogától, 
ennek élvezetétől megfosztatott; megfosztatott, és 
pedig oly kormány áltál, melynek rendeleteit 
kijátszani, melynek szabványain áttörni nem tar
totta bűnnek e hazában a mai minisztertől kezdve, 
az utolsó napszámosig senki, {Helyeslés a bal oldalon) 
és sokan még érdemül is tekintették. 18 év alatt, 
uraim, belé neveltetett a népbe, és belé neveltetett 
a példa által , melylyel mindenki e hazában 
előtte járt , hogy a dohány-egyedáruság szab
ványait megtörni nem bűn. Már most kérdem, 
hogy ha áll is az —• és én részemről nem ké
sem kimondani, hogy a mely perczben a dohány-
monopóliumot a magyar országgyűlés megsza
vazza : bün lesz ellene véteni. . . 

Lónyay Menyhért pénzügyért Most is az! 
Tisza K á l m á n : Nem mondom tehát, hogy 

bün lesz. bün most is véteni: mert az indemnity óta 
ugy áll a dolog. De ha elismerem azt: lehet-e kíván
ni, hogy a 18 év alatt az életbe átment azon szokás, 
a mely emellett minden egyes embernek leggyen
gébb oldalát, az önhasznot érdekli, melyről, hogy 
lemondjon, magát anyagilag károsítania, magától 
egy legmegszokottabb élvezetet kell megvonni, 
mondom, ha felveszszük az emberi természetet, le
het-e csak kívánni is, hogy a nemzet nagy összege 
egy szép, fontos, egy igaz, de tisztán szellemi okért 
mindjárt lemondjon arról, a mit majdnem két év
tized alatt megszokott? Azt gondolom, ez nem kö
vetelhető és nem is fog megtörténni. A törvényho-
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zásnak pedig oly rendszert, oly adónemet fentar-
tani, a mely maga teremt bűnöket, melyek nála 
nélkül nem léteznének, oly eljárás, a melyet a tu
domány és az élet egyaránt elitéi. (Elénk helyeslés 
balról.) 

Én tehát, midőn tekintetbe véve azon lehetet
lenséget, melyben vagyunk, mint előbb is mond
tam, az iránt, hogy ezen adónem rögtön eltöröltes
sék, kész vagyok annak egy bizonyos határig 
megszavazására; egyúttal okvetlen kötelességünk
nek tartom, hogy mondjuk ki határozottan a na
pot, melyen az egyedáruság meg fog szűnni: mert 
ha ezt nem teszszük, ugyanazon okok, melyek le-
hetlenné teszik a monopólium megszüntetését ma, 
lehetlenné fogják tenni azt mindenkor, mert igy 
soha sem fog lehetni azt megszüntetni, mert egy 
napról a másik napra soha sem fog lehetni meg
szüntetni. Hogy pedig kívánjam a napnak megha
tározását , erre, még ujabb ösztönt látok azon 
határozati javaslatban, melyet a központi bizottság 
előterjesztett, a mely középponti bizottság nem csak 
nem teszi ki a határnapot, de még nem is annyira 
és egyenesen az eltörlésről, hanem főleg a monopó
lium reformjáról beszél; valamit reformálni pedig 
annyit tesz, mint azt föntartani. (Helyeslés balról.) 

Ezek után bevégezhetném beszédemet; azon
ban a t. pénzügyminiszter úr a múlt alkalommal 
azon várakozását méltóztatott kifejezni, hogy én. 
ha valaminek roszaságát fogom kifejezni, egyúttal 
meg fogom azt is mondani, mikép lehetne azon 
segíteni, mikép lehetne azt helyettesíteni. (Hall
juk! Halijuk!) 

Megvallom, ugy találom, hogy a t. pénzügy
miniszter úr nyilatkozata egyfelől tulszerény, más
felől tulkövetelő. {Zaj.) 

Tulszerény volt annyiban, a mennyiben alig 
lehet kétsége valakinek a felett, nekem legkevésb-
bé, hogy ő széles ismereténél fogva, és kivált, mi
után ő a dohánymonopolium leendő megszünteté
sét nálam sokkal előbb mondotta ki, bizonyosan 
sokkal jobb módokról és eszközökről birt gondos
kodni, mint a mikről én gondoskodni képes lehet
nék : de tulkövetelő másfelől, mert javaslatot kí
vánni ily fontos kérdésekben attól, a kinek az il
lető adatok rendelkezésére nem állanak: valójában 
túlságos követelés. Midőn arról van szó, hogy va
lamely elvben helytelen rendszert egy elvben he
lyessel, minden másra való tekintet nélkül, rögtön 
fölváltsunk, igenis lehet követelni mindenkitől, 
hogy midőn mondja azt, hogy e rendszer helytelen, 
mondja meg azt, mi a helyes; de midőn nem arról 
van szó, hanem arról, hogy helyettesítse a helyte
lent, de ugy, hogy az ország jövedelmei ne csök
kenjenek, akkor annak meghatározásához oly rész
letes adatok kívántatnak, a melyek csak a kor
mánynak állanak rendelkezésre. 

Mindamellett, nem mint rendszeres tervet, de ki
mondom azon meggyőződésemet, hogy a dohány
egyedáruság jövedelme nem egyetlen utón, hanem 
igenis az által, hogy ha a dohánynyal kapcsolatban 
levő ágai a termelésnek, gyártásnak, kereskedésnek 
s használatnak megadóztatnak, és pedig mérsékel
ten megadóztatnak, ezen jövedék pótolható lesz 
a nélkül, hogy a már túlságos egyéb adókat emelni 
kellene; értem azt, hogy egy igen mérsékelt adót 
lehet róni a termelésre, lehet róni a kereskedésre 
és gyártásra, s ha azok által nem fedeztetnék, bár 
tudom, hogy már sok oldalról megtámadtatott, de 
hitem szerint elég könnyen lehet pótolni a hiányt 
az által, mi a túlsó oldal egy igen tisztelt tagja ál
tal is inditványoztatott: lehet magának a pipázás-
nak megadóztatása által. (Hhjeslés a bal oldalon.) 

T. képviselőház, hallottam az ez ellen felho
zott indokokat, hallottam mondani, hogy még na
gyobb kémkedéssel, és Isten tudja micsoda költ
séges ellenőrködéssel járna ez • de engedelmet ké
rek, ezt tagadom. Azt, hogy dohányt nem rejte
get-e valaki kertjének zugában, azt kémlelni, an
nak utána kell j á rn i ; de az, ha valaki dohányzik, 
oly nyilvános dolog, hogy azt eltagadni senki sem 
képes. (Zaj. Ellenmondások.) Számtalan ember van 
tagadhatatlanul, nem csak nálunk, de mindenütt a 
világon, a ki, kivált oly kézzel meg nem fogható 
személyt, mint a mily erkölcsi személynek tekint
hető a kincstár, ha eléggé bizhatunk benne, hogy 
senki meg nem fogja tudni, igen szívesen meg fogja 
csalni; de ezek nagy tömegéből igen kevesen lesz
nek, kik olykepen kívánnák csalni, hogy minden 
perczben utón útfélen rajok lehessen mondani, hogy 
csalók. 

Vadnay Lajos: Ah! 
Tisza K á l m á n : Engedelmet kérek azon 

képviselő úrtól, kinek ez annyira nem tetszik, be
várom czáfolatát; de azt hiszem, hogy ha a kor
mány meg fogja kísérlem ez irányban az adatok 
összegyűjtését, meg fog győződni róla, hogy sok
kal kevesb bajjal fog járni, nem csak mint a do
hánymonopolium fentartása, de sokkal kevesebbel, 
mint, felteszem, az, a mi a kormány előterjesztésé
ben benfoglaltatik, s a minek viszonyaink közt 
ben is kell foglaltatni, a jövedelmi adó alapjának 
kiszámitása: mert mig azt, hogy mennyi jövedelme 
van valakinek, alig tudhatja más rajta kívül, addig 
azt, hogy dohányzik , tudhatja mindenki. 

Ezekben előterjesztve nézetemet a megszünte
tés lehetősége felől, végzem beszédemet azzal, 
hogy részemről a törvényjavaslatot a részletes 
vita alapj'ául elfogadom, de a 7-dik osztály külön 
véleményében foglalt határozati javaslatot, mely
ben az időpont, a melyben a monopólium meg
szüntessék, ki van mondva, elfogadtatni kérem. 
(Helyeslés a bal oldalon.) 
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MÓriCZ P á l : T. képviselőház ! A 7-ik osz
tály véleményében mig "egyfelől az ország közér
zületének ad kifejezést, másfelöl az ipar- és keres
kedésszabadság nagy elvének érdekében kivan 
intézkedést tétetni. Mellőzve azt, hogy a monopó
lium a dohány minőségére káros befolyást gya
korolt, mellőzve, hogy a 40-es években szép fejlő
désnek indult magyar szivargyártást teljesen meg
semmisítette, ha egyéb okok^ nem léteznének, ma
gában az örökös tartományokban is megkezdett 
dohán ynii vei és szükségessé teezi, hogy a monopó
liumot eltörölvén, helyesebb gazdasági nézetek
nek tért engedve, jobb minőségű dohánynyal áll
junk ki a versenyre, és foglaljuk el azon piaczo-
kat, melyeket még elfoglalhatunk. 

Ezeket előreboesátva, méltóztassanak meg
engedni, hogy a fenforgó kérdést gazdasági, ke
reskedelmi és pénzügyi tekintetben röviden érint-
Bem. 

Gazdasági tekintetben a monopólium korlá
tozza a tulajdonost, nem engedvén meg, hogy sa
játján azt termeljen, mi leginkábbb jövedelmez; a 
dohánytermelési engedélyek által egyes vidéknek 
a másik fölött, s egyes termelőnek a másik fölött 
kiváltságok nyújthatnak, melyek sem czélszerűek, 
sem nem igazságosak; s e mellett az adó és vevő 
közötti oly viszás viszonyt fejt ki, mely szerint 
a vevő maga határozza meg a dohány értékét, s 
maga is osztályozza azt. 

De a kereskedés tekintetében is káros a mo
nopólium, mert mindenki tudja, hogy az állam
nak valamely üzlet folytatására sokkal nagyobb 
tökére van szüksége, mint egyeseknek: mert az 
állam a rövid és a személyes hitel jótékonyságát 
ki nem fejtheti, ugy mint egyesek; a kereskedés
ben fordulnak elő pillanatok, melyeknek czélszerű 
felhasználása által nagy nyereményeket lehet 
elérni, az államhivatalnok pedig a kedvező per eze
ket korlátolt helyzetében kénytelen használatlanul 
elmulasztani, a kereskedés kárára ; és ha azon mohó 
sürgést tekintjük, melylyel egyesek saját érdekeik 
előmozdításában eljárnak, hasonlót az államhiva
talnokoktól nem várhatván: ennélfogva az állam 
által folytatott a kereskedés czéliránytalán. 

De czéliránytalan az, t. ház, pénzügyi tekintet
ben is, mert az oly üzlet, mely bruttó jövedelmének 
tekntélyes részét a kiadások által felemészti, min
dig forcirozott üzlet marad. 

Azonban van e tárgynak, mint Tisza Kálmán 
képviselő barátom mondotta, erkölcsi oldala is. 
Pénzügyminiszter úr a múlt alkalommal tartott 
beszédében azt méltóztatott kifejteni, hogy az, ki 
az államot megkárositja, épen olyan bűnt követ 
el, mint az, ki egyeseket tudva megkárosít. De 
minő rendszer az olyan, mely az állam megkárosí
tását átalánossá teszi ? minő rendszer az, mely mind 

azon visszaéléseknek —• a legfelső köröktől kezdve 
a társadalom legalsó rétegéig — elkövetését meg
honosítja ? minő rendszer az, mely a csempészke-
dést a családi élet szentélyéig terjeszti ? Nem aka
rom a t. házat azon sokszoros visszaélések elő-
sorolásával untatni, melyek a dohány kiváltásnál 
elkövettettek; de azt is megjegyzem, hogy mióta 
hazánkban a monopólium behozatott, a megvesz
tegetés és az állam csalása rendszeresen űzetett. 
I ly demoralizáló institutio szabad államban sokáig 
fen nem állhat, mert a közerkölcsiség feltámad el
lene és halomra dönti azt. 

De van a kérdésnek, t. ház, politikai oldala 
is. A kik a jog és önkény közt különbséget tudnak 
tenni, a jelen állapotban némi megnyugvást talál
hatnak ; de a nép a múlt és a jelen közt érezhető 
különbséget nem lát : ennélfogva a népnek a meg
nyugtatása politikai szükségesség, és ez sokkal 
inkább érdekében áll a kormánynak, mint az 
ellenzéknek. [Helyeslés a hal oldalon.) Atalában 
véve, uraim, roncsolt pénzügyet, megrontott állam
gazdasági viszonyokat tatarozni lehet; de tataro
zás által rögtön jobb állapotot előidézni nem lehet: 
nem elég az államháztartásban a takarékosság 
elvét követni, apróbb törléseket tenni a budget-
ben; de fel kell szabadítani az ipart, gazdaságot, ke
reskedelmet, szóval a productiv erőket, és a közjól
lét fel fog virágzani. 

Ennélfogva a 7-ik osztály véleményét pár
tolom-

Deák FerenCZ : T. ház! A 7-ik osztály vé
leményét nem pártolhatom. (Halljzik!) 

Ezen vélemény szerint ki kellene mostan mon
dani, hogy a dohányegyedáruság 1870-ben ja
nuár 1-ső napján meg legyen szüntetve, s a mi
nisztériumot meg kellene bizui, készítsen javasla
tot, miképen pótoltassák azon hiány, mely az 
áílampénzügyben a dohányegyedáruság meg
szüntetésével támadni fog. 

Én azt gondolom, ezen egyedáruságnak meg
szüntetése nagyon fontos kérdés, melyet elkülö-
nözve, elvben, a nélkül, hogy a pótlás módját is 
ismerjük, kimondani idő előtti: (Helyeslésjobbról) 
mert nem csak az a lehetőség forog fen, hogy a 
minisztérium egyik vagy másik javaslatot fog 
majd a hiány pótlása végett előterjeszteni; hanem 
az a lehetőség is megvan, hogy az egyedáruság 
megszüntetése azért lehetetlen, mert nem vagyunk 
képesek a hiány pótlására czélszerű módokat 
találni. 

A mint elébb emiitettem : talán nem teljesen 
helyes eljárás volna az, hogy az egyik törvény
hozás kimondja az elvet azon elv alkalmazása nél
kül, s ez által megkösse a jövő törvényhozást, 
vagy meg akarja kötni arra, hogy az csak az elv 
alkalmazásáról tanácskozhassék. Mert vagy fogja 
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kötni a kimondott elv a jövő törvényhozást, vagy ! 
nem fogja kötni : ha nem köti, akkor fölösleges; 
ha köti, akkor káros. (ügy van! jobb felöl.) 

De bár kösse vagy ne kösse a mostan kimon
dott elv a jövő törvényhozást: a minisztériumot 
minden esetre kötni fogja; és akkor az még oly 
módokról sem gondoskodhatik, melyek nem ugyan 
az egyedáruság megszüntetését, hanem átalakítá
sát tárgyaznák. Pedig tán épen ezek a módok lesz
nek majd azok, nem mondom bizonyosan, de 
meglehet, hogy épen ezek lesznek azok, melyek 
legczélszerubbeknek fognak találtatni a dohány
egyedáruság terheinek könnyitésére. 

Vannak számosan, szakértő emberek, kik azt 
állitják, hogy ha a dohányegyedáruságból bejövő 
összeg teljesen felesleges volna is, ha, a költségve
tés fedezését tekintve, az a 8—9 millió oly többlet
nek mutatkoznék is, melylyel a jövedelmek meg
haladják a kiadásokat : még akkor is, mondom, 
sokan vannak, kik azt hiszik, hogy ezt a több
letet inkább a direct adók leszállítására kellene for
dítani, mintsem a monopóliumot megszüntetni. 
(TJgy van!) 

Felhozták, hogy a dohányadó impopularis. 
Impopularis talán a módja miatt. Lehet, hogy a 
minisztérium talál olyan módot, mely szerint sújtó 
kellemetlenségei elkerültessenek, pl. lehet, hogy az 
egész monarchiában a minisztérium arra a meg
győződésre jut, hogyha a dohánymonopolium 
fentartatik is, az a dohány, mely a szegény nép
nek szükséges, a lehető legalacsonyabb áron adas
sék, oly áron, hogy abból az állam jövedelmet ne 
is húzzon, hanem a luxus-dohány, a szivar, a fino
mabb dohány erősen megadóztassák. (Helyeslés.) 
Kérdem, mi van a nép érdekében : ez-e? vagy 
amaz? 

Ez tehát mind megfontolás tárgya. Mindezt ki
mondani csak akkor lehet, ha egyszer az adatok 
összegyűjtetnek, a számitások megtétetnek, a szak
értőknek, vagy a mint szokták nevezni, az enquéte 
összehivása, kihallgatása megtörténik. 

Ha elvileg kimondanók, hogy a dohány
egyedáruság eltöröltessék, a minisztérium már 
kötve volna, és igy annak másféle módjáról nem 
gondoskodhatnék: mert az is lehetséges, hogy az en
quéte az egyedáruságnak némely részében vagy 
tán teljes terjedelmében fentartása mellett nyilat
koznék. 

Egyébiránt kétféle érdek — értve a nép érde
két — forog itt fen: a dohánytermelőé és a dohány
zóé ; s én még nem vagyok tisztán meggyőződve 
arról, hogy a dohánymonopolium eltörlése a ter
melők érdekében történik-e ? legalább sok vidék
ben, hol dohány nagyban termesztetik, attól, hogy 
a monopólium eltöröltessék, inkább félnek, mintsem 
óhajtanák. (Helyeslés a jobb oldalon.) Ez igentermé-

KÉPV. H. NAPLÓ 186%. VIII. 

szetes. A kik jelenleg dohánytermelés- és kereskede
lemmel foglalkoznak, azt mondják, hogy a kivitel 
igen csekély, napról napra csökken, és kik külföld 
számára termelnek, vajmi keveset tudnak eladni, 
a kik pedig eladják, sokkal olcsóbban ad
ják el. 

Ha a szabad termelés korlát nélkül megen
gedtetik, megfog-e ez változni? Meglehet, de nem 
tudom; épen ugy nem tudom, mint az ellenke
ző véleményű urak : mert ide számitások kellenek, 
és meghallgatása azoknak, kik e részben, mint 
szakértők és vele foglalkozók, leghatározottabb 
véleményt adhatnak. 

Annyit tudok, hogy Pfalzban, Hollandiában 
nagy mennyiségű dohány termesztetik ; azt is tu
dom, hogy a mi dohánytermelőink az ottani dohány
termelőkkel, különösen az olcsó napszám miatt ott 
és a drága napszám miatt itt, nehezen állandjákki 
a versenyt. Nem igen nagy, mint dohánykereske
dők mondják, azon dohánymennyiség száma, 
melyet Magyarország külföldre kivisz, mert a tért 
— igaz, hogy a financzoperatiok és a kormánynak 
hibái miatt — elfoglalták más országokban termelt 
dohányok. Oroszországban semmit sem adunk el; 
mérsékelt mennyiség az, mely Olaszországban kél 
el; Francziaországba pedig a kivitel évről 
évre csökken. 

Hogy mind ezt mogfontolhassuk, mielőtt az 
elvet kimondanók, szükséges, hogy az adatok ke
zünkben legyenek. Ne mondjuk ki tehát előbb az 
elvet, mielőtt nem tudjuk, tehetünk-e valami más 
helyesebbet: ezt tán a törvényhozás természetes 
rendje is megkívánja. 

Még az is kérdés, hogy átalában elvileg 
mennyire hasznos e monopóliumnak átalános el
törlését kimondani, mert tán vannak, kik az ebből 
származó jövedelmet inkább a direct adók leszál
lítására akarnák fordítani, mint magát a monopó
liumot eltörölni. De nem ereszkedem hosszasabban 
a dologba; igen sokat irtak és mondottak már el e 
kérdésben. Fölhozhatnám Franzeiaország példáját, 
mely majd eltörölte, majd visszahozta a monopóliu
mot; de minek fáraszszam a t. házat? Csupán egyre 
emlékezetem a részben, hogy ha ezt elvben kimond
juk s igy meg akarjuk kötni a jövő törvényhozást, 
azt valószínűleg nem fogjuk megkötni tudni. Em
lékeztetem a t. házat, hogy volt már eset, midőn 
egy államban határozatilag kimondatott, hogy 
ne legyen többé deficit, és a következő eszten
dőben mégis volt defiicir. (Derültség, tetszés.) 

Nyáry P á l : T. ház! Minden állami par, tehát 
a dohányipar is semmi okokkal, melyek a tudo
mány és gyakorlat előtt megállhatnának, nem pár
tolható. Elméleti tekintetből nem pártolható azon 
egyszerű okból, mert az államnak feladata nem az, 
hogy gyártson, hogy termeszszen, hanem feladata 

11 
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az, hogy a munka szabadságát gátló akadályokat 
elhárítván, a munkát szabad működésében elősegít
se ; gyakorlati szempontból nem pártolható azért, 
(Zaj. Elnök csenget) mert kétséget nem szenved, 
hogy az államipar termelése se mennyiség, se 
olcsóság, se jóság tekintetében nem versenyezhet 
soha és sehol a magán iparéval. 

E szempontból indulva ki, eló'ttem azon ellen
vetések, melyeket most legközelebb Deák Ferenez 
t. képviselőtársamtól hallottam, nem elhatározók. 
Nálam nem az a fő kérdés : miből vesz be az állam
pénztár egyedáruság útján lehető legtöbb hasznot *? 
hanem az elhatározó szempont az : mi növeli lehető 
legnagyobb mérvben az állampolgárok vagyonos
ságát és igy adóképességét is ? 

Azon tekintetekre, melyeket eló'ttem részint 
Zsedényi képviselőtársam, részint Tisza Kálmán t. 
barátom elmondottak, nem akarok átmenni, mert 
az tisztán szószaporítás volna. Csupán egy pontra 
kívánom a t. ház figyelmét fordítani: arra t. i., hogy 
a termelés mindig a munka eredménye; az ered
mény annál nagyobb, minél szabadabb a munka; 
és a munka eredménye annál sokszorosabb, minél 
kevésbbé van a forgalom gátolva. 

Tekintsük meg röviden, e tagadhatatlan téte
leknek ruikép és mennyiben felelhet meg a do
hány-egyedáruság. 

Legelőször az állam korlátolja a termelést, 
mert csak egy meghatározott mennyiségű földte
rületre ad engedélyt, hogy azon dohány termeltet
hessék : itt tehát már a földipar korlátolva van. 
Továbbá, csupán saját határozott számú gyá
rában gyártja a dohányt és csak meghatáro
zott számú munkásoknak ad foglalkozást. Itt meg 
az ipar és az iparral működő kezek száma van 
korlátolva.Ugyan kérem, havalaki elfogadja azon 
tételt, hogy a gazdagodásnak egyedüli kútfeje a 
munka, ha ezt elfogadja, és be van bizonyítva előtte, 
hogy egy országban — legyen az Magyarország, 
legyen az egész Ausztria — a kezek legna
gyobb része meg van kötve, hogy az iparnak egy 
jól jövedelmező ágát gyakorolhassa : ugyan, kérem, 
megengedve az elsőt, szabad-e annak tagadni e té
tel következményét? 

Igen könnyen megtörténhetik, hogy ha pl. az 
ilyen egyedárusági czikkből a fiscus — teszem — 
10 millió forintot vesz be, igen könnyen megtör
ténhetik, hogy ötven millió tőkének alakulását gá
tolja. Némi tanúságot mutat a vám-egylet példája. 
Kolb szerint 1866-ban a német vámegylet összes 
vámjövedelmeinek, az igaz. csak egy tized részét 
tette a dohány-vámjövedelem , mely körülbelül 
10 millió tallérra rúgott. De ugyanazon ki
mutatás szerint részint a belföldön termesztett, 
részint a bevitt és ott gyártott és ismét ki
vitt dohánytermelénynek tiszta jövedelme az 

egész vámterületen tett 51 millió tallért : azaz 
ezen czikk a fiscusnak az állam pénztárába 
jövedelmezett csak 10 milliót; de gazdagította 
a vámegyletben lakó munkások, iparosok tőkéjét 
50 millióval. Már, t. ház, ha bennünket azon egy
szerű ok vezérel, hogy mennyi jött be a múltban 
a fiscus pénztárába; de figyelmen kivül hagyjuk 
azt, mennyiben akadályozta az a vagyon képzé
sét Magyarországon: akkor ne mondjuk azt, hogy 
mi államgazdasági magasabb szempontok által ve
zéreltetünk, ne mondjuk, hogy mi mint tőrvény
hozás járunk el, hanem valljuk be, hogy odáig 
vezetett bennünket az absolutismus, hogy nem bí
runk erővel, még ha belátjuk is, az absolutismus 
által szőtt hálóból kivergődni. 

T. ház! Én a dohányegyedáruság eltörlésének 
szükségét olyannak látom, melyet halasztani nem le
het, vagy ha lehet halasztani, lehet csak addig, a 
meddig javasolja halasztatni a tényleges felállítást a 
7-ik osztály. Én ennélfogva azt hiszem, hogy ezen 
házban, de merek hivatkozni az egész nemzetre, és 
nem csupán a pipázókra, hanem a nemzet gondol
kozó egész tömegére az egész hazában, azt hiszem, 
miszerint az eszmének, hogy a dohányegyedáru
ság töröltessék el, nem csak nagy többsége van, 
hanem ezt kívánja Magyarországnak nem csak 

1 összes népessége, hanem ezt kívánja és méltán kí
vánja Magyarország gondolkozó embereinek egész 

i összege. 
Ennélfogva, nem akarván többet ezen tárgy-

| hoz szólani, pártolom a 7-ik osztály határozati ja-
i vaslatát. (Helyeslés a balon.) 

Kerkapoly Károly előadó: Én elvből el-
j lensége vagyok minden monopóliumnak, követke

zőleg a dohánymonopoliumnak is, és ebbeli meg
győződésemet bátor voltam már akkor kinyilat
koztatni, midőn a kereskedelmi szerződés tárgya
lása folyamán e kérdés per incidentem először fel
merült. Ellensége vagyok minden monopóliumnak 
azért, mert azt rosznak tartom; csak az a kérdés, 
vajon ezen malum nem necessarium-e ? (FelkiáUá-

| sok: Nem az '.) 
Bocsánatot kérek, ez még kérdés.Ha az akérdés, 

meg lehet-e szüntetni ezen monopóliumot, mivel
hogy malum, én tartózkodás nélkül minden előleges 
vizsgálat nélkül oda nyilatkozom, hogy igenis meg 
lehet; és azért tökéletesen értettem a pénzügyminisz
tert akkor, midőn ugyancsak a kereskedelmi szerző
dés tárgyalásának idején azt monda, hogy igenis van 
mód ezen monopóliumnak megszüntetésére. Van, 
semmi se lehetetlen: az egyik adóczimet a másik 

: adóczimmeí ki lehet cserélni, és ha egy más czimen 
i ugyanazon tárgy nem hozna annyit be, ezen hiányt 
| el lehet osztani a többire. Lehetni, hát lehet. Bocsá-
j natot kérek, azonban épen Zsedényi képviselő úr 
' megjegyzésével, illetőleg a külön vélemény sza-
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vaival szemben, meg kell említenem, hogy a pénz
ügyminiszter úr hivatkozott kijelentése azon időben 
sem monda egy szóval sem, hogy meg lehet szün
tetni ugy, hogy a dohány czimén jöjön be hasonló 
nagyságú jövedelem. 

Azon képviselő urak, kik egyéb czimen más 
adókkal kívánják pótolni a beállandó hézagot, le
hetőnek tarthatják a megszüntetést. 

Ismétlem, ha az akérdés : lehet-e? azt felelem 
határozottan habozás nélkül: lehet; de nem ez 
az egyedüli kérdés, sőt nem is a fontosabb kérdés; 
hanem az: kivánatos-e ? 

Ha csak azon sok bajt. sok hátrányt tekintem, 
mely minden monopóliummal, tehát a dohánymo-
nopoliummalis — különösen nálunk, dohánytermelő 
országban — egybe van kötve, s melyeket hiven, 
sőt talán még több mint hiven, nem egyszer már 
kiszinezve hallottam és olvastam, mondom, hacsak 
ezen sok hátrányt tekintem, azt mondom : kívána
tos is ; bár főleg nem azon okokon, melyek itt ma 
is elősorolva voltak, hogy például a monopólium 
bűnöket teremt, melyek nála nélkül nem létezné
nek. Ez ok messze hat. Megszoktunk a 18 éven át 
károsítani a kincstárt a nélkül, hogy ezt bűnnek 
tartanok, nem csak a dohánynál. Megszokták a 
szesznél a szeszégetők, a czukornál a czukorfőzők, 
a bornál a borfogyasztók, megszokták a házadónál 
a házbér eltitkolását, megszokták a földadót fizetők 
akkor, midőn már a catastrálásnál eltitkoltak 
egyet-mást, hogy az igazságnál alacsonyabban le
gyen felvéve, a mennyire lehet, a tiszta jövedelem: 
mindenütt megszokták. Ha azért, mert ezt meg
szokták és egy nap alatt nem tudják elhagyni, az 
egyik adónemet meg kellene szüntetni: hasonlóan 
megszüntethetjük azokat mind, mert mindenütt 
megszokták, (Ugy van! a jobb oldalon.) És ha tő
lem azt kérdik, mennyi a házamnak bére? és nincs 
béradó .* habozás nélkül megmondom a való igazsá
got ; de ha van, és ha ez utón gazdálkodni akarok, 
csak ugy, mint a dohányzó: akkor eltagadom, ha
zudok ; és bűnt teremt ezen adó épen ugy, mint te
remt minden indirect, sőt el merem mondani, többé 
vagy kevésbbé, ha nem egyszer, másszor minden 
adó; és azért ezen okoskodás horderejével minden 
adót meg kellene szüntetni. De hát ez nem lehet. 

Az a kérdés továbbá: kívánatos-e a megszün
tetés ? és ismétlem, ha csak azon hátrányokra te
kintünk, melyek a dohánymonopoliummal egybe-
kötvék, azt mondom,-kívánatos. Igen, de mást is 
meg kell gondolni: mert ha a dohányegyedáru
ságot megszüntetjük, a mint hogy megszüntethes
sük okosan, kár nélkül, lelkemből kivánom: de ha 
megszüntetjük, nem addig van, nem annál marad, 
hanem helyébe mást teszünk. De hogy mi lesz az 
a más, ki tndná azt még most megmondani ? és 
hiszem, e házban nincs senki, ki ma megmondhat

ná, mit teszünk helyébe; és ha azt sem tudjuk, mit 
teszünk helyébe : hogyan fogjuk megmondhatni, 
hogy az, a mit helyébe teszünk, nem fog-e még 
több hátránynyal járni? Az ismeretlenről nem ítél
hetünk. 

A mi a dohánymonopoliumot helyettesíteni 
fogja, lehet, hogy kevesebb hátránynyal jár, de 
lehet, azt kell majd mondanunk, hogy még több 
hátránynyal jár. (Felkiáltás a bal oldalon: Meg 
kell próbálni!) Előbb tudjuk, mit akarunk próbál
ni. Ha oly mód lesz javaslatba hozva, melyről il
letékes szakférfiak azt fogják mondani, hogy az 
előreláthatólag kevesebb hátránynyal j á r ; ha azon 
illetékes szakférfiak, kik az enquüte tagjai lesznek, 
azt fogják mondani, hogy valószínűleg kevesebb 
hátránynyal jár : azt fogom mondani, próbáljuk 
meg ; de ha a priori azt mondják — és ha én érveiket 
nem tudom megczáfolni — hogy az előreláthatólag 
még több hátránynyal jár : azt fogom mondani, ne 
próbáljuk meg. Épen azért, ha a t. képviselő 
urak, kik erősen meg vannak győződve a felől, 
hogy van mód, a mivel a dohány monopólium 
kevesebb hátrányok kíséretében helyettesíthető, 
ha erről erősen meg vannak győződve, ne félje
nek az enquéte-bizottság tanácskozásainak ered
ményétől, várják azt be nyugodtan, mert nekik 
fog igazat adni, és azon esetben nem lesz sem a 
házban, sem ez országban senki, ki a dohánymo-
nopolium megszüntetését ellenezné, ki azt csak 
aggályosnak is tekintené. S ha nem akarják azt 
bevárni, ha nem eléggé nyugodtak a tekintetben, 
mit mond majd az összehívandó enquéte-tanács-
kozmány jelentése, ha azon meggyőződés, a mit 
hangoztatnak, nem oly átalán erős , . . (Elénk hosszas 
nyugtalanság a bal oldalon.) 

Nem azt mondottam, hogy nem őszinte, ezt 
nem volna jogom mondani; azt mondottam, ha nem 
egyátalán erős. Őszinte meggyőződés az is, a mi 
még némi kétségeskedést enged a felett, ha a meg
győződés nem téves-e. Az is meggyőződés, a mi té
ves ; számtalan embernek meggyőződése szerint 
igaza volt, és tévedett. Én tehát nem az őszinteségre 
tettem reflexiót, hanem csak a meggyőződésnek 
erejére. 

Ismétlem, ha elég erős azon meggyőződés: 
nyugton várhatják be a tanácskozások eredmé
nyét, mert az igazat fog nekik adni, és akkor ve-
lök megyünk mindnyájan. De kívánni, hogy mi
előtt csak ismernők is azt, a mivel ezen monopó
lium helyettesítendő leszen, mielőtt tehát csak tá
vol képzeletünk volna azon hátrányokról, melyek 
azzal netalán egybe vannak kötve, már most ki
mondjuk: a monopóliumot,bárminő legyena vizs
gálat eredménye, de megszüntetjük, és minden 
esetre megszüntetjük azt, akár lesz több kár abból, 
a mivel pótoljuk, akár lesz kevesebb: ezt nem tar-

11* 
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tanám helyes eljárásnak. (Elénk helyeslés a jobb 
oldalon.) 

Épen azért én egy szót sem akarok veszte
getni a fölött, hogy a monopólium mellett nyilat
kozzunk; hanem arra kérem a központi bizottság 
megállapodásával egyirányulag a t. házat, hogy 
mielőtt ily nagy horderejű kérdésben, mi — hogy 
ismételjem — egy tized részét képviseli az állam 
összes jövedelmének, érdemileg határozna, miután 
mindenki közölünk tanácskozmányt akar a fölött, 
mi jöjön ennek helyébe ? várjuk be ezen tanács-
kozmány eredményét, és akkor a szerint, a mint a 
gondos tanulmány mutatja, hogy nem csak lehet — 
mert ez nem kérdés — de kivánatos is, mert elesnek 
az ezzel járó hátrányok és nem váltják fel még 
nagyobbak, idején és helyén lesz azt mondani: 
szüntessük meg a monopóliumot és léptessük he
lyébe azt. a mi jobbnak mutatkozik. (Fölkiáltás 
bal felöl: Hány esztendő múlva f) Én ugy vagyok 
meggyőződve, hogy a pénzügyminiszter be fogja 
váltani azon igéretét, melyet múltév deczember 19-
dikén tőn. Ekkor azt mondotta: ,?Egy év alatt re
mélem, hogy azon tanácskozmányok véget érnek 
és véleményt mondhatok." Ezen idő nincs már 
messze, deczember 19-kétó'l nem állunk távol. Én 
ad graecas calendas halasztandónak ilyen, az or
szág egészét mozgató kérdést nem tartom, és épen 
azért szivesen csatlakozom azon kívánathoz, hogy 
ezen tanácskozmány, még pedig az országgyűlés 
befolyásával megtartandó tanácskozmány ered
ménye még ez év folytán, minden esetre a kitűzött, 
maga a miniszter által kilátásba helyezett időn 
belül terjesztessék elő; de az érdemleges elhatáro
zás előző kimondását furcsának tartanám, mert a 
tanácskozások eredményét nem ismerve monda
nók k i : akár dőljön el a kérdés erre, akár dőljön 
arra, mi ez irányban megyünk. (Elénk hosszas 
helyeslés a jobb oldalon?) 

Madarász Józse f : T. ház! A szőnyegen 
levő törvényjavaslatot a részletes tanácskozás 
tárgyául nem fogadhatom el: nem azon indokból, 
mintha a kényszerűség egy oly törvényjavaslatot, 
a melynél jobbal előállni önvéleményem szerint, 
ha bárki által megtámadtatnék, önmagam irá
nyában kötelességemnek tartanám, mintha az 
hatna reám; hanem azért nem fogadhatom el, mert 
épen ez indokból néhány elvrokonaim által is 
megbízattam, hogy egy elleninditványt tegyek 
a ház asztalára, melyet ezennel fel fogok olvasni. 
(Halljuk!) 

Beadják: Csanády Sándor, Vállyi János, Al-
másy Sándor, Vidacs János, László Imre, Pap 
Pál, Deáky Lajos, Bobory Károly, Csiky Sándor, 
Lukynich Mihály, Markos István és enmagam. 
(Átalános derültség. Olvassa): „Indítvány a do-
hányjövedékröl szóló törvényjavaslat ellenében. 

Tekintettel arra, hogy a nemzet közvéleménye ugy 
a köz erkölcsiségre, mint a nemzetgazdaságra 
nézve, a dohányegyedáruságot károsnak nyilvá
nítja; tekintettel önmagának a pénzügyi minisz
ternek már múlt 1867. évi deczember 19-én tartott 
országos ülésben tett azon nyilatkozatára is, mely 
a dohányegyedáruság megszüntetésének lehetősé
gét, és e jövedelmi ágnak más, az ország kívánal
maival megegyező módon átalakítását kilátásba 
helyezte, és e nyilatkozattól a jelen év végéig levő 
egy évi időköz a kellő tanulmányozás és előintéz-
kedések megtételére nem keveselhető: határozza 
el a ház , hogy a pénzügyminiszter felhatalmazta-
tik az 1868. évi deczember 31-ig bezárólag indem-
nity utján a dohányjövedéknek bevételére az ál
lam kiadásai pótlásának tekintetéből; egyszersmind 
azonban oda utasitta tik, tegyen meg minden szük
séges lépéseket és előintézkedéseket, hogy a do
hányegyedáruság megszüntetése és e jövedelmi 
ágnak 1869. évi január 1-től más, az ország kivá-
natának inkább megfelelő adónemek által pótlása 
iránti javaslatát idejekorán a ház elé terjeszsze." 

Röviden bátor leszek indokolni inditvánvo-
mat. 

Először önmaga a pénzügyminiszter úr irá
nyában azzal, hogy én őt szaván fogom, és midőn 
azt mondom, nem lehet egy-egy fél év, miként a 
7. osztály előadása szerint állíttatik, hanem az ő 
szavai szerint 1867. évi deczembertől 1868. év vé
géig igenis; és itt ismét eltérés van köztünk és a 7 .osz
tály véleményét pártolók közt, abban t. i., hogy 
ezt nem törvényjavaslat által, hanem indemnity 
utján óhajtjuk az alkotmányosságnak általunk, 
lehet hibás, de véleményünk szerint helyesebb 
fogalmazása szerint megadni. 

Ura im! A monopóliumokat átalában elkár
hoztatja mind a nemzetgazdaság, mind a közer
kölcsiség, és igy, midőn én e teremben hallottam 
óhajokat, hogy ez a sóra nézve is eltöröltessék, 
és mielőbb eltöröltessék, noha ez eddigelé, legalább 
régi szokás szerint igy kezelt tárgy volt, annyival in
kább csodálkozom, hogy most atörvényhozás a bud-

j get alkotmányos tárgyalásakor vesz egy oly tárgyat, 
mely eddig legalább törvényesen monopolizálttárgy 
nem volt, legalább 1 V„ évre is törvény alakjában ó-
hajt megtartatni. És én kijelentem, hogy azon eset
ben, h a — a mint igen tartok is tőle — a vélemény, 
melyet én elvrokonaim nevében és véleményében is 

! támogatok, nem találna többséget nyerni, ahhoz, 
hogy törvényjavaslat utján szavazzak vagy szavaz
zam meg az egyedáruságot, részemről soha sem fo
gok járulni; de ha nem nyerne többsíget vélemé-
uyünk arra nézve, hogy elvben előre 1V, év múlva 
is kimondassék annakeltörlése, ön indítványunk el 
nem fogadása esetében mindenesetre ezen elvet, 
mint magában már alkotmányosabb kifejezést. 
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mint a mely még az elvet sem akarja kimondani, 
támogatni fogom. 

Meg fog nem engedni most a t. ház, ha néhány 
előadott nyomós okokat kötelességemnek tartok 
megczáfolni. Kerkapoly Károly központi előadó 
képviselő társunk azt mondotta: nem lehet itt te
kintetbe venni azt, hogy a monopólium bűnöket 
teremt. Bocsássanak meg, uraim, én épen nem 
nemzetgazdasági tekintetből — mert az már bőven 
kifejtetett — hanem alkotmányos meggyőződés
ként a közerkölcsiségi tekintetből vagyok kényte
len megtámadni e mondatot. Igenjei tudjuk, hogy 
a monopólium 9 —10 milliót jövedelmez az állam
nak ; de én azt hiszem, mikor átalában nincs itt 
vélemény, a mely egyszerre akarná eltörölni a 
monopóliumot, átalában nincs vélemény, a mely 
nem akarja megadni a módot, hogy az másokkal 
pótoltathassák: akkor a közerköícsiséget, a mely 
romlásnak volt és van kitéve e hazában, én azt hi
szem, 1 és fél évig is törvényesíteni sokkal hátrá
nyosabb egy nemzetnek 10 millió évi bevételnél; 
és én e tekintetben ismételve, bátor vagyok kér
dezni a t. képviselő urakat, a kik 1 Va évig óhajt
ják azt törvényesiteni, nem-e czélszerübb, nem-e 
alkotmányosabb, nem-e helyesebb akkor fél év alatt 
adni meg a módot és fél év alatt követelni annak 
eltörlését, miként azt maga a pénzügyminiszter is 
megígérte'? 

Ez tehát azon elválasztó vonal, a mely a mi 
véleményeink között különbséget tesz. 

A mi pedig azon szavakat illeti, melyeket 
Deák Ferencz képviselőtársunk itt elmondott: óhaj
tanám, hogy azok létesíthetők volnának; de mivel 
nem létesíthetők, kénytelen vagyunk felhozni, 
hogy az állítás alapjában nem is állhat. 

0 például azt mondja: még nem tudni, váj
jon ha többlet mutatkoznék, nem volna-e czélszerü 
ezen többletet inkább az egyenes adók utján pó
tolni? 

Ismétlem, hogy ezt megczáfolja az igenis, 
hogy a közerkölcstelenséget a hazában törvénye
síteni még akkor sem szabad, ha az áldozatba ke
rül 5 annál kevésbbé szabad, kell és helyes akkor, mi
dőn még többlet is mutatkoznék. 

Azt mondta Deák Ferencz t. képviselőtársunk, 
hogy lehet módokat találni, pl. a szegény népnek 
olcsóbban adni s a fényűzési czikkeket, a szivaro
kat drágábban. Igazsága van t. képviselő urnák, 
hogy vannak módok, melyekkel a hiányt nem 
csak a szivar, hanem átalában minden fényűzési 
czikkre kivetendő adónemekkel pótolni lehet; ha
nem nincs igaza annyiban, hogy tisztán a szegény 
népen van segítve: mert ki áll jót arról, hogy a 
vagyonosabb s véleményem szerint ismét vagyo
nosabb, nem ugyanazon dohányt fogja megvenni, 
a melyet a szegényebb ? {Nagy derültsége) Igenis, 

ki áll jót az ember Ízléséről, s hogy a szegényebb 
is a drágább szivarokból néha-néha ne szipákoljo n ? 

Most pedig még csak röviden akarom indít
ványomat a t. ^képviselőháznak ajánlani, s felhívom 
a tisztelt háznak azon tagjait i s , a kik 1'/« évet 
óhajtanak, legyenek szívesek, ha már 1 lja évet 
ajánlanak is , ezt csak indemnity utján ajánlani 
meg. Továbbá még e részben ellentét is volna, 1 V2 
évi indemnityt adni, ellentét volna — ismétlem — 
mert ez év végén lejár a képviselőháznak rendel
tetése , tehát nem adhat másik évre indemnityt. 
Legyenek szívesek tehát csatlakozni azon véle
ményhez, a melyet én elvtársaim nevében is be
adtam. (Zaj.J Tizennyolcz évig várt s követett el, 
mint sokan mondák, bűnöket a csempészet által a 
haza népe. A törvényhozó, a képviselőháznak kö
telessége, szoros kötelessége, hogy ha meggyőző
dik arról, a miről én, a mit én hiszek, s a miről 
meg vagyok győződve, miszerint a nép, az ország 
lakosainak igen nevezetes összege ez első alkotmá
nyos országgyűléstől várja, reményli, hogy épen 
a közerkölcsiséget megállapító tény felett fog ha
tározni : akkor egyúttal a t. képviselőház is, bármi 
legyen magán véleménye, a népnek, az országnak 
e közerkölcsiségi szavát súlyba venni köteles. 

E l n ö k : Az inditváuy még egyszer fel fog 
olvastatni. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (fölolvassa Madarász 
József és társai indítványát.) 

Kurcz György: ' T. ház! Előttem is ismere
tesek mind azon hátrányok, melyek ezen institu-
tióval, mint monopóliummal, épen ugy közösek, 
mint mindenféle más oly institutióval, mely bizo
nyos szabadságok megszorításából tartja fen ma
g i t Ismerem azon oldalát is, miszerint a közhan
gulat ezen intézmény iránt ellenszenvvel viseltetik, 
s minthogy a törvényhozás a közönség vélemé
nyét, erkölcsi érzületét, ha valamely uj adóneme
ket megállapít, egészennem ignorálhatja s kisebb-
nagyobb mértékben számításon kívül nem hagy
hatja, azért nincs is szándékom ezen institutio mellett 
lándzsát törni; de feltétlenül nem pártolom azon tö
rekvést, melyet tapasztalok, hogy t. i. a t. ház nagy 
többsége a dohány-monopólium megszüntetésére 
czélzó intézkedéseket pártol. En is pártolom, de 
feltétlenül nem. Megmondom okát, hogy miért? 
Tudom jól, hogy valamint minden dolognak, ugy 
ennek is több oldala van, és így ezen tárgynak 
közgazdasági szempontból is lehetne hátrányát 
felhozni; de mivel én azt nem ugy tekintem, mint 
oly institutiót, mely közgazdasági szempontbői 
ítélendő meg, hanem mint olyant, melyből jöve
delmet akarunk csinálni, ezért a közgazdasági 
szempontokat mellőzöm. A közerkölcsiségi szem
pontokat sem hagyhatom figyelmen kívül, és e te
kintetben Madarász képviselő urnák a közerköícsi-
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ségre vonatkozó észrevételére, melyben azt mond
ja, hogy mi törvényesitenők a közerkölcsíség 
megromlását ezen institutio fentartása által, azt 
válaszolom, hogy ez csak akkor történnék, ha 
a monopólium megtartatnék azon kötelezettség mel
lett, hogy jövőre is csempészni minden ember kö
telességének ismerje; de miután épen megfordítva 
szól ami törvényünk, mert azt rendeli,hogy tartsa 
kötelességének minden ember mint saját jövedelmi 
forrását megkímélni minden csonkitá9tól, tehát a 
közerkölcsiség törvényesitéséről beszélni nem 
lehet. 

Igen nagyon szeretném a monopólium feltét
len megszüntetését ugy értelmezni, hogy például 
azon részei a dohány-monopóliumnak, melyek a 
szabad termelés megszoritásával vannak összeköt-1 

ve, valamint a szabad kereskedésével is, ha ezek 
elejtetvén, tisztán csak a dohányeladás, mint a sóé, 
az állam számára jövedelmi forrásul fentartatnék, 
minek kivitelét természetesen pénzügyminiszter 
úrra kellene bizni, hogy combinálná, mennyi es
nék el ily kezelés mellett a dohány-monopólium 
jövedelméből. 

Föntartandónak vélem pedig a dohány-mono
pólium ezen részét azért, mert én a közvetett adók
nak vagyok barátja, és azokat minden esetre oly 
czélból és oly arányban szeretném kifejteni, hogy 
azok segélyével legalább a direct adókat lehetne 
enyhíteni, ha mindjárt nem is egészen elenyész-
tetni. 

Igaz, akár hogy forgatjuk a dolgot, ezen 
megszüntetésre több rendbeli módok ajánlkoznak. 
Előbb is felhozta Tisza Kálmán képviselő úr, hogy 
többek által az hozatott volna föl, hogy a pipá
zókra vettessék ki ezen adó. De hiszen ugy is ezek 
fizetik ezen adót, habár nem directe, de indirecte. 

Ha a t. ház fontolóra veszi az indirect adók
nak azon jó természetét, melynél fogva a tárgyra 
kivetett adó legjobban eloszlik a szerint, minthogy 
minden ember csak oly mértékben fizet, a mily 
mértékben használja a tárgyat, s az ilyenek a nem 
kényszeritett adónemek: tehát az ilyen körülbelül 
önkéntes nemét az adóknak direct adókkal felcse
rélni nem vagyok hajlandó. 

Ha a t. ház a dohány-monopóliumnak meg
szüntetésének határidejét ki akarja tűzni, s a ha
táridő túlterjeszkedik azon, meddig a mi megbíza
tásunk tar t : én ennek nem látom értelmét: mert 
nekünk jogunkban nem áll a jövő törvényhozás
nak kezét megkötni, és neki praescribálni, hogy 
te ezen tárgyat tüzetesen tartozol ezen szempont
ból felvenni és megvizsgálni. Igen is, annak volna 
értelme, ha azt mondanók, hogy ezen országgyű
lés tartama alatt ezt tartozik tenni ; de arra alkal
masint az idő nagyon rövid, hogy ebből oly com-

binatorium jöjön ki, a milyent mi szükségesnek 
tartunk. 

Miután tehát én a luxusadóztatást inkább 
helyeslem a direct adóztatás nemeinél: én ennél 
fogva a dohány-monopóliumnak minden megszorí
tás nélküli eltörlésébe sem most, sem egy esztendő 
múlva beleegyezni nem tudok ; ugyanazért nem 
is pártolhatom a 7-dik osztály véleményét. 

Török Sándor (nógrádi): T. képviselőház ! 
Én a központi bizottság által indítványba hozott 
határozati javaslathoz kivan ok igen röviden szó
lani, illetőleg egy javaslatot előterjeszteni. 

Azt hiszem, t. ház, mindnyájan meg vagyunk 
arról győződve, hogy midőn a dohány-monopóliu
mot az 1869. év régéig fen fogjuk tartani, szük
séges a nép megnyugtatására nézve valamit ten
nünk. Erről meg vagyunk mindnyájan győződve. 
U g y látom, hogy a módokban van közöttünk a 
különbség. És miután én nem pártolhatom az elő
terjesztett indítványokat; nem pártolhatom a 7-ik 
osztály véleményét, nem különösen azon szem
pontból, mert nem tartanám helyes eljárásnak, ha 
a ház most előleg oly nagyfontosságú principialis 
kérdésben határozna; miután nem járulhatok egé-
szén a pénzügyi bizottság véleményéhez sem, 
leginkább azért, mert az nem formulázta határo
zati javaslatát: bátor vagyok egy formulázott ha
tározati javaslatot előterjeszteni és tiszteletteljesen 
a ház asztalára letenni. 

E l n ö k : Fel fog olvastatni. 
Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa): „Határo

zati javaslat. Kimondja a képviselőház határoza-
tilag, hogy midőn a dohányegyedáruságnak 1869. 
év végéig leendő fentartását törvénybe igtatja, 
azt egyrészt azon elkerülhetlen szükség érzetéből 
teszi, melyet az ország pénzviszonyai szabnak 
elébe; de másrészt azt hiszi, hogy ily fontos nem
zetgazdasági elvek felett döntőleg és czélszerüen 
csak bővebb adatok és felvilágosítás nyomán ha
tározhat: szükségesnek látja kebeléből egy 15 tagú 
bizottságnak kiküldetését oly czélból elrendelni, 
hogy az a minisztériummal egyetértőleg az illető 
szakemberek és érdekeltek kihallgatása után e 
tárgyban véleményes jelentését az 1870. évi adó
kivetés tárgyalását megelőzőleg a következő pon
tokra nézve terjeszsze elő: 

„1-ör , szükséges-e nemzetgazdasági szem
pontból a dohányegyedáruságnak eltörlése vagy 
nem? ha szükséges, 

„2 - or , utasittassék a pénzügyminiszter, 
hogy különös figyelmét fordítsa oly pénzügyi 
miveletekre és adózási módokra, melyek nyomán 
a dohányegyedáruság megszüntetéséből az állam 
bevételeiben eredendő hiány kipótolható legyen." 

I v á n k a I m r e : T. ház! Előttem Madarász 
képviselő úr ismételve azon különbségre utalt, 
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mely elvtársaim és az ő indítványa közt létezik. 
Bátor vagyok némely okokat felemlíteni, melyek 
meggyőződésem szerint ezen különbséget indo
kolni fogják. 

Példának okáért : tudjuk azt, hogy tetemes 
dohány készletek vannak a kincstár birtokában,hogy 
af. évi dohánytermelésre nézve engedélyek adattak 
ki, és ezen engedélyekből eredett dohánytermést be 
keil váltani, és hogy az által ismét uj, nagy dohány
készletek fognak a kincstár birtokába jutni. Hogy 
tehát az ily nagy készlet értékesítésénél rögtön 
intézkedni, és a nélkül hogy idő adatnék, az iránt 
átgondolt tervet készíteni, nem tanácsos: az egyik 
oka annak, miért szabom ki én 2 és illetőleg 1 V2 
és nem 72 évre a monopólium megszüntetését. 

A másik ok az, hogy, mint miniszter úr múlt 
év deczemberében megígérte volt, az év végével 
lesz birtokában azon adatoknak, melyek szerint 
könnyen fogja kimondhatni : miként véli pótol-
hatónak a dohányegyedáruság jövedelmét? Ha 
ezen adatok birtokába csak deczemberben fog 
jutni, nem hiszem, hogy uj évig képes volna a ház 
egy oly határozatot hozni. (Felkiáltások : Akkor 
már nem ez a ház határoz!) Tehát az országgyűlés, 
avagy az uj,deczember 15-én választandó kép
viselőház, mely nem tudom mikor fogja magát 
constituálni. Nem hiszem tehát, hogy az azon hely
zetbe jöhetne, hogy e tárgyban 1869 január 1-sejeig 
törvényt alkothasson. [Igaz! bal felöl.) Ez a másik 
ok, mely engem arra indít, hogy én az 1870. évi 
január 1-ső napján megszűnendő monopólium 
mellett szavazzak. 

A m i azon igen finom megkülönböztetést illeti, 
melyet a törvényesités és indemnity közt emelt a 
képviselő ú r : ez iránt is bátor leszek röviden pár 
szót szólani. 

Az indemnity megadása törvényesiti azon 
eljárást, mely épen akkor létezik; ez egy törvé
nyes actus, épen ugy, mintha más formába öltöz-
nők az eljárás modorát. Az indemnitást akkor 
adja meg a ház, mikor nem ér reá vagy nem kivan 
a részletezésbe bocsátkozni és körül irni az 
eljárást; de már az által, hogy indemnityt ad egy 
vagy más adónem beszedésére, azon adónemet, 
azpn időre eo ipso törvényesítette. 

A mi azt illeti, hogy indítvány tétetett, mi-
kép a szegényebb osztálynak olcsóbb dohány 
adassék : én nem voltam ide ben, midőn Deák 
Ferencz igen tisztelt képviselőtársam szólott, tehát 
nem tudom, mi szavakat használt; de ha ily módon 
szólott volna, én sem tartanám helyesnek. De 
igen is helyesnek tartanám azt, hogy addig is, 
míg a dohány-monopólium megszüntetik, olcsó és 
jó pipa dohányt kapjunk, a luxus-dohány pedig 
legyen annyival drágább, és azután, akár szegény. 

akár gazdag, a kinek luxus-dohányt tetszik színi, 
fizesse meg drágán. 

Kurcz képviselő úr azt mondotta, hogy a mo
nopólium mellett a pipázó fizeti meg az adót és 
illetőleg a dohány-monopólium bevételét. Ez oly 
országban áll, hol dohányt nem termesztenek ; de 
oly országban, hol a dohánytermelés az agricul-
tura bevételeinek egyik fő czikkét képezi, a mono
pólium nem csak a dohányzó által fizettetik meg, 
de indirecte termesztő és kereskedő polgárok és 
az egész ország által is, és pedig annál nagyobb 
mérvben , ha egy virágzó dohány-industria a 
dohány-monopólium által öletett meg, és azt előbb 
fel kell éleszteni, ugy mint minálunk. Tehát 
nem csak a dohányzó, hanem mindnyájan fizet
jük ez adót. 

A mi azt illeti, hogy a jövő országgyűlést prae-
occupálni nem szabad: én azt hiszem, nemlehetséges 
praeocupálni egy országgyűlést sem, avagy már 
minden nyilatkozat magában praepccupatio. Minden 
országgyűlés és minden testület, ha összejő, a ma
ga meggyőződése szerint fog intézkedni, akár tör
téntek e tekintetben határozatok, akár nem : azok 
nyilvánitást adtak a jelen közvéleménynek, és ne m 
jelentenek mást, mint hogy a pénzügyminiszter sz o-
ros kötelességének ismerje, a jövő törvényhozás elé 
1869-ben a dohány-monopólium megszüntetésére 
vonatkozó javaslatot terjeszteni. Mit fog a jövő or
szággyűlés határozni ? azt bizonyosan nem tudhatja 
senki sem. 

S l m o n y i LajOS b . : T. ház! Azon elvek, me
lyek azok részéről kimondattak, kik a dohány
egyedáruságot 18 70 elején meg akarják szüntetni, 
oly elvek, melyek meg nem támadtattak. még 
azok részéről sem, kik ezen nézetetnem helyeslik: 
mert ezen elvek kimondják, hogy a monopóliumok 
által a termelés meggátoltatik, a fogyasztás nem 
haladhat, a kivitel korlátozva van; a monopóliu
mok nem egyebek, niiut a régi elavult védrendszer 
utómaradványai; továbbá, hogy a közlekedési 
eszközök szaporodása által a világkereskedelem 
solidaritásba jutott; valamint ezen elvek elismerik 
elvitázhatlanul azt is, hogy minden, a mi a keres
kedelmet gátolja, a közjóllét kárára van. 

Nem is támadtattak meg ezen elvek, hanem 
praktikus kivitelökre nézve történt néhány észre
vétel. 

Mindenekelőtt egy tisztelt képviselőtársam 
azt monda, hogy nem tartja czélszerünek azt, 
hogy egyik törvényhozás utaljon a jövő törvény
hozásra, hogy bizonyos tekintetben a törvényeken 
változtatást tegyen ily elvi kimondások áltaL Mi 
e tekintetben több izben hasonlót tapasztaltunk. 
Különösen az 1848-ki törvényhozás által kimon
dattak ily elvek, és pedig többek között ennek 
XX. törvényczikkében, melynek 8. szakaszát fo-
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ganatositottuk is. És hogy ezen elvek kimondása 
igen üdvös volt e hazára nézve, azt senki sem von
hatja kétségbe. 

Továbbá az igen t. képviselő úr azt monda, 
hogy azok, a kik az állam részére termelnek do
hányt, azok óhajtják a dohány-monopólium fen
nmaradását, és igen félnek attól, hogy a dohány-
monopólium megszűnik. Meglehet; de mit bizonyit 
ez ? Azt, hogy azok, a kik a külföld, vagyis a ke
reskedés számára termelnek, oly rósz helyzetbe 
jutottak a megszoritó intézkedések által, hogy 
sokkal üdvösebbnek tartják a dohány-monopólium 
számára termelni, mintsem azon súlyos feltétele
ket elfogadni, melyeket épen a monopólium reá-
jok ró. 

Felhozta még ennek példájára t. képviselő 
úr, hogy Hollandiában, de különösen Pfalzban a 
dohánytermelés igen előre haladt. Az utóbbit ille
tőleg positiv tények szolgálnak tudomásunkra, 
hogy azért terjedt ott a dohánytermelés, mert az 
ottani piaczról a magyar dohány kiszorittatott, 
ennek következtében a magyar dohányt oda ki
vinni egy időre nem lehet. Hogy ily viszonyok 
között hazánk jólléte tetemesen károsodott, azt 
mindenki elfogja ismerni. 

Továbbá felemlittetett, hogy a kivitel csekély. 
Ez igen természetes: épen azért csekély a kivitel, 
mert oly feltételeket szab a monopólium, melyeket 
azok, a kik a külföl d számára termelnek, megtartani 
vagy elfogadni nem képesek; s épen azért nem sza-
porodhatik a kivitel, mert ez a kereskedést és ter
melést gátolja. 

A központi bizottság véleményére, őszintén 
megvallom, nem mondhatok semmit, mert ez nem 
akar mást végzéskép kimondani, mint azt, hogy 
a minisztérium oda utasittassék, hogy enquétet 
hijjon össze, a melynek következtében vagy meg
szüntessék, vagy reformáltassék a dohány-mono
pólium. Ezen kifejezésnek nézetem szerint oly tág 
értelme van, mint midőn egy kérelmező azon vá
laszt nyeri, hogy : majd tanulmányozzuk a dolgot, 
majd meglátjuk. Ezen nyilatkozat nézetem szerint 
ígéretnek sem tekinthető, és még annak is kevés. 

Kerkapoly képviselőtársam, a központi bi
zottság előadója kimondá mindenekelőtt azon né
zetét, hogy a monopólium rósz ; továbbá azon kér
dést intézte a házhoz: „meg lehet-e szüntetni a 
monopóliumot ?" és arra határozottan azt felelte: 
hogy igen ; továbbá azt is kérdezte : „kivánatos-e 
annak megszüntetése?" és erre ismét határozottan 
azt felelte: hogy igen. Ezek után én azt vártam, 
hogy a t. képviselő úr a 7. osztály véleményét 

fogja elfogadni: és íme csodálkozásomra azt tapasz
taltam, hogy mindamellett a mit rosznak tart, a 
minek megszüntetését lehetőnek és kívánatosnak 
tart ja, mégis azt egyelőre és pedig bizonytalan 
időre fentartani óhajtja. 

Nézzük, micsoda okokat hozott fel a monopó
lium fentartására? 

Azt monda, hogy ez malum, de necessarium. 
Én azt hiszem, hogy a törvényhozásnak ép az 
feladata, hogy a malumot, legyen az necessarium 
vagy nem necessarium, igyekezzék mielébb meg
szüntetni. Mivel indokolá képviselő úr érveit ? Azt 
hozta fel, hogy attól fél, hogy még súlyosabbak 
lesznek a feltételek, melyek által megszüntethető 
lenne a monopólium. E tekintetben kimondom 
azon erős és tiszta meggyőződésemet, hogy intéz
kedjünk bármikép, semmi esetre sem lesz ezen in
tézkedés oly súlyos, gyűlöletes és kárhozatos, mint 
a jelen monopólium. 

Továbbá fölhozta indokul, hogy nem akarja 
a monopólium megszüntetését még elvileg sem 
bizonyos határidő kiszabásával kimondatni azért, 
mert okvetlenül óhajtaná, hogy előbb valami 
helyesebbet állapítsunk meg. A ki a körülmé
nyeket ismeri, mindenki tudhatja azt, hogy a 
dohány-monopólium hat hó alatt meg nem szün
tethető; hosszabb idő kell ahhoz, legalább is másfél 
év, mint azt a 7. osztály előterjesztette. Ha tehát 
mi másfél év múlva akarnók megszüntetni, mint 
előbb nem is lehet, erre okvetlenül szükséges 
lenne, hogy mi jelenleg már hozzuk meg az erre vo
natkozó törvényt, és csak akkor szüntethetjük 
meg, mikor már ezen törvény szentesítve is leend. 

Mind ezek után én ugyan elhiszem Kerkapoly 
előadó urnák, hogy ő a monopóliumnak ellensége, 
de előadása után csak elvben az. 

É p ezen tekinteteknél fogva, miután azon el-
elvek meg nem támadtattak, és még kevésbbé czá-
foltattak meg, melyek itt előhozattak azok ál
tal, kik a monopóliumot az 1870. év elején meg 
akarják szüntetni; miután a mi a praktikus kivitelt 
illeti, legyőzhetlen nehézségek nem forognak fen; 
miután a központi osztálynak véleménye ígéretnek 
sem tekinthető; és miután a monopólium megszün
tetése átalánosan kívántatik: a 7-dik osztály véle
ményét pártolom. $ 

E l n ö k : T. ház ! Miután felirva szólásra még 
többen vannak, azt hiszem, a szőnyegen levő 
törvényjavaslat tárgyalását elhalaszthatjuk a hét
fői ülésre, tekintve azt is, hogy d. u. osztályülések 
lesznek. (Helyeslés.) Hétfőn d. e. 10 órakor ülés van. 

Az ülés végződik d. e. 1\ órakor, 




