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CCXLY. ORSZÁGOS ULES 
1868. juuius 22-dikén 

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

Tárgyai: Kérvények bemutatása. Az alföld-fiumei vasút nagyvárad-eszéki részére vonatkozó törvény szentesittetvén, ki
hirdettetik. A központi bizottság beadja jelentését az angol hajózási, valamint a Jungholz községére vonatkozó szerződések, úgyszin
tén a sójövedéki törvényjavaslat még függőben maradt szakasza iránt. A dohányjövedéki törvényjavaslat átalános tárgyalása tovább 
foly s név szerinti szavazással bevégződik. A pénzügyi bizottság beadja a törvényjavaslatot az eddigi adószedés meghosszabbitása iránt. 

A kormány résziről jelen vannak : Eötvös Jó
zsef b., Gorove István, Horvát Boldizsár, Lónyay 
Menyhért. 

Az ülés kezdöúik d. e 10 Y4 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés jegy
zőkönyvét Horváth Lajos jegyző úr fogja vezetni; 
a szólani kívánókat pedig Csengery Imre jegyző 
úr jegyzi. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a június 
20-án tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : A jegyzőkönyv hitelesíttetik. 
Csanád megye közönsége a honvédelmi 

rendszer életbe léptetését, a hadseregnek a koroná
zott király és alkotmány iránti hűségre felesketését, 
és az országgyűlés által megszavazandó ujonczok-
nak a hadsereg kiegészítése mellett a honvédek 
közé soroztát ásat kérő aradvárosi felterjesztést 
pártoltatni kéri. 

Abauj megye közönsége, Hajdu-Dorog városa 
felterjesztését az összes magyar ajkú ó-hitűek ré
szére magyar püspökség felállítása és a magyar 
nyelvnek oltári nyelvvé emeltetése tárgyában 
pártolva, törvényhozásilag kéri elintéztetni. 

Újvidék sz. kir. város közönsége Zombor sz. 
kir. városának azon felterjesztését, melyben az 
ottani pénzügyi felügyelőséget Zomborban ha
gyatni kéri, pártoltatni kéri. 

Sz. kir. Kőszeg városa több polgára kéri, 
hogy a Szent Domokosrend által Kőszeg városá
ban tett és javára már tulajdonjogilag ibekeble-
zett birtokszerzés megsemmisíttessék. 

Sáros megyebeli Mihalyov községe kéri ma
gát a földesúri folytonos zaklatásoktól nicgvé-
detni. 

To)nay János hadházi lakos a törvénykezési 
miniszteri törvényjavaslat 87. szakaszára vonatko
zólag észrevételeit kéri figyelembe vétetni. 

KÉPV. H. NAPLÓ. 186%. vni. 

Andics Tádé, Szatmár-Németi városában és 
környékén volt nemzetőri őrnagy, jelenleg győri 
lakos, kéri sz. kir. Szatmár-Németi városát fel-
szólittatni, hogy az általa annak idejében őrnagyi 
szállás-bér fejében utalványozott, és még mind
eddig ki nem fizetett másfél évi 750 p. forint, s 
járuléka mielőbbi kifizetését teljesítse, és ellenke
ző esetben ellene szigorúbb eljárást kéri ntéztetni. 

Hackenschmidt Károly, volt mexikói őrmes
ter, a budai városkapitányság hivatalos eljárása 
ellen panaszkodik. 

Mindezen kérvények véleményes jelentésté
tel végett a kérvényi bizottságnak adatnak ki. 

Eötvös József közoktatási miniszter: 
T. ház! Az alföld-fiumei vasút nagyvárad-eszéki 
része építése tárgyában készült törvényjavaslat '6 
felsége által szentesittetvén : azt kihirdetés végett 
átnyújtani van szerencsém. 

Horváth Lajos jegyző (felolvassa l). 
E l n ö k : Az engedélyokmány tervezetét is 

fel akarja a t. ház olvastatni "? (Nem!) Tehát fel
olvasottnak vétetik, s a kihirdetett törvényt hasonló 
kihirdetés czéljábólamélt. főrendekez Mihályi Pé
ter jegyző úr át fogja vinni. 

MoCSOnyi Sándor : T. ház ! Kraszna megye 
főispánja f. évi máj. 11-én a megürült másodalis
páni szék betöltése alkalmával az őt illető kijelölési 
jogot a bizottság nyilvános kivánsága által sem
mikép se korlátozhatónak értelmezvén, midőn az 
ellenzéki jelöltet, kinek személye ellen különben, 
mint önmaga n)ilváuosan nyilatkozott, capacitá-
sát és erkölcsiségét illetőleg semmi kifogása sem 
lehet, a többoldali és ismételt felszólítások daczára 
a candidatióba semmi esetre fel nem akarta venni, 
és nem is vette föl. Tekintettel a rég fenálló törvé
nyes gyakorlatra; tekintettel azon értelmezésre, 

' ) Lásd az Irományok 253-dik számát. 
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melyet az országgyűlés a köztörvényhatóságok 
visszaállítása alkalmával magáévá tett, melyben a 
többi közt jelesen az mondatott ki, hogy miután 
minden esetre kisebb baj három egyén helyett 
négyet, ötöt is kijelölni valamely hivatalra, mint a 
kijelölés megtagadása által kedvetlenséget okozni, 
a főispánok oda utasíttassanak, hogy a bizottsá
gok, vagy azok tetemes részének kívánságát min
dig kellő figyelembe tartsák; tekintettel végre 
arra is, hogy a kérdéses román nemzetiségű ellen
zéki jelölt személye körül a bizottság tetemes 
része vallás- és nemzetiségi különbség nélkül sora
kozván, a megye lakosságának két harmad részét 
meghaladó román ajkú többség legalább ez által 
a megye cardinalis hivatalaiból teljesen kizárva 
nem maradt volna: a bizottság számos ellenzéki 
tagja az önkormányzati jog lényegét látván ez 
által veszélyeztetve, indittatva érezte magát a főis
pán ezen egyoldalú Önkényes eljárása ellen nem 
csak ott helyben mindjárt jegyzőkönyvileg tilta
kozni, hanem egyúttal az belügyminisztériumhoz 
intézett folyamodásban az ilykép történt válasz
tás megsemmisítését kérni. A tiltakozás ugy, mint 
a belügyminisztériumhoz intézett folyamodvány, a 
várt eredmény nélkül maradván, a bizottság 
számosabb tagja értesítvén engem az előadottak
ról, hazafiúi kötelességének tartá az országgyű
léshez is külön kérvényt benyújtani a ezélból, hogy 
jövőre nézve az ily önkényes eljárások meggátolá
sára a kellő intézkedés tétessék meg. Midőn tehát 
az említett bizottsági tagok megkeresése folytán 
van szerencsém e kérvényt a t. ház asztalára le
tenni, kérem annak a kérvényi bizottsághoz való 
kiadatását elrendelni. 

Elnök : E kérvény a kérvényi bizottsághoz 
tétetik át. 

A központi bizottság bemutatja jelenté
sét az angol hajózási, és a Jungholz község vám
helyzetére vonatkozó szerződésekről, ugy szintén 
a sójövedéki törvényjavaslatnak az osztályokhoz 
utasitott szakaszára nézve. Bujanovics előadó föl 
fogja olvasni. 

Bujanovics Sándor előadó (fölolvassa) 
Elnök: Ezen jelentések ki fognak nyomatni1), 

és a t. ház tagjai közt lehetőleg még ma vagy holnap 
szét fognak osztatni, s tekintve ez ügy sürgősségét, 
ha a t. ház beleegyezik, soron kívül is a holnaputáni 
ülés napirendéül kitüzhetnők. (Felkiáltások: Holnap!) 

Lónyay Menyhért pénzügy ér : T. ház! 
Az előterjesztett törvényjavaslat azon rendelkezé
séből, hogy ezen törvény jul. 1-én lépjen hatályba, 
az következnék, hogy azt minél gyorsabban, a 
mennyire csak a szabályok megengedik, méltóz
tassanak tárgyalni : annyival inkább, minthogy 

J) Lásd az Irományok 254. és 255-dik számát. 

azután még egyszeregy nap közbejöttével fel kell 
azt olvastatni végleges elfogadása tekintetéből, és 
csak .akkor küldetik a főrendekhez; ha pedig a 
tárgyalást nem igyekszünk gyorsítani, akkor 
minden esetre az első júliusi határnapot meg kel
lene változtatni s azt későbbre tenni. Azért kérném, 
ha lehet, e törvényjavaslatot holnap tárgyalni. 
(Helyeslés.) 

B o b o r y Káro ly : T. ház ! Minthogy a teg
napelőtt általam beadott határozati javaslat szin
tén a só tárgyában tétetett : a tárgyszerű összeköt
tetésnél fogva óhajtanám és kérném a t. házat, 
méltóztassék azon határozati javaslat tárgyalását 
ezzel egybekapcsolni. (Nem lehet!) 

Bóni s Sámue l : T. ház ! Ha a tárgyalás a 
szokott módon történnék, és az idő rövidsége nem 
kívánná, hogy ezen különben nem nagy terjedel
mű módositványokat elővegyük a nélkül, hogy 
előbb kinyomassuk : az volna a dolog rendje, 
hogy a központi bizottság jelentésével együtt ki
nyomassanak azon módositványok i s , melyek 
megvizsgálás végett az osztályokhoz utasíttattak. 
De én azt gondolom, mindkét móuositvány oly 
rövid, hogy a ház minden egyes tagjának tudo
mására van. Habár még azt is elmulasztotta a 
jegyzőség, mit különben elmulasztania nem kel
lett volna, hogy az osztályoknak írásban meg
küldte volna azon módositványokat ; miután az 
osztályoknak minden egyes tagja tudta a módo
sitványok tartalmát, tárgyalta azokat: én azthiszem, 
ezen esetnél el lehetne térnünk a szokott módtól 
(Hclyedés) és felvehetnők a központi bizottság je
lentését, ugy mindazáltal, hogy ugyanakkor vétes
sék fel a két módositvány is, különben nem lehet 
tanácskozni, ha nincs mi között választani. (He-
lyeslés.) 

E l n ö k : E szerint a központi bizottság jelen
tése a máramar osi sóra nézve holnapra soron kívül 
napirendre fog kitüzetni. 

Egyszersmind, t. ház, minthogy az imént fel
olvasott nemzetközi szerződések tárgyalása is igen 
sürgős, a mennyiben beváltásuk ideje közel van : 
ezeket a só iránti törvényjavaslat tárgyalásának 
bevégzése után napirendre lehetne kitűzni. (He
lyeslés.) 

A l m á s y Sándor: T . ház! Az iránt nem 
tetszett határozni, hogy a Bobory képviselőtársam 
által beadott indítvány szintén kitüzessék napi
rendre. (Még nincs kinyomatva!) Miután nem nyi
latkozott senki ellene, nem szeretném csak ugy 
láb alól eltétetni. (Szavazzunk!) 

E l n ö k : Azt hiszem, talán nem lenne egészen 
helyén ezen kérdést szavazás által eldönteni. Mi
után azon határozati javaslat sem kinyomatva, 
sem szétosztva még nincs, tárgyalása nem is lehet
séges. (Helyeslés.) 
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Napirenden van a dohányjövedék iránt elő 
terjesztett törvényjavaslat feletti átalános vita foly
tatása. 

Berzenczey László: T. ház! Igen röviden 
csak azt jelentem ki, hogy ezen tárgynál , mint 
minden adónemeknél, mert ez is adónem, adójö
vedék , kötelességemnek tartom azon régi panaszt 
emliteni, hogy mindezeket a költségvetés után kel
lett volna tárgyalni, és hogy nézetem szerint a 
költségvetést kellett volna előbb megvitatni, és csak 
azután, miután tudjuk, hogy mennyire van szük
ségünk, akkor kellene elővenni a különféle adó
nemeket. 

Ezen tárgyra nézve, ugy hittem, az átalános 
vita már be van fejezve, és én csak röviden egy 
pár megjegyzést kívánok tenni, és pedig először 
Deák Ferenez képviselő úr szavaira. 

Deák Ferenez képviselő úr azt monda, hogy 
még az is kérdés, vajon a dohány-monopólium 
nincs-e hasznára a honi dohánytermelésnek ? Ez 
uj eszme, és bizonynyal Magyarországban nagyon 
uj eszme: mert ha lehet valamire közvéleményt 
szerezni, és ha e ház — mint hallottam — a köz
véleményt képezi, akkor erre valóban senki sem 
képes közvéleményt és többséget szerezni az or
szágban : mert ha a dohánytermelők véleményt 
adnának e tárgyban, bizonyára lehet állítani, hogy 
azon nézetre nem találkoznék senki. 

Továbbá bátor vagyok Kerkapoly előadó úr 
szavaira megjegyezni, hogy miután ö azt állítja, 
hogy maga sem barátja a monopóliumnak, hogy 
ő elismeri, hogy van mód a dohány-monopolíu-
mot substituálni más adónemekkel, és elismeri, 
hogy a dohány-monopóliumot el lehet törülni: 
vége ennek a logikának az, hogy mégis fen kell 
tartanunk a dohány-monopóliumot. Bocsánatot 
kérek, már ezen logikát nem értem, bármily nagy 
szavakkal legyen az előadva; és bátor vagyok 
megjegyezni azt, hogy minden finánczoperatiónál, 
bár mily nagy fiuánczelvek szerint induljanak iá, 
az alapelv a földmivelÖ népen van; és a fináncz-
munkálatoknál ugy a dohánynál, mint más jöve
dékeknél a fődolog az : a hol nincs, ott ne keress; 
és sok igazság van azon mondatban, hogy a hol 
nincs, ott Isten sem vehet, ha csak nem teremt; 
azt pedig előteremteni csak is a nép képes. És 
ezért bátor vagyok ismét felhozni, hogy mondjuk 
ki legalább az elvet; vagy ha nem akarjuk az el
vet kimondani, akkor minek e sok himezés hámo-
zás? mondjuk ki őszintén és nyíl tan: hogy azért 
nem akarjuk a dohány-monopóliumot megszüntet
ni, mert az talán nem conveniál oda át. (Helyeslés 
a szélső balon.) Már sokszor mondatott itt, hogy 
nem czélszerü a dohány-monopólium megszünte
tése ; de a hol a dolog lényege van, hogy t. i. fa-

dán a másik oldalon nem fog tetszeni, azt még 
nem mondta senki. 

Ennélfogva egyszerűen kijelentem, hogy a 
7-dik osztály véleményét pártolom. 

Csengery Imre jegyző: Ráday László gróf! 
(Nincs jelen!) 

B e t h l e n F a r k a s gr . : T. ház! A dohány-
monopólium rögtöni megszüntetését senki sem ki-
vánta, csak is Madarász képviselő úr mondotta, 
hogy ezen esztendő végén szüntettessék meg, mi
után ezen óhajtás, hogyt . i. a dohány-monopólium 
rögtön szüntettessék meg, szintúgy azon kérdés, 
hogy a monopólium eltörölhető-e vagy nem? itt 
vitatás tárgya nem volt; ezt én sem akarom fejte
getni, mert igy mellékesen ezen kényes tárgyat 
nem tartom helyesnek. A monopólium fentartása 
vagy fen nem tartása mellett nem kívánok szólani; 
de én sem a központi bizottság véleményét, sem a 
7-dik osztály határozati javaslatát el nem fogadom, 
ámbár a központi bizottság véleményét lényegé
ben helyeslem. 

Nem fogadhatom el a központi bizottság vé
leményét, mert azon közóhajtást, a mely az or
szágban létezik, hogy t. i. a monopólium meg
szűnte ttessék, nem fejezi ki eléggé tisztán. 

Nem fogadhatom el a 7-dik osztály határozati 
javaslatát sem, mert először nincs tekintettel a 
67-beli XVI-dik t. cz.-re, mely törvényczikket 
akár jónak, akár rosznak tar tanám, de miután 
egyszer már törvény, az iránt tekintettel kell 
lennünk. 

Nem fogadhatom el másodszor azért, mert 
ezen osztály véleménye igen határozottan kimond
ja, hogy a monopólium minden esetre szűnjék meg. 
Én is óhajtom, hogy a monopólium szűnjék meg, 
de csak igy mellékesen kimondani nem akarom. 
Mert én több terveket olvastam a monopólium 
megszüntetésére, olvastam a pipázókra, árulókra, 
gyárokra és termelőkre vetendő adókról; de mind
azok a monopólium ágai : mert az, hogy az állam 
többeknek adja ki azon jogokat, hogy szivart csi
náljanak, vagy maga csinálja vagy egyeseknek 
ad árulási engedélyt, akár pedig a termelésre vet 
nagyobb adót: ez is a monopóliumnak minden 
esetre egy ága. Miután tehát nem tudunk más esz
közt, más módot a monopóliumnak egyszerre való 
megszüntetésére, ámbár nagyon óhajtom ezt: most 
jelenben kimondani nem merem, míg az enquéte vé
leményét e részben nem ismerem. 

Nem fogadhatom el harmadszor, mert az or
szágra nézve károsnak tartom. Károsnak tartom, és 
pedig azért, merthogy ha akár az 1870. év végén, 
akár az 18 71. év végén határozott időszakot teszünk 
annak megszüntetésére, akkor, miután a kincstár
nak két-három évi készlete van a dohányból, a 
pénzügyminiszternek rögtön kötelessége lesz be-

12* 
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tiltani az abaldó számára való termelést, mert nem 
adhat többé engedelmet, miután két évi készlete 
van ; és csak akkor adhatná meg, ha az országnak 
nagy kárt akarna okozni, mert a mit 1870-ben 
költ el, az 1869-diki dohány. Már most 1869-ben 
dohányt nem vásárolhatna, mert 1870-ben meg
szűnnék a monopólium; és igy az 7—8 milliónyi 
frt, mi a dohányvételből évenkint a nép közé jár, 
elesnék, mi a népnek bizonyára nagy kára volna. 
(Egy szó: Nem lehet az!) Engedelmet, azt hiszem, 
a t. képviselő urnák felszólalására, hogy „nem le
het ," jogosan mondhatom, igenis hogy lehet: mert 
én legalább azt hiszem, ha ma vitatjuk a dohány-
monopólium eltörlését, a mire én is szavazni fogok, 
akkor nem azt fogjuk mondani, hogy rögtön, ha
nem azt fogjuk mondani,hogy megszüntetjük egy
két év múlva. De most nem azt mondjuk, hogy 
megszüntetjük a monopóliumot, mert nem azt tár
gyaljuk, hanem hogy igyekezzék a miniszter oly 
javaslatot tenni, melylyel meg lehessen azt szün
tetni ; e közt pedig nagy különbség van: mert ha 
két év múlva azt mondja az országgyűlés határo
zata, hogy ne szűnjék meg, akkor, betiltatván 
most a dohány, az ország roppant kárára le-
end ; ha pedig a dohánytermelést megszüntetjük, 
Ausztria más piaczokon fog kereskedni, és azon 
összeget, melyet Ausztriától nyerünk, örökre el
vesztjük.én pedig az országnak ily nagy kárt okozni 
nem akarok. 

De miután tagadhatatlan, hogy a monopólium 
oly gyűlöletes és mindenütt ellenszenvvel találko
zik, oly rendszer, mely ellen valamit tenni elke
rülhetetlenül szükséges; miután arra nézve intéz
kednünk kell, hogy megszüntettessék; miután a 
megszüntetést én is szükségesnek tartom : legczél-
szerübbnek vélem e végre, hogy hívjon egybe a 
minisztérium gazdákból, kereskedőkből álló enqué-
tet, és e kérdést megvitatván, oly tervet, oly tör
vényjavaslatot terjeszszen elénk,mely szerint a mo
nopólium a legrövidebb idő alatt megszüntethes
sék. Ennek értelmében bátor vagyok határozati 
javaslatot beadni. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa Bethlen 
Farkas gr. határozati javaslatát:) 

„Minthogy azon óhajtás, hogy a sok nehéz
séggel s kellemetlen súrlódásokkal járó dohány
egyedáruság az országnak s különösen a szegé
nyebb népnek érdekében minél előbb megszün
tettessék, s az államjövedelmeknek ezen megszü-
tetéséből eredő hiánya más czélszerübb, igazságo
sabb és kevésbbé terhes módon pótoltassák, most 
rögtön nem teljesithető, mert se oly biztos módot 
azonnal találni, se az állam szükségeit ideiglen 
fedezés nélkül hagyni nem lehet, s egyébként is a 
vég megszüntetés oly előintézkedéseket igényel, 
melyek rögtön nem eszközölhetők, s melyek nél

kül mind az ország, mind a honpolgárok, különö
sen a termelők súlyosan károsodnának: 

„a ház elfogadja jelenleg a dohányegyedáru
ságról szóló, s az 1869-ik év végéig terjedő tör
vényjavaslatot ; de hogy a minél előbbi megszün
tetés lehetősége törvényszerűen előkészíttessék, a 
minisztérium ezennel megbizatik, hogy állitson 
össze minden, e tárgyra vonatkozó adatokat, hívjon 
össze a pénzügyi bizottság közreműködésével szak
értőket, s ezek kihallgatása után, pontosan megtart
va az 1867. éviXVI. t.cz.-nek rendeletét, készítsen 
javaslatot az iránt, hogy miképen s mikor lehetne 
a dohányegyedáruságot az állam szükségeinek 
igazságos, méltányos és biztos fedezése mellett 
megszüntetni."^ 

Trefort Á g o s t o n : Habár a mostani atmos-
phaerában nem igen érzem magamat felhíva szó
lani, a napirenden levő tárgy fontossága és főleg 
rendkívül kényes természeténél fogva, mégis kocz-
káztatok néhány rövid megjegyzést. (Halljuk!) 
Egyetértünk valamennyien, hogy a dohány-mo
nopóliumot most rögtön megszüntetni nem lehet; 
egyetértünk egyszersmind arra nézve, hogy a do
hány-monopólium , dohánytermesztő országban, 
mint Magyarország, sok nehézség- és kellemetlen
séggel van összekötve. A kérdés tehát az, hogy 
mit kell a monopóliummal a jövőre nézve tenni ? 
E tekintetben a vélemények elágaznak. Az egyik 
fél azt kívánja, hogy az országgyűlés határozat 
által mondja ki , hogy a dohány-monopólium 
1870-iki január 1-én meg fog szűnni; a másik fél 
azt kívánja, hogy ezen igen fontos kérdés tanulmá-
nyoztassék, és e tanulmányozás eredményéhez ké
pest a törvényhozás maga idejében határozzon. Én 
részemről az utóbbi eljárást szabatosabbnak és 
gyakorlatiabbnak tar tom; miután pedig ezen né
zetemnek kifejezést adott t. barátom Bethlen Far
kas, javaslatát elfogadom, és néhány szóval néze
temet indokolom. 

Valamint a fináncz-tudomány, ugy a praxis 
mindenütt elismerte, hogy a dohány oly ezikk, 
mely magát megadóztatásra nagyon pretirozza, 
arra rendkívül alkalmas; ennélfogva a dohány 
majdnem minden államban, épen ugy az absolut 
monarchiákban, minta demokrátköztársaságokban, 
meg van adóztatva, csak megadóztatásának formái 
különbözők. Nálunk, Franczia-, Olasz-, Spanyolor
szágban és Portugáliában létezik a dohány-mono
pólium; és ennek financzialis lekintetben egy igen 
nagy előnye van, mert az eddigi tapasztalatok sze
rint a monopólium jövedelme évről évre növekszik, 
í g y Francziaországban 1815-ben a dohány mono
pólium behozott nettó 32 millió frankot, 1864-ben 
177 milliót. Angliában dohány-monopólium nem 
létezik ugyan, hanem tudjuk, hogy ott a dohány
termelés meg van tiltva, hogy bár Irlandban jó 
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dohányt és haszonnal lehet termeszteni, mégis a 
külföldről behozott dohány rendkívüli magas vám
mal van megterhelve, ugy hogy Sir Róbert Peel 
vámreformjainak daczára ezen dohány vámjöve
delem 1866-ban behozott 6 millió 332,300 font ster
linget. Poroszországban ós a vámszövetség némely 
országaiban oly föld, melyen dohány termeltetik,kü-
lön meg van adóztatva, egyszersmind vámmal és 
pedig súlyos vám által a dohánynak behozatala; 
és azonfelül minden német vámconferentiában 
igen komolyan tanácskoznak a felett, nem volna-e 
czélszerü a dohánymopoliumot behozni. Oroszor
szágban a dohányipar és gyártás igen sajátságos 
módon van megadóztatva, és igen odiosus és vexa-
tiorius rendszabályokkal van összekötve. Ameri
kában, a demokrata köztársaságban, a dohányké-
szitmények előállitása és azok eladása nagyon erő
sen meg van adóztatva, és a jövedelem behoz, ha 
nem csalatkozom, 19 millió 500,000 dollárt éven-
kint, és igen nagy szigorral kezeltetik a dohány
adóztatás e neme. A ki szivarokat licentia nélkül 
készit,5—100 dollárig, vagy 30 napi fogsággal bün
tetik meg. í g y van ez Amerikában, a demokratres-
publicában. Ha pedig ily szivarokat áruba bocsát, 
500 dollárral és 6 hónapi fogsággal büntetik 
meg. Ebből tehát látjuk, hogy a dohányadózta
tásnak több nemei léteznek, s nekünk gondosan 
föl kell derítenünk azon kérdést — mert dohány
adó nélkül nem fogunk létezhetni - vajon czélsze-
riibb-e a mostani adót megtartani, vagy az adóz
tatás más nemét behozni ? nehogy kisebb baj he
lyébe nagyobbat támaszszunk, és hogy e baj orvos
lása ne legyen sulyosb, mint maga a betegség. 

Tisztelt barátom Kerkapoly Károly múltkor 
körülbelül hasonló értelemben nyilatkozott. Nem 
mondta ő, hogy feltétlenül kívánatosnak tartja a 
dohánymonopolium megszüntetését. O azt mond
ta, hogy kívánatosnak tartja azt, tekintve a mono
pólium hátrányait; de nem tekintve átalában • azon 
rendszabályokat, melyek talán nagyon g}mlölete-
sek lesznek, s melyeket nekünk be kell hoznunk a 
megszüntetett monopólium helyett. 

Én tehát ennélfogva , ismételve mondom, 
hogy pártolom tisztelt barátom Bethlen Farkas ha
tározati javaslatát, és elfogadom a kormánynak a 
dohányjövedék tárgyában beadott törvényjavasla
tát a részletes vita alapjául. (Helyeslés a jobb ol
dalon.) 

KautZ G y u l a : Ha a 7. osztálynak külön 
véleménye elejtetik, akkor én fölöslegesnek, idő
pazarlásnak tartanám e tárgyhoz szólam. De ha 
nem ejtetik el, akkor talán szükséges lesz a tárgy 
vitatását tovább folytatni. Legyen szabad nekem 
azokhoz, a mik a miniszteri törvényjavaslat támo
gatására az előttem szóló képviselő urnák részéről 
felhozattak, pár szóval csatlakozni. Előre bocsátok 

e g y igénytelen megjegyzést: hogy először felfo
gásom szerint alkotmányos államban az adó a pol
gárok által nem csak teher- és áldozatnak, ha
nem polgári kötelességnek és a jó államformá
nál egyenesen beruházásnak tekintendő; másod
szor azt, hogy alkotmányos népeknek egyebek 
közt azért i s , mert sok jogokat élveznek, bi
zonyos kötelességeik is vannak. Jelesül köteles
ségük és feladatuk megtanulni bizonyos nagy 
igazságoknak szemébe nézni, legyenek ezek akár 
vívmányok, akár calamitás. Ezeu két tételből ki
indulva, legyen szabad pár szóval indokolnom: 
először azon nézetemet, hogy én nem ugyan a do
hány-monopóliumot, de a dohány megadóztatását 
igen okszerű, igazolható és czélirányos jövedelmi 
forrásnak tartom; (Felkiáltássok balról: Miit!) 2-
szor indokolnom azt, hogy a jelen pillanatban 
törvényben kimondani azt, hogy 1870-re nézve a 
dohány-monopólium eltörlése foganatba vétessék, 
az én véleményem szerint ép oly helytelen, mint 
indokolatlan eljárás volna. 

Nem tartom pedig különösen a 7. osztály 
külön véleményét helyesnek azért, mert eltekint
ve attól, hogy a jövő legislatio irányában nem 
tarthatjuk magunkat jogosultaknak arra, h o g y a n 
nak kezeit megkössük, (Ellenmondások.) eltekint
ve, mondom, ezen elvtől, meggyőződésem az, 
hogy ha valahol, ugy bizonyára a financzia köré
ben nem helyeselhető oly eljárás, mely ismeretlen 
quantitásokat akar az ismeretes quantítások he
lyébe az operatio alapjává tenni, s mely azt, a mi 
csak lelkiismeretes tanulmány s beható tanács-
kozmányoknak eredménye lehet, anticipative, vala
mi doctrinair tétel vagy postulatum formájában 
az ismeretlent jelző X helyébe teszen. 

Nem vagyok a 7. osztálylyal egy vélemény
ben azért sem továbbá, mert én is ugy, mint az 
előttem szóló képviselő Bethlen Farkas, Trefort 
Ágoston társaim, ez igen nagy fontosságú tárgy
ban tüzetes enquéte megtartását mulhatlanul szük
ségesnek tartom, mert nem szeretnék azon követ
kezetlenségbe esni, hogy azt indítványozzam, mi
szerint határozzuk el azt, hogy előbb határozzunk 
és azután tanácskozzunk, eltekintve attól, mily ke
délyállapottal járulnának a meghívandó szakértők 
és érdeklett enquéte-tagok az illető tanácskozások
hoz, hogy ha tanácskozásaiknak előre kényszerü-
leg megállapított eredményét a magyar országos 
törvénytár lapjain megszabva látnák. 

Nem vagyok továbbá a 7. osztály véleményén 
azért, mert valamint a politikai élet terén átalában, 
ugy különösen a financzia körében az experiruenta-
tiónak nem vagyok barátja. Nagyon is elégségesnek 
találom, tisztelt képviselőház, azt, a mit e tekin
tetben a lefolyt 18 sanyarú éven át Ízlelnünk kel-
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lett. Én az experimentatíót igen is jogosultnak 
ismerem a somatikus világ, a phy sikai élet körében; 
de az erkölcsiben, pedig az állami és társadalmi 
élet ide tartozik, nem, mert itt az experimentatio leg-
többnyire jogosulatlan, s majd nem mindig rósz 
eredményeket szülő. Azon szoros kapcsolatnál 
fogva továbbá, melyben a jelenlegi financz- és 
adórendszerrel a dohány-monopólium áll, mely
nek, mint előre bocsátottam, én sem vagyok ba
rátja, sőt nemzetgazdasági credóm egyik legfon
tosabb ágazatának tekintem, hogy a monopóliu
mok megszüntetésére kell törekedni, azon szoros vi
szonynál fogva, mondom, mely a fenálló adórendszer 
e dohánymonopolium között létezik, most azt mon
dani ki, hogy már 18ti9. év végén a monopólium 
eltörlése eszközlésbe lesz veendő, annyi volna, 
mint kimondani azt, hogy sz egész fenálló állam
háztartás rendszerét alakítsuk át ; pedig ugy hi
szem, hogy még a legvérmesebb reményüek és 
legmunkaképesb tagjai is a parlamentnek nem 
tartandják ezt kivihetőnek, s mindenki belátandja, 
hogy ily utón csak amabilis confusióba jutnánk, 
melyből hogy valahára kibontakozhatunk, ép a 
jelen országgyűlésnek egyik legnagyobb vivmá-
nya és érdeme. — Nem tartózkodom továbbá he
lyeslésemet nyilvánítani azon nézetre, melyet 
most hallottam Bethlen Farkas képviselőtársam 
által kifejeztetni, hogy t. i. a dohány monopólium
nak kellő előkészítés nélküli eltörlése senkinek 
javára s igen soknak positiv kárára szolgálna. 
Azon szabályzat folytán ugyanis, tisztelt képvise
lőház, melyekre a monopólium a monarchiában 
alapítva van, közismeretü tény, hogy a birodalom 
másik felének legnagyobb dohány szükségleti ré
sze a mi piaczunkról láttatik el, tehát Magyaror
szágnak a monopóliumban monopóliuma van. Ezen 
monopóliumnak a népre megvan súlyos és vészé 
lyes hatása: de vannak okok is, a mint Bethlen 
barátom kifejtette, melyek igen sürgetó'leg köve
telik, hogy ezen a téren a szükséges körültekintés
sel járjunk el, s jogosult érdekeket könnyedén ne 
veszélyeztessünk. 

Továbbá azért sem pártolhatom a 7. osztály 
külön véleményét, mert nem bírom még magamat 
eléggé tájékozni az iránt, nem tudok még magam
nak eléggé határozott Ítéletet képezni a felett, 
hogy mit fogunk majd a megszüntetendő dohány
monopolium helyébe tenni: vajon a dohánymeg
adóztatásnak egy más uj nemét fogjuk-e behozni, 
vagy egészen nj adót életbe léptetni ? Részemről 
ugyan is sem a logikával, sem a politikai élet gon
dos tanulmányozásából levont tapasztalataim
mal nem tudnám összeegyeztetni, hogy valamely 
institutio megszüntetésére szavazzak, mielőtt nem 
szereztem magamnak megnyugvást az i ránt : elő
ször , hogy a megszüntetendő institutio előnyei s 

hasznai, ez esetben az állam-jövedelem, a jövőre; 
is biztosithatók; és másodszor, hogy e biztosítási 
mód nem lesz az adózó polgárokra nézve nagyobb 
terheltetéssel és zaklatással egybekötve, mint volt 
az eltörlött institutio maga. [Helyeslés) Pedig vall
juk meg, t. ház, igen valószínű, hogy azon kár
pótlási mód, melyet e fontos, az összes közjövedel
meknek egy tized részét szolgáltató adóforrás meg
szüntetése folytán a kincstárnak irányában meg
fogunk állapítani, igen valószínűleg szintén felette 
súlyos és az adózó polgárok különböző osztályaira 
nagy mérvben nehezedő terhet képezend. Bocsá
natot kérek, talán messze is megyek, de megval
lom őszintén, ugy vagyok meggyőződve, hogy ha 
a dohánynak ezen uj formában való megadóztatása 
már most fenállann, a t. ellenzék ezt ép oly kö
vetkezetesen támadná meg és ellenezné, mint ma
gát a monopóliumot. 

Nem szavazhatok végre a 9. osztály ellen
véleménye mellett azért sem, mert nem bírnám, 
t. képviselőház, a felelősséget magamra vállalni 
az iránt, hogy most, a jelen nehéz átalakulási idő
ben, midőn egészen uj álladalmi és kormányzati 

j rendszert kell felállítanunk, midőn évszázadok 
óta bűnösen elhanyagolt érdekek esdőleg fordul
nak a kormányhoz támogatásért és kielégítésért, 
midőn igazságszolgáltatásunk javítása, népnevelé
sünk, közoktatási rendszerünk tökélyesbitése, köz-

, lekedési eszközeink fejlesztése, s ezer meg ezer 
egyéb szükségletek milliókra és milliókra menő ösz-
szegeket követelnek a kormánytól, hogy ily időben, 
ily pillanatban egy oly adóforrás megingatására 
vagy felforgatására szavazzak, mely nélkül jelenleg* 
az államkincstár érdeke legnagyobb mérvben veszé
lyeztetnék, s a rendes pénzügyi kezelés lehetetlen
né tétetnék, szavazzak olyasmire, mi talán épen 
azt idézhetné elő, a mitől a tisztelt túlsó oldal 
egyik vezére valódi államférfiúi bölcseséggel óvó-
lag és intőleg tartózkodni tanitott tegnapelőtti be
szédében : tudniillik a kormányzás lehetetlenségét. 

P u l s z k y Ferencz: Igen rövid leszek. 
Bár tudom, hogy a theoria kárhoztatja a mo

nopóliumot ; bár elismerem népünkben azon ellen
szenvet, melylyel különösen a dohány-monopólium 
iránt viseltetik: mindamellett nem kivánom jelen
leg előleg pusztán kimondani azon elve', hogy már 
1870-ben szűnjék meg a monopólium a nélkül, 
hogy előre tudjuk, mit teszünk helyébe. Nem sza
vazhatok erre azért, mert nem kivánom, hogy a 
közvéleményben elterjedjen azon eszme, mintha 
a monopólium megszüntetése, melynek lehetségét 
én elismerem, mondom, nehogy a közvélemény
ben elterjedjen azon hit , mintha a monopólium 
megszüntetése ugyanazonos volna az olcsó dohány
nyal, mintha ez által visszakerülnének ason álla
potok, melyek 1848-ig vagy 1850-ig fenállottak. 
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Mert akkor ia azon állapot, t. i. a szabad és meg-
«zoritatlan termelés Magyarországban azon alapult, 
hogy vámvonal volt felállítva Magyarország és az 
^ausztriai tartományok közt, és azon alapult, hogy 
Ausztriában már akkor monopólium volt, s igy a 
magyar termésnek biztos piacza volt. Őseink és 
mi, kik már régebben vagyunk az országgyűlése
ken, tudjuk, miképen sürgették e vámvonal meg
szüntetését, és ezen vámvonal megszüntetésének 
egyik ára a dohány-monopólium volt; vagy nem 
annyira a dohány-monopólium, de minden esetre 
azon elv, hogy a mint Magyarországban történik, 
•ugyanazon elvek szerint rendeztessék az osztrák 
provincziákban szintén a dohányjövedék a tör
vényhozás által. Mert ha meg akarjuk szüntetni 
Magyarországban a monopóliumot, azt csak akkor 
tehetjük, ha a másik oldalon is megszüntettetik a 
monopólium. (Elénk ellenmondás bal felöl.) Ha ez 
nem állana, akkor szükséges volna a közbenső 
vámvonalat ismét felállítani, vagy legalább is zár- i 
latot, s ez a zárlat ép oly rósz, mint a vámvonal: | 
ez megakasztaná a közlekedést, ez megakasztaná 
a személyes és szállítási forgalmat, zaklatást, mo
tozást hozna be, és sok pénzbe kerülne. 

Minden esetre igen jól tudjuk, hogy a dohány 
o ly termék, melyből jelenleg a magyar kormány 
9 millió jövedelmet buz, melyből húzna 15-öt, ha 
nem volna csempészkedés, s melyből fog húzni 
sokkal többet, mert látjuk más országok példájá
ból, hogy mindenütt növekedett a dohány jöve
delme esztendőről esztendőre. Meg vagyok győ
ződve, hogy azok is, kik a monopólium ellen szó-
ianak, nem annyira a mellett szólnak, hogy a do
hány egészen szabad legyen, és hogy a kormány
nak abból semmi jövedelme se legyen, hanem in
kább annak formáját, azon ellenőrködést, zaklatást 
támadják meg, mely minden embernek kertjébe 
hatol. 

Épen azért nem kívánom, hogy pusztán oly 
határozat mondassék ki, mely a népet arra vihet
ne, hogy azon vélemény terjedjen, mintha ezen
túl a dohány nem fogna semmit fizetni, a dohányter
melést semmi sem korlátozná, az olcsó dohányfüst 
a magyar szabadság zászlójává lenne, mintha a 
szabad dohány volna a magyar szabadságnak 
sarkköve. Ezen vélemény pedig el fog terjedni, 
ha csak ugy pusztán mondjuk ki, hogy 1870 ben 
megszünteti étik a monopólium: mert nem mond
juk ki mellé azt, hogy ugyanazon dohányból, 
mennyire lehet, ugyanazon jövedelmet kívánjuk 
kihozni. Mert ha nem a dohányból hozzuk ki, 
másból kell azt kihozni; tudjuk pedig, hogy a 
dohányjövedeíemnek legalább azon egy jő oldala 
van, hogy a ki ezen adó alól ki akarja magát 
vonni, teheti ugy, ha nem dohányzik, nem sziva
rozik. 
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Mindezek következtében tökéletesen pártolom 
Bethlen Farkas barátom indítványát, és pedig 
azért, mert átlátom, hogy a dohányjövedelemnek 
mostani formája olyan, mely minden esetre javí
tást igényel, hogy a mostani forma fen nem áll
hat ; jól tudjuk, szükséges ennek oly alakot adni, 
hogy a dohányból szintén bejöjjön oly tetemes 
része a jövedelemnek, mely megtelel plus-minus 
annak, mely most huzatik belőle. 

Hogy ezt keresztül vigyük, szükséges, hogy 
enquéte tartassék. Kívánom én is, hogy országos 
vizsgálat tartassék, melyben részt vegyenek ugy 
a termelők, mint az eladók, kereskedők, külföl
diek, s szakemberek, kik ehhez értenek, hogy tud
juk, mi történhetik ; kívánom azt, hogy csak akkor 
mondjuk ki a monopólium mostani formájának 
megszüntetését, midőn egyszersmind meg tudjak 
mondani a nemzetnek, mi jő helyébe, nehogy is
mét reményeikben csalódjanak, nehogy elhitessük 
a néppel, hogy ingyen fog szivarozhatni s olcsó 
dohánya lesz mindenütt. Ez, azt hiszem, az ország
gyűlés méltóságával össze nem fér: terjeszteni ily 
véleményt, és oly ígéretet tenni, melyet beváltam 
képes nem volna. 

Kívánom ez enquétet, és hogy a dohányjöve-
dék mostani alakja megszüntettessék; de semmi
kép sem kívánom, hogy ki ne mondjuk, hogy a 
dohány ezentúl is az^államjövadelemnek egyik fő 
forrása maradjon. (Elénk hdyeslls ajohh oldalon.) 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : Óhajtot
tam volna, t. ház, a tanácskozás bezárta után, te
hát szavazás előtt felszólalni; de miután idő köz
ben oly javaslat adatott be, mely ugyan aztczélozza, 
mi a központi bizottság javaslatában foglaltatik, 
s az most tárgyaltatik. ugy hiszem, czélszerü leend 
most ez alkalommal ez indítvány és a tárgy iránt 
is nyilatkoznom. (Halljuk!) 

A múlt napokban, különösen tegnapelőtt több
ször hallottam hivatkozást azon beszédemre, me
lyet múlt évi, ugy emlékszem, decz. 19-én volt sze
rencsém a t. ház előtt tartani. U g y emlékszem, 
a dohányjövedékről csak ezen egy alkalommal 
nyilatkoztam a t. ház előtt, s miután ezen előadá
somra több izben történt hivatkozás : amint akkor 
mondám, ugy most is azt tartom, hogy a dohány-

' jövedék az állam egyik legnevezetesebb jövedelmi 
j forrását képezi, s hogy azon jövedelmi források közé 
| tartozik, melyek folytonos emelkedést mutatnak; 
' most is azt nyilvánítom, hogy miután ezen jöve

dékből befolyó összegeket nem nélkülözhetjük; 
annak egyszerű eltörlése szükségkép maga után 
vonná az egyenes adónak nevezetes emelését, hogy 
ezen jövedéknek egyszerű eltörlése számtalan csa
ládot tönkre tenne, s megfosztaná az országot azon 
előnytől, melyben földmivslése az által részesül-

' hogy ő felsége többi országai irányában a terme-
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lés egyedáraságával b í r , a mi több milliót hoz 
az országba. Megemlitém azt is, hogy miután a 
vám- és kereskedelmi szerződés tartama alatt a 
közforgalom- és kereskedésre káros és mind 
a két félre nézve igen költséges zárvonalat a bi
rodalom két fele közt felállitani nem kívánjuk, a 
behozandó változások iránt ő felsége többi orszá
gainak minisztériumával és törvényhozásával is 
kellene értekezésekbe bocsátkozni s ujabb egyes-
ségre lépni: mindezeknél fogva tehát a jövedék 
átalakítása vagy eltörlése iránti javaslatok érett 
megfontolással teendők s a kérdésnek komoly ta
nulmányozása szükséges. Kijelentettem egyéb
iránt azt is, hogy van több mód, mely szerint 
gondoskodni lehet arról, hogy az államnak kivánt 
jövedelme is befolyjon és mindamellett a dohány
egyedáruság is megszüntethető legyen. 

Ezeket mondám, és most sem vélekedem más
kép ; s az akkor mondottakkal megyegyezőleg 
nyilváníthatom, hogy mihelyt az adótörvények 
és a budget iránti tárgyalások be lesznek fejezve: 
ezen fontos kérdés minden oldalról való kiderítése 
végett meg fogom tenni mind azon intézkedéseket, 
melyek egy nyilvános enquéte létrehozására vo
natkoznak, s annak létesitése végett kidolgozandó 
tervezetet, ugy az addig gyűjtött adatokat elébb 
az állandó pénzügyi bizottsággal fogom közölni; 
s ha a bizottsággal egyetértó'leg megállapítandó 
mód szerint fogna a nyilvános enquéte megtar
tatni, meg vagyok arról győződve, hogy a törvény
hozásnak a pénzügyi kérdéssel foglalkozó tagjai 
részt veendenek ezen enquéte-tanácskozások ren
dezésében és vezetésében. Hasonló véleményt nyil
vánítottam a központi bizottság és a pénzügyi 
bizottságban is, mely előtt határozottan kijelen
tettem azt, hogy még ez év folytán szükség lesz 
országos enquéte-bizottság összehívása, mely ezen 
kérdést szakavatottan tárgyalván és megvizsgál
ván, a jövő törvényhozásnak bő anyagot fog nyúj
tani e kérdés eldöntésére nézve. 

Ennélfogva, t. ház, azt hiszem, a Bethlen Far
kas gr. t. barátom által előterjesztett módositvány 
ugyanazon véleményt foglalja magában, melyet 
múlt évi deczemberben kifejezni szerencsém 
volt, és melyet a központi és pénzügyi bizottság 
tárgyalásai alkalmával is kijelentettem. 

Alkotmányos államoknak sok előnyei közé, 
melyekkel absolut kormányzatú országok előtt 
birnak, bizonyára az is tartozik, hogy ha alkot
mányos országokban az adó kérdésében, vagy bár
mi más kérdésben nevezetes reform behozataláról 
van szó: e tekintetben nem csak a szabad sajtó, 
nem csak a törvényhozási tanácskozások, hanem 
enquétek által is szoktak ily nevezetes kérdések 
minden oldalról megvitattatni a czélból, hogy ezen 
fontos kérdésekhez szóljanak hozzá ne csak azok, 

kik az irodalom terén működnek, vagy a törvény
hozásban részt. vesznek^ hanem miaáaxefc^ k3k 
mint szakemberek alapos ítéletet mondani hivatva-
vannak. 

Ennélfogva én részemről is szívesen hozzája-
rulok és elfogadom azon inditványt, melyet ma 
Bethlen Farkas gr. a t. ház elé terjesztett; és azt 
hiszem, hogy az eljárás csak akkor lesz czélszerür 
a mint már az állandó pénzügyi bizottság előtt is 
kijelentettem, ha az adatok beszerzése után az ál
landó pénzügyi bizottsággal együtt működve, 
úgyszólván az állandó pénzügyi bizottság közre
működésével fog enquéte-bizottság megtartatni, 
és működésének eredménye a jövő törvényhozás
nak bemutattatni. 

Ezt kijelentvén, nem kívánok a kérdésnek 
egyes részleteiről bővebben szólni, nem akarok 
észrevételeket tenni némely megjegyzésekre, me
lyek itt a 7-dik osztály véleményének támogatá
sára felhozattak, miután e tekintetben Deák F e -
rencz, Kerkapoly, gr. Bethlen Farkas, Trefort és 
Kautz Gyula képviselő urak már minden érvet 
kimerítettek; azonban méltóztassanak megengedni, 
hogy egy körülményt még megemlitsek. 

A 7-dik osztály véleményének legkitűnőbb 
pártolói nagy súlyt fektetnek arra, s e tekintetben 
Zsedényi t. barátom adatokat is idéz, miszerint az 
egyedáruság behozatala előtti időben, azaz 1848 
előtt a magyar dohány győzedelmes versenyt ví
vott a külföldön, és kivitele nagyobb mérvű volt, 
mint az utolsó években, mióta t. i. az egyedáruság 
fenállása mellett egyszersmind a kiviteli kereske
dés is engedélyezve van. Zsedényi képviselő úr 
150,000 és 200,000 mázsára teszi ezen időszakban 
az évenkinti kivitelt. Nem tudom, honnan merí
tette adatait; de én az egyedáruság behozatala 
előtti utolsó két évtizedbeli hivatalos adatok alap
ján mondhatom, hogy állítása igen túlzott. Ugyan
is 1831 —1840-ig , tehát 10 év alatt az összes ki
vitel 571,417 mázsára ment; tehát átlag esett egy 
évre 57,000 mázsa. 1841—1850-ig, tehát az utol
só évtizedben az egyedáruság behozatala előtt, az 
évi kivitel 55,000 és 79,000 mázsa közt változott, 
és az összes kivitel tett ezen évtized alatt 556,259 
mázsát; esik tehát egy évre átlag 55,600 má
zsa : valamivel kevesebb, mint az azelőtti évtized
ben, minek egyébiránt oka az, hogy az 1848 — 9. 
években a kivitel nagyban csökkent a háburus 
viszonyok folytán. Az tagadhatlan, hogy az 50-es 
években a kivitel nagy nem volt, miután nem ter-
mesztetvén elég az egyedáruság számára, csak a 
nélkülözhető mennyiség vitetett k i : ekkor az éven
kinti kivitel 15,000 és 28,000 mázsa közt állott. 
De a mióta, különösen a magyar gazdasági egy
let felszólalása folytán, az utóbbi években a külföld 
számára való termelés engedélyeztetett, hozzája-
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rulván az amerikai belháború, mely az amerikai 
versenyt az európai piaczokról nagyobbrészt ki
zárta, a kivitel gyorsan emelkedett: még pedig 
1864-ben kivitetett 133,375 mázsa; 1865-ben 
223,243 mázsa. Tehát magában ezen 1865. évben '• 
négyszer annyi vitetett ki. mint az egyedáruság 
behozatala előtti időben egy év alatt. Tényekkel 
van tehát bizonyítva, hogyha a kereskedési viszo- j 
nyok kedvezők a magyar dohány eladására néz- I 
ve : a kivitel az egyedáruság mellett lehetséges; I 
és hivatkozhatom az előttünk fekvő törvényjavas- j 
latra, mely e tekintetben minden lehető könnyítést j 
megad a magyar dohánynak mind termelésére, 
mind külkereskedésére nézve, s mely által a ma- j 
gyár dohányra nézve a szabad verseny ismét biz- j 
tositva van, ha a kereskedelmi conjecturák ked- | 
vezők. 

Mindezeket csak azért voltam bátor megje- • 
gyezni, miután a discussio alkalmával azok részé- | 
röl, a kik a 7-dik osztály véleményét elfogadják, ! 
különösen ezek hozattak fel fő indokul, hogy t. i. I 
az egyedáruság fenállása által a külkereskedés j 
akadályozva van. i 

Mellőzve a többi észrevételeket, ugy hiszem, j 
miután a központi bizottság véleményében is ben-
ne foglaltatik az enquéte megtartásának eszméje, i 
csak nincs kellőleg formulázva, és miután a Bethlen j 
Farkas barátom által tett indítvány és beadott j 
végzés a jegyzőkönyvbe igtattatván, a kormányra j 
nézve kötelező erővel fog birni : ennélfogva én ; 
legczélszerübbnek tartom annak elfogadását és ' 
ahhoz szívesen hozzájárulok. 

Besze János : T. ház! Ha a 7-ik osztály j 
külön véleméye elő nem került volna, én néma ; 

hallgatással belenyugodtam volna a központi bi- | 
zottság által tárgyalás alá terjesztett munkálatba. 
De miután a 7-ik osztály véleménye előkerült, és ; 
abban oly érvek oly elevenen adatnak elő, és azon j 
érvek annyi lelkesedéssel, oly szivrehatólag és oly j 
népszerüleg tagialtatnak, hogy valóban reám is ; 
nagy hatást gyakoroltak a mondottak, és ér
zettem, hogy van bennök erő, a mely erő, ha or
szágossá válnék, igazolatlan, okadatolatlan lenne a 
mi helyzetünk, ha mi jelenben mindjárt véget 
vetni nem akarnánk ezen utálatos adórendszer
nek : azért felszólalni szoros kötelességemnek tar
tottam, ki ki a maga módja szerint (Élénk derült
ség) ki a statistikából, ki gazdasági szempontból, 
én ugy a hogy kell és szoktam (Derültség) a 
tárgyhoz szólni szoros kötelességemnek tartot
tam. (Halljuk!) Ebben a szóban „dohánymonopo-
lium" benne van alkotmányos életünk megkezdése 
előtti politikai helyzetünknek egész philosophiája, 
(Derültség) egész története : mert soha sem gyújtok 
pipára vagy szivarra, hogy füstjében ne látnám 
hány száz millió, hány ezer millió ment füstbe 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1865/.. vm. 

hasztalan a rósz politika miatt. És ezen rósz poli 
tikának, rósz gazdálkodásnak eredménye azon te 
her, mely alatt a magyar nép jelenben nyög' 
Látom a füstben a rósz tanácsadóknak képeit 
mind egyenkint lephotographirozva. (Nagy derült
ség.) Azért, mondom, lephotographirozva, késza
karva használtam e szótphotographia , merte szóra 
fényképezés nagyon foltosak ezen ábrázatok, (De
rültség) és nem is fogok rólok megfeledkezni majd, 
hogy ha a nyugdijak tárgyalásra fognak előkerülni. 
(Elvárjuk! halróljíí&nem miután ilyen helyzetbe be
lezavartak minket, helyzetünkkel meg kell küzde
nünk, mert lehetetlen bármely országgyűlési vég
zés által is a lehetetlent egyszerre lehetővé rögtö
nözni. A kérdés köztünk csak azt a különb
séget tünteti fel, hogy most mindjárt mondjuk-e ki 
azt, hogy ekkor meg ekkor szűnjék meg okvetlen, 
vagy pedig szűnjék meg akkor, ha lehet? és én a 
mellett vagyok, a mikor okosan lehet, hogy akkor 
kell annak megszűnni. (Elénk derültség.)Ha nem is 
parlamentáris beszédem : „akkor mikor okosan le
het" okom van, mért mondom így : mert ha meg
győződik a nép az okokból és tökéletesen lelkébe 
fogja a lehetetlenséget, megnyugszik benne. (Igaz! 
Hel /eslés jobbról.) 

De, uraim, hogy mit akar a 7. osztály és 
mit akartak a lelkes szónokok, nagyon érzem; de 
egészen nem érthettem s most sem értem; jobban 
értem, mit akarnak Madarász és társai, mert azok 
kivánata correct, azok nyíltan kimondják, hogy az 
év utolsó napján Szilveszter éjén vége, punctum, 
szűnjék meg. (Elénk derültség.) 

Nagyon értem, sőt ha időhöz nem kötötték 
volna, (Halljuk!) és ugy indítványozták volna, 
hogy mindig indemnityzzünk addig, a meddig 
szükséges, velők is szavaztam volna, mert nehéz 
szívbeli fájdalommal teszem a törvény szent pai-
zsát a monopóliumra; de időhöz kötötték, melyet 
meghatározni teljes lehetetlen. Sajnálom, hogy ve-
lek nem szavazhatok ; hanem szabatosabb, nyíltabb, 
mint a 7-ik osztály és pártolói kívánják. Mit kivan 
felfogásom szerint a 7-ik osztály? (Halljuk!) Azt 
kivánja, hogy a nemzet, mint például egy vagyo
nos ember, azt mondja a tiszttartójának, a mit ők 
akarnak mondani a pénzügy miniszternek — mert 
ő előttem nem más, mint a nemzet tiszttartója. (De
rültség.) „Hallja az úr ! (Nagy derültség) engem na
gyon boszant az, hogy a pálinkafőző házamban a 
financzok lebselnek, kutatnak, leskelődnek : elha
tároztam, hogy bár igaz, hogy sok jövedelmet 
hoz a pálinka, de ezentúl mához egy esztendőn 
kezdve nem főzetek és igy nem is méretek pálinkát 
sem kicsiben, sem nagyban, tehát szüntesse meg az 
úr, állítsa meg a főzetést; hanem ugy gazdálkodjék 
s ugy lásson az úr a dolog után, hogy nekem 
még is épen annyi jövedelmet adjon, mint eddig. 

13 
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(Jobb felöl: Igaz /) Még azt is hozzá teszem, hogy a 
kik földeket birnak árendába, azoknak az áren-
dáját semmi esetre feljebb ne emelje, hanem te
remtsen nekem épen annyi jövedelmet, a mennyi 
volt,mert terheim, kiadásaim a régiek maradnak." 
A tiszttartó erre azt mondja : „Jól van, uram; ha
nem várjon addig, mig ezt a száraz réteta malom
árokból csatornákkal megvizezem ;jó lesz, hogy na
gyobb juhnyájat tartsunk, és gyarapodjunk és más
kép intézhessük gazdaságunkat, s aztán idővel 
szép csendesen majd kipótolhatjuk, a mit a pá
linkán veszítünk." De az úr erre azt feleli, hogy : 
„Rajtad a felelősség terhe nyugszik, ha nekem azt 
a megkívánt szükségletet kezembe nem adod, 
számoltatlak." A tiszttartó erre legfeljebb azt mond
hatja, hogy : „Köszönöm a szolgálatot. (Derültség.) 
Keressen a nagyságos úr magának oly tiszttartót, 
a kicsodákat tud művelni, kétszer tud szüretelni, 
a kétszer nyírt nyájat négyszer nyirja, kétszer arat 
egy évben; (Derültség) de én arra képes nem va
gyok- "_ 

Kívánni valamit, hogy meghatározza az em
ber, hogy akkor vagy akkor legyen, de be nem 
várom az idejét, hogy az ugy történhessék: az fo
nákság. Hogy a jövedelmet, a még most nélkülöz-
hetlen dohány-jövedelmet, melynek helyébe rög
tön mást nem állithatunk, szomorú kénytelenség 
addig tűrni., mig másképen nem segíthetünk ma
gunkon. Az ellenkező kívánat olyan, melyet én 
felfogni, érteni képes nem vagyok. (Zaj.) 

Uraim, azt mondják, hogy mindaddig, mig a 
kutforrásokat meg nem találjuk, természetesen ne 
határozzunk. Ez igaz és helyes; de kutforrásokat 
keresnünk kell, fogunk is találni. Nincs most ideje 
annak; majd ha a jövedelmi adóról lesz szó, meg
említem Adier Leo eperjesi nagykereskedőnek soro
zati jövedelmi adótervét, szolgálni fogok minden 
képviselőnek egy példánynyal, s abból át fogja látni 
a ház, hogy 12 milliónyi uj jövedelmet lehet orszá
gos legkisebb terheltetés nélkül, a legigazságo
sabb arányban teremteni: abból aztán akár a 
dohány-monopóliumot megszüntetni, akár az adót 
2 0 % lejebb szállítani képesek leszünk. De ezt 
majd annak idején; jelenleg a kérdés csak az, 
hogy mit tehetünk? Felteszem, tisztelt ház, hogy ha 
ezelőtt másfél évvel elhatároztuk volna már, hogy 
az 1868. évi júliusban okvetlenül szűnjék meg 
a dohány-monopólium, hogyan éreznők most ma
gunkat. (Közbeszólások a bal oldalról: Nagyon jól! 
Derültség.) Nagyon furcsán! mert elkezdve a 7-ik 
osztálytól, Tisza Kálmán és Madarászon keresz
tül egyenkint, fejeukint mindnyájan tettleg elis
merték most azt, hogy bizony most még rögtön 
meg nem szüntethetik a dohánymonopolium, mert 
nincs helyette más pótlás: és ebben igázok van, 
mert mostani terhes körülállásunknál fogva még 

azt eddig megszerezni képesek nem voltunk. Az 
által, t. ház! hogy mi most határozatot akarunk 
hozni jövőre, meg akarjuk kötni előre azokat, kik 
utánunk jönnek, hogy ekkor, ezen napon túl a 
monopólium már többé életben ne legyen: akkor 
azok megint azon helyzetben lesznek, melyben 
most mi lettünk volna, ha ezelőtt két évvel már 
ezt elhatározta volna az országgyűlés; tehát az 
utánunk jövők, ha addig másunnan pótolni képe
sek nem lesznek atiz milliót, vagy az adóra róják, 
mi nem lehet, mert már is sok a sok, tehát megint 
tovább fogják halasztani a monopólium megszün
tetését. Ha mi most oly határozatot hozunk, mely
ről előre tudjuk, hogy nem fognak megtartani, ez 
a ház méltóságával sem egyezik meg. (Zaj a bal 
oldalon.) 

Mindezeknél fogva, minthogy a monopóliumot 
köztünk egy ember se kívánhatja fentartani, és igy, 
minthogy az eredeti szerkezet és a bizottság által 
bemutatott szerkezet ellenében két módositvány 
adatott be , ón azok közül a Bethlen Farkas gr. 
módosítványát, mint a mely az én nézetemnek leg
inkább megfelel és kilátásba helyezi azt, hogy a 
monopólium, mihelyt lehetséges, ezélszerüleg azon
nal megszüntettetik vagy átalakittatik , termé
szetesen pártolom. (Éljenzés és helyeslés a johb 
oldalon.) 

B o b o r y K á r o l y : T. ház! (Hosszas zaj.) A 
dohány-monopólium tárgyában vannak oly pon
tok , melyekben mindnyájan egyetértünk: mind
nyájan egyetértünk abban először , hogy ezen 
monopóliumnak törvényes alapja eddig nincs; 
egyetértünk szintén abban, hogy ezen monopólium 
a nemzet közvéleményével és közérzületével ellen
tétben áll ; de vannak oly pontok, a melyekben 
egyet nem ért a képviselőház. E g y része a képvi
selőháznak ezen adót, mely, mondom, eddig törvé
nyesítve nem volt, törvényesíteni kívánja határtalan 
időre; a másik része szintén törvényesíteni kívánja, 
de csak határozott időre, és pedig azon határidőig, 
meddig ezen háznak működése terjed: mert helye
sen tétetett azon ellen-észrevétel a képviselőház 
több tagjai részéről, hogy az 1870-dik évi január 
1-től kezdve az adóknak meghatározása nem áll 
többé e képviselőház jogában, hanem iránt o k ha
tározni fognak azok, kik jövőre képvisel ők úl vá
lasztatnak. 

De e második véleménynek mindensetre van 
némi nyereménye: t. i. az , hogy meg van téve az 
ígéret, mi talán üdvös lehet a jövő választásokra 
nézve ; de a nép, amely annyiszor tapasztalta épen 
az adóprovisorium tárgyában a halogatásokat, 
isméti és isméti halogatásokat, az ilyen ígéretekre 
többé nem ád. A népnek határozóét ígéret kell 
I ly ígérettel lép fel azon indítvány, melyet én is 
pártolok, Madarász képviselőtársam indítványa, 
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mely azt, a mi eddig törvényes nem volt, azt , a 
mi a nemzet érzületével ellenkezik (minthogy a 
közvéleményből kell minden törvénynek kifolyni), 
egy perczig sem törvényesiti, hanem igenis tűri, 
tűri ugy, mint malum necessariumot: mert malum 
necessarium csakugyan van , s ha nem volna, az 
egész rendszert, mely mostanáig uralkodik, bizo
nyosan nem tűrtük volna. Tűri tehát, mint malum 
necessariumot, de csak azon határig, meddig a 
jelen képviselőház működése terjed: mig t. i. a 
jövő évre, a melyre ezen képviselőháznak joga 
terjed, meghatározza a törvényes adókat, egyszer
smind ki lenne mondva azon adónemnek eltörölte-
tése, mely j'ogtalan s a nemzet érzületével egészen 
ellentétben áll. 

Én, t. képviselők, jelenleg csak azon elvet 
akarom kiemelni, hogy bármely törvény csak ugy 
léphet életbe , hogy ha azon törvényt egy részről 
igazságosnak, más részről czélszerünek ismeri a köz
vélemény. Oly törvény, a melynek ez alapja nincs, 
soha életbe nem léphet. És hogy ezen elvet alkal
mazzam a jelen esetre s a jelen tárgyra, t. i. a do
hányra nézve : tudjuk, hogy még csak 200 évvel 
ezelőtt kánonokkal tiltatott a dohányzás ugy any-
nyira, hogy anathema, excommunicatio mondatott 
egyháztörvények által arra, a ki dohányozik; és 
ime most már magoknak az egyházi praelatusok-
nak eszébe sem jut ilyesmi, hanem jóizüen esik 
nekik is a dohányzás. 

A mi azt illeti, hogy a dohányzás luxus, erre 
nézve azon észrevételt teszem, hogy arra nézve, 
vajon valami luxus-e vagy pedig szükségben" 
czikk, nagyon relatív az ítélet. Nekem, ki sem tu-
bákolok, sem dohányos nem vagyok, a dohány
zás nem is luxus, nem is szükséges, hanem egészen 
élvezhetlen. Hanem be kell ismernünk azt, hogy 
vannak számtalanok és épen nemzetünk között, a 
kik legalább bizonyos időre inkább nélkülözik a 
mindennapi kenyeret, mint a dohányt. 

Madarász József: Fájdalom, de igaz! 
B o b o r y K á r o l y : És ha nincs naódjokban 

dohányozni, pótszerekhez folyamodnak, vagy 
ha épen mást nem tehetnek , bagőznak, s mégis 
élvezik. Ellenben lehetnek olyanok, a mint egyik 
nagy követe az osztrák birodalomnak, a ki épen 
a birodalmi nagyság következtében annak fentar-
tására szükségesnek tartja , hogy az ő estélyein 
egész kerteket egy tííkör-csarnokká alakítson, hogy 
akónkint folyjon a pezsgő, hogy a legdrágább 
parfümökből legyenek ugró-kutak, s ezt ugy te
kinti, mint szükségest; s a t. delegátió nem fog 
kétkedni, hogy ezen szükségletnek fedezését a 
birodalom nagyságának fentartására, dicsőségére 
megszavazza. 

Ha bün követtetetik el az által, hogy nem 
trafikdohányt szivünk, akkor azt mondom, hogy 

olyan bün, mely elkövettetik az egész országban, 
az országházától, de merem állítani, a t. pénzügy
miniszter úr palotájától kezdve az utolsó gunyhóig; 
s merem állítani, hogy az igen tisztelendő páter 
jezsuita, a ki megkináltatik egy tulajdon készit-
ményü jó sárga tubákkal a páter guardiántól, azt 
elfogadja, s nem fogja visszautasítani ugy mint 
bűnt azért, mert az nem trafik. Egyébiránt itt 
nem csak az ízlés határoz, ámbár való, hogy bizony 
a magyar a t. pénzügyminiszter úr trafik-dohá
nyát nem igen ízlelheti, s készebb a legmérgesebb 
kapadohányt inkább színi, vagy pedig a legnyir-
kosabb dohány-ereket összevágni, mint a trafik
dohányt színi; tehá t , mondom , nem az ízlés 
határoz csupán; hanem a magyar ember, kinek 
természetében van az, a mit a diák ezen szóval 
fejez k i : „ingenuus", utálja és gyűlöli azon rend
szert, a mely feljogosítja azon tábort, melynek 
neve finánez, hogy mindenütt kutasson, szagláljon. 
Épen ezen tárgy az, a mi által azon csorda a 
leggyülöletesebbé tette magát, hogy tulajdon fü
lem hallatára a gyermek nem tud nagyobbat 
mondani gyermektársának, ha összevesznek, mint
ha azt mondja neki: „te finánez." 

T. képviselők ! én azt hiszem, a t. ház a népnél 
soha önkéntesebben, soha örvendetesebben nem 
fog egy kivilágítást létre hozni, mintha kimondja. 
s decretálja, hogy a dohányegyedáruság eltöröl
tessék : ekkor jót állok, a főváros ma még ki lesz 
világítva. 

De az a kérdés : hogy fogjuk azt pótolni, a 
mi ez által elvesz az államnak jövedelméből ? 
Tétettek többek által egy, más rendű javaslatok; 
én fogom tenni a legbiztosabbat. A finánczőrség 
25,000 emberből áll s ezeknek tartása évenkint 3 
millió forintba kerül. Ha a 25 ezer embert ugy 
tekintjük, mint productiv erőt, és arra fordltjuk 
ezen erőt, hogy productiv legyen, ez, évenkint 300 
irtot számítva minden emberre, épen 7.500,000 
forintnyi értéket képvisel. U g y is szükség van 
munkásokra: alkalmazzuk ezen 25 ezer embert 
munkára. Mondja ki a t. képviselőház, hogy el van
nak bocsátva a finánczok. 3 millió és 7 millió 5 
száz ezer forint, összesen 10 millió 500,000 forint 
nyereség: és ez második ok lesz a kivilágításra. 

De most jövök a fődologhoz. Tökéletesen iga
zat adok mindazoknak, kik azt mondják, hogy le. 
hetién most segélni a dolgon. Lehetlen, azt mon. 
dom én is, mert midőn a t. delegátus urak kiszá. 
mitották azon 5 évi jövedelmet, melyre állapit, 
tátott a calculus a Magyarországra eső közös
ügyi költségek kivetésére nézve, akkor bele volt 
számitva szintén Magyarországnak a dohánymo-
nopoliumból várt jövedelme is. Tehát most dele
gátus uraink, kik ismét fel fognak menni Bécsbe, 
mondják ott meg, hogy nálunk megszüntetvén a 
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dohánymonopolium az e ezimen beszámított össze
get h á g j á k ki, akkor majd nélkülözhetjék ezen 
jövedelmet; de minthogy a közös ügyek minden
nek okai: szüntessenek meg mindenek előtt a kö
zös ügyek. Ez lesz a harmadik legfényesebb kivi
lágítás ! (Helyeslés halfelöl.) 

H u n f a l v y P á l : A legegyszerűbb kérdés is, 
ha elválasztva gyakorlati czéljától, az átalános 
igazságok, a theoria virányára helyezzük át, hol 
azután szám nélkül ajánlkoznak az érvek, melyek 
mind megannyi szép virágbokréták, lehetetlen, 
hogy ne tessenek, de a melyekkel a gyakorlati 
nehézségekkel kinlódó politika szint oly kevésre 
mehet, mint a takarmánykereső gazda a bokré
tával , mondom, a legegyszerűbb kérdés is, ha 
ezen átalános igazságok mezejére helyeztetik, 
hosszú vitatkozást idézhet elő. Az előttünk fekvő 
kérdés nagyon egyszerű, ha gyakorlati czéljánál 
maradunk. 

A dohányegyedáruság megszüntetésére nézve 
két javaslat közöl kell választanunk : a központi 
bizottság javaslata, s illetőleg most már Bethlen 
Farkas gr. által tett indítvány közt, mely lénye
gében megegyezik a központi bizottság javaslatá
val, és a 7-dik osztály javaslata közt. 

A két javaslat abban egyezik egymással, 
hogy egyaránt elismerik és bevallják, hogy ok
vetetlenül szükségünk van azon jövedelemre, me
lyet a dohányjövedék most az államnak ad, hogy 
tehát azt bizonyosan pótolni kellene, ha megszün-
tetnők a dohányegyedáruságot. Abban is meg
egyezik a két javaslat, hogy egyik sem mondja 
meg s nem is mondhatja meg, honnan lehetne hir
telen azt a hiányt pótolni, meIyT okvetetlenül tá
madni fog közjövedelmeinkben, ha a dohány
egyedáruságot hirtelen megszüntetjük. 

Minthogy a két javaslat ezen két pontban. 
mely csakugyan lényegesen a kérdés gyakorlati 
oldalához tartozik, annyira megegyezik, előttem 
nagyon csodálatos, hogy különbözhetnek egy har
madik pontban, mely hasonlókép a kérdés gya
korlati oldalához tartozik. A központi bizottság 
javaslata t. i. annak kitudása végett, vajon van-e 
átalában mód, és ha van , miben áll az, mely sze
rint az adózók kisebb terheltetésével lehessen pó
tolni azon hiányt, melyet a dohányjövedék meg
szüntetése okozni fog, annak kitudása végett, mon
dom, egy átalános vizsgálatot minden oldalról 
gondos nyomozást tart szükségesnek, azért indít
ványozza az enquéte bizottságot, mely által min
den ide tartozó tényezők tudomására jutván, képes 
legyen és köteles legyen a pénzügyminiszter már 
az 1870. budgetben előadni azon javaslatot, mely 
vagy az egyedáruság megszüntetését , vagy 
reformját tartalmazná. A 7-dik osztály azonban 
ezen dolgot nem tartja szükségesnek, mert ime 

mindjárt most kivánja elhatározni, hogy a do
hányegye dárusság csak az 1869. év végéig tart
son, s már most mondassék ki határozatképen, én 
igy értem, hogy a dohányegyedáruság 1870. évi 
januárban megszűnjék; tehát azt kivánja. hogy 
mondassék ki már most az egyedáruság megszün
tetése, ámbár arról még legkisebb tudomásunk és 
sejtelmünk sincs, honnan lehetne az igy elma
radt jövedelmet pótolni? És a 7-dik osztálynak 
ezen javaslatát igen sokan pártolják, oly érvek
kel, melyek az ország gazdasági theoriájából me-
ritvék, melyek minden esetre helyesek és állanak, 
s melyeket senkinek sem juthat eszébe megczá-
folni akarni, de melyek egytől egyig állatni szük
ségeinket egy garassal sem birják alábbszálli-
tani, s azon kérdésre sem tudnak feleletet adni, 
mi által lehet nálunk, mi köztünk azon jövedel
met pótolni, mely a dohányegyedáruság meg
szüntetésével pótolandó lesz ? 

Azért ezen átalános érveket, melyek igy ma
gokban helyesek, nem is kell megczáfolni. Ha
nem a 7-dik osztály véleményében két indok for
dul elő. melyre mégis szükségesnek tartok pár 
szót megjegyezni. 

A 7-dik osztály véleményében egyik helyen 
az áll, hogy az ország reményeinek nem felelne 
meg a jelen törvényjavaslat, ha must mindjárt 
elvben nem mondanók ki a dohányjövedék meg 
szüntetését, és nem határoznók meg, nem monda
nók ki a határidőt is. mert különben ezen törvény
javaslat a dohányegyedáruságot azon egész időre 
állapítaná meg, mely időre a vám-és kereskedelmi 
szövetség köttetett a lajtántuli tartományokkal, 
mint az a XVI-dik törvényczikkben be van igtatva. 
Vajon azt hiszi-e a 7-dik osztály, hogy jobban 
megfelelünk az ország reményének, ha a doháuy-
egyedáruság rögtöni megszüntetésével ismét fel
támasztjuk a sorompókát az ország szélein? azt 
hiszi-e, hogy azon ország, mely valóban iparkodik, 
halad, épít. kereskedik, mely jelenünk öröme és 
jövendőnk reménye, hogy ezen ország jobban 
meg lesz elégedve, reményeinek jobban megfo
gunk-e felelni, ha ily hirtelen intézkedünk? En 
nem hiszem: mert azt kérdem, vajon a 7-dik osz
tály oly nagy országos szerencsétlenségnek tartja-e 
a vám- és kereskedelmi szövetséget, mely a XVI-
dik törvényczikkbe van igtatva, hogy erőnek 
erejével mindent elkeli követni annak megszünte
tésére? Hisz vagy egyszerre itt és amott meg
szüntetik a dohányjövedék, vagy ha külön itt 
vagy amott elébb történik az, okvetlenül el kell 
ismét különiteni, vagy mások fognak bennünket 
elkülöníteni a határos nyugottól; ebben pedig al
kalmasint inkább visszaesés lenne, mint haladás a 
jobb jövő elé. 

Annálfogva lehetetlen nekem a 7-dik osztály 



CCXLV. ORSZÁGOS TJLÉS. (Juűius 22. 1868.) 101 

véleményéhez járulnom; hanem pártolom a köz
ponti bizottság javaslatát ugy, mint azt Bethlen 
képviselő úr indítványa módosította. (Szavazzunk!) 

BÓniS S á m u e l : Nem fogok visszaélni a ház 
türelmével, röviden fogok szólani; hanem engedje 
meg a ház, hogy az itt mondottak némelyikére 
észrevételeimet megtehessem. (Halljuk!) 

Most, miután a központi bizottság határozati 
javaslatát nem hallottam senki többtől egy tagnál 
pártolni, jelenleg két határozati javaslat közt van 
kérdés : az egyik a 7-dik és 9-dik osztály határozati 
javaslata,a másik gr. Bethlen Farkas képviselőtár
sam s t. barátom határozati javaslata. Mind kettő 
elvileg egyetért abban, hogy a dohánymonopolium 
megszüntetését óhajtja, csupán a határidőre és a 
kivitelre nézve van különbség; és én a kettő közt 
a 7. és 9. osztály javaslatát pártolom: pártolom 
pedig azért, mivel abban valami positivumot látok, 
holott az ellenhatározati javaslatban s kivált t. ba
rátom motivatiójában nem látok egyebet, mint 
egy köpenyeget, melylyel ezen odiosus matériát 
be akarjuk takarni, de segíteni rajta nem akarunk. 
Ugyan is : ha azok állanak, miket ő a 7 és 9. 
osztály határozati javaslata ellen felhozott, akkor 
a dohánymonopoliumot megszüntetni az enquétek 
után sem lehet soha, mert két esztendőről két esz
tendőre mindig állnak azon ellenvetések, melye
ket ő most a 7. osztály határozati javaslata el
len tett; és igy komoly szándéknak nem vehetem 
az ő határozati javaslatát, hanem vehetem csupán 
egy megnyugtató, palliativ eszköznek ; én pedig 
részemről egyben egyetértek Kautz Gyula t. kép
viselőtársammal : azt tartom, az adó nem csak ál
dozat, hanem kötelesség; és ha a ház egykor va
lamely adó nemét meghatározza, ha a ház egyszer 
bizonyos adómennyiséget az állam fentartásá-
ra szükségesnek itél: azon adó neme ellen agi
tálni hazafiúi bűnnek tartom. (Helyeslés.) Ebből in
dulok ki tehát. 

De az adó nemei közt választani a törvény
hozó testületbölcseségétől függ. Mindenki kimon
dotta e házban, hogy a monopóliumot nem tartja 
czélszevünek és mással kívánja substitualni; ki
mondták még azok is — legalább logikai conse-
quentiája az — kik a monopólium védelmére igen 
szép speecheket tartottak; kimondotta maga Trefort 
Ágoston képviselő úr is. Ha az igy áll, akkor 
igyekezni kell a törvényhozásnak módokról gon
doskodni, hogy ezen monopólium megszüntethes
sék. És mit mond a 7-ik osztály? A 7. osztály, 
midőn kimondja a halált a monopóliumra, kimond
ja egyszersmind azt is, hogy ez minden esetre ugy 
történjék meg, ha a hazának kárával nem tör
ténik, és ha más adónemmel helyet tesittethetik. 
(Ellenmondás a jobb oldalon.) Elvárom t. barátom 
feleletét. 

És midőn a minisztert felhívja arra, hogy 
ily értelemben nyújtsa be javaslatát: vajon meg
szünteti-e mindjárt e perczben a monopóliumot? 
Nem szünteti meg; pedig ha ezt tenné is, még ak
kor sem lenne azon a téren, melyet Kautz Gyula 
képviselő úr kifejtett: mert ezen monopólium épen 
a 18 évi kísérleteknek, melyeket ő is oly károsak
nak mondott, egyik szülöttje; de ez törvénybe ed
dig még soha se ment. Itt nem törvényt változta
tunk az által, hogy a monopóliumot behozzuk 
most a törvénybe ; most teszszük törvényessé a mo
nopóliumot; de eddig az még törvényes nem volt. 
(Helyeslés a bal oldalon.) En ezt a különbséget te
szem, és ezt kérem figyelembe vétetni. 

A 7. és 9. osztály véleményét mindamellett, 
hogy ez a 18 évi kísérleteknek egyike, minda
mellett nem pártolnám, ha a 7. és 9. osztály azt 
mondaná, hogy tüstént szüntettessék meg a mono
pólium, nem pártolnám, mert helyette egyszerre 
másikat teremteni nem lehetne. De hogy egy év 
alatt ne lehetne, ezt, bocsánatot kérek, nem ér
tem. És hogy a háznak ne legyen joga a miniszté
riumot oda utasítani, micsoda alapelvek szerint ler-
jeszsze a törvényjavaslatot a ház elé, ezt megint 
nern értem. 

Ezeket előre boesátva,mondom, a 7. és 9. osz
tály véleményét pártolom. 

Csupán egy pár szóra van még észrevételem. 
Kautz Gyula barátom igen czélzatosan mon

da, hogy mi mindent nem ellenz az ellenzék. Fi 
gyelmeztetem érdemes barátomat, ne fogjon ahhoz 
a hálátlan mesterséghez, hogy a sziveket és vesé
ket kívánja vizsgálni. Ahhoz kissé erősb mell kell 
az övénél, ahhoz isteni hatalom kívántatik. Bízza 
rá azt az ellenzékre, mit ellenez és mit lát jónak 
ellenezni az ellenzék. Mostanában minket illet 
megítélni, mit tartunk szükségesnek ellenezni. H a 
az érdemes képviselő minoritásban lesz, nem fog 
eszembe jutni megbírálni, mit ellenez és mit nem, 
és meghagyaudom szabadságát. 

Pulszky barátom czélzatosan szólt holmi ol
csó dohányfüst hazafiságról. Megvallom, ily czél-
zás némi vád. Én sem magamra nem veszem, va
lamint őt sem akarnám azzal vádolni, hogy olcsó 
osztrák dohányfüst nála az olcsó hazafiság. Ettől 
kíméljük meg egymást. 

Azonkívül említette azt, hogy hirtelen meg
változtatni nem lehet a monopóliumot, mert az oda 
át kutatásokra adna alkalmat. Előre bocsátom, 
hogy hírtelen én sem kívánom megváltoztatni, 
mert egy esztendő nem hirtelen. (Fölkiállások : 
Másfél esztendő!) Pláne másfél esztendő. Hanem 
hogy ezt a kifogást magamévá nem teszem, az igen 
természetes, mert csak inkább kívánom, hogy ha 
kutatni kell valahol, ott kutassanak inkább, mint 
itt. 
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Bethlen Farkas barátom azt emiitette, hogy 
azért nem fogadja el különösen a 7. osztály véle
ményét, mivel a 7. osztály véleménye nem veszi fi
gyelembe a XVI. t. ez. 11. szakaszát.Én azt tartom: 
ez a vélemény sem a XVI. t.ez. 11. szakaszát ki nem 
zárja, sem az enquéte megtartását ki nem zárja, mert 
midőn a minisztériumot oda utasítja, hogy egy év 
alatt oly törvényjavaslatot terjeszszen a ház elé, 
mely megszünteti a dohánymonopoliumot, akkor 
a minisztériumnak természetesen szabad kezet ad 
az eszközök megválasztásában a törvény megtar
tása mellett. Ha a törvényt a minisztérium meg 
akarja tartani, igen természetes dolog, hogy a XVI. 
ezikk 17. szakasza értelmében uj egyezményt kell 
kötni a lajtántúliakkal, és az enquétet is meg le
het tartani. 

Ezeket voltam bátor a t. ház figyelmébe aján" 
lani. Egyébiránt a 7. osztály véleményét pár
tolom. 

Eötvös József b. közoktatási miniszter: 
Igen rövid leszek. 

A véleménykülönbség, mely köztünk létezik, 
abban áll, hogy valamennyien megegyezvén arra 
nézve, hogy a dohány-monopólium már csak azért 
is, mert átalán véve népszerűtlen adó, és mert 
népszerűtlen adónak behajtása sokkal több nehéz
séggel jár, ezen adó nemének megszüntetése kívá
natos : a különbség köztünk csak abban áll, hogy 
a 7-ik és 9-ik osztály már most ki akarja mon
dani a határidőt praecisióval, mikor kell ezen mo
nopóliumnak megszűnni? és mi abban a nézetben 
vagyunk, hogy ezen határidőt jelenleg positivitás-
sal bizonyosan megmondani nem lehet. Erre re-
ducálható a köztünk lévő véleménykülönbség és 
nem másra. Minden adó teher; ennélfogva minden 
tehernek, minden adónak könnyítése, lejebb szál
lítása kétségen kivül nem csak főjogai közé tarto
zik a törvényhozásnak, hanem tartozik kötelessé
gei közé is. Mert, azt hiszem, a törvényhozásnak 
egy-egy szentebb kötelessége nincs, mint könnyí
teni a polgárok terhein. Ennek csak egy határa 
van: az államszükség. Az adókra nézve tehát a 
törvényhozásnak kettős kötelessége van : először 
gondoskodnia kell az ország, az állam "szükségei
ről ; másodszor gondoskodnia kell arról, hogy ezen 
szükségek oly módon láttassanak el, hogy az egyes 
polgároknak legkevésbbé se váljék terhére. Mert 
ugyanazon adómennyiség, a mint egy vagy más 
tárgyra vettetett ki, terheli a polgárokat, terheli 
inkább igazságtalanul, sőt a tőkére vetheti az adóz
tatást, melyet csak a jövedelmektől szabad vonni. 

Ha tehát fix, bizonyos és ismeretes, előttünk 
az adónak szüksége, ha más részről terhesnek tart
juk a dohány-mopoliumból bejövő jövedelmeket, 
akkor kétségen kivül gondoskodnunk kell arról, 

hogy ezen monopólium oly hamar szűnjék meg, a 
mint csak lehet. 

De előbb meg kell győződnünk arról, vajon 
ezen monopóliumból várható, és biztosan várható 
jövedelem pótolható-e oly eszközök által, melyek 
a haza polgáraira nem rónak még nagyobb terhe
ket, mint azok, melyeket már alig viselhet el ? 

Én azt hiszem, csak így érthette tisztelt bará
tom Kautz Gyula azt, a mit e ház bal oldaláról 
mondott : hogy t. i., ha a dohánymonopolium más 
adónemek által pótoltatnék, ezek a ház másik ol
dala által szintén elleneztetni fognának. Kétség
kívül azt értette , hogy azon esetre, ha ezen 
adók a haza polgáraira még nagyobb , még 
súlyosabb terheket rónának, olyan terheket, me
lyeknek magára vétele nem az egyesek akara
tától függ, mint a dohányzásnál, hanem me
lyek az egyesre rovatnának akaratán kivül. 
hogy ezen esetben az ellenzék az ilyféle adót 
még lelkesebben fogná ellenezni; és én sokkal in
kább tisztelem a bal oldalt, semhogy erről meg-
nem volnék győződve. 

Meg vagyok győződve, hogy a t ház minden 
tagja, tán kivétel nélkül, a dohánymonopolium 
megszüntetését óhajtja; ebben tehát egy vélemé
nyen vagyunk valamennyien. Más részről meg
vagyok győződve arról is, hogy a bal oldal a do
hány-monopóliumot csak azon esetre fogja 
megszüntetni akarni, ha meggyőződött, hogy a 
mely adónemek által a dohány-monopólium pó
toltatni fog, a haza polgáraira kevesebb terhet ró
nak, mint az. mely alatt a dohány-monopólium 
következtében sinlünk. De mi által fog meggyő
ződést szerezni erről ? Tisztán csak a miniszter je
lentése által nem: mert az annyira complicalt és 
nehéz kérdés, melyre a miniszter maga a jelen 
pillanatban — bármennyire tisztelem t. barátomat 
a pénzügyminisztert — a jelen pillanatban felelni 
képes nem lesz, bogy a dohány-monopóliumból 
bejövő 9 millió bevételt minő módon lehet pótol
ni a nélkül, hogy azon uj terhek ne váljanak még 
súlyosabbakká az egyes polgárokra, mint a dohány
monopolium. Ezt tehá csak enquéte által lehet tisz
tába hozni. 

Miután a dohány-monopólium megszünteté
sére nézve a baloldal nézetei is csak feltételesek; a 
baloldal is csak azon esetre akarja megszüntetni a do
hány-monopóliumot, ha azon adók, melyek által a 
dohány-monopólium pótoltatni fog, kevesebb suly-
lyal járnak, mint a monopólium ; miután, mondom, 
a bal oldal nézete is csak feltételes: mielőtt hatá
roznánk, nekünk tisztába kell jönnünk, mi módon 
fogjuk pótolni a dohány-monopólium megszünte
téséből támadó adócsökkenést? Én tehát azt hi
szem, bogy a dohány-monopólium megszüntetésé
nek határnapját csak az enquéte után fogjuk ki-
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mondhatni, nem pedig előtte: mert absolute lehe
tetlen kimondani és meghatározni azt , hogy 6 
vagy 9 hónap, vagy nem bánom, egy év alatt any-
nyira tisztába fog hozatni azon kérdés, midőn 9 
millióról van szó, hogy akár micsoda pénzügymi
niszter becsülettel a ház elé tudjon lépni biztos 
tervvel. 

Én tehát, méltóztassanak megbocsátani, azon 
meggyőződésben vagyok, hogy tulajdonképen, ha 
elhagyva a bizonyos határnap kijelölését, azt mond
juk, hogy kívánatosnak tartván a dohány-mono
pólium megszüntetését, ezen kérdésnek tisztába 
hozatalára enquétet fogunk elrendelni, abban meg
egyezünk, mert a ház mindkét oldala, mindkét 
része véleményének nézetem szerint tökéletesen 
eleget teszünk. (Jobbról helyeslés. Szavazzunk!) 

S i m o n y i E r n ő : Nem fognám a t, ház türel
mét fárasztani, ha ezen vita alkalmával némely oly 
állitások nem hozattak volna fel, melyek ha ellen
mondás nélkül maradnának és a nagy közönség elé 
mennének, ferde nézetekre és balvéleményekre ad
hatnának alkalmat. Némely megjegyzéseket akarok 
tehát tenni azokra, miket némely előttem szó
lók elmondottak, és melyekre nézve én velők nem 
egyezem és egyet nem értek. 

Mondatott, itten és több ízben mondatott a só-
jövedék tárgyalása alkalmával, és ugy hiszem, elő
ször Pest belvárosi képviselő úr által hozatott fel és 
ismételtetett is azon állítás, hogy egyik törvényho
zás a másik törvényhozásnak kezeit meg nem köt
heti, és azért mi törvényt nem alkothatunk csak 
addig, míg mai megbízatásunk terjed. 

T. ház! Ezen állítást átalánosságban semmi
képen el nem fogadhatom; minden törvénynek a 
jövőre kell alkottatni, a jelen csak egy repülő 
perez; már ezen országgyűlésen is oly törvények 
alkottattak, melyek nem csak a jövőben össze
jövendő törvényhozást, hanem a törvényhozókat 
50 és 90 esztendőre is lekötelezték. 

Mondom, minden törvény a jövőre alkottatik, 
és kötelezi a törvényhozókat addig, míg azt a jövő 
törvényhozás meg nem változtatja. Azt mondani te
hát, hogy nekünk nem szabad a törvényben ki
mondani, hogy a törvény, melyet alkotunk, egy 
vagy két esztendőre érvényes, nem fogadhatom el 
átalánosságban. Átalánosságban, mondom, mórt 
alkotmányos törvényhozásoknál vannak oly tör
vények, melyeket a jelenlegi törvényhozásnak 
hosszabb időre megszavazni nem szabad, és ezek 
különösen az adótörvények, és épen ezek azon 
törvények, melyek most vannak tárgyalás alatt. 
Ezen elvvel, mely itt kimondatott és több ízben 
ismételtetett, furcsa ellentétben van az előttünk fekvő 
törvényjavaslat, mert ezen törvényjavaslatnak mái-
első §-ában is az kívántatik tőlünk, hogy sza
vazzuk meg a dohányjövedék irá&t fenálló sza

bályokat 1869-dik év végéig. Különben, a mint 
nem tartom helyesnek ezen elv átaíános alkal
mazását, ugy azt hiszem, hogy az az adótörvé
nyekre igenis alkalmazható. A jelen országgyűlés
nek nincs joga az adót, csak egy évre kivetni. Ha 
különben a t. ház többsége méltóztatik elismerni, 
elhatározni, hogy a t. ház és a magyar országgyű
lés által 1865. óta hozott minden törvények csak 
ezen országgyűlés végéig legyenek érvényesek, én 
részemről szívese a elfogadom. 

Mondatott továbbá az is, hogy ha a monopó
liumok megszüntettetnek, akkor ismét feláll a 
régi rémkép. mi annyira káros volt nemzetünk 
anyagi érdekeinek az 1848-ki időszak előtt, t. i. a 
határvámvonalak Magyarország és az osztrák 
örökös tartományok közt. En ezen rémképtől mit 
sem tartok. Mert, t. ház! ha mi eltöröljük, például 
a só- vagy dohánymonopoliumot, és ő felsége 
többi tartományainak törvényhozása azt megtar
tatni kívánja, akkor csakugyan kell, hogy feláll
jon a vámvonal Ausztria és Magyarország közt; 
de akkor természetesen a vámvonalnak terhe nem 
reánk esik, mert mi nem kívánunk semmit megvé
deni, mi nem kívánunk semmit megőrizni, hanem 
esik rajok, kik akarják a mi dohányunkat, savun
kat vagy bármi más czikket országukból kirekesz
teni. Ezen vámvonalnak hatása nem volna a nem
zetre nézve oly káros, mint az 1848 előtti vámvo
nalak voltak, mert azok nem esak az oly czikke-
ketsújtották és vetették vám alá,melyek Ausztriában 
monopóliumok voltak , hanem egyátalában min
denterményünket megadóztatták,és megadóztatták, 
még pedig igazságtalanul, az onnan behozott, föl
dolgozott árukat is. 

Ettől most tartani nem lehet, mert az inter-
natiónalis kötés- és kötelezettségnél fogva az 
osztrák birodalmi törvényhozásnak kezei kötvék, 
így kötvék azon kereskedelmi törvények és szer
ződések által, melyek Francziaországgaí, melyek 
Poroszországgal és a német vámszövetséggel köt
tettek ; azoknak hatása kiterjed a magyar korona 
területére i s ; tehát sem Francziaország, sem Po
roszország és a német vámszövetség abba bele
egyezni nem fog, hogy az osztrák területen keresz
tül Magyarországba menő áruk átmenet közben 
megadóztassanak és ezekre nézve a határvámok 
fentartassanak. Ha tehát ezen határvonalak fel
állítása czélszerünek tartatnék az osztrák biro
dalmi tanács által, az reánk nézve káros semmi 
esetre sem lehetne, mert csak azon terményeinkre 
szorítkozhatnék, melyeket mi oda ki akarunk vinni; 
de külkereskedésünket semmi tekintetben nem 
korlátolhatnák; hanem káros lehetne és igen ter
mészetesen a lajtántulí tartományokra nézve ; s 
ezért én nem is hiszem, hogy azokat föl fognák ál
lítani. 
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Mondatott még az is Bónís képviselőtársam 
által — ha jól emlékszem — még a sójövedék 
tárgyalása alkalmával, de a mi minden eló'ttök 
lévő jövedéki t. javaslatokra ép ugy alkalmazható : 
t. i. ha mi ezen törvényt, ugy a mint van, vagy 
legalább csekély módosításokkal, el nem fogadjuk, 
akkor a dolog visszamegy előbbi helyzetébe és mi p. 
o. a sót tiz írtjával leszünk kénytelenek fizetni. Hogy 
a dohányra nézve mi történnék ily esetben, azt nem 
tudom; de ez se a sóra, se bármi más ezikkre 
nem áll. 

Erre nézve, t. képviselőház, én ismét egészen 
eltérő nézetben vagyok a t . képviselő úr nézetétől: 
mert a sóval, a dohánynyal és mindazon czikkek-
kel, melyeket saját országunkban mi termelünk, mi 
magunk szabadon rendelkezünk, nem pedig a laj-
tántuli birodalmi kormány. Ha mi szabályozzuk a 
só árát, vagy azt mondjuk: igenis, mi alkalmas, 
helyes czikknek tartjuk a dohányt arra, hogy 
magunkat érette megadóztassuk , mi kivethetjük 
az adót, a mint czélszerünek és okszerűnek gon
doljuk a nélkül, hogy e részben az osztrák biro
dalmi törvényhozás rendelkezéseivel törődni kény
telenek volnánk, nem vagyunk kénytelenek azo
kat figyelembe venni. Bennünket hozzájok azon 
viszony köt, mely a törvényben ki van fejezve. A 
törvény megmondja azt, hogy ő felsége birodal
mának egyik vagy másik része között köttessék 
egy vám- és kereskedelmi szerződés; de nem mondja 
azt, hogy ezen vám- és kereskedelmi szerződés a 
monopóliumok fentartása mellett köttessék; [Fel
kiáltások: Azt senki sem mondta!) ha ezt mondaná 
azon kereskedelmi szerződés, akkor, miután már 
ezen törvény meg van hozva, természetesen jelen-
leg kérdés alá nem jöhetne, hanem kellene 4 —10 
évig várni, a meddig t. i. érvényben maradand 
azon kereskedelmi szerződés. Ezekre nézve akar
tam csak megjegyzést tenni. 

Már most a mi magát a tárgyat illeti, én azt 
hiszem, t. ház, és felette szükségesnek tartom, hogy 
a képviselőház egy határozott nyilatkozatot te
gyen a dohány-monopólium iránt. El van ismerve 
minden oldalról , hogy ez rósz rendszer; ki 
volt mutatva és el van ismerve, hogy az káros. 
hogy Magyarországon a termelést csökkenti, hogy 
a külföldi vásárról a mi dohányunkat leszorította, 
hogy magát a termény minőségét megrontotta; az 
pedig köztudomású dolog, hogy a nemzet jellemé
vel ellenkezik, hogy egyátalában mindenki ál
tal egyenlően gyűlölt rendszer. 

Már, uraim, mikor ily rendszer fentartá-
sáról van szó és mindezen ellene szóló érvek min
den részről elismertetnek, akkor a kérdés csak az 
lehet: mi tehát az, a mi ezen minden oldalról kár

hoztatott és minden tekintetben káros rendszer 
fentartását parancsolja ? 

Azt mondják, hogy azt rögtön megszüntetni 
nem lehet. Meglehet, hogy ezen üzletbe, mint min
den nagyobbszerü üzletbe, nagyobb mennyiségütő
kék vannak befektetve; meglehet, hogy egyesek 
érdekei szenvedni fognak az által, ha az rögtön 
megszüntettetik. De, uraim> mikor fog azon határ
idő eljönni, hogy ezen nagy üzlet megszüntettes
sék a nélkül, hogy, azok, a kik vele foglalkoznak 
ne károsuljanak ? Minden üzletnek, mely nagyobb-
szerü kifejlődést nyert, ez a következménye. 

Midőn néhány esztendő előtt az amerikai há
ború kiütött, annak értelmében Angliában szakér
tők becsülése szerint 40.000,000 font sterling, az
az 400 millió forint kár tétetett egyeseknek; de 
mikor az óhajtott béke 4 év múlva visszajött, a 
tőkék már más irányban, t. i. a háború folytatha
tásának irányában alkalmaztattak, még pedig oly 
mérvben, hogy a megkötött béke alig okozott ke
vesebb kárt azoknak, a kik a háború fentartására 
forditották tőkéiket. Ez minden nagyszerű üzlet
nek megszüntetésénél okvetlenül be fog követ
kezni, akármikor fog az megszüntetni, legyen az 
két vagy tiz év múlva, egyesek mindig veszteni 
fognak. 

Kautz Gyula képviselő úr azt mondotta, hogy 
experimentálni nem akar ; én sem kívánok a köz
jóllét felett experimentálni; de itt nem is arról van 
a kérdés, itt experimentált a mi akaratunk és be
leegyezésünk nélkül az osztrák kormány, s mi 
most csak azt látjuk, hogy ennek az experimen
tumnak szomorú következményei vannak, s hogy 
ez, a mint a ház minden oldalán elismertetik, min
den tekintetben rósz experimentum volt, s mégis 
vannak, kik azt mondják, hogy nem kell eltörölni. 

Azt mondják, küldessék ki enquéte; én is azt 
kívánom, hogy küldessék ki a ház által, a törvény
hozás részéről, mint ez más országban is szokás a 
törvényhozás kebléből egy kisebb számú tagokból 
álló bizottság — nem vagyok barátja sem a t>7-es, 
sem a 15-ös bizottságoknak, mert ezek ismét csak 
kis országgyűlést képeznek, hanem küldessék ki 
egy 5 vagy 7 tagból álló bizottság — a mely a kor
mány hozzájárulásával s szakértők meghallga
tásával bizassék meg, dolgozzon ki tervet arra, 
hogy mi módon pótolhatnék az állam jövedelmé
ben azon hiány, mely a dohány-monopólium eltör
lése által okoztatik, még pedig a mennyire csak 
lehet magára a dohányra vetett adóból pótoltas
sák. Mert, t. ház, bármennyire impopularis legyen 
is ezen eszme, én azt nyiltan és minden tartózko
dás nélkül kimondom, hogy én a dohányt oly 
czikknek tartom, mely igenis alkalmas arra, hogy 
megadóztassék, még pedig megadóztassék megle-
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hetős nagy mérvben, oly mérvben, a mely ennek 
fogyasztását csökkenteni nem fogja: mert ha 
annyira megadóztatjuk, hogy meg nem birja, ak
kor a fogyasztás megszűnik, s akkor elvesztjük a 
ezélt, s nem fogunk jövedelmet kapni ; de igenis 
rá kell vetni annyit, a mennyit megbír, rá kell 
vetni azért, mert a dohány senkinek sem szüksé
ges, hanem a ki mégis használni akarja, az fizesse. 
(Szavazzunk!) Megjön a szavazásnak is az ideje; 
mindjárt fogunk szavazni. 

A kérdés csak az lenne, mi módon helyet-
tesithetó' tehát azon jövedelem ? Én megvallom, 
hogy azon kérdést, melyet az igazságügvminisz-
ter intézett Debreczen város t. képviselőjéhez, hogy 
ő jelölje ki azon módokat, melyeket a jövedelem 
pótlására javaihatna, nem volt egészen loyális 
kérdés : mert azon módokat keresni a kormány 
kötelessége, a kormány van birtokában a hi
teles adatoknak, és a kormány képes egyedül 
megítélni a kezeinél lévő adatokból, mi módon 
lehet legjobban a bajon segíteni, addig, mig 
ezen adatokat a maga saját kezeiben tartja. 
Felszólítom tehát a kormányt, adja át ezen ada
tokat a ház minden tagjának kezére, és biztosí
tom , hogy fog találkozni ezen házban egy vagy 
több képviselő, ki majd fog javaslatot tenni a 
kormánynak az iránt, hogy mikópen kell legczél-
szerübben a szükségletet fedezni. 

En részemről azt hiszem, a legkevesebb ne-
kézséggel járna a termelés megadóztatása. A ter
melés megadóztatását, a mennyiben a dohány a 
belföldön fogyasztatik, igen helyes eljárásnak tar
tom; de okvetlen szükségesnek tartom azt is, hogy 
ha az ország határain kivitetik a dohány, akkor az 
orszég határánál visszafizettessék azon adó, a me
lyet a termesztő' érette fizetett, mert a külföldet 
már nem adóztathatjuk meg, különben nem lehet 
kiállani a versenyt más államok termelőivel. 

Tisztelt képviselőház! miután törvény sze
rint ezen ház az adó kérdésében csak egy év
re határozhat; miután ezen dohány-monopólium 
Magyarországban törvény által soha megalkotva 
nem volt és csak is, mint mondva volt, mint ma-
lum necessarium ideiglenesen türetik. de törvény 
által soha kimondva nem volt: nagyon aggódnám, 
ha a t. képviselőház azt ezen törvényjavaslat elfo
gadása által törvényesítené; s azért e tekintetben 
Madarász képviselőtársammal szavazok, hogy t. 
i. nem törvény által, hanem inkább uj indemnity 
megszavazása által hatalmazfassék fel a kormány az 
eddigi dohányjövedéket úgy, mint eddig fenállott, 
beszedni. Hogy ezen felhatalmazás csak az év végéig 
tarthat, ez természetes, mert hiszen az év vége előtt 
még magának e háznak, mint olyannak létele meg
szűnik. Itt tehát áll azon elv, mert adó kérdéséről 
van szó, hogy a jövőre indemnityt nem adhatunk. 
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Ha vajon ezután a jövő törvényhozás fen fogja-e 
tartani a felhatalmazást avagy nem, az a jelen 
országgyűlés kérdése nem lehet. 

Én tehát azon kivánatom kifejezése mellett, 
hogy e házból küldessék ki bizottság a tárgy tü
zetes megvizsgálására. Madarász képviselőtársam 
inditványát pártolom. 

SomSSich P á l : A tanácskozás ezen stádiu
mában csak is igen röviden, és azért szólalok fel, 
hogy az eddigi vitatkozásoknak eredményét — ha 
sikerülne — rövid pontozatokban összevonva re-
eapitulálhassam; más részről pedig, hogy ismere
tes antinionopolisticus állásomnál fogva mai állá
somat és meggyőződésemet e monopólium irányá
ban bővebben kifejtsem. (Halljuk!) 

De mielőtt erre átmennék, az előttem szólott 
í. képviselő úr egy megjegyzésére kell felelnem. 

Ő t. i. azt mondta, hogy ezen háznak hatás
köre az adó megszavazására nézve csak a folyó 
év végéig terjedhet. Ez nézetem szerint legalább az 
eddigi parlamentalis gyakorlattal merőben ellen
kezik : sőt ha egyszer rendes kerékvágásban le
szünk, mindig az előbbi törvényhozás fogja a jövő 
évi adókat megszavazni, és igy lesz azután lehe
tővé az, hogy az állam kerekei soha meg ne akad
janak. (Helyeslés.) 

Ha tehát a t. képviselőház, még ezen évben 
akár indemnity, akár törvényjavaslat által kíván 
bármit elrendelni, ezt teheti épen a parlamentalis 
szokás folytán a jövő évre nézve i s ; különben 
jövő év január havában, még a másik, törvényho
zás össze sem gyűlvén, az adókat egyátalán nem 
lehetne beszedni, a mi az indirect adókra nézve 
különösen nagy zavart keltene. 

Ezt csak per tagentem érintvén meg, által
megyek magára a dologra. {Halljuk í) 

Én azok közé tartozom, kik a dohányjöve
déknek megszüntetését kívánatosnak, sőt szüksé
gesnek tartják ; de sőt, én ezt lehetségesnek is tar
tom a nélkül, hogy az ebből bevett tetemes és 
nagy jelentőségű jövedelem más források által ne 
pótoltathatnék. De daczára annak, hogy ezen 
meggyőződésben vagyok, még sem pártolhatom a 
7-ik osztály véleményét, valamit nem pártolom a 
központi bizottság véleményét sem. Ezt azért nem, 
mert nem eléggé határozott, nem fejezi ki eléggé 
azon kívánságot, hogy arra törekedjék a kormány, 
miszerint bővebb tanulmányozás és adatok gyűj
tése által kipuhatolja, mi módon lehessen meg
szüntetni a dohányegyedáruságot; a másikat 
azért nem, mert tovább megy, t. i. határoz előbb, 

\ mintsem ezen adatok, azon puhatolások, azon tanul
mányok eredménye előttünk feküdnék, melyek
nek alapján azután a megszüntetést nem csak 
elvileg, de gyakorlatilag is helyesen ki lehetne 
mondani. Véleményem azon részében, hogy a mono-

14 
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polium szüntettessék meg, mert mind gazdasági, 
mind kereskedelmi, mind erkölcsi tekintetben káros, 
ugy gondolom, a ház legnagyobb része osztozik ; de 
nem osztozik abban, hogy azon jövedelemnek póto
lása oly könnyen kivihető, mint én azt hiszem. Nem 
osztozik abban, hogy azon módok, azon források, a 
melyeket én szeretnék kijelölni a dohányjövedelem
nek pótlására, nem lesznek épen oly zaklatok, 
nem lesznek épen oly nyomasztók és épen oly 
erkölcstelen hatásúak. Zvli kell tehát? Meg kell 
az ellenvéleménytíeket, meg keli a közvéleményt 
erről győzni; és erre szükséges, hogy egy enquéite, 
egy vizsgáló bizottság küldessék ki. mely a szak
értőkkel egyetértve azon adatokat minél előbb, 
minél rövidebb idő múlva, vagy, mint azon indít
vány mondja, melyet pártolni fogok, még az 
1869. év folytán az országgyűlés elé terjeszsze. 

Nem pártolom továbbá a 7-ik osztály véle
ményét azért, mert az 1867-iki XVII. t. czikket 
nem vette kellő tekintetbe, kellő figyelembe. Ezen 
t. czikknek 1-só' szakasza azt mondja : mindkét 
fél államterülete e szövetség idejére és annak ér
telmében egy vám- és kereskedelmi területet képez, 
melyet egy közös vámhatár vesz körül, és e vég 
bői közbenső vámvonalat állítani nem szabad. 
Ezt mondja az I-ső czikk. A Xl-ik czikk azt 
mondja: a só- és dohányjövedék, s azon közvetett 
adók. melyek az ipar- és termelésre közvetlen be
folyással vannak, e szerződés ideje alatt egyenlő 
törvények és igazgatási rendszabályok szerint 
fognak kezeltetni. Az utolsó 22-ik pont végre 
rendeli, hogy e szerződés 10 évre köttetik, és 5 
évenkint mondható fel. 

Ha e három pontot figyelembe vette volna a 
7-ik osztály, véleményem szerint nem mondhatta 
volna azt oly határozottan ki, hogy az 1869. év 
végén meg kell a dohány-monopóliumot szüntetni: 
mert ezt mondani, a jelen vámszerződési törvény 
után, nem áll többé jogában a háznak; hanem 
igen is kimondhatja azon óhajtást, kifejezheti annak 
szükségét, oda utasíthatja a kormányt, hogy ada
tok szerzése, ujabb források kimutatása által győzze 
meg a másik félt, meíylyel e részben egyezkedni 
kell, hogy ő is egyezzék bele. Ezt óhajtom én, 
mivel a monopóliumot a törvény szabta utón, mó
don kívánom inesrszünretni. 

De nem pártolhatom a 7-ik osztály vélemé
nyét még azért sem, mert a kincstár érdekét, a 
dolognak praktikus mivoltát nem veszi figyelembe. 
A kincstárnak készletei — ugy tudom — két-
három évre terjednek ; azt is tudom, hogy ez évben 
ugyan azon bizositás mellett adattak engedélyek a 
dohánytermelésre, és így a kormány kötelezve 
van az idei termést is a monopólium számára be
váltani. Ez ismét 1 — 2 év. 

Ha tehát mindjárt jogilag ki is lehetne mon

dani, hogy a monopólium 1870-dik évi január el
sején megszűnjék, ha elegendő adatok és kutforrá-
sok volnának is már kitalálva, melyek pótolhat
nák a hiányt, és melyek már mint elismert helye
sek szentesithetők volnának: ezt még sem lehetne 
kimondani azért, mert ez idő alatt a kincstárnak 
készletét és a még beváltandó ujabb készleteket 
nem lehet elárusítani; azt pedig nem hiszem, hogy 
a t. ház kívánná, hogy azok elpazaroitassanak, 
hogy áron alul a kincstár kárára eladassanak. 
[Tetszés a jobb oldalon.) 

Vannak még más tekintetek is. Igaza volt 
Simonyi képviselő urnák, hogy ily nagy át
változtatások a nélkül nem történhetnek, hogy 
egyik vagy másiknak kár ne okoztatnék. De a hol 
nem szükséges, hogy azok rögtön történjenek, mégi.'i 
gondolom, elkerülendő, hogy e károk okoztassa-
nak. (Tetszés jobb felöl.) Már pedig nálunk az ed
digi helytelen absolut rendszer alatt kifejlett viszo
nyok közt közel százezer család van, mely 
a dohánytermeléssel foglalkozik. Ezek foglalko
zását egyszerre megszüntetni, következései miatt 
tekintetet érdemel. (Fölkiáltás balról : Senki se veszi 
el íbíölc!) Azt méltóztatnak mondani, senki se 
veszi el tölök. mert termelhetnek ezután is. A 
viszonyok azonban ugy szövődtek, hogy ezen. 
emberek , azon előlegezésekhez, azon lakházak
hoz , azon szerződésekhez vannak kapcsolva, 
melyeket a monopólium köpenye és protectiója 
alatt kötöttek; ezeket pedig rögtön meg kellene 
szakítani. 

Röviden összefoglalva a mondottakat: mi
után engem sem a központi bizottság vélemé
nye ki nem elégít, mert nem fejezi ki elég hatá
rozottan azon kívánalmat, hogy a monopólium 
megszüntessék; de a 7-ik osztály sem elégít ki, 
mert túlmegy azon, mit a mostani törvény szabta 
korlátok között intézkedni jogunk van és mit 
tenni czélszerü volna : pártolom Bethlen Farkas 
barátom indítványát, mely véleményem szerint 
határozottan kimondja, az ország kívánságát, hogy 
szüntessék meg a monopólium; de egyszersmind 
azt oly körben kívánja megszüntetni, melyet 
törvényszerűkig és oly körben végrehahajtani ha
talmunkban áll. [Elénk helyeslés a jobb oldalon. Sza
vazzunk !) 

Ha láSZ B o l d i z s á r : Senki sincs e házban, ki 
a dohány-monopóliumot elvben ne akarná eltö
rölni, sőt előttem szóló t. képviselő úr is kimondotta, 

! hogy antimonopolisticus. Én is az vagj^ok. Mi akü-
í lönbség tehát a két nézet, t. i, a rögtöni eltörlés és a 
| halogatás közt? Olyanforma alkalmasint,mint Bónis 
| képviselőtársam érintett, hogy t. i. a baj, mitPulszky 

képviselő úr, kit e téren az önkéntes vallomás terén 
üdvözlök,bevallott, t. i. aközösügyes törvényben ke
resendő, melynek XII . czikkének 62. szakasza azt 
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mondja, hogy a közvetett adó nemeire és kezelési 
módjára nézve oly szabályok alkottassanak, hogy 
az egyik fél intézkedései a másik fél jövedelmeinek 
csökkenését ne vonják magok után. 

T. ház! Ez az a boa constrictor vagy az 
óriás kígyó, mely az egész hazát távolabb
ról, de közvetlenül a minisztériumot, ellenállhatatlan 
gyürüzete közé vonva, alkalmasint, ha alkalma lesz, 
mint a majom a fiát, anyai szeretetből agyonszo
rítja. 

Megemlítette a mellett még Somssich Pál 
képviselő űr a közösügyes törvényen kívül még 
az annak segédjéül létre jött kereskdelmi szer
ződést is. Mi által ketten vágynak a minket 
agyon szorító óriás kígyók. 

Kérdés, tisztelt ház, csak az lehet, vajon 
a modositványok közül melyik pártoltassék ? 
Bethlen Farkas képviselő uré ugy , mint az 
ügyvédek szokták , hogyha nem igen van re
ménységök kedvező ítélethez, halasztást kér. De 
még én oly ügyvédei: nem ismertem, pedig so
kat ismerek, ki határtalan időre nem átallott volna 
halasztást kérni; pedig Bethlen Farkas képviselő 
úr határtalan időre kér halasztást, mi ha többségre 
vergődik, a kormány tetszésétől függend a dohány
egyedáruság megszüntetésének idejét megszabni. 
A 7. és 9. osztály záros határidőhöz köti azt. 
Én magam is kédkedtem a felett, vajon szabhat-e 
záros határidőt jelen országgyűlés az utána követ
kezőnek ? De megszűnt aggodalmam, mert csak
ugyan, ha kimondatik is ez, még is jogában lesz a 
következő' országgyűlésnek kimondani azt, hogy 
nem vár tovább, hanem mindjárt az első ülésben 
azonnal eltörli a monopóliumot, mit ha megtesz, én 
leszek első, ki neki éljent kiáltok. Mert ezt a 
helyzetet ugy fogom fel, mintha például 15 napi 
határidő van szabva a felebbezés beadására; de 
ha a félnekugy tetszik, mindjárt az első napon is 
beadhatja. És én egyedül csak e szempontból pár
tolom a 7. és 9. osztály nézetét: mert az a népnek 
minden esetre nagy megnyugtatására fog szolgálni, 
ha tudja azt, hogy nem csak elvben van eltörölve 
a monopólium: de az eltörlés foganatba vétele bi
zonyos időhöz van kötve. Mert igy azt fogja mon-
hatn i : Isten neki, hát csak viseljük még addig ezen 
terhet, hiszen nem fog az minketlidérczkép tovább 
nyomni. 

T. képviselő urak ! A mi az enquétet illeti, 
méltóztattak némelyek arra azért hivatkozni, hogy 
ennek alapján időt és alapot nyerjenek annak meg
gondolására, miként lehessen ezen egyedáruságot 
más adónemekkel pótolni. Annyi minden esetre igaz, 
hogy a pénzügyminiszter úr legközelebbi szónok
latában, melyet a sóügy tárgyában tartott, jó 
előre kijelentette, hogy ha az egyedáruság eltö
röltetik vagy korlátoltatik, adatik tudtára min

deneknek, hogy ő kárpótlást vagy a személy-
vagy a földadóban keresend. Ám legyen, én sem 
kívánom az állam e részben való jövedelmének kár
pótlás nélküli megszüntetését: mert az államkor
mányzat költség nélkül nem állhat fön. Hogy azon
ban ez miként eszközöltessék, arról csak akkor szól
hatunk, ha majd a minisztérium az idevonatkozó ter
vet a ház asztalára leteendi. 

És e tekintetben engedje meg a t. ház, hogy én 
is, bár már Bónis Sámuel képviselő úr megtette 
alapos észrevételét , tehessek észrevételt Kautz 
Gyula képviselő űr megjegyzésére, ki a eultus-
miniszter urnák igen nagy köszönettel tartozik 
azért, hogy őt, a bal oldal gyanusitására hasz
nált szavait illetőleg, azzal kívánta kimenteni, mi
szerint nem ugy gondolta, a mint mondotia. Én 
azonban felteszem róla, hogy épen a mint gondolta, 
ugy is mondotta, tudniillik, hogy az ellenzék, 
ha bármi ezélravezető surrog'atumot gondol is ki 
a kormány, azt is ellenezni fogja. Valóban sze
retném, ha a tisztelt jobb oldal vagy a kormány, 
melynek hazafisága iránt egyébiránt teljes tiszte
lettel viseltetem, oly inditványnyal lépne fel, mely 
Magyarország függetlenségét és önállóságát és egy-
átalán a szabdelvüséget akarná előmozditani: mert 
azon esetben tettleg igazolnék, hogy Kautz Gyula 
úr tévedésben volt, mivel azt teljes készséggel pár
tolnék : de ha annak ellenkezője tapasztaljuk, 
bizony kénytelenek vagyunk azt ellenezni. 

Egyébiránt .a mi Pulszky Ferencz képviselő 
urat illeti, még visszatérek hozzá. Mondott Pulszky 
Ferencz képviselő úr olyat, hogy azt igen bajos 
volna elhallgatni. Mert, a mint azt Simonyi Ernő 
képviselő úr említette, vannak oly mondások, me
lyeket elhallgatni annyit tenne, mint azokat helye
selni. Azt mondotta a t. képviselő ú r , hogy külö
nös volna az, ha a szabad dohánytermelést tarta
nok Magyarország szabadsága sarkpontjának. Bi
zonyosan velem együtt olvasta a képviselő úr az 
1832—36-ki országgyűlés actáit. Épen ez történt 
akkor egy nagy fontosságú kérdésre nézve, midőn 
t. i. arról volt szó : Ferdinánd király elsőnek vagy 
ötödiknek czimeztessék-e ? a mi körülbelül ezen 
országgyűlésen is a mostani koronás király czi-
mét illetőleg szőnyegen volt. És mi történt ott a 
méltóságos főrendeknél ? kik még most is ugy czi-
mezik magokat, ámbár 1848-ban önként lemon
dottak ezen czimezésröl és beelégedtek azzal, hogy 
ezentúl csak felsőház legyenek. Az fordult elő, 
a király czimét illetőleg, mit most ő a dohányter
melésről mond. Azt jelentették t. i. k i , hogy 
nem fontos kérdés az, miként czimeztessék a 
király ? lehet akár I. akár V. Ferdinánd; hiszen 
az 1790-diki X-dik törvény kimondja, hogy Ma
gyarország független ország, semmi más ország
nak alávetve nincs. És mi történt, uraim? Az, 
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hogy az alsóháznak az V. Ferdinánd czirnhez ra
gaszkodó üzenetét 7-szer küldöttek bitorolt veto-
joknál fogva az alsóházhoz, És utoljára is mi tör
tént? Az történt, a mi az itt szóban volt „ésfí-sel 
történt. Bécsből í. i. jött azon utasítás a főrendek
hez , ne ellenkezzenek tovább az alsóházzal, mert 
ő felsége hajlandóbb náloknál az V- dik Ferdinánd 
jogos és törvényes czimet használni. Ezt a t. kép
viselő ur azon megjegyzésére kívántam alkalmazni, 
miszerint a dohányegyedáruság ellenségeit azzal 
gúnyolta, mintha azok a szabad dohánytermelést 
tartanák az alkotmányosság egyik sarkpontjának. 

Ha a föld az által, hogy tőle az egyenes adót 
megfizetjük, még nem szabad, hanem még azonfö-
lül a rajta termesztett bortól és a dohánytól is 
fogyasztási és egyéb közvetett adót kell fizet
nünk, lehet azt a földet szabadnak tekinteni? Néze
tem szerint, a mely államban ily utón sajtoltatik ki 
az állam háztartására szükséges pénz, bizony nem 
valami kigúnyolni való dolog az, hogy ha valaki 
ilyen állapotban a dohány szabad mivelése és a 
szabad dohánykereskedés mellett szól. Méltóztas
sanak megbocsátani, ha kimondom, hiszen még 
nem vagyunk ott, de ha igy haladunk az adók eme
lésében, azt is megérhetjük, hogy péld. a gabona
termelés hasonló adó alá vettetik. Tessék fel
tenni, hogy ha azt mondanók, a mint mondatik 
az 5-dik és 6-dik szakaszokban a dohányterme
lőnek, hogy : „a magad szükségére termelhetsz do
hányt, felpipázhatod ugyan, de abból szivart csinál
ni nem szabad ;" ha azt fognók mondani a termelő
nek : jjgabonát szabad termelned, szabad abból ke
nyeret is sütnöd, de rétest, pogácsát nem, mert ha 
azt akarsz sütni, akkor a pénzügyminiszter liszt
trafikjába kell menned, ahhoz való lisztet szerezni. 
különben az állam jövedelmét rövidítő bűnös em
bernek fogsz tekintetni, és a finánczok által bevá
doltatni," helyes volna az ? 

T. képviselő ház! Miután itt egyedül a közt 
forog a vita, hogy elhalasztassék azon időpont 
megszabása, melyet a dohánymonopolium tul nem 
élhet, és a között, hogy határtalan időig maradjon 
ezen kérdés függőben ? tehát méltóztassanak 
megbocsátani, ha csakugyan inkább csatlakozom 
a 7-dik és 9-dik osztály véleményéhez, a mely 
azt akarja, hogy a dohány-monopólium elvben 
eltöröltetvén, ezen elvnek életbe lépte bizonyos 
záros határidőhöz köttessék. Ezt annál készebb 
vagyok elfogadni, mert ha a legközelebbi ország
gyűlés nem tartandja elkerülhetlennek a záros 
határidő bevárását, azt előbb is örök nyugalomra 
bocsáthatja. Mert e részbon egyik országgyűlés az 
utána következőnek korlátot nem szabhat. 

Miután ezeket előrebocsátottam, még egyet
lenegy észrevételt fogok tenni, nevezetesen az en-
quétet illetőleg. En ugy gondolom, hogy némelyek 

I ezen dohány-monopoliumma] az általam már érin
tett nyomás folytán olyformán lehetnek, mint a férj, 
midőn kedves félesége meghalván, borzad azt elte
mettetni , hanem lehetőleg körében tartogatja 
mindaddig, míg bizonyossá nem lesz, hogy az 

Köbbé életre nem ébredhet, mert az örök megválás 
I borzasztó, gondolatnak is. 

Midőn az absolut hatalom Magyarországba 
behozta a dohány-monopóliumot, akkor nem en-
quéteztek soká, hanem, mint a villám beütött az, 
és lett minden hosszas meggondolás nélkül, még 
pedig önkényleg életbe léptetett dohány-monopó
lium. Hát mi nem szabadulhatnánk meg tőle évek 

| hosszú során tartandó tanakodás nélkül, mintha 
| szerelmesek volnánk bele ? Nem foghatom fel, mi 
I tartóztathat ettől, ha ugyan függetlenek vagyunk 
\ s nem akarjuk az érintettem kényszerűséget be-
! ismerni. Mert, mint többek által szóba hozatott, 
I nem lehetne-e mindazokra, kik dohányozni élve-
! zetnek tartják, minthogy ez nem nélkülözhetlen 
i czikk, valamint az azzal kereskedőkre is, bizonyos, 
! még pedig, a mennyiben ez is fényűzési tárgy lehet, 
j fokozatos adót vetni ? 

És nézetem szerint, t. ház! ez az egyedül 
| üdvözítő politikai hit, melyet, ugy látszik, hogy 
j magasabb körökben csak azért kárhoztatnak, ille-
| tőleg halogatnak, mert a közösügyes viszony 
; lenne vele érintve. 

Kérdem, t. ház, hogy hát a demokrata körök 
| miért oszlattak fel? (Derültség. A tárgyhoz!) En 
! azt hiszem, hogy ahhoz szólok. Azért támadtattak 
| meg, mivel ki merték mondani, hogy az 1848-ki tör-
j vényeket visszaállítani és a 67-ikieket minél előbb 
i nyugalomra bocsátani és pedig alkotmányos utón 

akarják. Ha más ok nem volna, t. ház! már maga 
i azon kényszerűség, mely alatt dohánytermelésün-
; ket és a sóegyedáruságot illetőleg állunk, ez maga 
I elegendő okot szolgáltat arra, hogy minden szabad 
| szellemű törekedjék elérni azon időt, melyben 
; megszűnjenek ezen közös ügyek, melyek Magyar-
| országra nézve mem csak hogy nem hasznosak, 
j hanem azt szabad független országból tartomány-
! nyá süly esztették alá, 
j Én a minisztériumról meg vagyok győződve, 
| hogy örömest segítene a népen, és akarja is róla 
! levenni a terhek egy részét; igen, de ha Bécsben 
j azt mondják, hogy : non possumus, ők ezt visz-
I hangzani kónyszerülvék, s fájdalom, mentségül tör-
I vényekre hivatkozhatnak. Nem kötelessége-e min-
í den magyarnak ezen non possumust possumussá 
; alakitani ? és miután ezen possumust a 7-ik osztály 
i véleménye időhöz köti és elvben eltörlendőnek 
! javalja, én ennek véleményéhez csatlakozva, a do-
; hány-monopolium feltételes, időhöz kötött eltörlé-
! sere szavazok. 
' Csiky Sándor : T. ház! Az absolut háta-
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lomnak bürokratikus közegeiről keserű izü örök
ségként maradt reánk a dohányegyedáruság is. 
Ezen dohány egyedáruság hazánkra nézve káros, 
sőt gyűlöletes voltát én nem hallottam még e te
remben bármely színezetű párthoz tartozó képvi
selő társamtól felhozatni, a ki el nem ismerte 
volna azon tulajdonságot rejleni a dohányegyed
áruságban, hogy az hgzánkban az erkölcstelenség 
tenyésztésén felül. egyszersmind az ipar, kereske
delem és gazdaság tekintetében ártalmas és káros 
is legyen, és ebhez képest ne óhajtanok mindnyá
jan, hogy attól minél előbb megmenekülhessünk 
s azt egyszersmind végképen el is törölhessük. 

De azt mondják, hogy nem lehet még most 
annak eltörlésére határidőt kitűzni, és nem látják 
czélravezetőnek lenni azt most kimondani. Kér
dés, mi okai vágynak az ekként vélekedőknek ? A 
mint fel fogtam előadásaikból, kettő. Egyik az, 
hogy minekünk az örökös tartományok reichs-
rathja, vagy az osztrák birodalmi népeknek bele
egyezése nélkül ez érdemben, t. i. a dohány
egyedáruság eltörlésének tárgyában r határozni 
jogunkban, szabadságunkban nem áll. Én azt nem 
olvastam ki sehonnan sem, mert a mikor a közös
ügyes törvényeket megtekintenem kellett, ezekben 
egyetlenegy pontot vagy czikket sem találtam 
olyat , a mely minekünk azt eltiltaná, és a 
melyiknek meghozatala miatt minekünk a do-
hányegyedáruságának megszüntetése tárgyában 
önállólag intézkednünk nem lehetne, és igy a 
mi nemzeti gazdaságunk és iparügyünk előmoz
dítása tekintetében függetlenségünk és önallásunk 
fentartása és megóvása mellett határozni szabad 
nem lenne. Ennek ellenébenSomssicb Pál képviselő
társam azt mondja, hogy a 67-ik szövetségi tör
vénynek 11-ik szakaszában az mondatik, hogy a 
két törvényhozás egyértelmüleg fogja meghatá
rozni a dohányegyedáruság értékesítését és a do
hány érdemében történni kellő intézkedéseket.' De 
hát ha igazat adok is neki abban, hogy érintett 
törvényczikkben az általa felolvasott szavak álla
nak, az a kérdés merül fel itten : mi mondatik 
tehát érintett törvényczikkelyben ? az-é, hogy 
csak az osztrák törvényhozás az, a kinek akarata 
van és lehet, nekünk pedig magyar törvényhozás 
tagjainak csak alázatos óhajtás maradt osztály
részül ? Koránsem: mert ha a paritás elvén áll az, 
hogy mi velők jogi tekintetben egyformák va
gyunk, ne mondják, hogy nekünk saját nemzeti 
érdekünkben és érvényesen határozni jogunk nincs; 
ós ba van, a mint van, akkor határozzunk saját 
nemzetünk óhajtása szerint ennek javára és ér
deke ótalmazására. Az osztrák képviselők a ma
gok érdekeit bizonyosan szem előtt fogják tartani, 
mi pedig, hazánk képviselői, Magyarország érde
keit vagyunk hivatva védeni. A másik, a mit hal

lottam felhozatni, t. ház, az, hogy a dohányegyed-
áruság eltörlésével olyan jövedelme fog csök
kenni a magyar kincstárnak, melynek pótlására 
nem tudunk jövedelmezési czikket avagy kár
pótlási módot találni. De hogy nem! Azokon felül, 
melyeket már több képviselőtársaim által em
líttetni hallottam, ilyen volna jelesen az, melyet 
Bobory képviselőtársam idézett : a monopólium 
és a fmanczoknak azonnali eltörlése, és ez által a 
jogmik színleges köpönyege alatt az általok nagy 
rendre hozott és tetszés szerint gyakorlatba vett 
huza-vonának megszüntetése elhatározása. Erre 
nézve határozottan kijelenteni , hogy ha va
laki a fmanczoknak ilynemű visszaéléseit megra
gadni vállalkoznék, annak bővebben bizonyító ada
tokkal, saját tapasztalásomból is szolgálhatok. 

Azt is mondják némelyek, hogy országunk
nak nincs oly forrása, melynek jótékony nedveiből 
lehetne fedezni azon hiányokat, melyek a dohány-
monopólium eltörlése által támadnának. Dehogy 
nincs ! Én azt mondom, hogy van ; s ha a ház akarja 
és elrendeli, a kormány bizonynyal találni fog ilye
neket. Ha méltóztatik addig figyelmezni, és ha 
a t. ház érdemesnek találja meghallgatását, elmon
dom, a mi hirtel nében erre nézve eszembe jut. 
{Halljuk!) 

1848-ban , méltóztassék megtekinteni az 
akkori költségvetési kimutatást, hol a dohányjö
vedelem egyik pontját képezi Magyarország köz
jövedelmének , ki van jelölve abban, hogy a do
hányból mennyi jövedelem jöhet be. A dohány
árulástól például itt Pesten egy kereskedőre a bel
városban negyven forint terveztetett kivettetni 
dohányárulási dijfejében, a külvárosban 20 frt, 
és igy volt ez országszerte minden kisebb váro
sok- és községekben egész hét forintig leszállítva. 
Ezenfelül azon félre, a ki termeszti a dohányt, 
nem lehet-e valami pótadót róni, p. o. minden hold 
dohányföld után, a rendes földadón felül egy frtot ? 
Vagy ha még többet vetnének is, csak a szabad 
termelésre mindenki feljogositott legyen, különös 
kegyelmi engedély kikérésének kötelezése nélkül. 
Ezen adóterhet kétségen kívül minden termesztő 
keserűség érzete nélkül készséggel fízetendi, csak 
arra legyen ezen teher viselése mellett feljogositott, 
hogy ha neki ugy tetszik, földjét ily utón jövedel
mesebbé és haszonhajtóbbá tehesse. Ismételve 
kérdem tehát: nem lehetséges-e a dohánytermelőkre 
minden hold dohánynyal beültetett föld után a ren
des adóján felül pl. 1 frtot róni? (Közbeszólások a 
jobb oldalról: Nagyon kevés!) Ha kevés, lehet többet 
is kivetni, a mint a t. ház és a kormány bölcsesé-
gének jónak látszik; és én azt hiszem, hogy bi
zonyára, ha még több fog is kivettetni, a termesz
tők szívesen fogják fizetni, csak szabadittassanak 
meg azon zaklatásoktól, melyeknek azon gyülöle-
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tes bánásmód, huzavona által vannak kitéve, mit 
a finánczok irányukban gyakorolnak, és az igy be
gyülendő összeg kétségen kivül többre fog menni. 
mint az, mely ily módon a népnek büntetés által 
zsebéből, erszényéből kicsavarva, a dohányegyed
áruságból a kincstárba befoly. Ha, mondom, ek-
kép intézkedik a t. ház. és a kormány ezekhez 
képest egy javaslatot ad be, melyben még azokra 
is, kik a dohányfüst élvezetét megszokták, és a 
kiknek az már szenvedélyük, bizonyos mérsé
kel t , nem erőn felüli adó rovatik, vajon ily 
módon, s ezen adóztatások alkalmazása mellett 
nem fog-e bőségesen pótoltatni a kincstárnak a 
dohányegyedáruság megszüntetéséből kifolyó vesz
tesége? Es kérdem tovább, azok közöl, kik ily mó
don adóztatnának mérsékletien meg, kinek jutna 
eszébe tartozásának befizetésével késlekedni vagy 
azért neheztelni, hogy neki bizonyos mérsékelt 
mennyiségű adót kell fizetnie ? Es én azt hiszem, 
hogy már csak a fen említettekből is bőségesen 
fogna pótoltatni azon hiány, mely az egyedáruság 
megszüntetéséből a kincstárra háramlik. Azonban 
hogy ha még ez mind nem elégnek találtatik, 
méltóztassanak szakértőket — mit annyira hang
súlyozva említett egyik másik képviselőtársam, 
hogy a szakértők megtudakolása nélkül nem 
is lehet ezen nagyfontosságú óriási eszmét magában 
rejtő monopóliumot megszüntetni — méltassanak 
megnyugtatásul egy enquéte bizottmányt össze
hívni, és azoknak, ha önáll k és függetlenek lesz
nek, véleményét meghallgatni: bizonyára azok
nak is eszökbe fog jutni oly valami mód, oly va
lami jövedelmi ág még, melyből pótolni lehetend 
azon hiányt, mely a dohány egyedáruság eltörlé
séből származik. 

Azonban azt mondják, hogy erre nézve al
kalmas mód még ekkoráig nem volt, és igy az is, 
mi a 7-dik osztály külön véleményében foglalta
tik, elégtelen ezen czélra nézve. Ha ez áll, akkor 
szükséges, hogy ezen enquéte véleménye meg
hallgattassák és ehhez képest a kormány által 
1869-re egy általa készített kimerítő törvényja
vaslat terjesztessék elő; és kérem alásan, én azt hi
szem , hogy azon enquét-et vagyis szakértők 
gyűlését, ha akarta volna a kormány, 1 Va év óta 
állván az már fön, hatszor is összehívhatta és érte
kezhetett volna vele, és most már egy kész törvény
vaslatot nyújthatott volna elénk. De ha az monda
tik, hogy ez még nagyon kevés idő volt egy töké
letes dohányadó kivetési törvényjavaslat elkészíté
sére, figyeljünk arra, hogy 1848. april 11-én lépett 
elétbe az 1848-as kormány, és tudjuk, hogy már 
július 15-én az 1848— 9-ki költségvetéssel készen 
volt és augusztus 11-én azt a ház elé is terjeszté, 
és ezen költségvetési indokolt törvényjavaslat ko-
ráneem valami hirtelenében megfontolatlanul 

| össze-vissza zagyvált munka volt ám .• méltóztassa-
| nak csak megolvasni azt, figyelemre méltó dolgo-
\ zat ám az. Mondom, ennek elkészítésére három 
! hónap elegendő volt, s enquéte sem kellett hozzá, 

mindamellett, hogy a haza veszedelemben forgott, 
I harczolni kellett erre is, arra is^ háború, bellázadás 
j volt az országban mindenfelé. És ily körülmények 
I között az akkori kormány mégis el tudott készülni 

három hónap alatt a budgettel. Ha tehát ez meg
történhetett akkor, én nem tudom megfogni, hogy 
a mostani kormánynak békés, nyugodt időben 
mért kellett ennek elkészítésére másfél évig vára
kozni és még ujabb másfél évekig várakoztatni a 

| nemzetet a végett, hogy a dohányegyedáruság va-
! lahára megszüntettessék. 

A mit én és elvrokonaim a ház elé benyújtott 
' határozati javaslatunkban kifejeztünk, ha már nem 
j lehet egyszerre és azonnal ezen gyűlöletes dohány

egyedáruságnak végét vetni, ahhoz szorosan ragasz
kodva, azt kívánom, hogy legalább bizonyos és hatá
rozott időhatár tűzessék ki annak végleges eltörlésére. 

És most, noha ez érdemben sokat lehetne indít
ványunk támogatására felhoznom, még beszélnem, 

í köszönöm a t. ház türelmét, tovább nem akarom fá-
i rasztani; csak arra kérem a kormányt, nyugtassa 

meg a népet, méltóztassék igazságos és kielégitő tör
vény alkotására fordítani figyelmét ez érdemben, 
és igy olyanra, mely népünknek, mely mindazon 
adónemek között, melyeket eddig az absolut ha
talomnak kénye reá rótt, azelőtt sem viselte egyi
két sem kínosabban, mint viseli azon terhet, melv 
a dohány monopólium által reá rovatik, megnyug
tatására alkalmas legyen. {Helyeslés a szélső balon) 

Méltóztassanak tehát a dohánymonopoliu-
mot megszüntetni; de ne ugy, hogy még a re
mény sugara is csak a messze távolból csillogjon 
feléje: mert a reményeknek már nem hisz senki, 
a számtalanszor megcsalatkozott nép közül nem 
hiszi az a puszta ígéreteket, mert annak tettre és 
gyorsan eszközlésbe vettre van szüksége. (Élénk 
helyeslés a s.élsö balon.) 

Méltóztassanak tehát a monopóliumnak indit-
ványunk szerint folyó év végével bizonyosan tör
ténendő eltörlését kimondani. 

Zsedényi E d e : Meg fogja engedni a t. ház, 
hogy a Somssich Pál barátom által öszpontositott 
fő ellenvetésekre néhány szóval feleljek. (Halljuk!) 

Ő azon elvet állította fel, hogy mindaddig, 
mig concret és határozott számokkal be nem bizo
nyítjuk a dohányegyedáruság jövedelmének pótol-
hatását, annak megszüntetését határozottan semmi 
szín alatt ki nem mondhatjuk. Én a tételt meg
fordítom, és azt mondom, (Halljuk!) hogy addig 
ezen megadóztatásnak megváltoztatását nem re
mélhetjük, addig arra szert nem tehetünk, mig ha
tározott megszüntetését ki nem mondjuk, (Felki-
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•éltások balfelöl: Igaz!) mert addig pénzügyminisz
terünk elő nem állhat a hiány fedezés iránti javas
lattal, nem léphet, mint Somssich képviselőtársunk 
kívánja, az osztrák pénzügyminiszterrel eldöntő 
értekezletbe, hogy az 1867-diki XVI-dik törvény-
czikkbe igtatott vám- és kereskedelmi szövetség 
11 . szakasza értelmében vele egyetértő'leg állapítsa 
meg a törvényhozás elé terjesztendő javaslatát: 
mert higye el a t. képviselő úr, hogy az osztrák 
pénzügyminiszter addig szóba sem fog állni a mi 
pénzügyminiszterünkkel, ha ez ebbeli felszólítását 
a képviselőház határozatával nem igazolja. (Igaz! 
a bal oldalon.} 

Azon feltételeknek ismerete nélkül, melyek 
alatt ezen egyetértés elérhető, mi egyoldalú meg
változtatási javaslatot nem tehetünk; de a hosszú 
évek tapasztalása bizonyítja, hogy ha ezen do
hányegyedáruságnak egy bizonyos időn tul foly
tatását lehetetlenné nem teszszük, azon befolyás, 
mely a dohányegyedáruság behozatalát eredmé
nyezd, annak megváltoztatását is akadályozni, és 
minden megváltoztatási javaslatot paralizálni fog. 

így volt ez mindig és mindenütt, hol vala
mely létező adót megszüntetni, vagy megváltoz
tatni kellett; minden adónem védőkre talált a nél-
külözhetlenség ürügye alatt. 

Ezt láthatta Pulszky képviselő úr Angiiá
ban is a só-adó. a tégla-, a szappan-, az üveg-, 
a bőr , és más adóknak megszüntetése előtt. Midőn 
1858-ban a papir-adónak megszüntetése inditvá-
nyoztatott, az angol parlameutban az akkori kincs
tári kancellár Disraeli oda nyilatkozott, hogy ezen 
15 millió ftnyi jövedelem nélkülözketlen; de utol
jára is a parlamentet csak akképen nyugtatható 
meg, hogy bevallotta, miszerint ezen adó egy tar
tós adó jellemét nem viselheti. Ezzel mentette meg 
két esztendőre; de 1860-bankitöröltetett a budget-
ből, s bár a lordok háza hozzá nem járult — miből 
azon érdekes vitakérdés, t. i. az adók megszava
zása iránti kérdés fejlett ki - - végre is 1860-ban 
hozzájárultak, s ezen nélkülözhetlennek mondott 
adó kárpótlást talált, mihelyt megszüntetését ki
mondották. 

Ezen az utón járt el az 1-848-ki törvényhozá
sunk is, aXV. t.cz. megszüntetvén elvben az ősisé
gét. Somssich barátom igen jól tudja, hogy az ősi
ség iránt három országgyűlésen folyt a vita. vajon 
eltörölhető-e addig, míg az átmeneti rendszabá
lyok nem készülnek el ? 1848-ban a XV. t. czikk 
egyenesen azt mondja, hogy eltöröltetik, s a mi
nisztérium utasittatik, hogy bizonyos határnapig 
törvényjavaslatot terjeszszen elő. (Zaj. Ellenmon
dótok. Helyedés a, balon) 

Azt hiszem, hogy a dohányegyedáruság is 
meg fogja találni illő kárpótlását. 

Még csak azt az egyet jegyzem meg, hogy 

népünknek ez iránti idegenkedése talán enyhíthe
tő volna, ha a jövedelem megfelelne az áldozatok
nak, mely jövedelem miatt rá rovatik. Más or
szágban tapasztalt eredmények után, ezen jövede
lemnek 18 év múlva Magyarországban már is két 
annyinak kellene lenni, azon 9 millió pedig méreg
drágán vásároltatikmeg, ha a másik 9 millió dug-
ái'usok, csempészkedők jutalmazására szolgál. 
Ugyan ki az, ki annak módját feltalálta, hogy egy 
dohánytermelő' országban a dohánymonopolium 
mikép kezeltessék'? 

PulSZky FerenCZ: Francziaország í, 
Z sedény i E d e : Francziaország csak egyne

hány kevés megyéiben miveltetik. Ott azonban, a 
hol a dohánymivelés a mezei gazdálkodásnak igen 
jelentékeny ágát teszi, mikép ellenőrködhetni.hogy 
a termelő terményár, másnak, mint a dohánymo
nopolium kezelőjének el ne adja? mikép lehet ellen
őrködni, hogy minden levél dohány az előirt módon 
jusson a monopólium kezébe? E módot nem hal
lottam a monopólium védőitől, e tekintetben tett 
ellenvetéseimre választ nem nyertem. 

S azért a 7, osztály véleményéhez továbbá is 
ragaszkodva, még egy megjegyzést teszek a pénz
ügyminiszter úr azon ellenvetésére, hogy a kivitel 
hivatalos adatok szerint 1848 előtt csók is 50 — 75 
ezer mázsára ment. Igenis tudom, azok a hivatalos 
adatok az osztrák akkori vámhivataloknál készültek; 
hanem azt igen jól tudja a miniszter úr is, hogy az ál
talam emiitett kereskedő házak a kormánynyal kötött 
szerződésnél fogva vámmentesen vitték ki a do
hányt Olaszországba, s azon mennyiséget, melyért 
vámot nem fizettek, be sem jegyezték. (Nem áll! 
Eli jn mondások.) í g y tulajdonképen nem is tudjuk, 
hogy mennyit vittek ki. S így van ez azon dohány -
nyal is, a melyet innen Francziaországba kivittek : 

| 1848 előtt 800 ezer mázsár termesztettünk, s volt 
i 110 —130 ezer hold dohány mivelés alatt, most 

70—80 ezer hold. 
Ezek azok. a mikre felelni kívántam. 
L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : T. képvi

selőház ! Nem volt szándékom a szavazás előtt e 
tárgyban még felszólalni és észrevételeimet el
mondani, annyival kevésbbé, mivel ez ügyben egy
szer már nyilatkoztam : ezért most csak is azon 

| észrevételekre szorítkozom, még pedig lehetőleg 
! röviden, melyeket tisztelt barátom Zsedényi képvi

selő űr felhozott. (E-dijuk !) 
Az előadás támogatására semmi sem oly erős 

eszköz, mint ha hasonlatokkal élünk; de hasonla-
I toknál fő dolog az, hogy a hasonlatok megegyező 

tárgyakról szóljanak, azaz hasonlók legyenek. Oly 
| argumentumot, mely által az ősiségnek eltörlése 
[ egy jövedéki ág eltörlésével vagy változtatásával 
\ hozatik hasonlatba, {Derültség) megvallom, helyes-
: nek ismerni nem tudok. (Élénk helyedés.) 
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Egyébiránt a fő indok, melyet a t. képviselő 
úr okoskodása támogatására felhozott, hogy : ha 
ilyen végzés nem hozatik, ki fog arról gondoskodni 
s javaslatot készíteni, miképen fedeztessék a hiány, 
mely az állampénztárban az egyedáruság meg
szüntetése folytán támad'? 

Mi czélja van az enquétnek magának? Bizo
nyosan első és fő feladata az leszen : fontolóra 
venni azt, hogy a közjövedelmekben támadt hiány 
rnikép fedeztessék, s nevezetesen mikép fedeztes
sék a nélkül, hogy ez által a népre sulyosb teher 
háruljon ? (Helyeslés-) Ez első lényeges feladata az 
euquétnek, s ennélfogva a t. képviselő ienebbi 
okoskodása önmagában tökéletesen összedől s 
indokolatlannak mutatkozik. (Élénk helyeslés.) 

Engedje meg a t, képviselő úr, de olyan 
viszonyról is méltóztatott szólani, melyről kellő 
tudomása nem lehet. Egyik fő okul előhozta, hogy 
ha a ház azt ki nem mondja, ő felsége többi orszá
gainak minisztériuma a magyar minisztériummal 
szóba sem fog állani. Ezt mondta, (ügy van!) 

Ezen állításáért teljesen kimentem a t.képviselő 
uratmiutánőajelen kormányzati viszonyokkal nem 
lehet ismerős. Bizonyára, midőn ezen indokot elő
hozta, azon időkre emlékezett, midőn ő is egy kor
mánynak tagja levén, akkor bármikép szólalt is 
fel azon kormány, a német minisztérium azt semmi 
figyelembe sem vette. (Élénk helyeslés, hosszan tartó 
éljenzés és taps a jobb oldalon és középen.) 

Egyébiránt kötelességemnek ismerem ez al
kalommal nyilvánítani— annyival inkább, hogy a 
mostani korszakot a múlttól megkülönböztessük — 
hogy mind azon fontos tárgyalások alkalmával, 
melyekben az ország érdekei szempontjából a tör
vények rendelete szerint a magyar minisztérium
nak ó' felsége többi országainak minisztériumá
val értekeznie kellett, az utóbbi ezt mindig a leg
nagyobb készséggel tette. És ezen fontos tárgy 
iránt biztosithatom a t. képviselő urat, hogy még 
jelenben is, (Zaj a hal oldalon) ismétlem, még 
jelenben is, miután kötelessége a minisztériumnak 
előkészíteni ezen tárgyalást, a tárgyalások foly
vást, tartanak és meg nem szakadtak; és bármely 
körülmények közt még eddig mindig a legna
gyobb készséggel s őszinte jó akarattal találkozott 
a magyar minisztérium ő felsége másik alkotmá
nyos minisztériuma részéről. 

A mi az adatokra vonatkozó észrevételeit illeti: 
azonkétbankkáz,t.i. Sina és Vodianer, kikről állítja, 
hogy 150,000 — 200,000 mázsa dohányt vittek ki, 
ezen észrevételét köszönettel nem fogják venni, 
mert abból az következnék, hogy azért, nem fordul 
elő a hivatalos adatok közt, mert talán a határon 
kicsempészték, (Felkiáltások : Nem azt mondta!) 
tehát kivitték, a nélkül, hogy ezt a vámnál felje

gyezték volna, már pedig akkor azon gjranunak 
kellene állani, hogy rósz volt a határon az őrzés. 

Zsedényi Ede : Szerződésileg történt, mert 
ők fizettek bizonyos összeget a kormánjmak, és 
azért vámmentesen vihették Francziaországba. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Bizonyára 
vámmentesen vitték ki. Sok áru vitetik ki vám
mentesen, de soha a nélkül, hogy jegyzékbe ne 
vétessék. í g y van az most, s ugy lesz jövőben. 
1848 előtt a kivitel leginkább csak Olaszország 
és Franeziaország számára történt, oda szállítot
tak ezen házak is. 

Egyébiránt nem akarok bővebben e tárgyról 
szólani, (Halljuk!) mert igen fontos a dohány
jövedék kérdése, és bizonyára az enquéte fogja 
azt minden részleteiben kideríteni, melyben tisz
telt barátom, mint a pénzügyi bizottságnak egyik 
igen érdemes és munkás tagja, bizonyára szintén 
részt veend, mii e annyival inkább számolok, mi
után alig van a képviselőházban egy tag, ki a 
dohányegyedárusággal oly hosszú időn át foglal
kozott volna, mint t. barátom, ki, mint tudvalevő 
dolog, 22 év előtt épen azou pártnak volt egyik 
kitűnő tagja és vezére, mely legelőbb hozta indít
ványba a dohánymonopoliumnak hazánkba be
hozatalát. (Élénk tetszés, zajos éljenzés és taps a jobb 
oldalon s középen.) 

Zsedényi Ede : Miniszter úr utolsó szavai 
személyemet illetvén, tán megengedi a t. ház. ha 
felszólalok. (Halljuk!) 

Tévállitások ellenében a szabad vitatkozás 
országában van egy erős fegyver : tudniillik azok 
ellenében ugyanazon a téren a puszta igazsága t 
szembeállítani. 

A t. pénzügyminiszter úr azok közé sorozott 
engem is, kik 1848 előtt a dohány-monopóliumot 
védték vagy behozni kívánták. Erre csak azt fele
lem, hogy 1843-ban. midőn az országos pénztár 
dolgában a kerületi választmány működött, azon 
választmánynak én is tagja voltam. Abban 
azon források közé, melyekből segélyt meríteni kí
vántunk, azon 6 millión kivül, melyet szabad aján
lat utján 3 évre osztottuk, oda soroztuk a kincstári 
jószágok tiszta jövedelmeinek egy tized részét, a 
megürült egyházi hivatalok jószágainak jövedel
mét, a hitbizományok egy évi jövedelmét, az ország 
határain kivül tartózkodók megadóztatását, az 
adók közül pedig az örökösödési, a bélyeg-, a hús-
és szeszfogyasztási adót. A megyei követek közül 
egy sem indítványozta s egy sem szólalt fel a do-
hánymonopolium mellett.(i$/enmo».6/ás.)Igen is, gróf 
Dessewffy Emi! védte írásaiban; de az nem én 
vagyok. Én Dessewffynek sok eszméjét nem pár
toltam, annyival kevésbbé, mert én a nép érzü
letét és hangulatát a dohány egyedáruság iránt 
sokkal közelebbről ismertem, mint Ö, mert mint 
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megyei követ közelebb viszonyban állottam a 
néppel. En soha nem tudok egy esetet is, hol a 
dohányegyedáruságot egy megyei követ is elő
hozta volna az országgyűlésen ; tehát én sem, ki 
pedig akkor Szepes megye követe voltam; nem 
írtam ez értelemben soha, sőt inkább ellene nyi
latkoztam akkor, midőn a „Hetilapban" Kossuth a 
dohányegyedáruság ellen irt, a „Pesti Hírlapot" 
pedig szerkesztek az úgynevezett centralisták. 
Ezek tán inkább pártolták. (Zajos helyeslés a bal ol
dalon, ellenmondás a jobbon. Szavazzunk ') 

E l n ö k : Nem tudom, t. ház, ha a tett nyilat
kozatok után s különösen a miniszter rir nyilatko
zata után, miszerint ő a Bethlen képviselő űr áltf 1 
benyújtott határozati javaslathoz járul, szükséges
nek tartja-e a t. ház, hogy a szabályok értelmében 
a központi bizottság javaslatára történjék-e a sza
vazás? (Lehet!) 

Kerkapoly Károly előadó: A központi 
bízottság szerkezetében határozati javaslat nincs ; 
csupán végzésileg azt ajánlotta kimondandónak, 
hogy azon vizsgálatok eredménye, melyeket a 
pénzügyminiszter rír tartatni ígért és meggyőző
désünk szerint tett is, meddig lesz beterjeszten
dő. Ha a t. ház határozatot akar, ezen szerkezetre 
véleményem szerint nem is lehet szavazni, mert 
nincs benne határozati javaslat; hanem akkor mást 
kell szavazás tárgyául kitűzni. (Ellenmondás bal 

felöl) 
Tisza K á l m á n : T. ház! Annyiban igaza 

van.a központi bizottság- t. előadójának, hogy ott 
nem határozati javaslat, hanem végzési javaslat 
van. De akár határozati, akár végzési javaslat az, 
mégis csak javaslat, mely felett, minthogy az ké
pezi az eredeti szerkezetet, okvetetlenül szavazni 
kell. (Helyeslés) 

Nem szeretnék a kérdéshez többször szólni, 
azért szabad legyen elmondanom azon nézetemet, 
hogy először szavazni kell az eredeti szerkezetre, 
vagyis a központi bizottság javaslatára; azután, 
mint hasonlólag- osztálvból jövőre, a 7. és 9-ik 
osztály javaslatára; azután jönnek az egyes módo
sítván yok. (Helyeslés.) 

Elnök: Szavazás előtt mindig felolvasandó 
az, mire a t. ház szavazni akar ; következőleg a 
központi bizottság előadója föl fogja olvasni a köz
ponti bizottság javaslatát. 

Horváth 'Lajos jegyző (nfoassa a központi 
bizottság jav adatat a dohányjÖvedék tárgy íhan.) 

Elnök: Kérem azon képviselőket, kik a köz
ponti bizottság javaslatát elfogadják, méltóztassa
nak felállni. (Senki sem áll fel.) A ház a központi 
bizottság szerkezetét el nem fogadja. 

Most következik csak a 7-ik osztály javaslata, 
mert a 9-ik osztály külön véleményt nem adott be. 

BóniS S á m u e l : A mennyiben a 9-ik osztály 
KÉPV. n. NAPLÓ. 186%. vm. 

előadója kijelentette a ház előtt, hogy a 9-ik osz
tály azért nem látja szükségesnek külön határoza
ti javaslatot beadni, mivel a 7-ik osztály vélemé
nyéhez járul ; a 9-ik osztálynak is van külön vé
leménye. 

Elnök: A 7-ik osztály külön véleménye fel 
fog olvastatni. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a 7-ik osz
tály különvéleményét a dohányjÖvedék tárgyában.) 

Elnök:Erre nézve név szerinti szavazás ké
retvén, a szavazás név szerint fog megtörténni. 

Horváth LajOS j e g y z ő (olvassa:)Név szerinti 
szavazást kérnek: Nyáry Pál, Tisza László. Pap 
Lajos, Majthényi Dezső, Bethlen Gábor gr., Véghső 
Gellért, Lükő Géza, Nánássy Ignácz, Gábriel Ist
ván, Luzscnszky Pálb , . Bernáth Zsigmond, Ivánka 
Imre, Várady Gábor, Detricb Zsigmond, Damasz-
kin János, Horváth Elek, Kupricz Imre, Gállfy 
Péter, Fejér Miklós, Thalabér Lajos, Kende Kanut. 

Mada rá sz JÓSZef: A kérdéshez szabad-e 
szólanom ? (Szabad!) T. ház! A 7-ik és 9-ik osz
tály felolvasott véleményében nézetem szerint két 
elv foglaltatik: először foglaltatik azo.-s elv, hogy 
másfél évre a törvényhozás jelenleg megajánlja a 
dohányjövedéki jövedelem beszedését; másodszor 
pedig, és ez külön elv, hogy előre kimondassák, 
hogy azon másfél év eltelte után a dohányjövedék 
azonnal megszüntettessék, és hogy a minisztérium 
utasittatik más, a dohányjövedék jövedelmét pótló 
adónemek előterjesztésére. Mivel tehát két külön 
véleményt, két külön elvet foglal magában ezen 
kérdés, mely ha, összefoglaltatik — például ho
zom fel csak enmagamat —~ meggyőződésem 
szerint , önlelkiismeretes kötelességem szerint 
én, mivel törvényjavaslat utján egy napig sem 
ajánlhatom meg ezen jövedéknek beszedhetését, e 
tekintetből kénytelen volnék ellene szavazni, inig 
másrészt az elvre nézve, mint véleményemhez 
legközelebb állóra, (Zaj)) miután annak kivitelét 
illetőleg nem hihetem, hogy többséget ne nyerjen, 
örömest reá szavaznék; és így a képviselőházban 
többen is lehetnek ezen meggyőződésben: (Zaj) 
én tehát, miután a házszabályok szerint a kérdés 
felosztása megengedhető, azon kérést intézem a t. 
házhoz, méltóztassék ezen kérdést kétfelé osztani. 
(Fölkiáltások; Nem kell!) A tisztelt ház többségétől 
függencl kérésemet elfogadni vagy nem. 

Elnök: U g y veszem ki, hogy a t. ház a 
kérdést egyben kívánja feltétetni. (Helyeslés.) En
nek következtében nézetem szerint a szavazási kér
dés ez lesz: elfogadja-e a t. háza 7-ik osztály hatá
rozati javaslatát, vagy pedig nem? Azokat, a kik 
igennel fognak szavazni, jegyezni fogja Ráday 
László gróf, a kÍK nemmel fognak szavazni, azo
kat jegyezni fogja Horváth Lajos, a távollevőket 
fogja jegyezni Gsengery Imre jegyző. 

15 
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Horváth Lajos jegyző (olvassa a képviselők 
névsorát, mely alkalommal: 

Igennel szavaznak: Babes Vincze, Baranyai 
Ágoston, Beniczky Gyula, Bernáth Zsigmond, Békásy 
Lajos, Bobory Károly, Boczkó Dániel, Bónis Sámuel, 
Borlea Zsigmond, Boros Pál, Berz?nczey László, 
Csanády Sándor, Cseh Sándor, Csengeni Imre, Cser-
novics Péter, Csiky Sándor, Damaszkin János, Deáky 
Lajos, Dessewffy Ottó, Detrich Zsigmond, Domahidy 
Ferencz, Drágfy Sándor, Dezső Szaniszlő, Eöry Sán
dor, Fejér Miklós, Fisser István, Gábriel István, Gál 
János, Gál Péter, Ghyczy lgnácz, Ghyczy Kál
mán, Gubody Sándor, Hevessy Bertalan, Horváth 
Elek, Ivánka Imre, Jámbor Pál , Jókai Mór , 
Kende Kannt, Kiss Lajos, Kiss Miklós, Kollír Antal, 
Kossuth Pál, Kupritz Imre, László Imre, Lukynick 
Mihály, Luksics Bódog, Luzsénszky Pál báró, Lükö 
Géza, Madarassy Mór, Majthényi Dezső, Makray 
László, Markos István, Medán Endre, Milkovics Zsig
mond, Mocsonyi Antal, Mocsonyi Sándor, Molnár 
Endre, Nagy lgnácz, Nanássy lgnácz, Nicolics Sán
dor, Nyáry Pál, Odescalchl Gyida herczeg, Olgyay 
Lajos, Pap Lajos, Pap Pál, Pap Simon, Pethes 
József, Pétery Károly, Popovics-Desseanu János, 
Popovics Zsigmond, Ráday László gróf, Román Sán
dor, Ruttkay István, Salamon Lajos, Simonyi Lajos 
báró, Sipos Orbán, Soldos Imre, Somossy lgnácz, 
Somsskh Imre gróf, Svastics Gábor, Szaplonczay Jó
zsef, Szemző Mátyás, Szentkereszthy Zsigmond báró, 
Szilldy Áron, Szonfagh Pál (nógrádi), Simonyi Ernő, 
Thalabér Lajos, Tisza Kálmán, Tisza László, Tóth 
Kálmán, Tokody Ágoston, Urbanovszky Ernő, Varga 
Antal, Varró Sámuel, Várady Gábor, Végliső Gdlért, 
Vitolay József, Wlád Alajos, Zámory Kálmán, Zse-
dényi Ede, Zsitvay József 

Nemmel szavaznak: Almássy György gróf, And-
reánszky Boldizsár, Antalfy Károly, Armbruszt Pé
ter, Jínyos István, Balomiri János, Barinyay Jó
zsef, Bay György, Bartal János, Bánffy Albert báró, 
Bánó József, Bánó Miklós, Bencsik György, Bsrde 
Mózes. Berényi Ferencz gr., Bernáth Lajos, Berzcviczy 
Tivadar, Besze János, Bstegh Kelemen, Bithlen Far
kas gróf, Bethlen János gr., Bethlen Sándor gróf, Be-
zerédj László, Binder Lajos, Bittó István, Boér Já
nos, Boheczel Sándor, Borcsányi János, BorosBll'nt, 
Botka Mihály, Botka Tivadar, Bömches Frigyes, 
Branovacsky István, Bujanovics Sándor, Buócz Kál
mán, Császár József, Csengery Antal, Cséry Lajos, 
Csík András, Csiky István, Csörge László, Czorda 
Bódog, Dapsy Vilmos, Dani Ferencz, Dániel János, 
Deák Ferencz, Dékáni Károly, Dellimanics István, 
Dobóczky lgnácz, Dózsa Dániel, Domokos László, 
Eitel Frigyes, Eötvös József báró, Eies Albert, 
Faragó Ferencz , Fábián Gábor , Fejér János, 
Fehdenfeld Frigyes, Fest Imre, Földváry Miklós, 
Freyseysen Gyula, Frideczky Timót, Gál Miklós, 

Geczö János, G'atz Antal, Grrove István, Görgsi 
Géza, Gránzenst&in Gusztáv, Hahnosy Endre, Herte-
lendy Kálmán, Horvát Boldizsár, Horváth Antal, 
Horváth Döme, Horváth Károly, Horváth Lajos, 
Hosszít József Htinfalvy Pál, Huszár István, Huszár 
Károly báró, Ibrányi Ltjos, Ihász Rezső, Inkey Jó
zsef, Jankovics Antal, Jendrassik Miksa, Joannovics 
György, Justh József, Justh Kálmán, Kalauz Pál, 
Kandó Kálmán, Karácsonyi Ferencz, Kautz Gyulat 
Kazinczy István, Kálnoky Pál gr., Kemény Gábor b.s 
Kemény István b., Kemény Zsigmond b., Kerkapohj 
Károly, Kethely József, Királyi Pál, Kiss Jakab, 
Kovách László, Kuba János, Kurcz György, Kvas-
say László, Kapp Gusztáv, Láng Gusztáv, Lator Gá
bor, Lázár Kálmán gr., Lehoczky Egyed, Lónyay 
Gábor, Lónyay Menyhért, Madocsányi Pál, Majthényi 
József báró, Mátyás József, Mednyínszky Dénes b., 
Mikó Imre gr., Miske Imre b., Molnár Pál, MorscJier 
Károly, Nagy Károly, Németh Károly, Ónossy Má
tyás, Opüz Sándor, Ormos Sándor, Paczolay János, 
Paiss Andor, Pap Máté, Perczel Béla, Perczel Ist
ván, Pethe András, Pillér Gedeon, Pl ichy Lajos, 
Prugberger József, Pulszky Ferencz, Ráth Péter, 
Rónay Jáczint, Rónay Lajos, Röser Miklós, ifj. Ru-
dics József báró, Rudnyánszky Flórián, Sebesíyén 
László, Ssmsey Albert, Simay Gergely, Sipos Ferencz, 
Somogyi Líszló, Somssich Pál, St jácskovics Sándor, 
Stoll Károly, Sümeghy Ferencz, Szabó Imre (pápai), 
Szabó Imre, Szabó Miklós, Szász Károly, Szelestey 
László, Szemző István, Széchenyi Béla gr., Székács 
József, Székely Gergely, Széles Dénes, Szitányi Bsr-
náth, Szlívy József, Szolga Miklós, Szontagh Pál (gö-
möri), Tanárky Gedeon, idősb Teleki Domokos gróf, 
Tolnay Gábor, Tolnay Károly, Tóth Lörincz, Tóth 
Vilmos, Török Sándor (gömöri), Török Sindor (nóg
rádi), Trefort Ágost, Talbás János, Tury Sámiczl, 
Vadász Manó, Vadnay Lijos, Vay Béla b., Wass 
Sámuel gr., Várady János, Wesselényi József &., 
Vladár Tamás, Wbdianer Albert b., Vojnics Barna
bás, Vojnics Lukács, Vucsetics István, Zoyk József, 
Zichy Antal, id. Zichy József gr., ifj. Zichy József 
gr., Zichy Nándor gr., Zmeskúl Mór, Zsarnay Imre. 

Kijelentik, hogy nem szavaznak: Almássy Sán
dor, Hodosm József, Madarász JózseJ, Vállyi János, 
Vidacs János. 

Nincsenek jehn: ifj. Ambrózy Lajos &., And-
rássy Gyida gr., Acs Károly, Balomiri Simon, Bar
tal György, Beliczey István, Beniczky Ödön, ifj. Beth
len Gábor gr., Binder Mihály, Bogyó Sándor, Bö
szörményi László, Cebrián László gr., Conrád Móricz, 
Csernátony Lajos, Dániel Pál, Dedinszky József 
Degenfeld Gusztáv gr., Dbnitrievics Milos,Dobrzánszky 
Adolf, Draskóczy Gyida, Drotthff Tamás Vilmos, 
Eszterházy István gr., Fabritm: Károly, Farkas 
Elek, Fülepp Lipót, Geduly Lajos, Gitll Jőzssf, Hed-
ry Ernő, Hoüán Ernő, Hrabovszhj Zsigmond, 
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Ivácskoiics György, Ivár.ka Zsigmond, Karácsonyi 
János, Károlyi Ede gr., Kcgfovkh Béla gr., Klapka 
Cyvrgy, Lázár Dénes, Lázár Sándor, Lovassy Fe-
rencz, Macelláriu Illts, Manojlotics Emil, Maróthy 
János, Máday Lajos, Mánm Anrél, Melas Vilmos, 
Mihályi Péter, Miletics Szvctozár, Miskolczy Lajos, 
Mocsonyi András, Mocsovyi György, Moldován Já
nos, Molnár József, Móricz Pál, Noszlopy Antal, 
Nagy Péter, Oláh Miklós, Orczy Béla b., Pap 
Mór, Papp Zsigmond, Papfalvy Konstantin, Patay 
István, Perczel Mór, Percnyi Zsigmond &., Petkó 
Lázár, Podmaniczky Frigyes b., Prónay József, Pus-
kariu János, Péchy Tamás, Eaaics Ákos, líannicher 
Jakab, Reviczky István, Rónay Mihály, Sigray Fü
löp gr., Siklósy Károly, Simon Pál, Stefanidesz 
Henrik, Szakái Lajcs, Szenüváhyi Adolf, Szentiványi 
Károly, Széky Péter, Szilágyi István, Szluha Benedek, 
Sztratimirovics György, Tcutsch György, Tinim 
Ábrahám, Török Dániel, Trauschenfels Emil, Ti i-
funácz Pál, Thury Gergely, üjfahissy Lajos, JJrházy 
György, Vay Sándor b., Varga Flórián, Vécsty-Oláh 
Károly, Zeyk Károly, Zerdalulyi Incze, Zichy-Fer-
raris Viktor gr.} Zich-j Jcnö gr., Zsámbokréthy Jó-

E l n ö k : A szavazás eredménye fog kihirdet
tetni. 

') A távollevők közöl szabadsággal vannak távol: Ács Ká
roly, Beliczey István, Beniczky Ödön, Bogyó Sándor, Cebrián 
László gr., Degerfcld Gusztáv gr., Draskőczy Gyula, Geduly La
jos, Keglevich Béla gr., Mihályi Péter, Lovassy Ferencz, Molnár 
József, Móricz Pál, Paíay István, Pcrényi Zsigmond b,, Rónay 
Mihály, Szakái Lnjos, Tcutsch György, Ujíálussy Lajos, Vay Sán
dor b., Zichy-Fcrraris Viktor gr.; betegek : Fülcpp L i f t e s Szent
iványi Károly s 

Horvát ih Lajos j e g y z ő i Igennel szavazott 
101, nemmel 194 képviselő, elnök nem szavazott' 
5 képviselő nem kívánt szavazni, távol volt 99. 

E l n ö k : A képviselőház a 7. osztály határo
zati javaslatát el nem fogadta. 

Következik a Bethlen Farkas gr. által bea
dott indítvány. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa, Bathlen Far
kas gr. indítványát.) 

Elnök: Szavazási kérdés: elfogadja-e a t. ház 
a Bethlen Farkas gr. által beadott határozati ja
vaslatot vagy nem ? Kérem azon képviselő urakat, 
kik elfogadják, méltóztassanak felállani. (Megtör
ténik.) A képviselőház többsége Bethlen Farkas gr. 
határozati javaslatát elfogadta. 

A pénzügyi bizottság előadója Kerkapoly 
Károly lógja bemutatni jelentését az iiidemnity-
re nézve. 

Kerkapoly Károly előadó (olvassa). 
E l n ö k : Miután ezen jelentés márkinyoma

tott, a képviselők közt még ma ki fog osztatni; 
egyszersmind a tárgy sürgősségénél fogva kérem 
az osztálvokat ma délután 7 órakor összefonni. 

A kérvényi bizottság tagjait holnap délután 
5 órára az elnöki szobában kérem megjelenni ; a 
pénzügyi bizottság tagjait pedig kérem, méltóztas
sanak itt maradni. 

A legközelebbi országos ülés holnap 10 óra
kor fog tartatni. 

Az ülés végződik d. u. 3 órakor, 

•) Lásd az Irományok 256-dik számát 

15* 




