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CCXLVI. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. június 23-dikán 

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 : Kérvtínyek bemutatása. A sójövedéki törvényjavaslat függőben maradt 9-dik szakasza megállapíttatik. A 
Nagy-Britanniával kötött hajózási s Bajorországgal Jungholz községre vonatkozólag kötött szerződések tárgyaltatnak 8 megállapittat-
nak. A kormány felel Simonyi Lajos b. interpellatiójAra az egyházak és iskolák segélyezése iránt, s beadja a népiskolai intézetekre 
vonatkozó törvényjavaslatot. A dohányjövedéki törvényjavaslat réssletes tárgyalása megkezdődik. 

A kormány részéről jden vannak: Eötvös József 
i>., Gorove István, Lónyay Menyhért, Mikó Imre. gr.; 
később Wenckheim Béla b. 

/.2 ülés kezdődik d. e. JOi/i órakor. 

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

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Horváth La jos j e g y z ő (olvassa a jun. 22-én 

tartott ülés jegyzökönyvét.) 
Elnök: Van-e észrevétel a fölolvasott jegyző

könyvre? (Elfogadjuk!) A múlt ülés jegyzőkönyve 
hitelesittetik. 

Heves megye közönsége a nemzetiségi kér
dést, az ország politikai és területi egységének 
fentartása, továbbá a magyar nyelvnek törvény
hozási, kormányzati, s a mennyire méltányos, köz
igazgatási téren is hivatalos közegül leendő hasz
nálása mellett, mielőbb törvény által megoldatni 
kéri. 

Ugyanazon megye közönsége a honvédelem 
intézményét több törvényhatóság felterjesztésé
vel egyezőleg a nemzet önállásának megfelelőleg 
szerveztetni, a Ludoviceumnak eredeti rendeltetési 
czéljára alkalmaztatását s alapítványi vagyonának 
visszaszereztetését eszközöltetni kéri. 

Pest megye közönsége az egyesületi jogot 
törvényhozás által mielőbb szabályoztatni kéri. 

A buda-pesti demokrata kör czimet viselő tár
sulat, erőhatalommal történt szétoszlatásából eredt, 
az egyéni szabadság s ebből folyőlag a társulati jo
gon ejtett sérelmét, a társulat újból életbe lépte
tésének engedélyezése által orvosoltatni kéri. 

Korpona város közönsége Zólyom városa 
felterjesztését, melyben az 1848. V. törvényezikk 

módositását, s ez által a választó kerület székhe
lyének Zólyomba áttételét kérte, mellőztetni kéri. 

Mohács városbeli több kereskedők és polgá
rok a Madarász József képviselő által f. é. jun. 4-éu 
Mohács város nevében a 67-es állapottal elégedet
lensége iránt beadott nyilatkozat ellenében óvásu
kat figyelembe vétetni kérik. 

Mindezen kérvények véleményes jelentéstétel 
végett akérvényi bizottságnak adatnak ki. 

SoMSSich P á l : Van szerencsém a t. háznak 
egy kérvényt benyújtani, melyben Somogy megye 
községjegyzői testülete azért esedezik, hogy a köz
ségi rendezéssel kapcsolatos sorsuk, anyagi és hi
vatalos helyzetök szabályozása és javítása érdemé
ben mielőbb intézkedjék a törvényhozás. Ha a 
ház szabályai nem rendelnék azt, hogy a kérvé
nyek tartalmuk rövid megemlítése mellett egysze
rűen a ház asztalára tétessenek le, én igen nagy 
örömmel indokolnám ezen kérvényt; igy azonban 
csak röviden kérem a t. házat, hogy e fontos tár
gyat, mely kivált a patrimonialis gyámkodásnak 
hazánkban megszüntetése után valóban nagy 
figyelmet érdemel, méltóztassék kegyes pártfogá
sába venni és elintézését a szokott módon esz
közölni. 

E l n ö k : Át fog tétetni a kérvényi bizott
sághoz. 

Id . Te lek i DomokOS gr . : Maros szék képvi
selő bizottságának, egy a kisebb szeszfőző kazánok 
tárgyában beküldött alázatos kérvényét, vagyok bá
tor a t. házeléterjeszteni.A szabályokhoztartván ma
gamat, annál is inkább elállók ezen kérvény bővebb 
indokolásától, minthogy idő közben ezen tárgy a 
pénzügyi bizottságban a kérvényezők nézeteivel 
öszhangzó ellátásra talált. Ennélfogva a kérvényt 
beadván, fentartom magamnak, hogy ha a dolog 
tárgyalása alkalmával azt szükségesnek látnám, 
akkor ezen kérvényt bővebben indokolhassam; 
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addig pedig kérem, méltóztassanak azt figyelemre 
méltatni és jelentéstétel végett a pénzügyi bizott
ságnak kiadni. 

E l n ö k : Ki fog adatni a pénzügyi bizott
ságnak. 

Napirenden van központi bizottság jelentése 
a Máramaros megye lakossága részére kiszolgálta
tott só áráaak meghatározása tárgyában és a tett 
ínódositványok. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a központi 
bizottság jelentéséd); továbbá Kurcz György módosit-
ványát, mely szerint a 9-ik §. e szavai titán : #Róna
széken 4frt. 90 kr.u helyett tétessék: „4 frt. 60kr;CÍ 

végül Bónis Sámuelmődositványát, mtly szerint Mara-
marosían a só ara mázsánkint 4 frt. 90 kr. helyett 
4 frtban állapíttatnék meg) 

Várady Gábor: T. ház! Nem Máramaros 
megye érdekében szólalok fel, rnert különben el kel
lene mondanom, követve a múlt napokban nyilat
kozott néhány szónok példáját, hogy azon me
gyebeli derék orosz nép, melynek a hazai kenyérnek, 
mondhatni, legbarnábbja jutott, mindig hive volt a 
hazának és hive jelenleg is. (Éljenek!) 

El kellene mondanom, hogy román népünk 
semminemű bujtogatásra nem hallgatva, hogy töb
bet ne említsek, 1848—49-ben is mindig velünk 
harczolt az alkotmány és törvény védelmében. 
(Éljenek!) 

El kellene azt is mondanom, t. ház, hogy azon 
magyarság, mely a vég ponton mintegy előőrsül 
állíttatott fel, ön megtagadással és gyakran ön 
feláldozással teljesítette és teljesiti hazája iránti 
kötelesség-ét. (Eljemk!) 

Mindezt, t. képviselőház, és ehhez hasonló érve
ket kellene elmondanom, hanem tudnám, hogy itt 
nem hazafiúi érdemek mérlegezése és jutalmazása-
ról, hanem csupán arról lehet és van szó, hogy a 
só egyedáruságból a honpolgárokra háramló te
her miként osztassék fel igazságosan, méltányo
san, az állampénztár minél kevesebb vesztesége 
nélkül. 

Tehát, mint mondám, nem Máramaros megye 
érdekében szólalok fel, hanem felszólalok csupán 
azon tiszteletnél fogva, melylyel tartozom a t. ház
nak, és mely rám azon kötelességet rója, hogy figyel -
meztessem a t. házat, miszerint ha a központi bi
zottság javaslatát elfogadná a ház, következetlen
séget fogna elkövetni. (Halljuk!) 

Én, t.ház, a központi bizottság javaslatát több 
tekintetben indokolatlannak és szemben az erdélyi 
és sóvári sóárra nézve tett megállapodással kö
vetkezetlennek is tartom. 

Mondva volt,t .ház, és én ismétlem, hogy mi
dőn Máramaros Magyarországhoz visszacsatolta-

') Lásd az Irományok 255-ik számát. 

tott, a reiucorporationale diplomában Mármarosra 
nézve ugyan azon sóár biztosíttatott, mely Erdély
ben van, íi ezen sóár Erdélyben az 1848-iki időkig 
3 frt 15 kr. volt pengő pénzben. 

Én óhajtottam volna, t. ház, ha a központi 
bizottság kifejtette volna azon érveket, melyek 
ösztönözték arra, hogy az Erdélyre nézve meg
állapított sóártól egészen eltérőleg csupán Mára-
marosra nézve tegyen kivételt, és pedig minden 
alapos indokolás nélkül: azon megyére nézve, 
mely aránylag több sót termel, mint egész Er
dély ; azon megyére nézve, melynek viszonyai az 
erdélyi viszonyokkal szemben, az egybehason-
litást mindig kiállják; azon megyére nézve, t. 
ház, mely az én meggyőződésem szerint egyáta-
lában nem érdemli, hogy midőn a t. ház Erdélyre 
és Sóvárra nézve a sóár megállapításánál a mél
tányosság mértékével mért, akkor Máramarosra 
nézve mostohább és nézetem szerint egészen indo
kolatlan szigor vétessék alkalmazásba. Mit mond, 
t. képviselőház! a központi bizottság ? 4 frt 80 
krt hoz javaslatba, tehát csak 10 krral kevesebbet, 
mint a mennyi a minisztérium által előterjesztett 
javaslatban foglaltatott, talán csupán azért, hogy 
a legközelebbi napokban elejtett 4 frt 90 kr. cse
kély és majdnem nevetséges változtatással ismét 
visszahozassék a törvényjavaslatba. (Ellenmondás 
a jobb oldalon, ügy van! a, bal oldalon) Én, t. kép
viselőház, ezen intézkedést, ezen illusorius eljá
rást a képviselőház méltóságával egyátalán nem 
tudnám megegyeztetni. 

Azt, hogy a t. ház Erdélyre nézve kevés kü
lönbséggel az 1848-iki sóárakat állapította meg, 
illetőleg állította he lyre : azt értem. Azt is értem, 
hogy Sóvái-ra nézve bizonyos kedvezményi ár t 
léptetett életbe. De azt. t. képviselőház, hogy a 
központi bizottság szemben az erdélyi már meg
állapított sóárral csak 10 krnyi árleszállítást hoz 
javaslatba: azt nem értem. Annyival kevésbbé 
értem, mert a központi bizottság még azon arányt 
sem tartotta meg, mely arány Máramaros és Er
délyre nézve a sóárt illetőleg az eredeti törvény
javaslatban fentartatott. 

Ugyan is a törvényjavaslat szerint Erdély
ben csak 30 krral lett volna csekélyebb a só ára, 
mint Máramarosban, Erdélyre nézve 4 frt 60 kr, 
Máramarosra nézve 4 frt 90 kr., hozatván javas
latba. Ezzel ellenkezőleg, t. ház! a központi bi
zottság, egészen eltérve a 30 krt tevő differentiá-
tól, minden indokolás nélkül egy egész írt különbö
zetet hozott javaslatba. 

Azért ismétlem, t. ház! hogy én a központi 
bizottság érveit, indokolását felfogni egyátalán 
nem vagyok képes. 

Én tehát, t. képviselőház! bár meg vagyok 
győződve, hogy Máramarostol a reincorporationale 
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diploma által biztosított jogot alappal elvonni nem 
lehet, azon jogot, t. ház! melyet Máramaros ré
szére az absolut hatalom is fentartott; bár ugy 
vagyok meggyőződve, hogy ezen aránynak fen-
tartásából az állampénztár bevételeinél alig támad 
egy csekély és alig észrevehető különbség: mind
amellett kérem a t. képviselőházat, hogy miután 
Szaplonczay József barátomnak a 3 frt 80 krnyi ked
vezményi árra irányzott módositványa elvettetett: 
méltóztassék a t. ház helyreállítani azon arányt, 
melyet Erdély és Máramaros között maga a tör
vényjavaslat is indítványba hozott, illetőleg érin
tetlenül hagyott, mely arány szerint Máramaros-
ban 30 krral fizettetnék drágábban az aknáknál a 
máramarosi lakosság részére kiszolgáltatott só, 
mint ez az erdélyi lakosok által az erdélyi aknák
nál fizettetik. Ezek szerint lenne a máramarosi 
BŐ ára az ottani aknáknál, csak a máramarosi la
kosság részére 4 frt 10 kr. 

Bátor vagyok ezen módositványomat a t. ház 
figyelmébe ajánlani. 

Egyetlen egy érv lehet, tisztelt képviselő
ház, melyet ezen módositvány ellen felhozni le
het, és ezen érv, tisztelt képviselőház, melyet a 
központi bizottság is megérintett: a csempészet 
meggátlása. Ezen érv, t. képviselőház, nyomhat 
valamit a mérlegben azok előtt, kik az iigyállást 
kellően nem ismerik; de azok előtt, kik az ügy 
állását alaposan ismerik, semmit sem nyom. 
Keleti Onlicziában az ottani raktárakban 5 frt 
lesz jul. 1-től a só mázsájának ára. Ugyan ezen ár 
lesz Bukovinában is. A bukovinai és kelei-galicziai 
sóraktárak a •máramarosi aknáktól 10—15 mért
földnyi távolságra fekszenek. Az ugocsaí és szatmári 
határszélek a mi aknáinktól 3 — 5— 7 mértföldnyi tá
volságban vaunak. És már most ha tudjuk, hogy 
a máramarosi lakosok részére csak az aknáknál 
szolgáltatik ki a só, és pedig minden egyes eset
ben az eddigi gyakorlat szerint is csak igazolvá
nyok mellett; ha tudjuk, hogy mindenki csak 
annyi sót kaphat kedvezményi áron az aknáknál, 
a mennyi az illetőnek saját háza szükségletérc és 
marhái számára körülbelül szükséges; ha mind ezt 
tudjuk: akkor meg leszünk arról győződve, hogy 
itt visszaélés esrvátalában nem lehetséges. Kér-
dem a t. képviselőházat: van-e legkisebb valószí
nűség arra nézve, hogy egy vagy fél mázsa sóért 
a csempészet érdekébői néhány mértföldnyi utat 
tegyen az illető csupán azért, hogy magát veszély
nek kitéve 40 — 50 krnyi látszólagos nyereségét, 
melyet a csempészetből várhatna, uti költsége és 
tetemes idővesztesége által háromszorosan elveszít
s e ? Itt a csempészetnek semmi valószínűsége nincs, 
sőt ily ellenőrködés mellett az csaknem lehetlen. 

En , t . képviselőház, ha a só árának egyenlő
sége az Gíjész hazára nézve kimondatott s kitér-

jesztetett volna, ugy mint ez a 9-dik osztály által 
maga idejében javaslatba hozatott, egyátalában 
nem szólaltam volna fel; valamint azon esetben 
sem, ha megállapittatott volna, hogy a sóárak 
az aknáknál egyenlőkké tétetnek, és ugy, mint ez 
iránti óhajtását a tisztelt pénzügyminiszter úr is 
kifejezte, a szabad só-kereskedés kimondatott volna. 
De a jelen esetben, t. képviselőház, midőn Er
délyre nézve az 1848-iki só ár kevés különbség
gel helyreállíttatott, midőn a máramarosi sóárra 
nézve teendő intézkedéseknek az erdélyi só iránt 
már tett intézkedésekkel analógoknak kell lenni: 
az ügy jelen stádiumában kénytelen voltam fel
szólalni, kijelentvén, hogy én a központi bizottság 
javaslatát nem pártolhatom, és kérem a t. képvi
selőházat, hogy módositványomat elfogadni mél
tóztassék. 

Szap lonczay József : T. ház! Bocsánatot 
kérek , ha a t. háznak ezen máramarosi sóra néz
ve követett eljárását tekintve és figyelembe véve, 
lelkiismeretes kötelességem, ha még egyszer igen 
röviden a tárgyhoz szólok, 

Méltóztatnak tudni, hogy a július 19-ikei ülés
ben módositványom következtében a központi 
bizottsági szerkezet ezen része elvettetvén, az álta
lam benyújtott módositvány is elvettetett, s akkor 
Bónis Sámuel képviselő úr terjesztett elő egy 
módositványt. Ennek ellenében ismét egy más 
képviselő úr terjesztett elő más módositványt. 
Ezen mődositványok a helyett, hogy sor szerint 
szavazás alá kerültek volna, nehogy itt licitálás 
alá vétessék az ügy, eltávolittattak e házból, és mert 
ezen árak nem találtattak némelyek részéről ele
gendőknek, a licitálás folytatása a házból az osz
tályokhoz utasittattott. 

Bizonyos napra összehivattak az osztályok 
mintegy licitatióra — más szavai után használom a 
szót — összehivattak tehát az osztályok, és ott a nél
kül , hogy még csak a jegyzői hivatal által a 
képviselőház határozata szerint az erre vonatkozó 
indítványok kiadattak volna, minden irományok 
tárgyalása nélkül megkezdődött a licitatio. 

Adattak az árakra nézve különféle ajánlatok, 
csakhog}', fájdalom, mindig azon megye kárára és 
terhére, a mely utasítva van a máramarosi sót hasz
nálni ; és igy nem a használó tette azajánlatot hanem 
az', a ki adja neki használatul az ott termelt sót. 

A központi bizottságba bevitetvén ezen sza
vazatok , és megszámláltatván, a legmagasabb 
ár fogadtatott el, és itt mostanában a ház elé 
terjesztetett. Elfogadtatott tehát a legmagasabb 
licitált ár 4 frt 80 krban. Mivel indokolja ezt a 
t. osztályok központi bizottsága? Csempészettel. 
Higye meg nekem a t. ház, hogy az állam érdeké
ből a csempészet meggátlására nézve igen helyte
len positiót foglalt el a központi bizottság, midőn 
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a csempészetet Máramarosban kifelé akarja meg
gátolni. Méltóztassanak elhinni, és el fogják hinni 
mindazok, kik a körülményeket ismerik, hogy 
Máramarosban a csempészet nem azon tekintetben 
árt az államnak, hogy kifelé történik, de árt magá
ban a megyében. 

Eddigelé, igaz, hogy Máramarosban 4 frt 
90 kr. volt a só ára ; de mellette megvolt a marha-
só, melyet vásárolhatott az aknáknál 1 forintért, a 
lerakási helyeken pedig 1 frt 20 krért. Azt mond
ják sokan a marhasóra, hogy rósz volt. Elhiszem, 
hogy Máramarosból kivitetvén a marhasó, az sok 
kézen keresztül annyiféle phasison ment keresztül, 
hogy utoljára annak fele sem volt só; de Márama
rosban , hol magától az első kéztől vásárolta a sót 
a nép , ott több mint 5 % másféle anyag a sóban 
nem találtatott. És így Máramarosra nézve a mar
hasónak elvesztése igen nagy kár. És most már 
mire van utalva a nép? Bűnnek elkövetésére, 
csempészetre. 

A csempészet tehát nem kifelé, hanem magá
ban ben Máramrosban követtetik el és űzetik ott 
a legnagyobb mértékben. És ha álíamgazdasági 
szempontból veszszük : nem gazdaságosabb-e az 
államra nézve, ha a só, mely kevés összegbe kerül, 
kétszer oly nagy mértékben árultatik a megyében, 
mintha a csempészet előmozdítása által árulása fél 
mennyiségre szorittatik le ? 

Máramarosban a csempészetre sok alkalom 
van. Nem említem magokat a sóaknákat. Ott van 
a naponkint előforduló szálakon való vízi szállítás, 
hol sokszor fenakadnak a szálak a sóval, és hete
ket töltenek el; ott történik a csempészet, s ezen 
sót nem szükséges a határon kivinni, hogy a sok 
bajjal járó eladás megtörténjék, hanem aladhatják 
ben a megyében , midőn most már marhasó nem 
létezik és a sónak a megyében 4 frt 80 kr. lesz az 
ára. Tehát magasabb álíamgazdasági szempontból 
nem czélírányos Máramarosra nézve, hogy a só 
ára magasabb legyen, mert akkor a csempészetre 
nagyobb ingert kap a nép, és ezen intézkedés 
bizonyosan fogja is azt előmozdítani. Továbbá 
ezen intézkedés által, midőn a 7 kros sóból az álla
dalom 10,000 mázsát adhatna el Máramarosban, a 
csempészet miatt nem fog többet mint 4 — 5 ezer 
mázsát eladni, a többi ingyen fog elfogyasztatni. 

Az mondatik a törvényjavaslatban, hogy 
beneficiálva vagyunk. Az igaz, hogy 20 krral va
gyunk jótéteményezve, de a miatt igen korlátolt 
határok közé szorítva, 

Fölemlítettem már a múltkor, t. ház ! hogy Má-
ramaros nincs azon szerencsés állapotban, és épen 
egyedül a csempészet miatt, hogy bármelyik köz
ségben sót lehessen kapni : mert engedélyezett só-
árulása nincs. Meglehet, hogy vannak dugárusok, 
4e azt nem köszöni meg a nép: mert a mi titkos, 

drága is szokott lenni. Tudjuk magunkról, t. ház , 
hogy ha tilos könyvet vettünk, annak kétszeres 
árát fi '.ettük. 

Továbbá említtetett, hogy eddigelé 5 helyen 
volt a sóárulás és kiváltképen Máramaros alsó 
részén épen 3 korona város: Huszt, Visk és Téesu 
között fekszik Pnstyaháza, hol sóraktárak és egész 
sóhivatal van; ezenfelül Máramarosnak 5/.-da ezen 
helyen vásárolta eddig a sót, s ha eddig a határ
széltől számítva 17 mérföldet kellett ezen népnek 
sóért utazni, majd ezen helyektől távolabb még 5 
mértfölddel pótolja meg az utat. Ez tehát ezen 20 
kros jótékonyságnak az ellentéte. De tovább me
gyek. Eddigelé a sóaknáknál lehetett vásárolni 5 
fontot, s ez volt a legkisebb mennyiség, és péld. 
Szigeten vagy valamely közel helyen egy szegény 
özvegy asszony leányát vagy szolgálóját elküld
hette, mert 10—12 font sót elbírt hozni; ha most 
25 fontra tétetnék a legkisebb mennyiség, ha férfi 
cselédje nincs, napszámost kellene fogadnia, s an
nak 50 kr. napszámot kell fizetnie. 

íme ezt hozza magával a 20 krajezáros ked
vezmény. 

Ezekhez nem akarván felemlíteni azon helyi 
érdekeket, melyeket a t. képviselő úr felemiitett, 
felkérem a t. miniszter urat és a t. képviselőházat, 
hogy miután a t. pénzügyminiszter úr kívánatára 
a múlt alkalommal előterjesztett módositványomban 
visszaléptem az aknákon kívüli két árulási helytől 
azon reményben, hogy ha a máramarosi hivatal 
által roszul értesített minisztertől , ha majdan 
szerencsénk leend Mái^amarosban egy ügyeinket 
szivén hordó honfi kincstári igazgatót nyerni, az 
ez által jobban és helyesebben értesített miniszter
hez fog a megye folyamodni, jövőre nézve azon 
sóárulási helyeket miniszter úr a törvényben 
adott jogánál fogva vissza fogja állíttatni: én 
tehát kérem a tisztelt házat, miszerint a képvise
lőtársam által előterjesztett módositványt, mely, a 
mint előadatott, az erdélyi és máramarosi só közti 
azon arányt, melyet maga a miniszter úr felállított, 
helyreüti, méltóztassanak elfogadni. 

Horváth Lajos jegyző: T. képviselőház! 
Szaplonczay képviselőtársam azt mondotta, hogy 
a jegyzői kar nem teljesítette a háznak meghagyá
sát, liogy t. i, Bónis és Kurcz képviselő urak mó-
dositványai az osztályokkal közöltessenek. Enge
delmet kérek, ez nem volt elhatározva. A jegyző
könyvnek ide vonatkozó pontja, mintán megemlit-
tetik a két módositvány, igy szól: „Végre ezen mó-
dositványok ellenében indítványoztatván, hogy a 
9-dik szakasz 2-dik bekezdésének a máramarosi la
kosokra vonatkozó része ujabb tárgyalás végett 
az osztályokhoz utasittassék, a ház szótöbbséggel 
elrendelte, hogy a tárgy ujabb tárgyalás végett 
az osztályokhoz utasittassék." Ezen szerkezet neux 
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zárja ki, hogy az osztályok e módositványokra ne 
reflectáljanak, mi némely osztálynál meg is történt, 
jelesül pedig annál, melyben én voltam ; különben 
is a ta^ok értesülhettek arról, mert az osztályok 
tagjai egyszersmind a ház tagjai. Ezen jegyző
könyv pedig itt hitelesittetvén, ehhez tartottam 
magamat. 

Bónis S á m u e l : A kérdéshez akarok szólani. 
Midőn az elnökség kijelentette azon időben, hogy 
ezen kérdés ismét az osztályokhoz utasittassék, én 
felemlítem, hogy a módositványokat szintén az 
osztályokhoz kell utasítani; ezt. akkor az egész 
ház helyeselte, hogy t. i. oda kell utasítani: és 
mindamellett, azon indítvám rok nem utasíttattak 
oda. 

Markos IS tván : T. ház ! Nem saját érde
kemből, sem pedig azért, hogy kedvezményt vagy 
kegyelmet, esdekeljek, hanem felszólalok azért, 
hogy Máramaros megye lakosai részére, ha lehet, I 
igazságot eszközöljek: mert meg vagyok győződve I 
arról, hogy ha azon körülményeket, melyek e je- j 
len kérdés eldöntésére vonatkoznak, a mélyen t. I 
ház előtt felfogom fejteni, a t. ház Máramaros me- j 
gye lakosságának boldogságát, megelégedését és j 
jóllétét eszközölni el nem mulaszthatja. j 

Kekem ngv látszik, hogy midőn a magyar j 
kir. kormány a jelen törvényjavaslatot készítette, j 
kettős czél elérését tűzte ki feladatul: az egy ik ; 
az volt, hogy a sóárnak szabályozása által az j 
állam jövedelmét biztosítsa ; a másik czél az 
volt, hogy, a mennyire lehet, a jelen nyomasztó 
körülmények és viszonyok közt a népnek a teher- | 
viselést enyhítse és megkönnyítse, 

Ezen utóbbi nézetem eléggé indokoltatik az 
által, hogy a pénzügyminisztérium kedvezményi j 
árakat szabott, és azoknak alapján jött létre a je- | 
lenlegi tanácskozás tárgyát képező kérdés. j 

A kormány a maga törvényjavaslatában 4 j 
frt SO krt hoz javaslatba, a központi bizottság pc- { 
dig 4 frt 80 kr t ; azonban sem az egyik, sem a j 
másik meg nem felel azon czélnak, a melyet a 
kormány a maga törvényjavaslata által elérni ) 
óhajtott. Nevezetesen a kormány által javaslatba j 
hozott 4 frt 90 krnyi ár kedvezményi árnak egy-
átalában nem tekinthető: mert tudjuk, hogy az 
absolut hatalom idejében, a mikor minden tekintet 
csak egyedül azon fő czélnak volt alárendelve, 
hogy mentül több pénzt lehessen kizsákmányolni 
a birodalmi kincstár javára, még akkor is az ab
solut hatalom a só árát az 1848'előtti 3 frt 15 kr
nyi sóárnál nem emelte felébb, mint 4 frt 90 krra. 

Tehát, hogy ha az absolut kormány megál
lapította sóárt fogadja el a mélyen t. képviselő
ház, akkor azt kedvezményi árnak annál kevésb-
bé lehet mondani, mert az eddig fenállott két 
raktárt megszünteti s a marhasó árulását eítiltja? 

a mi a maramarosi lakosságnak nagy előnyére volt. 
A t. központi bízottság által javaslatba hozott 4 

frt 90 krnyi árt sem lehet kedvezményi árnak tekin
teni, nem lehet pedig egy körülménynél fogva, 
melyet szabad legyen kifejtenem. Eddig Márama-
rosban a 3 aknán kívül áruitatott még a só két 
raktárban, t. i. a szigeti és pustyakáziban ; most e 
kettő megszüntettetik s Máramaros alsó vidékén és a 
galicziai határszéleken levő helységekben lakó nép, 
mely Máramaros megye lakosságának nagy részét 
teszi, az előttünk fekvő javaslat szerint oda kénysze
ríttetik, hogy Pustyaházán kénytelen lesz keresztül 
menni, ott látja a 300,000 mázsa sót felhalmozva, 
de neki nem adnak saját pénzeért sót, hanem to
vább kell még1 mennie 6 mértfölddel, két hidvámon 
átutazni, hol 18 kr. vámot fizet. Ehhez hozzájárul 
még azon körülmény is, hogy Máramaros megyé
nek lakossága, a sovány talajnál fogva is, oly 
szegény, hogy igen kevés van közülök olyan, a 
ki egy mázsa sót egyszerre képes lenne kifizetni; 
de azért ezt az utat neki meg kell tenni, vagy vá
rakozni, hogy kinek van szüksége s kedve, hogy 
együtt mehessenek, s hogy a hidvámpénzt meg
oszthassák. 

Érteném én ezt, t. ház, ha azon körülmény 
állana fen, hogyha már Pustyaházán nem kap sót, 
tovább utazik 6 mértföldet, s haza jőve 12 mért
földet, s igy menet-jövet két napot veszít, érte
ném, mondom, ha a nép ez áldozatot azért hozná 
meg, hogy az aknánál olcsóbb sót remélne kapni; ez 
azonban nem fog állani, s igy ő lesz kénytelen 12 
mértföldnyi úttal és két napi időtöltéssel vesz
teségét pótolni, 

A mélyen t. központi bizottság indokul azt 
hozza föhhogy ezen két sóraktárban a sóeladást azért 
nem lehet megengedni,merta csempdszkedésnek igen 
tág tér nyittatnék. Nagyon óhajtanám én, ha a 
pénzügyminiszter úr az 1848. előtti időkből, ak
kor, midőn a budai kamara ítéleteket hozott, a 
sócsempészkedés fölött, nekem azon adatokat föl
tárná és megmutatná a képviselőház előtt, vajon 
találna-e csak egy adatot is arra nézve, hogy a 
pustyaházi kamarán vásárolt só által történt csem-
pászkedés; de ellenkezőleg igen számtalan példát 
lehetne fölmutatni, hogy mindenütt, magán a só-
aknán a hotelen kezelés miatt az ott vásárolt só 
által történt a csempészkedés. De, hogy az ujabb 
időkre hivatkozzam, most történt egy pár éve, hogy 
egy nagyobb sócsempészetfödöztetettfel — és hon
nan? A sogatagi sőaknából, ott, hol a roszul 
díjazott alsóbb hivatalnok kényszerítve volt arra, 
hogy a csempészeihez hozzáfogjon, és hogy 100 
és 100 mázsák kerültek csempészkedésbe; de azt, 
hogy Pustyaházáról történt volna, állítani nem 
lehet. 

Azt mondja a központi bizottság, hogy kü« 
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lönben vámvonalakat kellene fölállítani. Ez eddig 
sem volt; ott vannak akamaránaksócsempészetiőrei. 
azok képesek arra felügyelni, hogy sócsempészet ne 
történjék. De egyébiránt, t. ház, nem tulajdoní
tom én ezen szigorú intézkedést magának a kor
mánynak, hanem tulajdonítom igenis azon hivatal
nak, mely a máramarosi korouai javakat kezeli, 
melyben rejlik azon népfaj, melynek feladatához 
tartozik az, hogy Magyarországon minden roszat 
csináljon, és hogy az ellenszenvet a kormány és 
kormányzat iránt felébreszsze. 

Legyen szabad, t. ház, még egy eszmét meg
pendítenem. {Halljuk!) En méltányossági tekintet
ből kiindulva azt hiszem, hogy igen nagy igazság 
rejlik azon latin közmondásban : quod uni aequum, 
alteri debet esse justum. Ha a t. ház nem tért vol
na el azon nézettói, melyet Várady képviselőtár
sam megemlített, hogy az egyedáruságot fogadta 
volna el, akkor én sem szólanék semmit; de mél
tóztassék megengedni, mélyen t. ház, akkor, mi
dőn Erdélyben 3 frt 80 krra szállítják le a sót, 
nem tudom megfogni, hogy miért épen M;írama-
ros vármegyének lakossága juttassék azon hely
zetbe, hogy ahelyett, hogy a törvény által kimon
dott sóárt, mint kedvezményi árt élvezhetné, a 
helyett, mondom, még 38 krral drágábban szaba-
tik meg számára a só, mint a törvényben írva van. 

Hallottam említtetni az osztályban, hogy bi
zonyos politikai nézetek birták arra a kormányt 
és a képviselőházat, hogy Erdélyben kedvezményi 
sóár fejében a 2 frt 80 krt elfogadja. Én nem tu
dom, kérdeztem ugyan, de nem feleltek rá, hogy 
minők lehetnek azon politikai nézetek; de — bocsá
natot kérek, nem akarnám, hogy szavaim félreér
tessenek — ha az 1848—49-ki tapasztalukat vesz-
szük figyelembe, akkor Máramaros megye népé
nek sokkal nagyobb előnyben kell részesittetnie, 
mert Máramaros népe Magyarország három határ
szélét hiven védelmezte, és Magyarország alkot
mányának megvédésében fiai Erdélyben vérzettek 
el. {igaz ! Ugy van ! a hal oldalon.) És most jutalmul 
mit kap Máramaros megye ? Azt, hogy a kedvez
mény még oly nehezítő körülmények közé szorít-
tátik, hogy azt ne is élvezhesse. 

Ezek folytán, miután a mélyen t. háza Szap
lonczay barátom által tett és általa módosított, ré
szemről pedig módosítás nélkül magamévá tett in
dítványt elvetette, hozzájárulok a Bónis Sámuel 
képviselőtársam által tett inditványhoz azon mó-
dositással, hogy méltóztassék, ha nem is mind a 
két 'sóraktárban, de minden esetre a pustyaházi 
sóraktárban a só áruihatását megengedni. (Helyes
lés a bal oldalon.) 

H a l á s z B o l d i z s á r : T. ház! Nekem észrevé
telem van a központi bizottság jelentéséhez, mert 
abból azt tapasztalom, hogy a központi bizottság 
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magát semmi utasitás által nem kötött testületnek 
képzeli. Azt mondja ugyanis : tanácskoztunk és ezt 
határoztuk. Méltóztassanak megengedni, de ha ta
lán ezt a házszabályok 26-ik §-ából némileg ki le
het is magyarázni, de ha meggondoljuk, hogy a 
21-ik §-ban az áll, hogy ha már 5 osztály elké
szült, akkor a tanácskozás megkezdődhetik, én nem 
képzelhetem azt, hogy a központi bizottság, t. i. az 
osztályok előadói egyebek volnának, mint hajdan 
voltak a megyék utasitással ellátott követei, azaz 
nem az a kérdés, mit akarnak ők, hanem mit akar 
az osztályok többsége , mely őket nézete kép
viselőiül választotta ? mert hisz különben illusorius 
volna a házszabályok 21-ik §-a, mely azt mondja, 
hogy az osztályok a tanácskozás előkészítése vé
gett alakittatnak. Mert ha az osztályok előadói 
osztályaik véleménye ellen szavazhatnának, nem 

| kellene egyebet tenni, mint azt mondani: válasz-
j szanak az osztályok előadókat, és azok jőjenek 

össze és határozzanak : mert mi czélja lenne az osz
tályoknak, ha utoljára is az előadók határozhat
nak és az ellenkező véleményt érvényesíthetik, 

I mint a mely az osztályok többségéé'? Ezt előrebo-
I csátva megjegyzem, hogy e szerint én részemről 

nem tudom, mit állapított meg az osztályok több-
I sége; csak azt tudom, hogy az előadók többsége 
! mit határozott. 

Most a tárgy érdemére röviden áttérve, nem 
akarom ismételni azon észrevételeket, melyeket 
előttem szóló Várady Gábor, Szaplonczay József 

i és Markos István képviselőtársaim felhoztak; hanem 
valóban előttem is igen feltűnt, hogy midőn Szap
lonczay képviselő úr 3 ft 80 krban központosult 
módositványa pénzügyminiszter űr által bizonyos 
kihagyással már el lett fogadva, akkor — nem 
akarom ismételni, mit Várady Gábor képviselőtár
sam mondott — hanem annyit kijelentek, hogy a 
kérdés elintézése egy sajátságos manőverrel az 
osztályokhoz visszautasittatott. Mi lett az ered
ménye ? Az, hogy a központi osztályok előadói azt 
mondják határozatilag ki, hogy a kérdéses só ára 
4 frt 80 krban állapíttassák meg. 

Ha mellőzöm is azon politikai nézeteket, me
lyeket indokolva Markos képviselőtársam előhozott; 
de figyelembe veszem azt, hogy míg az ország csak
nem minden vidékei a sóárakra vonatkozó kedvez
ményben részesültek: akkor Máramaros megye, 
melyben legtöbb só terem, sóárkedvezményben 

[ nem részesült, hanem körülbelül 1 fttal legyen drá
gább ottan a só azon árnál, mely már a pénzügy-

; miniszter által el lön fogadva. 
Bátor vagyok megkérdezni a központi osz-

! tálynak többségét, miként számitnák ki azt, hogy 
j miként regressirozza magát a t. financzminiszter 
| úr a már engedélyezett kedvezmények ellenében 
1 az által, hogy megvonja Máramarostól azon kedvez-

18 
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menyi sóárt, melyet másoknak megadott? Azt mond
j ák ugyan, hogy ott sós kutak is vannak ; de hisz 
épen azért fogy el kevesebb só, mintha azok nem 
léteznének, mert azt maga jelentette ki a t. minisz
ter úr, hogy ott a sós kutak használatát a régi gya
korlat szerint fen fogja tartani. Én a kedvezményt 
épen azért látom indokolva, mert a sós kutak hasz- I 
nálata által kevesebb kősót fogyasztanak el. Haj- ' 
dan, midőn még marhasó is áruitatott, és azon mar
kasóban körülbelül csak 5°/« idegen részek levén, 
használni lehetett azt 1 frt 20 krért sütésre főzésre, 
nem csak a marha számára. 

Én tehát, t. ház, hogy rövid legyek, miután 
látom, hogy Bónis képviselőtársam módositványa 
egy középárt hoz javaslatba, mint hogy az én, 5 
— 6 javaslatból tett számításim szerint is a közép
ár 4 frt 25 krbanjött ki, mint a középárhoz legkö
zelebb állót, Bónis képviselő úr módositványát pár
tolom. 

Mihá ly i P é t e r : T. ház! Nem volt szándé
kom e tárgyban újólag felszólalni és igénybe 
venni a t. ház figyelmét: de olvasván a köponti 
bizottságnak e tárgyban benyújtott jelentését.meg-
vallom, felhivatva érzem magamat, hogy arra némi 
észrevételeket tegyek. 

Szükségesnek tartom a felszólalást különösen ; 
azért, mert ezen jelentésben nem látom azon meg-
győző okokat, melyek hivatva lennének ugy a t. ! 
házat, mint egyes tagjait az itten tett javaslat ala- j 
posságáról és helyességéről meggyőzni. Nem Iá- j 
tom pedig ezt azért, mert ha már a t. háznak több- j 
sége hajlandó Máramarosra nézve e törvényjavaslat 
által nem csak enyhítést nem nyújtani, de ez által 
a már úgyis elviselhetetlen közterheket növelni: 
legalább én, azt hiszem, hogy még sem lehet na
gyobb terhet róni rá, mint a mennyit elviselhet; 
tehát csak arra kérném a t. házat, hogy ezen na
gyobb teher, melylyel megyénk megrovatik, leg
alább a lehető kevesebb legyen, és igy inkább ki
sebb, mint nagyobb. Nem helyeselhetem a köz
ponti bizottság javaslatát, mert indokainak alapos
ságát kénytelen vagyok kétségbe vonni. 

Nem tudom, mennyire történt a központi bi
zottság előtt előadás az iránt, hogy mily mértékben 
űzetik Máramarosban a sócsempészet. Tudtommal 
azon eladási eljárás mellett, melylyel Máramaros 
megye lakói ebbeli szükségleteiketfedezik, a csem
pészettel visszaélés majdnem lehetetlen, mert a 
megyei lakóknak ily kedvezményi árban a só csak 
az illető politikai hatóságok utalványozása folytán 
adatik ki. Épen oly kevéssé találom mérvadónak a 
felhozott azon indokot, „hogy a sóárak egyenlősí
tése előmozdittassék:a mert ha a t. háznak az lett vol
ná szándoka, akkor mindenesetre a Bónis Sámuel 
képviselötársunkáltal benyújtott erre vonatkozó ha
tározati javaslatot kellett volna elfogadnia ; de to

vábbá maga a t. ház megszegte ezen elvet, mert 
Erdélyre nézve leszállította a sónak árát. De végre 
harmadszor, megvallom, hogy én részemről nem 
értem a jelentésben foglalt ezen kifejezéseket: 
„másrészt a máramarosmegyei lakosság érdekeit 
és eddig élvezett kedvezményeit is figyelembe 
véve." Ezen indokolást épen nem értem, és bátor 
vagyok a központi bizottság előadóját felkérni, 
legyen szives engem arról felvilágositani, me
lyek azon kedvezmények, melyek élvezetében 
Máramaros megyének népe lenni állíttatik ? Talán 
csak nem érti ez alatt a középponti bizottság azon 
szomorú viszás helyzetet, hogy a castastralis volt 
felvétel után Máramaros megye lakói terméketlen 
földeik után azon adót fizetik, melyet a sik alföld 
termékeny földjétől fizettetik, hogy hasznot alig 
nyújtó erdőségei adóval tul vannak terhelve ? En 
azt hiszem, hogy ez állapotok kedvezményeseknek 
nem mondhatók: ez indokokból Bónis Sámuel kép
viselőtársam indítványát pártolom. 

B á n ó Miklós : Midőn a máramarosi képvise
lő urak a máramarosi só árának leszállítása mellett 
szólalnak föl , azzal indokolják véleményeiket, 
hogy azt főleg azért kívánják, mert hiszen külö
nösen Sóvár sóaknáira nézve, Sárosra nézve is 
kedvezés nyújtatott. (Nem mondta senki!) Engedel
met kérek, ha ezen okoskodásra tisztán és határo
zottan azt mondom, hogy nem jól fogják fel a dol
got, midőn ezen sóárt Sárosra nézve kedvezmény
nek tekintik. Mindenki előtt tudva van, és a múlt 
is igazolja, hogy Sárosban a sóvári só mindig ol
csóbban áruitatott; és épen azért, mert sótartal
mának minősége legalább 20, ha nem 25 °/0-kaiki
sebb, volt mint nem a főtt, hanem a kősó. Ezt tehát, t. 
ház.Sáros megye képviselői mint kedvezményt egy-
átalán nem fogadhatják el. E napokban egyik kép
viselőtársam a sóvári só leszállítását épen ellenke
ző okokból és pedig elvi okokból indokolta, s azt 
mondta, hogy habár meg van győződve, és habár 
az élet is bizonyította azon tapasztalást, hogy a 
sóvári só gyengébb sótartalmú, de egy elvnek ke
resztül vitele miatt, ő az egyformaság elvét pártol
ván, Sóvárott ugyanazon árt akarta honosítani, 
mint mely árban a többi aknák részesülnek. Ez 
tehát nem kedvezmény,hanem egy nagy elvnek, az 
egyformaság elvének, következménye volt. És épen 
azért igen csodálkozom, hogy épen a maramarosi t. 
képviselő urak, kik mindigaz elvek rideg pártolói, 
ejtik el épen itt az elvet, és privilegiumkérdéssé 
akarják az egész kérdést átváltoztatni. 

Máramaros egyik t. képviselője többi okai 
közt azt is felhozta, hogy Máramaros lakossága 
hiven védte a hazát. Ha ez igy van, tisztelt ház, 
akkor három kategóriát kellene a sóra nézve, de 

I másra nézve is felállítani: először fel kellene egy 
' kategóriát állítanunk azokra nézve, kik nem véd-
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ték vagy közönyösek voltak a haza iránt a harcz 
terén ; másik kategóriát kellene felállítani azokra 
nézve, kik védték, amazok tehát sokkal drágábban 
kapnának ; a harmadik kategóriába azok tartoz
nának, kik tán ellene küzdöttek. Ha, t. ház, ily ér
vekkel fogunk élni, midőn nagyszerű financzope-
ratióról (Derültség) van szó. akkor ezen kérdés 
valóságos absnrdumokra fogna vezetni; és ha ezen 
kategóriákat felállítjuk a sóra nézve, azt valóság
gal minden egyéb direct és indirect adóra is 
fel kellene állítani. Én tehát, t. ház, Máramaros t. 
képviselőjének ezen argumentatióját egyátalán el 
nem fogadhatom, és azt mondom, hogy nagyon 
örül az ország annak és nagyon méltányolja, 
hogy Máramaros lelkes fiai megvédték és meg fog
ják védeni ezentúl is hazát; hanem ez csak is 
kötelességük, és ezt tenni minden hazafi kény
telen. 

Én Máramaros megye képviselőjének ezen okos
kodását a só árára nézve, a mennyiben nem jog
egyenlőséget, hanem privilégiumot akar felállíta
ni, egyátalán el nem fogadhatván , pártolom azon 
véleményt, mely legközelebb áll a jogegyenlőség 
kiviteléhez, t. i. a központi bizottság véleményét, 
bár az sem egészen fejezi ki az én nézetemet, de 
legközelebb áll hozzá. (Helyeslés.) 

Várady Gábor: T. ház! Nem személyes 
ugyan a kérdés, melyben felszólalok 
(Nem szólhat kétszer! Mint inditványozó szólhat ! 
Zaj. Elnök csenget. Halljuk az elnököt!) 

E l n ö k : Ha nem személyes a kérdés, a mint 
képviselő urnák magát kifejezni tetszett, talán e 
czimen nem fog másodszor szólhatni. 

BerzenCZey Lász ló .• Nem akarom a tárgya
lást hosszabban folytatni; (Zaj. Halljuk! Elnök 
csenget) csak a mennyiben felhozatott Erdélyre 
nézve a méltányosság elve is, azt mondom, hogy 
kötelességemnek tartottam sürgetni és kérni a 
háztól, nem kedvezményt, hanem méltányosságot, 
azon elvből indulva ki, hogy minél olcsóbb a só 
nemzetgazdasági tekintetben, annál több fog elkel
ni, mert minél olcsóbb valamely czikk, annál több 
kél el belőle. Ez okból kötelességemnek tartom 
most is felszólalni e kérdésben, és hozzájáruláso
mat nyilvánítani Várady Gábor képviselőtársam 
indítványához, azon megjegyzéssel, hogy hasonló 
méltányosságból reménylem. többi erdélyi képvi
selőtársaim is hozzá fognak járulni. (Helyeslés a 
hal oldalon.) 

Végül méltóztassanak megengedni, hogy a 
mit a classificatióról tetszett mondani Várady kép
viselő úr beszédére, arra azt válaszoljam, hogy 
valakinek szabad azt mondani: megtettem e haza 
iránti kötelességemet, a haza se terheljen túl. Ed
dig volt a kérdés; nem arról, hogy ki jó vagy 
jobb hazafi, és ki szőke vagy barna, vagy fekete 

szinü. (Derültség. Helyeslés o bal oldalon. Szavaz
zunk !) 

S to l l K á r o l y ; Várady Gábor képviselő
társam okoskodását nem Máramaros érdekére álla
pította, hanem igen is állapította arra, hogy prae-
cedens esetünk van, miután Erdély hasonló ked
vezményben részesült. (Nem áll!) Én nem pártol
tam Erdély ezen kedvezését, mert szivemből óhaj
tom, hogy az aknáknál mindenütt egy ár állapit-
tassék meg; de miután ez nem történt, s Erdélyre 
nézve a kedvezés ki van mondva, lehetetlen azt Má-
ramarosra nézve is nem pártolnom. (Zajos helyes
lés a bal oldalon.) 

Bujanovics Sándor: T. képviselőház ! 
Nem hagyhatom megjegyzés nélkül Halász Boldi
zsár képviselő társam ésszrevételét, melyet a köz
ponti bizottság jelentésére elmondott. Hivatkozván 
ugyanis a ház szabályaira, megütközött azon, hogy 
a központi bizottság azt monda, hogy ezen tárgy 
felett tanácskozott és véleményt mond. Szerinte a 
központi bizottság az osztályokból választott előa
dók egyéb kötelességgel nem birnak, mint azzal, 
hogy az osztályok véleményét registrálják és azzal 
punctum, Ezen felfogást egyátalában nem helye
selhetem. Az osztályok a törvények előkészítésére 
vannak kiküldve; az osztályok egyes előadói a 
központi bizottságban összegyűlnek és az osztá
lyok határozataiban vélemény-egységet igyekeznek 
létrehozni és véleményöket a háznak bemutatják. 
De ha az osztályok előadóinak, t. i. a központi 
bizottságnak tanácskozási joga nem volna, akkor 
a központi bizottság is egészen fölöslegessé válnék, 
akkor megállapodásokat, létre nem , hozhatna, és 
akkor nem a központi bizottságnak, hanem min
den egyes osztálynak kellene a ház előtt referálni. 

A mi Mihályi Péter képviselőtársam azon 
kérdését illeti, mik hát azon máramarosi lakosok 
külön érdekei és eddig élvezett kedvezményei, me
lyeket a központi bizottság tekintetbe vett ? bátor 
vagyok erre megjegyezni, hogy ezen külön ked
vezmények : a sós kutak szabad használata; továbbá, 
hogy az aknáknál rendes áron alul 20 krajczárral 
olcsóbban fognak sót venni. Magyarországban ily 
kedvezményben más megye nem részesül; és ezért 
tartottam kötelességemnek ezt, mint a központi 
bizottság előadója , jelentésemben felhozni, miután 
eddig is mindenkinél olcsóbban vették a sót. 

Somossy l g n á c z : Előttem szóló nyilatkoza
tát nem hagyhatom érintetlenül, mert vele tökéle
tesen ellenkező véleményben vagyok. Azt monda 
t. képviselő ú r , hogy mire való volna a központi 
bizottságban az osztályok előadóinak összejöve
tele, ha azok feladata csak az volna, hogy consta-
tálják, mit határozott az osztályok többsége ? és 
ebből azt következtette, hogy tanácskozás folytán, 
a tanácskozásból kiinduló okoskodások folytán ott 

16* 
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keletkezhetnek határozatok és vélemények azon 
előadók részéről, a kik az osztályokban másra 
vannak utasítva. (Nem mondotta!) Azon kérdést 
méltóztatott felállítani. mire való volna a központi 
bizottság, ha egyebet nem tehetne, mint az osztá
lyok határozatait előterjeszteni? Erre bátor va
gyok azt a kérdést intézni, hogy mire valók vol
nának az osztályok, ha az előadóknak szabad 
volna tanácskozás által más határozatokat létre
hozni, mint a milyenekre az osztályokban utasít
tattak ? (Helyeslés.) 

E l n ö k *. Miután a vitának azon ága , mely 
most fejlődött ki, nincs napirenden, és így tanács
kozás tárgyát nem is képezheti; a szőnyegen levő 
tárgyhoz pedig senki felírva nincs : a szavazás 
megkezdődhetik. A szavazás először a központi 
bizottság jelentésére fel fog olvastatni. 

Mihály Péter jegyző (olvas sa a 255. sz. 
jelentést.) 

Elnök: Kérem azon képviselőket, kik a köz
ponti bizottság most felolvasott jelentését elfogad
ják , méltóztassanak felállni. {Megtörténik. Ellenpró
bát !) A többség ugyan világos; de ha a t. ház 
óhajtja, megteszem az ellenpróbát. Kérem azon 
képviselőket, kik elfogadják, felállva maradni mind
addig, míg a jegyzők összeszámítják. (Megtörténik.) 
Tessék leülni. Most kérem azon képviselőket fel-
állani, a kik el nem fogadják, és felállva maradni 
mindaddig, míg összeszámláltatnak. (Megtörténik.) 
Méltóztassanak leülni. A képviselőház 134 szóval 
110 ellenében a központi bizottság által beadott 
szerkezetet elfogadja. 

Kérem* most meghallgatni a 9-dik szakaszt, a 
mint a ház végleg megszavazta. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a sójöve-
déJd törvényjavaslat elfogadott 9-dik szakaszát.) 

E l n ö k ! Miután a t. ház a sójövedék iránti 
törvényjavaslatot átalánosságban és részleteiben 
elfogadta; és miután már e törvényjavaslat leg
több részben már több nap óta fekszik a t. ház 
előtt elfogadva: azt hiszem , a végleges megszava
zás talán a holnapi napra tűzethetik ki ? (Helyeslés.) 
E szerint a harmadszori felolvasás a holnapi ülés
ben fog eszközöltetni. 

Most kérem a jegyző urat felolvasni a köz
ponti bizottság jelentését az Angolországgal kötött 
hajózási szerződés tárgyában. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a köz
ponti bizottság 254-ik sz. jelentésének első felét, 
mely a hajózási szerződésre vonatkozik, aztán magát 
a hajózási szerződést1). 

E l n ö k : Következik az átalános tárgyalás. 
TiSZa K á l m á n : T. ház ! Ezen kereskedelmi 

vagy is inkább hajózási szerződés alkalmából az 

3) Lásd az Irományok 234. számát. 

átalános vitánál nem akarok annak egyes részle
teihez szólani, annyival kevés bbé, mert mikép 
már az osztályokban is értesülve voltunk róla, 
annak szövege kiigazittatik oly módon, mint a 
Poroszországgal kötött vám- és kereskedelmi szer
ződéssel történt; azonban én részemről az elneve
zéseket akkor is, midőn a Poroszországgal kötött 
szerződés tárgyalás alatt volt, azon okon fogad
tam el ideiglenesen, mert a minisztérium részéről a 
miniszterelnök úr ígéretet tett, hogy a czimezé-
sek és elnevezések kérdése Magyarország állami 
létének és függetlenségének megfelelőleg, mentül 
előbb végleg tisztáztatni fog. Továbbá nem kerül-
heté ki figyelmemet az, hogy még most is azon 
abnormis helyzetben vagyunk, hogy ugyanazon 
szerződésben, a mint annak különböző példányai 
vannak, különböző czimezések és elnevezések 
használtatnak. 

Nem szándékom ezen szerződésnél e miatt 
vitát idézni elő, mert ezen szerződés még azon 
időben keletkezett, melyben keletkezett volt a Po
roszországgal kötött szerződés, és i g y a hiba ugyan 
akkor követtetett el, s nem marad más mód a ki
igazításra nézve, mint a mi akkor követtetett: de 
igenis óhajtanom kell és annak akarok kifejezést 
adni, hogy jöjjünk valahára tisztába az elnevezé
sekkel és czimezésekkel. j Óhajtanunk kell tehát 
azt. hogy szűnjék meg azon abnormitása a hely
zetnek, hogy a szerződés, a mint külön nyelven 
szerkesztetik, különböző czimek és elnevezések 
vannak benne: a magyar nyelven szerkesztett oly 
elnevezéseket tartalmaz, melyek ke vés kivétellel a 
Magyarország és a magyar királyra nézve helye
sek , midőn pedig német nyelven szerkesztetik, 
oly kifejezések használtatnak, rnetyek alatt, hogy 
Magyarország és a magyar király értethessék, 
soha el nem fogadhatom. Azon czélból, hogy ezen 
helyzet véget érjen, indítványozom, hogy midőn 
a t. ház e szerződést részletes vita alapjául elfo
gadja, egyúttal méltóztassék kimondani azt, hogy 
megvárja a minisztériumtól, hogy a Poroszország
gal kötött vám- és kereskedelmi szerződés tárgya
lása alkalmával tett Ígéretéhez képest a czimzések 
és elnevezések kérdését mielőbb ugy tisztába 
hozza, hogy ezentúl az egyes szerződéseknél ne 
kelljen azok meghatározása felett tanácskozni, és 
azon eset többé elő ne fordulhasson, hogy ugyan
azon szerződés külön példányai különböző czime-
ket és elnevezéseket tartalmazzanak. (Helyeslés 
balfelöl.) 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
A minisztérium a Poroszországgal kütött vámszer
ződés tárgyalása alkalmával tett nyilatkozatához 
képest, ő felsége czimét és az ország territóriumá
nak elnevezését illetőleg ezen ügy végleges eldön. 
tése a maga formái közt teljes folyamatban van-
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Ezúttal az angol hajózási szerződés formahibáin 
másként segíteni nem lehet, mint segítve ló'n a 
porosz szerződés formahibáinak helyre hozásában. 
A minisztérium azon hitben és reményben van, 
hogy uj szerződés a ház asztalára nem fog tétetni, 
mig ezen formák végleg tisztába nem hozat
tak. Nem tudom, mi az indítvány másik része ? 
Kérném a beadott indítványt felolvastatni, 

Csengery Imre jegyző (olvassa Tisza 
Kálmán indítványát:) „Határozati javaslat. Mondja 
ki a képviselőház, hogy megvárja a minisztéri
umtól, hogy a Poroszországgal kötött vám- és ke
reskedelmi szerződés tárgyalása alkalmával tett 
ígéretéhez képest a czimzések és elnevezések kez
detét mielőbb ugy tisztába hozza, hogy ezentúl 
az egyes szerződéseknél ne kelljen azok meghatá
rozása felett tanácskozni, s azon eset többé elő 
ne fordulhasson, hogy ugyanazon szerződés külön 
példányai különböző czimzéseket és elnevezéseket 
tartalmazzanak.u 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
A mondottak tehát magára az indítvány lényegére 
vonatkoznak; a mi pedig az abból származó kö
vetkezményt illeti, hogy az ne adhassa magát elő, 
hogy a magyar szöveg másként legyen fogai- ! 
mázva, mint akár a német, akár az eredeti szöveg .• ] 

e körülmény, mihelyt a dolog végleg el lesz intézve, 
nem fogja magát többé előadni. Azt gondolom, 
így az indítványnak minden tárgyalási oka elesik. 
Méltóztassanak bevárni, midőn a dolog teljes tiszta- | 
ságába fog- a t. ház elé kerülni, akkor lehet majd 
fölötte végleg határozni. (Helyeslés jobbról.) 

G h y c z y K á l m á n : Csak azt vagyok bátor 
megjegyezni, t. ház, azon határozati javaslatra néz
ve, a melyet Tisza Kálmán barátom beadott, hogy j 
azt itt bővebben indokolni azok után, a miket a I 
kereskedelmi miniszter úr előadott, nem szüksé
ges ; de még kevésbbé szükséges bővebben indo
kolni azok után, a miket a múlt alkalmak egyiké
ben miniszterelnök úr a ház előtt előterjesztett, 
tökéletesen indokolván ezen határozatot a minisz
terelnök úr ugy a dolog érdemére, mint annak 
sürgősségére nézve is : mert csakugyan mindun
talan előfordulhatnak oly szerződések, a melyek a 
ház elé lesznek terjesztendők, s kimondhatlan ér
dekében van az országnak, hogy azon czimek 
kérdését mielőbb tökéletesen eldöntse a t. ház. 
Ezen véleményt a miniszterelnök úr azon alka
lommal is helyeselte ; s lehetetlen, hogy ezen véle
ményét most megváltoztatta volna. Azért azt gon
dolom, nincs semmi ok arra, hogy a t. ház miért 
ne ismételje most azon véleményét, a melynek 
kifejezést adott már akkor is. S azért csakugyan 
óhajtom, részemről is, hogy azon határozati javas
lat, melyet Tisza Kálmán barátom beadott, miután 
különben is hosszabb tárgyalást nem igényel, a 

ház által elfogadtatván, zsinórmértékül a minisz
tériumnak jelöltessék ki. (Helyeslés balról.) 

SomSSich P á l : T. ház! Én azon indítvány
nak érdemében tökéletesen megegyezem; de nem 
látom szükségét, hogy ismételjük, a mit 8 — 10 
nappal ezelőtt kimondottunk. Elvárjuk tehát a 
minisztériumtól azt, a mit akkor mondott s most 
is igér. 

Tisza K á l m á n : Ha nincs senkisem fölirva, 
vagy ha nem kíván senki a tárgyhoz szólani, még 
egy pár szót bátor leszek, indítványozói jogomnál 
foffva, a szavazás előtt elmondani. 

Azt méltóztatott a t. előttem szóló nyilváni-
tani, hogy nem szükséges ismételnünk azt, a mit 
ezelőtt 14 nappal mondottunk. Ezelőtt 14 nappal 
ezt a ház határozatilag nem mondotta ki : ezt 
nyilatkoztatták egyesek, s tett ígéretet a miniszté
rium ; de tudtommal végzés nem keletkezett for-
maszerűleg. Annyival kevésbbé vagyok pedig ké
pes belátni, miért ne lehetne ezen határozati ja
vaslatot elfogadni, midőn mind maga a tisztelt 
miniszter úr azt nyilvánította, hogy ő mindazt 
akarja, a mi ezen határozati javaslatban van, mind 
pedig t. jobboldali képviselőtársaim közül is, a kik 
szólottak, kimondák, hogy ők is azt akarják. Ha 
tehát egy határozati javaslat mind az ellenzék, 
mind a minisztérium, (Zaj), ha, mondom, mind a 
minisztérium, mind pedig a ház többsége nézeté
nek ad kifejezést, mondom, valóban át nem látom. 
mi oka lehet az el nem fogadásnak, ha csak azt 
nem akarom föltenni, hogy azért, mert az oppo-
sitió részéről jön. (Ellmondás. Zaj.) 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
A minisztérium, valamint a múltkori tárgyalásnál, 
ugy most is teljes készséggel teszi azon nyilatko
zatot, hogy ezen dolog végleg s, a mint hiszszük, 
az országgyűlés megelégedésével fog megoldatni. 
Ha a minisztérium erre nézve előre is nem 
nyilatkoznék, ha erre nézve hallgatna, vagy ha a 
ház átalános irányzatával ellentétbe helyezné 
magát : akkor szükségét igen is látnám ezen ha
tározatnak ; de miután a minisztérium ugyanazon 
ösvényen jár, s ugyanazokat akarja, a miket a t. 
képviselőház: akkor ezen határozat fölösleges. 
(Helyeslés jobbról.) 

BÓnis S á m u e l : T, ház ! Én azt hiszem, mi
után Tisza Kálmán képviselőtársam indítványát 
indokolta is, nem lenne szóm többé a tárgyhoz, 
ha azt újra föl nem elevenítette volna épen a ke
reskedelmi miniszter ú r ; de miután ő újra fölele-
venité, azt mondom, hogy a minisztériumnak 
mindezen nyilatkozata mellett is a háznak e határzat 
hozatala épen nem fölösleges: (Ellenmondás a jobb 
oldalon) mert ha fölveszszük, mik történtek már e 
dolog körűi, és hányszor igértetett már, hogy több
ször nem fog történni, és mégis ismételve megtör-
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tént : (Ellenmondás a jobb oldalon) akkor bizonyo
san azt fogjuk mondani, hogy nem fölösleges. 
Például mi történt a delegátióban Bécsben ? mit 
jelentett ott ki a közösügyi miniszter úr ? és nem 
sokára, már a porosz szerződésnél, hogyan vál
totta be szavát. Tehát mindezek kikerülésért egy
szer már végleg határozni, bizony nem fölösleges. 
(Szavazzunk !) 

E l n ö k : T. ház ! Senki szólásra felirva nem 
lévén, szavazás alá kerül a Tisza képviselő úr által 
beadott határozati javaslat. Kérem azon képviselő
ket, kik a Tisza Kálmán által beadott határozati 
javaslatot elfogadják, méltóztassanak felállani. 
(Megtörténik.) Azt hiszem, nem csalatkozom, ha a 
kisebbséget kimondom. Különben ha méltóztatnak 
kivánni, az ellenpróbát is megtehetem [Nem kí
vánjuk ! bal felől) El lévén e szerint az Angolország
gal kötött hajózási szerződés átalánosságban fo
gadva, következik részletes tárgyalása. 

Mihály i P é t e r j egyző (olvassa a szerződés 
ciimét.) 

Bujanovics Sándor előadó : T. ház! A 
központi bizottság a czimre nézve azon módosítást 
ajánlja, hogy a „császári királyi" szavak közé 
„és" igtatmdó. 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház a központi bi
zottság módosítását! (Elfogadjuk!) Ennélfogva a 
hajózási szerződés ezime a központi bizottság mó
dosítása szerint fog kiigazittatni. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a bevezetés 
hárorn első kikezdéset.) 

Bujanovics Sándor előadó: A központi 
bizottság szerint a bevezetés első sorának szavai 
helyett : „ő császári királyi apostoli felsége" teen
dő : „ő felsége az ausztriai császár és Magyaror
szág apostoli királya." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a központi bizottság 
ezen módosítását? (Elfogadjuk!) Ennélfogva a be
vezetés első három kikezdése a központi bizottság 
módositása szerint fog kiigazittatni. 

Mihály i P é t e r j egyző (olvassa a bevezetés 
4-dik bekezdéséi). 

Bujanovics Sándor előadó: A bevezetés 
4-dik bekezdésében az 1-ső sor ezen szavai közé 
„ő császári királyi" e szócska „és" teendő; ugy 
szintén a 2-dik sorban a „belső" és „tanácsos" 
szavak közé a sajtóhibából kimaradt „titkos" szó 
teendő. A „birodalmi kanczellár" kifejezést illető
leg : a közp. bizottság ezen törvényeink által nem 
ismert kifejezés mellőzésével, indítványozza, hogy 
„az uralkodóház és közös külügyminiszter" czím 
használtassák. 

Halász B o l d i z s á r ; Erre észrevételem van. 
Azt gondolom, a magyar király és más idegen 
hatalmasságok között kötendő nemzetközi szerző
désekben nincs helyén az uralkodóház miniszteré

nek megnevezése : mert azt hiszem, csak absolut 
fejedelemnek lehet saját minisztere; de alkotmá
nyos fejedelemnek nincs külön minisztere, mert a 
miniszter az alkotmányos nemzeté. En tehát eszót: 
„uralkodóház" kihagyandónak tartom. (Zaj. El
lenzés) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a közp. bizott
ság módosítását? (Elfogadjuk!) 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a bevezetés 
5-ik bekezdését.) 

B u j a n o v i c s Sándor e l ő a d ó : A közp. bi
zottság véleménye szerint az utolsó sorban a jjcsá-
szári királyi" szók közé „és" teendő. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfo
gadjuk !) 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a bevezetést 
végig, aztán a szerződés 1-ső czikkét.) 

Bujanov ic s Sándor e l ő a d ó : A közp. bi
zottság módositványa szerint az 1-ső czikk 1-ső 
sorában a „császári királyi" szavak közé az „és" 

I szó szúrandó, és ugyanazon sorban az „állam" szó 
helyett „az állam területének" teendő. 

Vadnay LajOS: Igen csekély észrevételem 
j van. U g y látszik, a közp. bizottság azon „és" szó-
j nak közbeszúrása által azon eszmét akarja meg-
| menteni, hogy t. i. a császári czímhez az apostoli 
1 czím tulajdonképen nem tartozik, mert ez csak a 
I királyt illeti meg. E tekintetben a régibb időben 

s különösen a germanisatió idejében nagy vita 
volt; és tudjuk, hogy ezen szó miatt „apostoli" 
a M. Akadémia akkori elnöke, mert nem hagyta a 
czímet ugy tenni, hogy „császári királyi apostoli", 
mikor ő felsége 1853-ban itt járt, elmaradt az 
Akadémia szónoklata és az egyes tagok csak egy-

j szerűen bemutattattak; és azért nem engedtetett meg 
a szónoklat, mert az apostoli czím mind a császár, 
mind a király számára követeltetett. Én a közp. 
bizottság ezen módositásába szívesen beleegyez
ném : csak ez által mentve volna ezen eszme, mely
nek megmentését czélozza; de így „császári és ki
rályi apostoli felsége" szerint, mind a császári, 
mind a királyi apostoli; és csak ugy lenne meg
mentve azon eszme, ha visszaállíttatnék a kifeje
zés, a mint hajdan használtatott, t. i. „ő császári és 
apostoli királyi felsége". (Helyeslés. Maradjon!) 

Bujanovics Sándor előadó: E szerződés 
szövegezésénél a közp. bizottság a Poroszországgal 
kötött vám- és kereskedelmi szerződést vévén ala
pul, a mint ott voltak a czímek megállapitva, ugy 
fogadta el azokat a jelen szerződésnél. 

Elnök : Elfogadja a t. ház a közp. bizottság 
szövegezését? (Elfogadjuk!) 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 2-dik 
csikket.) 

Bujanovics Sándor előadó: A második 
czikk második bekezdésének negyedik sorában 
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előforduló ezen szavak: „császári királyi államok" 
helyett teendő : „ő császári és királyi apostoli 
felsége mindkét államterülete." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Ennélfogva a közp. bizottság szövegezése a 2-dik 
czikkre nézve elfogadtatott. 

Mihá ly i Pé ter j e g y z ő (olvassa a 3-dik és 
4-dik czikket , melyekre nem történik észrevétel. Ol
vassa az 5-dik czikket.) 

Bujanovics Sándor előadó: Az 5-ík czikk 
első sorában a császári királyi szavak közé irandó 
„és." Ugyan e czikk második sorának ezen szava 
helyett: „államainak" teendő : „mindkét állama te
rülete." A hatodik sor ezen szavai: „a csász. kir. 
államuk" helyett beigtatandó : „ő csász, és kir. 
apostoli felsége két államterülete." 

E l n ö k : Elfogadják? (Elfogadjuk!) 
Mihályi Péter jegyző (olvassa a szerződést a 

6-dik czikktöl végig.) 
Bujanovics Sándor előadó: A szerződés 

végén használt ezen szó „üdv" helyett teendő : 
„urunk". 

E l n ö k : Méltóztatnak a szerkezetet elfogadni ? 
(Elfogadjuk!) Ennélfogva lesz a közp. bizottság 
szerkezete szerint. 

Miután a t. ház eme hajózási szerződést áta-
lában és részleteiben elfogadta: nem tudom, meg
nyugszik-e abban, hogy a végleges szavazás hol
nap történjék ? (Holnap.') 

Mielőtt a napirendben tovább mennénk, köz
oktatási miniszter úr kíván szólani. 

Eötvös József b. vallásügyi miniszter: 
T. ház! Kis-Jenő kerülete t. képviselője interpella-
tiőt intézett a kormányhoz : szándékozik--e a kor
mány az 1848-iki XX. t. ez. 3. szakaszának folytán, 
az illető hitfelekezeteket meghallgatván, az egyhá
zak és iskoláknak állam részéről segélyezése tár
gyában kimerítő törvényjavaslatot előterjesz
teni ? 

Megengedi a t. ház, hogy miután az iiiterpel- | 
latio két tárgyra vonatkozik, t. i. először a külön
böző egyházak egyházi, másodszor azoknak 
iskolai szükségeik czéljából való segélyezésére: 
én a két tárgyat egymástól elválasztom, s elő
ször csak az egyházak segélyezéséről szólok. 
(Halljuk.) 

Igen t. barátom interpellátiója hivatkozik az 
1848. XX. t. ez. 3. szakaszára; de legyen szabad 
megemlitenem, hogy interpellatiójának tartalma 
eme t. ez, tartalmával nem egyezik meg, mintán t. 
barátom a különböző egyházak segélyezésére 
szólította fel a kormányt, az 1848. XX. t. ez. 3. 
szakasza pedig egészen mást foglal magában. E 
harmadik szakasz tudniillik világos szókkal ezt 
mondja : „Minden bevett vallásfelekezetek egy
házi és iskolai szükségei közálladalmi költségek 

által fedeztessenek." Itt tehát nem egyedül segé
lyezésről van szó, hanem ezen költségeknek az 
állam által való teljes fedezéséről. 

A mi t. barátom kérdését illeti, szándékozik-e 
a kormány az egyházak segélyezésére nézve 
kimerítő törvényjavaslatot a ház elé terjeszteni: 
én azt hiszem, hogy magának a segélyezés szó
nak értelme egy kimerítő és részletes törvény 
alkotását bizonyos tekintetben kizárja. Az egy
házak segélyezése csak budget utján, azaz oly 
módon történhetik, hogy a kormány az egyes 
egyházak segélyezésére, a mennyiben ennek 
szükségét látja, egy évre bizonyos összeget in
dítványoz. Ez azon ut, melyet a kormány köve
tett, midőn, a mennyiben a kincstárnak megszo
rult állapota engedte, az egyes egyházaknak ily 
módon segélyezésére budgetjébe bizonyos össze
geket vett fel, melyek ha nem is oly nagyok, hogy 
az egyes egyházak szükségeit teljesen pótolhatnák, 
legalább bizonyítják azt, hogy a kormány, a 
mennyire az ország financiális állapota engedi, 
az országnak 1848-ban tett igéretét a lehetőségig 
törekszik beváltani. 

A mennyiben a tett interpellatió által azon 
kérdés intéztetett a kormányhoz : szándékozik-e 
még a törvényhozásnak jelen folyama alatt kime
ritő törvényjavaslatot terjeszteni a ház elé, mely 
által az szabályoztassék, hogy az ország pénztára 
minden egyes egyháznak egyházi szükségeit tel
jesen fedezze? arra nézve bátor vagyok kijelenteni, 
hogy a kormánynak ily törvényjavaslat előterjesz
tése szándékában nincs, és nem is lehet, mivel a jelen 
körülmények közt ezt sem az ország financziális 
állapota nem engedi, sem a kellő előkészületek, 
melyek e kérdés tisztába hozatalára szükségesek 
volnának, nem léteznek. Mert ha az ország minden 
egyes egyháznak egyházi szükségei fedezését 
magára akarná vállalni, akkor mindenekelőtt ezen 
szükségek teljes ismerete lenne szükséges ; már pe
dig a jelen pillanatban, azon elveknél fogva, me
lyeket több egyház legfőbb kincseként őriz, azaz 
az egyházi autonómia elveinél fogva, a kormány 
jelenleg nincs azon helyzetben, hogy magának az 
egyes egyházak jövedelméről és szükségeiről oly 
tudomást szerezhessen, mely egy , a ház elé 
terjesztendő törvényjavaslat alapjául szolgálhatna. 

Ennyi az, a mennyit t. barátom interpella
tiójának azon részére válaszolnom kellett, mely az 
egyházak segélyezését illeti. 

Interpellatiójának másik részére, mely kü
lönböző egyházi felekezetek iskoláinak szükségét 
illeti, s így a népnevelés kérdésével áll összekötte
tésben, (Halljuk!) e tárgya által oly nagyfontos
ságú interpellatióra nem adhatok jobb választ, 
mint midőn ezennel a népiskolai tanintézek ügyé
ben a kormány által készitett törvényjavaslatot a 

t 
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ház asztalára tisztelettel leteszem. (Atalános élénk 
helyeslés.) 

Nem foglalja ezen törvényjavaslat magában az 
ösBzes népoktatási kérdést, melynek egyik leg
fontosabb ága a felsőbb nevelés, a középtanodák 
rendszere, mi egy későbbi törvényjavaslatnak tarta
tott fen; de magában foglalja azon intézkedéseket, 
melyeket arra, hogy hazánkban a népnevelés végre 
egy, az ország állapotához méltó állást foglaljon el, 
szükségesnek tartok. S miután ezt épen a közoktatás
ra szükségesnek tartom: ezen része az, melynek meg
állapítása a nemzet legnagyobb részének leginkább 
érdekében fekszik; s miután valamint alkotmányunk 
alapja demokratikus, ugy összes közoktatásunk
nak alapját is a népnevelésben kell keresnünk : azt 
hiszem, ez minden esetre az első lépés, melyet ezen 
pályán tenni kell. 

Szükségtelennek tartom, hogy a tisztelt házat 
ezen törvényjavaslat vagy inkább tárgya fontos
ságára figyelmessé tegyem. 

Felíogásom szerint, ha fontos, hogy tökéle-
tesbitett közlekedési eszközök által ezen haza 
anyagi érdekeiről gondoskodjunk, nem kevésbbé 
fontos, hogy gondoskodjunk azon közlekedési esz
közökről is, melyeken az eszmék közlekedhetnek. 
(Helyeslés.) Ilyeneket pedig csak az iskola által 
építhetünk. (Igaz!) Mai időben teljes meggyőző
désem szerint minden áldozat, melyet az anyagi 
czélok előmozdítására teszünk, közlekedési eszkö
zeink megjavítása, pénzügyi viszonyainkat szabá
lyozó törvények, mind nem fognak czélhoz vezet
ni, még-az anyagi érdekek terén sem, ha nem gon
doskodunk mindenekelőtt a népnek értelmi neve
léséről. (Atalános helyeslés.) A népnek értelmi eme
lésében fekszik legbenső meggyőződésem szerint 
ezen haza egész jövője. (Tetszés.) Ettől függ, 
hogy nemzetünk, mely ezen földet vitézsége által 
fegyverrel foglalta el, azt értelmesége által meg
tartsa. (Elénk tetszés.) Most Európának ezen he
lyén más nemzetnek, mint valóban civilizált nem
zetnek, helye nincs. (Igaz!) 

Nem akarok szólani a törvény tárgyának fon
tosságáról; de engedje meg a t. ház, hogy annak sür
gősségéről szóljak egy pár szót. (Halljuk !) Sürgető 
szükségnek tartom, hogy a t. ház ezen javaslat felett 
minél előbb határozzon. Először azért, mert ne fe
ledjük el, hogy ezen hazában két millió 500,000 is
kolaköteles gyermek van, s hogy az sem mellékes 
kérdés, vajon ezen 2,500,000 gyermek nevelése egy 
évvel előbb vagy később kezdetik-e meg? (Helyeslés.) 
Másodszor azért, mert bármily roppant a felelősség 
érzete, mely rajtam fekszik, miután a népnevelés ve
zetése reám van bizva, én kötelességemet teljesiteni 
képes nem vagyok, ha a törvényhozás bizonyos el
ve te t nem mond ki, melyek a népnevelés alapját 
képezik. Ilyen például az iskola-kötelezettség, 

ilyenek azon eszközök, melyek által az iskolameste
rek ellátásáról s müveltetéséről gondoskodnunk 
kell. Harmadszor végre teljes őszinteséggel be 
kell vallanom, hogy épen a népoktatás terén meg
változott viszonyaink nem csak haladást nem idéz
tek elő, hanem egyes esetekben visszalépést is. Az 
előbbi absolut rendszer alatt nem lévén törvény, 
az, hogy törvény nem létezik, senkit abban, a 
mit tett, nem akadályozván, az egyes megyék
ben a szolgabirák és megyefőnökök az iskolaköte
lezettséget törvényként kimondották, és azon 
szülőket, kik gyermekeiket iskolába nem küldék, 
bizonyos birságra ítéltekéi, úgyszintén ráoctroyál-
ták az egyes községekre az összegeket, melyeket 
ők az iskolamesternek fizetni tartoznak, vagy 
azon munkát, mely szükséges arra, hogy iskola
épületek állíttassanak fel. Mi, mint az országnak 
alkotmányos kormánya, csak ott és annyiban ren
delkezhetünk, a mennyiben a törvény arra jogosít. 
És így mindaddig, mig törvény nem létezik, sem 
az egyes szülőket arra, hogy gyermekeiket iskolába 
küldjék, sem az egyes községeket arra, hogy isko
lamestereiket ellássák vagy iskolaépületeket állít
sanak fel, nem kényszeríthet] ük. Ennek folytán 
biztossá tehetem a t. házat, hogy több helyen, 
mint én hittem, az iskolába járó gyermekek szá
ma nem csak nem növekedett, sőt megfogyott; és 
minden, a mi ezen bajoknak elhárítására részint a 
népnevelési egyletek alakitása, részint hírlapok 
utján eszközöltetett, nem vezethet czélhoz, ha 
a kormány, midőn a népnevelés érdekében rendel
kezik, nem támaszkodhatik törvényre. 

Megengedi tehát a t. ház, hogy midőn ezen 
törvényjavaslatot asztalára leteszem, egyszersmind 
azon kérésemet fejezzem ki, hogy bármennyire le
gyen elfoglalva a t. ház más nagyfontosságú tár
gyakkal, ezen törvényjavaslatot minél előbb tár
gyalás alá venni méltóztassanak, mert teljes meg
győződésem szerint az 1848-ki törvények valóban 
biztosítva, valóban végrehajtva csak azon napon 
lesznek, melyen a t. ház a népnevelésről gondos
kodott. (Atalános élénk helyeslés.) 

Simonyi Lajos b.: T. ház! Egy interpel-
latiót intéztem a kormányhoz, melyben megkér
tem, vajon szándékozik-e és pedig mielőbb a közok
tatás tárgyában kielégitő törvényjavaslatot elő
terjeszteni ? Ezen nyilatkozatomra az igen t. közok
tatási miniszter úr nem azzal válaszolt, hogy bi
zonyos idő múlva törvényjavaslatot fog előterjesz
teni , hanem azzal, hogy magát a törvényjavasla
tot letette a ház asztalára. 

Elismerem, hogy ez a legkielégitőbb válasz, 
mit interpellatiómra nyerhettem. 

A t. közoktatási miniszter úr mai nyiiakoza-
tában megemlité, hogy midőn az 1848. XX. tör-
vényczikk 3-ik szakaszára hivatkoztam, nem idéz-
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tem betűjét. Ez nem is volt szándékomban, nem 
pedig azért, mert azt óhajtom, hogy egyedül en
nek szellemében történjék intézkedés, t. i., hogy a 
közoktatás tárgyában mielőbb törvény hozassék. 
Az 1848. XX. törvényczikk 3-dik szakasza ki-
mondjaazt, hogy a bevett hitfelekezetek egyházi 
és iskolai szükségletei közállami költségen fedez
tessenek. Nem idéztem e törvény betűit azért, mert 
ennek alkalmazását, foganatosítását nem tartom 
jónak, se kivihetőnek jelenlegi pénzügyi viszonya
ink közt. Egyébiránt azt hiszem, ez nem zárja ki 
azt, hogy az állam részéről oly iskolák alakíttas
sanak, melyek ne legyenek egyes hitfelekezetek 
iskolái, hanem a melyekben mindenki vallásfele
kezeti különbség nélkül részt vehessen; továbbá 
nem zárja ki azt sem, hogy azon községi iskolák, 
melyek szomorú viszonyainknál fogva, épen ugy, 
mint azt az igen tisztelt miniszter úr megemlité, 
hivatásuknak meg nem felelhetnek, az állam ré
széről segélyezésben részesittessenek, de csak annyi
ban, a mennyiben ezt. viszonyaik s körülményeik 
igénylik; de egyszersmind óhajtandó, hogy tör
vényhozás utján történjenek intézkedések, melyek 
által különösen a községi lelkészek oly helyzetbe 
juttassanak, hogy magasztos hivatásuknak kellő
leg megfelelhessenek. 

Tökéletesen pártolom miniszter urnák azon 
óhajtását, hogy e tekintetben minél előbb intézke
dés történjék; elismerem annak fontosságát s sür
gősségét : és e tekintetben bátor vagyok a t. házat 
is erre figyelmeztetni: mert igaz az, hogy a nép
nevelés legbiztosb támasza az alkotmány és sza
badságnak, és legbiztosb megvédője az absolutis-
mus, valamint oly izgatások ellen, melyek az al
kotmányt megtámadják és megsemmisitéssel fe
nyegetik. (Élénk helyeslés.) Epén azért óhajtom, 
hogy a t. ház, tekintve a tárgy fontosságát, azt 
mielőbb tárgyalásra kitűzni méltóztassék. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : Kivánja-e a t. ház, hogy a beadott 
törvényjavaslat felolvastassák? (Nem szükséges!) 
vagy felolvasandónak tekintetvén, kinyomassák 
s a ház tagjai közt szétosztassák ? (Helyeslés.) 

A t. ház engedelméből tiz perezre felfüggesz
tem az ülést. 

(Negyedórái szünet múlva:) 
M i h á l y i P é t e r j egyző {olvassa a kormány 

előterjesztését Jungholz községének a bajor vám- és 
közvetett adórendszerhez csatoltatása iránt Bajoror-
izággal kötött szerződés tárgyában 2). 

Bujanovics Sándor előadó (olvassa « köz
ponti bizottság véleményét 2). 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház átalánosságban 

s ) Lásd az Irományok 247-ik számát. 
! ) Lásd az Irományok 254-dik számának második felét. 

KÉPV. H. KÁPLÖ. 186&/«. VIII. 

I ezen szerződést? (Elfogadjuk!) Ez esetben átme
gyünk a részletes tárgyalásra. 

Bujanovics Sándor előadó: A központi 
bizottságnak a szerződés szövegére nézve csupán 
azon észrevétele van, hogy a szerződés bevezetése 
harmadik bekezdésének 6. és 7. sorában előfordu
ló, s már az Angolországgal kötött hajózási szerző
désnél is neheztelt ..birodalmi kanczellár" elneve
zés kihagyassék. s „az uralkodóháznak és a kül
ügyekminiszterét" szavak helyett: „az uralkodóház 
és közös külügyminiszterét" tétessék. 

E l n ö k : Elfogadja-e a ház a központi bizott
ságnak ezen módosítását? (H/fogadjuk!) Ennélfog
va a központi bizottságnak módosítása szerint fog 

I a Bajorországgal kötött szerződés kiigazittatni. 
C8engery I m r e j e g y z ő (olvassa a Jungholz 

községre vonatkozó szerződés ') 1 — 13-dik szakaszait, 
melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. Olvassa a 
14-dik szakaszt.) 

Bujanovics Sándor előadó: T. ház! Ezen 
pont második sorában sajtóhiba fordul elő, t. i. 
„be- és kiviteli adó", áll e helyett: „be- és kiviteli 
vám". Ugy hiszem, hogy ugy itt, mint máshol, a 
hol e sajtóhiba előfordul, be- és kiviteli vámokat 
kell tenni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Ennélfogva a 14-ik szakasz el van fogadva. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa a nyilatko
zatot a szerződés 14-dik szakaszához, a jegyzökönyvet s 
a zárjeqíjzökönyvet v). melyek egyenkint elfogadtatnak^) 

Elnök. A szerződés átalánosságban és rész
leteiben el lévén fogadva, szintén holnap kerül 
végleges szavazás alá. 

Következik a dohányról szóló törvényjavaslat 
részletes tárgyalása. 

Csengery Imre jegyző (olva ssa a dohány-
jövedéki törvényjavaslat 1-sö szakaszát.) 

Kerkapoly Károly előadó: A központi 
bizottság az 1-ső szakaszra mindjárt egy módosítást 
hoz javaslatba, mely szerint az következőleg lenne 
szerkesztendő: „A pénzügyminiszter felhatalmaz-
tatik, hogy a dohányjövedék iránt jelenleg fenálló 
szabályokat 1869-ik évi deczemb. 31-ig érvényben 
tarthassa, a következő szakaszokban foglalt módo
sításokkal." 

Csiky Sándor : Nekem e pontra azon észre
vételem van, hogy itt az van mondva, hogy a fen
álló szabályok addig, míg törvényhozásilag meg 
nem változtatnak, érvényben maradnak. Igen, de 
azt mégis tudnunk kellene, hogy a dohányjöve
dékre nézve fenálló szabályok miből állanak ? Ez 

] ) Lásd a 247-dik sz. Iromány I . mellékleíéí. 
') Lásd az Irományok 247-dik számának II, III . és IV-dik 

icámát. 
17 
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előttünk valóságos aenigma, olyan, melyet senki 
nem tud. 

E l n ö k : Fölvilágositásuí annyit vagyok bá
tor megjegyezni, hogy az osztályokhoz egy-egy 
példányban e szabályok megküldettek, s most is 
folyvást megtekinthetők az irodában, 

Csiky S á n d o r : Addig ne hozzunk még se 
törvényt, inig eme szabályok tartalmát nem tud
juk, és ahhoz képest, a mint azok elfogadtatnak, 
vagy módosíttatnak, alkossunk majd törvényt. 
{Fölkiáltások: Maradjon.') 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni a központi 
bizottság inódositását? (Elfogadjak!) 

Következik a 2-ik szakasz. 
Csengery Imre jegyző (olvassa a 2-ik és3-ík 

szakaszt,melyek észrevétel nélkül elfog adtatnak. Olvas
sa a,4-kbt.) 

Kerkapoly Kárloy előadó: A központi 
bizottság e szakasz 4-ik sorában e szavak helyé
be: „az illetékes jövedéki törvényszékek által" eszót 
kivárnia tétetni: „illetéke en". Ugyané szakasz vég 
előtti sorában e szó után: „tulajdoni" e szók irat- j 
nának: „vagy telekkönyvezett használati." 

Vál ly i J á n o s : T. ház ! A csak most felolva
sott 4 ik szakasz ellen észrevételem van. Én ezen 
szakaszt nem helyeselhetem: nem helyeselhetem 
főleg azon szempontból, mert az a jogegyenlőség 
magasztos elvét tetemesen megsérti, a mennyiben 
ugyanis nem ad minden polgárnak egyenlő jogot, 
hanem azt bizonyos feltételekhez köti, mely felté
telek az egyenlőség elvétől raeszsze esnek. Jelesen 
azt mondja: „dohánytermelés! engedélyre csak 
azok tarthatnak i g é n y t . . . " tehát engedély feltéte-
leztetik. Igaz, mondhatná valaki : de egyenlő jog 
van,mert mindenki folyamodhatik eugedélyérf.Am-
de nem áll a viszonyosság és egyenlőség akkor, 
midőn ezen engedély megadása felsőbb kegyosz
tástól függ, mely még a politikai vélemények sza
bad nyilvánítására is nyomást gyakorolhat: mert 
nagyon könnyen megtörténhetik, sőt a gyakorlati 
tapasztalat valamint eddig igazolta, ugy a jövőben 
is igazolni fogja azt, hogy ez sok tekintetben visz-
szaélésekre, .sőt mondhatnám, erkölcsrontó vissza
élésekre ad alkalmat. Tapasztaltuk ugyanis — 
sajnos volna, ha ezután is tapasztalnók, én azon
ban azon hitben vagyok, hogy a mi előbb történt, 
e törvény által elhárittatni nem fog — hogy ezelőtt 
voltak gyakori, sőt mondhatni, mindennapi esetek, 
hogy egész községek folyamodtak az iránt, hogy 
dohányt termeszthessenek; folyamodtak pedig 
azért, hogy ezen czikk jövedelme által a rajok ne
hezedő államterheket födözhessék ; és ugy ezek, mint 
igen sok egyesek, a választottak előnyére, a nél
kül, bog)' reájok legkisebb mértékben is alkal
mazható lett volna a kért engedély megadását 
gátló bármely szabály, a világos önkénykedés ki

folyásából elutasittattak, és nem volt rajok nézve 
sok tekintetben érvényesíthető azon egyedüli re-
medium sem, melyet az illetők felfolyamodás utján 
netalán élvezhettek volna ily elutasításuk történte 
után. mivel a magasabb helyre adott ilyen folyamo
dások felett, melyek ezen sérelmek leendő kiigazí
tása végett intéztettek, a hatóság által már megkez
dett eívszerinti eljárás tovább is folvtattatott; na
gyon természetes tehát, hogy ott is elmozdittattak, és 
igy nem termelhették azon czikket. melynek eláru-
sitásából adókötelezettségüket teljesíthették volna. 

Erkölesrontó visszaélésekre is tág tért nyit, 
mint mondám, mert ily esetekkel szemben egyes 

j közvetítő módokhoz nyúlnak az illetők, melyek ál
tal kérvényeiknek hatályt és cselekvési kört sze
rezhetnek. 

De ezen kívül mégafölduiiveléstésaföldneka 
tulajdonostól függő önkéntes kezelhetését korlátoz
za, és igy a jövedelmesithetést tetemesen csökkenti, 
mert nem használhatják szabadon saját földjöket, 
ugy a mint azt termeltetni és jövedelmezővé tenni 
vélik és hiszik. 

Mindezen okoknál fogva . tisztelt hass , 
nem pártolhatok oly törvényt, mely kivételeket 
szab, mely a jogélvezetet nem egyenlően terjeszti 
ki minden polgárra. Ugyanazért e tekintetben va
gyok bátor módositványomat a t'sztelt ház figyel
mébe ajánlani. 

Csengery Imre jegyző (olvassa Vállyi János 
••nóiositványát): WA 4-ik szakasz helyébe ez jójön: 
„Dohányt termelhetnek mindazok, ak ik a polgári 
törvény rendelése szerint terhes szerződést köt
hetnek." 

Elnök : Kérem azon képviselőket, a kik a 
4-ik szakaszt a központi bizottság módosításával 
elfogadják, méltóztassanak felállni. (Megtörténik.) A 
többség elfogadja. 

Csengery Imre jegyző (olvassa az s-ik 
szók iszt.) 

HaláSZ Bo ld i z sár : Nekem ezen 5-dik sza
kaszra nézve két észrevételem van, mert a jog
egyenlőség elvébe kétszer ütközik. 

Először a szakasz azon kitételére van meg
jegyzésem, mely igy hangzik: „A saját használat
ra termelt dohány, csak az engedélyezett termelő, 
s az avval közös házasságban élő férfi, családtagok 
által . . . használható fel." 

E g y SZó : Háztartásba u ! 
Halász B o l d i z s á r : Az egyre megy. (D>rlilt~ 

séíj.) Tisztelt ház! Már egyszer volt alkalmam bi
zonyos nagyfontosságú okmányt illetőleg azt az 
észrevételt tenni, hogy bár bizonyos kifejezés ben
ne ne volna; de ha már benne volt, senkisem volt 
képesítve belőle kitörölni. Én most is igen óhajta
nám, ha a nőket a férfiaktól jogegyenlőségi sz em~ 
pontból megkülönböztető szavak ezen szakaszban 
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benne nem volnának: mert azon esetben nem vol
nék kénytelen ellene észrevételt tenni. Azt hiszem, 
én mint koros férfiú nem jöhetek azon gyanúsítás 
alá, mintha a szépnem iránti kegyvadászatból lép
nék annak egyenjogúsága védelmére sorompóba; 
de teszem azt azért, mert én a lehető legtágabb 
értelemben kivánom a szabadelvüség és jogegyen
lőség fogalmát alkalmazni. Kénytelenek vagyunk 
elismerni, hogy a nők, már a természet, törvényei
nél fogva, nincsenek oly előnyös helyzetben, mint 
mi, irányukban sokszor önző férfiak; nem tagad
hatjuk, hogy ők már nevelésök helytelen volta 
miatt törvény által a polgári jogok élvezésétől is 
meg vannak fosztva. Én részemről óhajtom, hogy, 
mint már más müveit országokban történt, társu
latok alakuljanak a nők emancipálására: (Derült
ség) mert meg vagyok győződve, hogy az egyen
jogúság korlátlan életbe léptetése a nemzetek mű
veltségi fokának tartós hévmérője. Annál inkább 
óhajtom ezt, mert a magyar lovagias nemzet az 
özvegyek és hajadonok jogát a múlt korban már 
részökre kedvezőkg hangzó törvényekkel biztosít
ván, ezzel is a szépnem iránti hódolatát tanúsította. 

T. ház! kérem, ily mellékesen ne hozzunk 
oly törvényt mely azt látszanék az utókor előtt iga
zolni, mintha mi még ma is azt hinnők, hogy a nők 
velünk egyenlő jogok élvezetére nem jogositvák. 

Meglehet , a mit nagyon fájlalnék , hogy 
nem minden nők veszik oly szívesen indítványo
mat, (Derültség) mint a milyen, a jogegyenlőség 
iránti kötelességérzetből én azt teszem, mert felte
hető , hogy nem minden nő örül, ha felteszik róla, 
hogy dohányzik vagy szivarozik. (Hosszas de
rültség.) 

Azonban még pénzügyi tekintetből sem lehet 
ezen szakaszt indokolni, mert bizony kevesen van
nak a nők között, a kik a pipázást élvezik, és a 
miniszter úr nem sokat nyer, ha őket ettől az él
vezettől etltiltja. 

Méltóztassanak csak a dolgot gyakorlati ol
dalról venni figyelembe. Mily botrányos volna p. 
o. ha valamely nő azt mondaná^sj jenek: },Ked-
ves férjem, add át nekem azt a kos — akarom 
mondani dohány zacskót, rá szeretnék gyújtani;" 
(Átalános derültség) és férje kénytelen lenne, ha 
becsületes, a törvénynek engedelmeskedő jó pol
gár akar lenni, éa a finánczok,illetőleg a pénzügy
miniszter megrovásának magát ki nem akarja ten
ni, azt mondani: „Nem lehet, lelkem, (Átalános de
rültség) világosan el van tiltva törvény által.* Es 
ez csakugyan ugy is van, mert az általam megtá
madott szakasz így hangzik: „A saját használatra 
termelt dohány csak az engedélyezett termelő és 
az avval közös háztartásban élő férfi családtagok 
által . . . használható fel." 

Már most ki nem mondatik ugyan, hogy a 

nőknek egyátalában nem szabad dohányozni; ha-
' nem kimondadk mellékesen annyi, hogy ha esak-
| ugyan rá akarnak gyújtani, menjenek a pénzügy

miniszter úr trafikjába és ott vegyenek dohányt 
mert ez nem tilalmas. 

Hogy tehát, uraim, ezen botrányos eset ne 
! kerüljön elő, és másrészről a jogegyenlőség elvébe 

ütköző törvényt ne hozzunk : ezen szót „férfi" ki
hagyatni indítván y ózom. 

De van még egy másik megjegyzésem is, mely 
magoknak a kiváltságoltaknak látszó férfiaknak 

I jogait is korlátolja azzal, hogy ha saját használat-
j ra jogosítva vannak is engedély mellett dohányt 
! termelni. de már azt összegöngyölitve szivar alak* 
i ban élvezniök nem szabad. Hát ez mire vezet"? 
! Először bajos is ellenőrizni, mert ha csakugyan ne 
I kem van dohányom, hogy én azt össze ne sodor-
j jam és szivart ne csináljak belőle, ezt megakadá-
| lyozni csaknem lehetetlen. 

És, t, ház, hogy ne legyek kénytelen kétszer 
j beszélni — ugy is arról gyanúsítanak, hogy na-
• gyón sokat beszélek — tehát egyúttal olyan nió-
i dositványt nyújtok be, mely a 6. szakaszra is ki-
| teijed. (Nem, lehet! Szabályellenes!) Már bocsánatot 
| kérek, de ki akarnám kerülni a még egyszeri felszó-
| lalást. Méltóztassanak tehát megengedni, hogy most 
I tegyem meg észrevételeimet. Ezen 6. pont elleni 
i megjegyzésem indokolni fogja azon módositványt, 
| melyet az 5. szakaszra nézve fogok bemutatni. 
j Ugyanis azt tartalmazza ezen szakasz, hogy min-
| den férfi családtag számára 10 négyszög ölnyi te-
j rület engedélyeztetik; de csak férfi családtag szá-
' mára. Hogy a nő tagok számára is miért nem ? 
| szeretném indokolva látni. 

Ennélfogva van szerencsém mind a két pont-
' ra nézve jelen módositványomat a t. ház asztalára 
[letenni: és pedig azért (eszem ezt Írásban, mert 
j r^ár megtörtént rajtam, hogy csak szóval tevén 
! egyes szavak kihagyására, mint most is, módosit-
| ványt, szavazáskor azzal utasíttatott el inditvá-
] nyom, hogy írásban be nem adtam. 

Azt ezennel a ház figyelmébe ajánlom. 
Csengery Imre jegyző (olvassa Halász Bol-

I dizsár módositvártyát); „Figyelembe véve, hogy a 
! nők között is, habár kivételesen, találtatnak dohá-
i nyosok, ezen szakasz hatodik sorából ezen szó 
| „férfi", valamint a 4-dik sorból ezen szavak: „s 
egyedül pipadohányként" szintén azért kitörlen-

í dők, mert ez által, ha a saját szükségére termelt 
| dohányból szivart készitend, az engedélyt nyert-
j nek ezt felhasználni tilalmaztatnék, a nyert enge-
| dély indokolatlanul korlátoltatnék." 

Zsarnay I m r e : T. ház! A mi az előttem 
I szólott képviselő úr nyilatkozatát illeti, igaz, hogy 
I mióta az emberiség fenáll. mindenütt az emberek, 
! de különösen a nagyobb tehetséggel bíró festészek 

17* 
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és művészek különös gusztussal voltak, és legin
kább a nőnem kelleme és szépsége iránt. Apell*s 
Görögországnak, sőt Ázsiának minden szép nőjét 
összekereste, összenézte , hogy a mi kellem van 
benne, azt átvegye és a maga Venusában kőszo-
borban kinyomja. 

E g y SZÓ : Apelles festesz volt! 
Zsarnay I m r e : Hanem meglehet — a kii- ; 

ma szerint, pl. a forró égöv alatt a fekete emberek ! 
az ördögöt fehérre festik, az angyalt feketére; az 
izlés különféle — meglehet, belső meggyőződése 
Halász Boldizsár képviselő urnák, hogy az ideá
nak, műveltségnek és szépségnek jellegét azon nő
ben látja, kinek nagy hosszú pipaszár van a szájá
ban. (Atalános derültség.) Én ezen véleményben 
nem lehetek; én ezen irányt nem helyeslem. 

Folytonos hallgatásom által elég bizonyítvá
nyát adtam annak, hogy a nép kedvét keresők 
sorába nem igen tartozom: mert előttem főeszme 
az, mi a haza közjavára szükséges és az ország 
mostani pénzviszonyain segit. Itt tűrnünk kell, itt 
szavaznunk kell, hogy haladhassunk a mostani 
állapotból; de arra még sem akarok szavazni, 
hogy néhány százezer forint ^bejöveteléért nőink 
szelleme oda törpüljön , hogy ők a szép izlést ab
ban találják, hogy pipázzanak. 

A mi indítványának máscdik részét illeti, a 
melyben azt mondja : urak! kérelem van abban, 
hogy a szegény ember a maga osohányából, melyet 
igen drága áron vesz meg 20 krajczáron fizetvén 
D ölét, még csak szivart sem csinálhat. Igen jól 
tudom, hogy a dohány élvezése nem első szükség
lete az embernek, tudom azt, hogy mindössze két. 
legfeljebb három száz esztendeje annak, hogy a 
magyarok a dohányt ismerik. . . . 

E g y SZÓ : Lehelt most is pipával festik Sza
bolcsban ! 

Zsarnay Imre:.. . és mégis jeles vitéz hős 
magyarok voltak, s tán erősebbek voltak, mint 
most vagyunk; pedig nem pipáztak sok száza
don át. Ez is biztos jele annak, hogy nem múl
hatatlanul első szükséglet. Mindamellett ismerem a 
nép azon osztályát is, mely télben az ő munkája 
közt a hideget, nyárban a nap forróságát kényte
len tűrni: annak, hogy dohányozzék, hogy füstöl
jön, mintegy mulhatlan, nélkülözhetlen szükség
lete : mert ha dohányt nem kap , legalább bagót 
használ. En magam is szivaros vagyok. ("Bra
vó !) De ha azigazat kell kimondani, a szivarra 
nem sokat ad a szegény nép, noha azok ott a 
szélső bal oldalon szivar által akarják a nép alsó 
osztályát boldogitani (Derültség), pedig bizony azok 
szivarért nem esdenék. Csak a műveltebb osztály 
az, mely megkívánja a szivarzást, s mely örül, ha 
füstölhet, s talán arra is gondol, hogy ez által a 
hazának, ha csekélységben is , használ. 

Én tehát, valamint óhajtom azt, hogy a meny
nyire az állam viszonyai, különösen pedig pénz
ügyi állapotunk engedi, hogy valamint minden 
indirect adó, ugy a dohány-monopólium is meg
szűnjék — mikor történhetik ez meg? azt én nem 
tudom — most.azonban, miután azok, kik sziva
roznak . nem az alsóbb osztályú néphez, hanem a 
civilizáltabbakhoz tartoznak, nekik kedvezni nem 
akarok, sőt a szivarra még nagyobb adót szeret
nék vettetni. 

Ivánka I m r e : Épen most tanultam a tiszt, 
előttem szólótól, hogy a műveltséget a szivarozás-
nál kezdik mérni. Ezt a mértéket mai napig nem 
tudtam; de minden nap tanul az ember. Mert pl. 
azt is méltóztatott állitni, hogy ha no talán sziva
rozik vagy dohányozik , ez által bájait vagy ke-
cseit elveszti, vagy nem tudom mit. (Ugy is van!) 
Én igen röviden arra utalok, hogy keleten, hol bá
jos és kecses nők vannak, már átalán dohányoz
nak a nők, és ez már nyugaton is divattá kezd válni. 
Nem akarok e tekintetben hosszas dissertatiót tar
tani ; hanem egyszerűen Halász Boldizsár indítvá
nyát az egyenjogúság tekintetéből bátor vagyok 
pártolni. 

Halász Bold izsár : Indítványom nem pár
tolását Zsarnay Imre képviselő úr azzal kívánta 
indokolni, miszerint olyast fogott reám, mi nekem 
eszem ágában sem volt. Azt mondotta t. i., hogy — 
mint előttem szólott Ivánka Imre képviselőtársam 
megjegyezte — hogy nem is képzelhet kecses nőt 
dohányozva vagy szivarozva, és ennek ellentétéül, 
mintha én meg nem is képzelhetnék női szépséget, 
kellemet hosszúszárú pipa nélkül. (Fölkiáltások: 
Dol'sgra!) Ez is a dologra tartozik, mert az ellen
vetés a dologra tartozónak elfogadtatott. 

Én annyira nem helyeslem a dohányzást, még 
a férfiaknál sem, hogy magam sem élek vele ; ennél
fogva nem a dohányzó nők érdekében, hanem csak 
jogegyenló'ségi szempontból tettem indítványt. Ha 
szabad a férfiaknak, miért ne legyen szabad a nők
nek is, ha benne élvezetet találnak, dohányozni ? 

Azt méltóztatott mondani a képviselő úr, hogy 
valami népboldogító demokrata eszme kerestetik 
abban. hogy mi a nép alsó osztályainak a korlát
lan dohánytermelés engedélyezése által kedve zni 
akarunk. Bocsánatot kérek, azt nem mondta senki ; 
de az már mégis különös egy tilalom lenne, ha 
valaki dohányt termeszt, abból szivart ne csinál
hasson maga számára, a mint ezt tegnap az atalá
nos tárgyalásnál már érintettem is. 

Azt is megjegyezte a képviselő úr, hogy nem 
sokat kell itt egyébről beszélni, hanem csak arról, 
hogy a pénzügyminiszter urnák szükséges kiadá
sokra megkivánandókat szavazzuk meg. Nem tu
dom, a számtan szerint, miként fogja képviselő úr 
kimutatni, hogy ha az országban a nők eltiltatnak 
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a dohányzástól, ha csak a férfiak arra kényszerít
tetnek, hogy azok helyett is, a pénzügy javára pedig 
trafikdohányt használjanak: mit nyer az orszá
gos pénztár a nők elleni tilalom alkalmazása által"? 

Ennélfogva módositványomat ujolag is a t. 
ház figyelmébe ajánlom. (Szavazzunk!) 

Elnök : írásbeli módositvány adatván be, 
a kérdést a szavazatra fel kell tennem. Először a 
szerkezetre fog történni a szavazás. Kérem azon 
képviselő urakat, kik a szerkezet 5-ik pontját 
akarják elfogadni, méltóztassanak felállani. (Meg
történik.) A szerkezet 5-ik pontja elfogadtatott. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 6-ik 
szakaszt.) Halász Boldizsár képviselő úr e szakasz
hoz módositványt adott be, mely szerint a 6-ik 
sorból ezen szó : „férfi" annyival inkább kitör-
lendó'nek ajánltatik. mivel ugyanott minden egyes 
családtag részére, mely nő is lehet, külön-külön 
10D°-nyi tér igénybe vehető. 

Csiky I s t v á n : A felolvasott szakaszra nézve 
van egy átalános észrevételem, melyet pár szóval 
akarok előadni. 

A 6-ik szakasz megengedi, hogy minden ön
álló férfi, megtartván a törvényczikkben megirt 
föltételeket, 1 frt íelügyéleti s 20 kr. fogyasztási 
dij lefizetése mellett ültethessen a maga számára 
dohányt, de csak is 20 ölnyi térségen. Nem szólok 
arról, vajon az 1 frt felügyeleti dij tulcsigázott-e, 
s a 20 kr. fogyasztási dij nem igen sok-e? 
és elfogadom ezeket ugy, a hogy tervezve vannak, 
és elismerem, hogy ezen intézkedés által jótéte
mény adatik a népnek ; de ezen jótékonyság csak 
is a jó modu vagyonosabb osztályra hat jótéko
nyan, a szegény adózó népre pedig nem. 

Nem tartozkatik, ugy hiszem, e tárgyhoz, 
bebizonyítani, hogy hazánkban igen nagy a sze
génység, és hogy különösen a volt úrbéres osztály 
nagy része valóságos szegénységben sinylik: nem 
tartozik e tárgyhoz felhozni, hogy ezen nagy sze
génység a rósz kormányzatból vagy pedig más 
forrásból eredt-e? tény az, hogy hazánkban nagy 
szegénység van, s a t. ház ezt méltóztatik elis
merni. Legalább én Erdélyre nézve bizton merem 
állítani, hogy vannak hazánkban helységek, me
lyek január hó napjában, akkor, mikor ezen fel
ügyeleti és fogyasztási 5 frtot fizetni kellene, van
nak helységek, mondom, melyekben az adózó nép 
január hóban nincs azon helyzetben, hogy azon 
5 frtot be tudja fizetni a kincstárnak; sőt azt hi
szem, hogy nem koczkáztatok sokat, ha azt állítom, 
hogy több helységben hetek múlnak el, a míg a 
szegény adózó nép egy krajczárt láthat. Kérdem, 
hogy ily állásban segítve van-e a szegény adózó 
népen, ha annak csak 20 négyszög ölön, de keve
sebben nem szabad termeszteni ? Én ugy hiszem, 
nem lesz segítve, mert januárban nincs módjában 

a szegény népnek 5 frtot fizetni egy holdtól, mely
nek hasznát ő ugy is csak 1 év múlva vehetné. 

E kedvezmény tehát jótékony lehet a vagyo
nosabb osztályra nézve; de a szegény népre nézve 
nem fog kedvezményül szolgálni: sőt ürügyül 
fog szolgálni arra. hogy rósz akaratú emberek azt 
mondják, hogy az országgyűlés szentesitette a do-
hánymonopoliumot, kedvezményeket kötött ki 
ugyan, de ezen kedvezményeket ugy rendszere
sítette, hogy azokban a szegény adózó nép nem 
részesülhet. 

Módositványom oda irányul, hogy a szegény 
néposztály is részesülhessen ezen kedvezményben, 
ugy t. i., hogy minden, a törvényben meghatáro
zott minőséggel biró férfi ültethessen 1 frt felügye
leti és 20 kr. fogyasztási adó mellett 10 — 20 hol
dig dohányt szabad választása szerint; sö't, ha a t. 
ház kegyeskednék hozzájárulni, ezen 10 ölet is 
le lehetne 5 ölre szállítani, mert annál több hon
polgár élvezhetné a törvény jótékonyságát. 

Nem hiszem, hogy ezen intézkedés ellenke
zésbe jönne akár a kereskedelmi szerződéssel, me
lyet a két minisztérium közös megegyezéssel kö
tött, akár pedig a magyar kincstár érdekével. 
Nem jön ellenkezésbe a kereskedelmi szerződéssel, 
mert hiszen a lajtántuli népeknek nem állhat ér
dekekben egyfelől, hogy Magyarországnak minél 
kevesebb része élvezhesse a törvény jótékonysá
gát ; de másfelől attól sem lehet félni, hogy a laj
tántuli államkincstárra nézve ezen intézkedés 
káros befolyást gyakorolna, miután józanul nem 
lehet feltenni, hogy az Önszükségletére termelő 
miért csempészné néhány font dohányát Ausztri
ába ? A csempészkedéstől félni lehet, különösen 
csak is a kincstár számára termelők részéről. De 
ezen intézkedés össze nem ütközhetik a magyar 
kincstár érdekével sem, sőt annak gyarapítására 
szolgál: mert például míg ezen 6. szakasznak jelen
legi formájában megtartása mellett csak egy bizo
nyos mennyiségű dohányra számithatni, addig 
módositványom elfogadása esetében csalhatatlanul 
két annyira lehet számítani, sőt ha a t. ház kegyes
kednék lejebb szállítani a 10 ölet, 4 — 5-ször annyi 
dohány is ültethetik, mint különben ezen szakasz 
megtartása mellett. 

Én részemről módositványomban először a 
mennyiséget csak 10 ölre kértem leszállittatni azért, 
mert okultam egy nagy férfiú által nem régiben 
mondott szavakon : t. i. midőn az ember valamit 
kér, vigyázzon, nehogy sokat kérve a keveset is 
elveszítse. Épen azért én részemről, noha meggyő
ződésemmel nem egyezik, azzal is meg leszek elé
gedve, ha a t. ház méltóztatik a 20 ölet 10 ölre 
leszállitani. És hiszem, hogy ezen módositvány 
elfogadásával két akkorára fog növekedni a ter
melés, mint lenne azon mennyiség, melyet ezen 
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6-ik szakasz megtartása esetében lehet remény
leni. 

Én tehát remélve, hogy miután a t. ház a só-
ár leszállítása tárgyában a nép érdekeit oly mele
gen pártolva közreműködni méltóztatott, hogy a 
só ára leszállittassék, hogy módositványomat 
azok is. kik a dohány-monopóliumnak in thesi 
ellenségei, pártolni fogják, ajánlom azt a t. ház 
figyelmébe, 

Csengery Imre jegyző {olvassa Csiky István 
módositványát, mely szerint a 6-dik szakasz első, 2-dik 
és 3-dik sora ezen szóig: félnek" kihagyandó és he
lyébe igtatandó: „saját használatra dohánytermelési 
engedély csak 10 Dn-töl 20 n°-ig adatik a jelentkező 
félnek".) 

S o m o g y i L á s z l ó : Tisztelt ház! Határozot
tan nyilatkoztatom, hogy ez indítványt részlete
sen s átalánosan pártolom. En a nép közt neve
kedve, (Zaj) tudom, és bizonyosan vannak sokan 
köztünk, kik szintén mondhatják, hogy a mióta a 
dohányegyedáruság behozatott, kérdezősködtek a 
nép között, és azon kérdést tevék : ti szegény embe
rek, mennyit szívtok el évenkint azon trafik-dohány
ból ? én legalább kérdezősködtem; és azon meg
győződésre jutottam, hogy a legszegényebb em
ber is naponkint egy régi pengó'krajczár áru do- I 
hányt kénytelen volt elszívni. Ha már most ezt 
egybevetjük azzal, a mit pénzügyminiszter úr 
•egykt r nyilvánítani szíves volt, hogy t. i. egy 
négyszeg ölön legtöbb két font, legkisebb 1 font 
és közópszámban egy étí fél font dohány termesz- j 
tetik ; és ha kiszámítjuk azt, hogy a legszegényebb i 
ember is évenkint 1 régi pengó'kraczár árát szo- j 
kott megszívni és igy körülbelül 16—20 forintnyi | 
dohányt fogyaszt évenkint a legszegényebb em- j 
ber is, vagy is ennélfogva a legszegényebb ember j 
10—16 font dohányt szükségei évenkint; ha te-
hát igaz, hogy a szegény népen könnyíteni aka
runk az által, hogy mindenkinek ültetési enge
délyt adunk: bizony a régi szükséglethez kell 
mérni és a szegénység fokához, mert csak igy lesz 
áldássá az engedély. Ennélfogva, ha igaz, hogy í 
10 négyszegű ölön legkevesebb 10, közép szá- I 
xnítás szerint 15, legnagyobb mérvben pedig 20 j 
fontnyi dohányt termeszthet a szegény ember: | 
ez okvetlen elég lesz évi szükségére; de nem is j 
sok. Továbbá, kérem, vegye figyelembe a tisz
telt ,ház azt is, hogy midőn az engedélyeket osz
togatjuk, ugy kell felvennünk és néznünk, hogy ne 
legyen alkalma a szegény népnek az államjöve
déket csonkítani: mert mihelyest fölösleges do
hánya van, okvetlen alkalmat nyújtunk arra, hogy 
például az, ki évenkint 40 — 50 font dohányt ! 
termel, jó barátjai s szomszédjainak is adjon. En
nélfogva engem minden ok meggyőz arról, hogy 
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jelen indítványt részletesen és átalánosságban 
pártoljam s ajánljam a tisztelt háznak. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: T. ház! 
Szabadságot veszek magamnak röviden elmon
dani az okot, miért hozatik 20 D öl javaslatba. Én 
a t. képviselő úr által emiitett adatokat épen meg
fordítva hiszem helyeseknek. Ugyanis az engedé
lyezett összegnek ugy kell kimérve lenni, hogy 
azzal egy család, t. i.az, a mely a bejelentést teszi, 
közép termés mellett beérhesse, még pedig nem 
valami felesleges számítás, hanem a rendes számí
tás szerint: ez pedig azon mennyiség, mennyi körül
belül 20 D ölön teremhet. Sokkal nehezebb hely
zetben lenne az illető, ha csak három vagy négy 
hónapig érné be az általa termesztett dohánynyal, 
a többi hónapokban pedig a dohány árulásból 
kénytelenittetnék dohányt venni. Nézetem szerint 
20 D öl oly terület, mely a szükségletnek szűken 
és kellő tarkarékosság mellett megfelel. Ha 10 D 
öl engedélyeztetnék, ez igen megszaporítaná a 
felügyeleti költségeket; azon kivül pedig 10 Q 
ölön alig terem valami, s tehát a czél, mely szán
dékoltatik, alig volna elérhető. Tavaly próbaké
pen 74 D ölre adatott némelyeknek engedély : ezen 
területen körülbelül annyi terem, a mennyi egy 
számosabb tagból álló családnak elégséges. De 
azonkívül azt se méltóztassék feledni, hogy ezen 
igen megszorított mennyiség arra vezethetné az 
illetőket, hogy később dugárusság által szerezzék 
be a szükségelt mennyiséget, mi valóban az állani 
megkárosításával járna. 20 D ölön terem annyi, a 
mennyi szükséges egy pipázó ember szükségleté
nek fedezésére; ha pedig számosabb a családja, 
ugy szaporittathatik a területnek nagysága; ha 
azonban az engedélyezett terület kisebb volna, az 
annyi ellenőrzési költséggel járna, mely nehezen 
volna elviselhető. 

Tisza K á l m á n : T. ház ! Ezen indítvány 
alkalmából óhajtom röviden elmondani, hogy egy-
átalában ezen dohány-törvények egyes szakaszait 
minő szempontból bírálom meg. 

Hogy a dohánymonopoliumnak ellensége 
vagyok, hogy azt. a mennyire lehet, mentül elébb 
eltöröltetni kivánom, azt nincs miért ismételjem. 
Ha azonban a dohányjövedék és monopólium fen-
áll, akkor nem akarom és nem akarhatom, hogy 
a terhek gyülöletességei, kellemetlenségei meg
legyenek s a kincstárnak haszna még se legyen; 
s épen azért olyan indítványt, mely midőn a mo
nopólium terheit, gyülöletességeit meghagyja, a 
kincstár jövedelmeit veszélyezteti, pártolni nem 
fogok. Ezen indítványok sorába esik az, mely 
most tétetett, s melyet ezen indoknál fogva nem 
pártolhatok. 

Egyébiránt azt hiszem, igen nagy csalódás
ban él a t. indítványozó úr. bár azt mondja magáról, 
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hogy ö a nép közt nőtt fel (Közbeszólások: Nem, i 
az indítványozó, a pártoló!).... tehát a pártoló úr, I 
ha, ő a nép javára tette az indítván}^, igen 
nagy csalódásban él, ha azt hiszi, hogy ez által 1 
a népnek valami kellemes vagy használható dol
got tett. Mert, kérem, a ki tudja, hogy a dohány 
mennyit terem, és nem akarja fölvenni a maximu
mot, hanem tekinteni akar olyan évekre, mikor j 
alig terem valami, az nem fogja mondhatni, hogy 
5 vagy 10 öl dohány egy pipás ember szükségle- j 
tériek megfelel; másfelől midőn az 5 vagy 10 ölre 
is meghagyja az 1 frt felügyelési dijat — már pedig 
ezt nem lehetne megtagadni, mert ezzel a 10 öllel 
csak «nnyi bajvan, minta 20-szal — akkor végtelen 
drágává teszi a dohányt, és hitem szerint annyira 
illusoriussá az engedélyt, hogy azt valósággal 
senki használhatni nem fogja. 

Ennélfogva én sokkal inkább a szerkezet 
mellett szavazok. (Közkelgeslés.) 

Elnök: Kérem azon képviselőket, kik a clo-
hányjövedék iránti törvényjavaslat 6-dik szaka-
rzát a szerkezet szerint elfogadják, méltóztassanak 
felállani. (Megtörténik.) A képviselőház a 6-dik 
szakaszt elfogadja. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 7-dik 
szakaszt.) 

Kuba János : T. ház! Ezen szakaszra 
nézve azon alázatos észrevételem van , hogy 
nincs öszhangzásba hozva az 5. és 6 szakaszszal 
azon kitételre nézve , mely a saját és a kö
zös háztartásban élő férfi családtagok számára 
termesztett dohányból a felügyeleti dij kisza
bására nézve határoz. (Zaj.) Ugyanis az idén 
kiadott dohánytermelési engedélyekre nézve a 
miniszteri rendeletnél fogva, szintén ily forma 
tartalmú szakasz vonatott a rendeletbe; és még
is ennek elleneié, bár nem az illető pénzügyi 
közegek által, nem tudom, tévedésből vagy 
ferde felfogásnál fogva, az 1 frtra szabott ille
ték nem csak az illető termelőtől, hanem még a 
családtagoktól is egyenkint 1 írtjával szedetett 
be. E nézetemmel egyenlő volt a pénzügymi
niszter úr nézete is, mivel — s 
kell neki szavaznom — 
szedett illetékeket az 

ezért köszönetet 
e ferde felfogásból be-
illetőknek visszaadatta. 

Nehogy tehát ezentúl is ily dolgoknál ferde fel
fogások forduljanak elő, c tekintetben módo-
sitványomat a t. ház asztalára leteszem, s felhí
vom a t. házat, hogy azt méltóztassék elfogadni. 
Módositványom következő. (Olvassa:) „A hete
dik szakasz első sorában ,,a saját" szavak után 
tétessék: „és vele közös háztartásban elő férfi 
családtagjai." (Maradjon 1) 

Csengery Imre jegyZő (felolvassa Kuba Já
nos módos'dvilnyát.) 

Lónyay Menyhért pénzügyér: A hetedik 

szakasz szerkezete maga sem mond egyebet, mert 
azt fejezi ki, hogy az engedélyi díj akár 10, akár 
70 négyszög ölre terjed, mindig csak engedélyre 
szól ; az értelem tehát ugyanaz. Ha egyébiránt kí
vánni méltóztatnak, hogy még világosabban te
tessék ki, nem ellemem. (Nem szükséges!) 

Elnök: Méltóztassanak azok, kik a 7-ik sza
kasz eredeti szerkezetét elfogadják, felállni. (Meg
történik.) Nem lévén egészen tisztában, kérem azo
kat, kik azt el nem fogadják, szíveskedjenek fel
állni. (Megtörténik.) A többség a szerkezetet elfo
gadja. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 8. szakaszt.) 
OpiCZ S á n d o r : T. ház.'J A dohányjövedék

ről szóló törvényjavaslat 8-ik szakaszában azon 
egyének, a kik engedély mellett a kincstár szá
mára vagy külkereskedés számára termelnek, nin
csenek arra feljogosítva, hogy saját számukra is 
termelés végeit földet akként, mint azok. kik nem 
termelnek a kincstár számára vagy külkereske-
désre, válthassanak ; de gondoskodva van rólok 
akképen, hogy midőn dohányukat a kincstár szá
mára termelők a kincstári raktárakba, a külkeres-
kedésre termelők pedig a kereskedőkhöz, kik a 
külföldre kereskednek, beszállítják: azoknakfejen-
kint 12 font dohány saját termésükből visszaada-
tik. Különösen megemlittetnek itt a termelők, meg-
emlittetnek a termelőknek a 1 G-ik évet meghala
dott férfi családtagjai, és megemlittetnek a feles 
kertészek. En ugy hiszem, első tekintetre látni, 
hogy itt azért, mert a esempcszkedést először a 
termelők közt, másodszor pedig különösen a feles 
kertészek közt lehetetlen elkerülni, akarva nem 
akarva a törvényhozás megengedte azt, hogy leg
alább saját használatukra tarthassanak meg bizo
nyos mennyiséget. De itt méltánytalansá,got látok : 
mert ha ezen törvényjavaslat 8-ik szakasza meg
engedi, hogy a termelők azért, mert saját föld
jükön termelnek, saját földjöknek gyümölcsét él
vezhessék, ha megengedi a feles kertészeknek, hogy 
azon dohányból, melyet fáradságuk és munkájok 
által termesztenek, a kincstárnak fizetendő bizo
nyos összegért részesüljenek : nem látom át, hogy 
midőn e kedvezményt a gazdag tulajdonosok 
gyermekei is élvezhetik, miért ne élvezhessék a 
szegény feles kertészek figyermekei is? annál 
kevésbbó, mert. ha az mondatik, hogy az illető 

i termelők gyermekei élhetnek vele, ez azért van 
I nekik megengedve, mivel azon gyemiekek a do

hánytermelésnél foglalkodnak; a mit kereken ta
gadni kell: mert abban a gazdák gyermekei vajmi 
ritkán és vajmi keveset fáradnak, hanem fáradnak 
a kertészek, és tízszerte többet fáradnak a kerté
szek gyermekei, mert magokról a kertészekről el 
lehet mondani, hogy legfölebb tized részét végzik 
a munkának s a dohánytermelésnél egyedül a fe-
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les kertészek*"nejei, gyermekei, a kisebbek is, de 
különösen a nagyobb gyermekek fáradoznak. 
Azért bátor volnék ajánlani, hogy a dohány-jöve
dékről szóló törvényjavaslat 8. szakasza tizenötö
dik sorában ezen szavak után : „egyes feles ker
tészek ezen szavak tétessenek: „és ezek tizenhat 
éves férfi gyermekei részére.u 

Lónyay Menyhért pénzügy ér: Részemről 
ezen kívánságot méltányosnak tartom, és részem
ről elfogadom azan módositványt, hogy ha a ker
tészeknek 16 évet meghaladó férfi családtagjaik 
volnának, azokra is kiterjesztessék ezen kedvez
mény. (Maradjon a szerkezet! balról. Elfogadjuk! 
jobbról.) 

Elnök: Mindenekelőtt az eredeti szövegre 

kell szavazni. Mél őztassanak azon képviselők, kik 
az eredeti szerkezetet elfogadják, felállni. (Megtör
ténik.) Az eredeti szerkezet nem fogadtatik el. 
Méltóztassanak már most felállni azok,a kik a 8. sza
kaszt Opiez Sándor képviselő úr módositványával 
akarják elfogadni. (Megtörténik.) Elfogadtatott, 
(Folytassuk holnap! Ma!) Egyes félkiáltásokból 
nem tudom kivenni a t. ház akaratát, vajon foly
tassuk-e ma az ülést vagy holnap ? (Folytassuk ma!) 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 9. szakaszt. 
Elnök: Elfogadja aknáz? (Elfogadjuk!) Te

hát el van fogadva. (Holnap! Holnap !) Kérem a t. 
képviselőket, méltóztassanak holnap 10 órára 
megjelenni. 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 

CCXLVII. ORSZÁGOS ULES 
1868. junius 24-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 : Missice János megbízó levele és kérvények bemutattatnak. A kormány felel Csanády Sándor interpellatiójára 
a vsllásbeli jogegyenlőség ügyében. Simonyi Ernő sajtóügybeli miniszteri rendelet iránt interpellálja a kormányt. Granzenstein Gusz
táv végleg, Széli Kálmáa feltétesen igazoltatik. A költségvetés június havára megállapíttatik. A báz hivatalnokai s szolgái állandósí
tására vonatkozó javaslat bemutattalak. Az eddigi adószedés meghosszabbitása iránti türvényj avaslatról a központi bizottság beadja 
jelentését. A sójövedéki törvényjavaslat, továbbá a Nagy-Britanniával s Bajorországgal kötött szerződések végleg megszavaztatnak. A 
őohányjövedéki törvényjavaslat részletes tárgyalása tovább foly s bevégződik. A szeszadóról szóló törvényjavaslat átalánosan és rész
letesen végig tárgyaltatik. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös József 
6., Lónyay Menyhért, Mikó Imre gr,, Wenckheim 
Béla b.; később Gorote István. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 5/4 órakor. 

Elnök : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Csengery Imre jegyző úr vezeti; 
a szólani kívánók neveit Mihályi Péter és Horváth 
Lajos jegyző urak jegyzik föl. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Csengery Imre jegyző (olvassa a június 

28-án tartott ülés jegyzökönyvét.) 
Elnök : Nincs semmi észrevétel ? (Nincs!) 

Tehát a jegyzőkönyv hitelesittetik. 
Missics János sz. k. Temesvár városa részé

ről megválasztott képviselő beadja eredeti meg-

bh.ó levelét. (Éljenzés a bal oldalon.) Az állandó iga
zoló bizottságnak adatik át. 

Boka Józzef debreczeni lakos és zenész az 
ott helybeli vasúti állomás közegei által okozott 
400 frtra menő kárának megtérittetését eszközöl
tetni kéri, 

Szentes város közönsége a pest-csongrádi 
csatorna létesítését eszközöltetni kéri. 

Özvegy Grönczy Sámuelné beregszászi lakos 
a nemzeti színház nyugdíjintézetéből dijaztatását 
kéri eszközöltetni. 

Közép-Szonok megye közönsége a hadsereg 
nemzeti lábra állítását és a honvédelmi rendszernek 
még ez ülésszak alatt megállapítását törvényhozás 
utján eszközöltetni kéri. 

Mindezen kérvények véleményes jelentéstétel 
végett kiadatnak a kérvényi bizottságnak. 




