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

Tárgyai : 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. 
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T r e f o r t Ágoston : Tisztelt ház! A hosszu-
foki Körös-szabályzó társulat kérvényét, mely sze
rint a Köröst, mint hajózható folyót az országos 
költségen szabályozandó folyók közé soruztatni 
kéri, van szerencsém a ház asztalára letenni és a 
ház figyelmébe ajánlani. 

ElnÖk: A bemutatott kérvény a kérvényi bi
zottságnak adatik ki. 

Eötvös József b. vallásügyi miniszter : 
Bihar megye berettyó-ujfalusi kerülete t. képvi
selője nyilatkozatra hívta fel a kormányt az iránt: 
„szándékozik-e ezen ülésszak alatt az 1848-diki 
XX-ik t. czikkely értelmében, egy a vallási jog
egyenlőség szent elvének életet adó törvényjavas
latot az országgyűlés elé terjeszteni ?fc 

Nem osztozhatom azon nézetekben, melyek
kel t. képviselőtársam ezen felszólalását indo
kolta. 

Én részemről, habár az 1848-iki XX-ik t. 
czikk, rendeletének azon részében, melynél a teljes 
jogegyenlőség csak a törvény által léptethetik 
életbe , a teljes jogegyenlőség még létesitve nincs, 
a vallások közt létező viszonyokat nem tekinthe
tem olyanoknak, melyek a méltányosság és köz
érzület valóságos botránykoztatására szolgálná
nak. En nem hiszem, hogy ezen állapot az egy 
haza polgárai közt a meghasonlás és gyűlölség 
magvait hintené el. 

Megengedem, lehetnek, só't tán vannak is né
melyek, kik abban, mert a vallás tekintetében, 
mint más tekintetekben is, az 1 848-ki törvények 
minden ezéljai még tökéletesen nem • létesíttethet
tek, izgatás anyagát keresik. Meglehet, vannak 
egyesek, kik ezen állapotjainkat is arra használ
ják fel, hogy e haza polgárai közt a gyűlölség mag
vait hintsék el; de én meg vagyok győződve, hogy e 
hon polgárainak keble, bár mely vallásfelekezethez 
tartozzanak is. nem azon talaj, melyen a gyülölség-
nek magvai ki fognának kelni.(2 'etszés) Hogy e nem
zet, mely még akkor is, mikor külső befolyások 
következtében vallási kérdésekért fegyverben ál
lott, soha nem feledkezett meg arról, hogy külön
böző egyházakban csak az egy hazára kéri Isten ál
dását ; hogy ezen nemzet, mely oly korszakban, mi
dőn Európának majdnem minden népei a vallás kö
vetkeztében ketté váltak, soha egységének érze
tét nem vesztette el, hogy ezen nemzet azért, mert 
az 1848-iki XX-ik t. czikkben kimondott jog
egyenlőség mindeddig tökéletesen létesitve nincs, 
egymást gyűlölni, egymástól elválni fogna: nem 
hihetem. (Tetszés.) 

De ha az indokolásra nézve t. képviselőtár
sunkkal egyet nem érthetek, tökéletesen egyetér
tek vele arra nézve, hogy vallási kérdéseinknek 
törvényhozásilag való teljes befejezésénél alig 
ismerek fontosabb feladatot. (Helyeslés.) Felada-
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tünk ez azért, mert először az 1848-iki XX. tör
vény ezt világosan rendeli; feladatunk azért, mert 
a vallások tökéletes egyenjogúságának életbe lép
tetése szükséges következménye azon elveknek, 
melyeken egész alkotmányunk 1848 óta alapszik ; 
szükséges következése helyzetünknek, mert oly 
országban, melynek alkotmánya az egyenjogúság 
elvére alapittatott, még a legegyszerűbb logikával 
sem fér össze, hogy azon viszonyok, melyek min
den egyes polgárt legközelebbről érdekelnek, ne 
az egyenlőség elve szerint intéztessenek el; (He
lyeslés) és melyek oly országban, hol az alkotmá
nyos államnak minden biztosítékai megvannak, 
hol sajtószabadság létezik, egyes vallásoknak ural
kodása nem ezen vallásoknak szolgál javára, ha
nem azokat csak örökkévaló és pedig ellenállhat-
lan megtámadásoknak teszi ki. (Elénk helyeslés.) 

Meggyőződésem szerint tehát érdekében fek
szik az országnak, hogy 1848-iki törvény elvei 
minél előbb létesíttessenek minden következéseik
ben ; érdekében fekszik a haza minden egyes pol
gárának, hogy az, mi köztünk súrlódásokra ad
hatna alkalmat, mentül előbb eltávolittassék ; és 
érdekében fekszik minden egyes vallásfelekezetnek: 
és e tekintetben biztossá tehetem a t. házat, a 
katholikusok épen nem képeznek kivételt, (Fölki
áltások : Igaz! Ugy van!) mert ők azt, mit a t. 
képviselő úr a katholikus vallás uralkodásának 
méltóztatott nevezni, inkább oly állapotnak tekin
tik, melyben a katholikus vallás az őt megillető 
szabadságot nem élvezheti. (Fölkiállások : Nagyon 
igaz!) 

Hogy azonban, bár ez a kormánynak szint
úgy, valamint kétségkívül a t. háznak nézete, az 
184b-iki törvény által kimondott jogegyenlőség 
még eddig létesitve nincs : ennek két uka van. 

Az első : rendkívüli helyzetünk, melynél forrva 
a törvényhozás, midőn a legszükségesebb és elha-
laszthatatlanabb teendőkkel el van halmozva, néha 
azon szomorú kénytelenségbejut, hogy oly tárgya
kat is, melyeknek hasznosságáról, sőt valóságos 
szükségéről meg vagyunk győződve, megoldani 
nem áll hatalmában, mert az idő hiányzik. És a 
t. képviselő úr, ha azon tárgyakat méltóztatnék 
tekintetbe venni, melyekkel eddig törvényhozásunk 
foglalkozott, azon ügyeket, melyek most tanács
kozásaink tárgyát képezik, és azokat, melyek
nek mint előlegeseknek tárgyalása határozat által 
a törvényhozásnak kötelességévé tétetett: maga a 
t. képviselő úr talán nem egészen a cultusminiszte-
riumot fogná felelőssé tenni, hogy a vallási kér
dések eddig nem oldattak meg. 

De a másik ok, miért ezen kérdések megol
dása még eddig nem is kisértethetett meg, csak
ugyan a minisztérium nézeteiben és azon állás-

18 
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pontban fekszik, melyet az minden vallási kérdé
sekben elfoglalni szándékozik. 

Meggyőződésem szerint a természetes állás, 
melyet az államnak és a törvényhozásnak a külön
böző vallásfelekezetek irányában el kell foglalnia, 
nem a közöny: a mi azon morális elveket hirdeti, 
melyek az államnak alapjait képezik, miben a 
polgárok milliói megnyugvásukat keresik és ta
lálják, a törvényhozás előtt soha közönyös nem 
lehet. (Helyeslés.) Tehát nem a különböző vallások 
irányában alkalmazott közöny a törvényhozásnak 
és kormánynak feladata; nem ez azon szempont, 
melyből a vallási kérdéseket tárgyalnunk kell; 
hanem az egyenlő tisztelet minde.i vallás irányá
ban, belátása annak, hogy az átalános vallásos
ság a legszorosabb összeköttetésben áll az állam 
jóllétével is. hogy az állam soha nem áll biztosab
ban, mint midőn a polgárok vallásos érzületére I 
támaszkodhatik. (Tetszés.) 

A feladat tehát, mely az 1848 ki törvény 
végrehajtásánál a kormány előtt áll. e szerint nem 
lehet az, hogy ezen törvényt bármi módon végre 
hajtsa. Mert kétségtelen, hogy a vallásegyenlőség 
és viszonyosság elvei oly módon is végre
hajthatók, mely által vagy egyes vallások, vagy 
pedig mindé:: vallások a magok érzületében sértve 
éreznék magokat. De nem ez, felfogásom szerint, 
a, kormány feladata. A kormány az 1848-iki tör
vények rendeletét nem ugy fogja fel, hogy az ál
tal csak az egyenlőség létesítése czéioztatott, 
bármennyire sértve érezze magát ez által az egyes 
confessio. 

A kormány feladatát abban találja, hogy az 
1848-iki törvények szándékát teljesítse. E szándék 
pedig az volt, hogy teljes megnyugvás szereztes
sék e hon minden felekezetű polgárainak. 

Erre pedig nem elég, hogy csak bizonyos 
szabályok mondassanak ki a törvényben és hogy 
csak minden felekezetre egyaránt alkalmaztassa
nak, hanem felfogásom szerint kötelessége a kor
mánynak arra törekedni, hogy az egyenlőség elve 
ne csak átalánosan, hanem oly módon létesíttessék, 
hogy ha az által minden felekezet magát tökéletesen j 
kielégítve nem érzi is, legalább sértve ne érezze ma- ! 
gá t egyik vallásfelekezet se. Erre nézve pedig szűk-
séges, hogy az egyes kérdésekben az egyes vallás- I 
felekezeteknek nézetei a kormány előtt tökélete- | 
sen ismerve legyenek. 

Méltóztassék az egyes kérdéseket tekintetbe 
venni, melyekre nézve az egyenlőség még nem 
létezik. 

Ilyen például az áttérés kérdése. Erre nézve 
ugy lehet határozni, hogy az áttérés minden for
maság nélkül megengedtessék mindenkinek, s ha 
ezen törvény minden felekezetre szól, az egyenlő
ség helyre van állítva; ezt azonban lehet helyre 

hozni ugy is, ha kimondatnék, hogy ugyan azon 
megszorítások, melyek most a katholikusoktól kö
veteltetnek, ha más vallásra mennek át, követel
tessenek a más vallásuaktól, ha katholikus hitre 
térnek át. 

A vegyes házasságból született gyermekekre 
nézve, (Halljuk! Halljuk!) mi a legfontosabb kér
dések egyikét képezi, van három mód: as egyik 
az, mely Poroszországban létezik, hogy a gyer
mekek vallásának meghatározása a szülékre bi-
zatik s a törvényes intézkedés csak akkor í oglal 
helyet , ha a szülék a gyermekek nevelé
sére nézve nem egyeznek meg ; lehet továbbá 
elhatározni, hogy a gyermekek mind apjok vallá
sát kövessék; lehet ismét elhatározni — a mi ná
lunk Erdélyben divatozik — hogy a gyermekek 
nemök szerint, a lányok auyjok, a fiuk apjok val
lását kövessék. 

Ha a törvény ezen intézkedéseknek bármelyi
két, de átalánosan elfogadja, az 1848-iki törvény 
létesitve van; de tagadom, hogy a kormánynak 
jogában állana, s nem hiszem, hogy a törvény
hozásnak feladata volna, ezen kérdésekben hatá
rozni a nélkül, hogy tekintetbe venné az egyes 
vallásfelekezetek nézetét, kívánalmait, érzületét: 
mert vallási kérdéseknél puszta többség a kér
dést eldöntheti, de nem oldja meg; a kérdéseknek 
pedig megoldása kívánatos. 

Ha tehát azon egyes viszonyokra nézve, 
melyeknél az 1848-iki XX. t. ez. eddig teljesítve 
nincs, törvényjavaslatot nem terjesztette m még a 
ház elé : annak oka — s itt ismét hivatkozom t. 
képviselőtársunkra — némi részben abban ke
reshető, mert egyes egyházaknak nézetei, melye
ket tekintetbe venni kötelességem, csak igen rövid 
idő óta jutottak tudomásómra. 

Egyébiránt remélem, hogy ezen kérdések 
némelyikére, főkép azokra nézve, melyeknél a 
teljes viszonyosság s egyenlőség hiánya legtöbb 
nehézségre ad alkalmat, még a törvényhozás 
jelen szaka alatt törvényjavaslatot fogok a ház elé 
terjeszteni. 

Egyre azonban figyelmessé teszem t. képvi
selőtársunkat : arra, hogy ha mind azon egyes 
esetekre nézve, melyeknél a viszonyoság hiánya 
panaszokra alkalmat ád, törvényjavaslatokat ho
zunk is a házba, ez által az 1848-ki törvények szán
déka még; tökéletesen teljesítve nem lesz. A val
lásoknak valóságos egyenlőségét, a valóságos vi
szonyosságot, átalában azon viszonyt, melyben 
a vallásnak alkotmányos államban az államhoz 
állnia kell. csak ugy lehet létesíteni, ha egy, min
den felekezetre egyaránt szóló átalános törvény 
hozatik: (felkiáltások bal felöl: Ezt akarjuk!) oly 
törvény, melyben a különböző vallásfelekezetek
nek egymás közti viszonya és viszonyai az állam-
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hoz az egyenlőség elve szerint tökéletesen egy
formán határoztatnak el. 

í gy fogta fel a kormány feladatát a vallási 
kérdésekre nézve. 

Azonban ily törvény hozatalánál első feltétel, 
hogy a viszony, melyet a különböző vallások az 
állam irányában elfoglalnak, tökéletesen ugyan 

az legyen. 
Már, ha hazánk állapotát tekintjük, valame-

nyien tudjuk, hogy inig a protestáns egyházak 
teljes autonómiája törvény által biztosítva van, 
míg ugyan azon autonómia a görög- keleti egy
háznak épen a t. ház bölcsesége által kevés héttel 
ez előtt biztosíttatott: a katholikus egyház — épen, 
mert elébb privilegiált állást foglalt el az országban — 
ily törvényes biztosítást még nem bir. (FölkiáÜás: 
Ki. akadályozza ?) Tekintve a mozgalmakat, melyek 
a katholikus egyház körében történnek; tekintve 
azt, hogy az autonómia utáni törekvéseknél maga 
a felsőbb egyházi rend lépett fel mint kezdemé
nyező : teljes jogom van hinni, hogy a katholikus 
egyház körében, a világiaknak az egyház vagyo
nára és az iskolára az őket megillető befolyás 
megadatván, a törvényhozásnak lehetővé fog té
tetni, hogy a katholikus egyház autonómiáját épen 
ugy törvény által biztosítsa, mint azt tette más 
egyházak irányában. 

Egyébiránt mielőtt ez történnék, egy átalá-
nos vallástörvény, minőt az egyenlőség és viszo
nyosság tökéletes biztosítása kíván, a ház elé nem 
terjeszthető ; és így én ily törvénynek a ház elé 

terjesztését a törvényhozásnak ezen szaka alatt 
nem is ígérhetem. 

Egyről azonban tisztelt képviselőtársunkat és 
az egész házat biztosithatom: hogy azon perczben, 
melyben ily törvénynek a ház elé terjesztése 
lehetségessé válik, a kormány egy óráig nem fog 
késni annak előterjesztésével: mert először az 1848. 
XX. törvény teljesítését kötelességének ismeri; mert 
másodszor meg van győződve, hogy oly ország
ban, melynek polgárai különböző vallásokhoz tar
toznak, az egyetértés csak a különböző felekezetek 
függetlensége és viszonyessága mellett tartatha-
tik fen; (Helyeslés) végre, mert valamint ujabb 
időben minden egyház átlátta, hogy a vallási ér
zelemnek és a vallásosságnak fentartása semmi ál
tal nem biztosíttatik ugy, ̂  mint a szabad egyház 
által a szabad államban, (Atalános helyeslés) ugy a 
vallásosság, melylyei az egyesek saját egyházaik
hoz ragaszkodnak, csak akkor nyújt valóságos 
támaszt az államnak, ha a haza polgárai saját egy
házaik körében épen oly szabadoknak érzik ma
gokat, mint az államban, és e két szabadságban 
nem az egymással való ellentétet, hanem a közös 
szabadság biztosítását látják. (Helyeslés.) 

Csanády Sándor: T. képviselőházi Az igen 

t. vallás- és közoktatási miniszter urat a phrasisok 
terén ezúttal követni nem akarom; (Derültség o, 
jobb oldalon) kinyilatkoztatom azonban, miszerint 
a miniszter úr által felhozott okok és érvek engem 
sem arról nem győztek meg, hogy a hozzáintézett 
interpellatió helytelen lett volna, sem arról, hogy a 
miniszter úr halasztási, halogatási hibába nem 
esett volna az által, (Derültség a jobbon) hogy az 
1848-ki, már meghozott törvényeknek életet sze
rezni elmulasztotta. 

Az igen t. miniszter úr hivatkozott rám, hi
vatkozott körülbelül azért, hogy én is mentsem ki 
őt a mulasztás alól. (Ellenmondás a jobb oldalon. 
Fölkiáltások: Nincs rá szüksége! Zaj.) Híjába zug-

j nak, uraim! mert ha holnap reggelig állok is itt, 
I el fogom mondani azt, mit akarok; azért türelemre 
I kérem önöket, mert zugásukkal nem riasztanak 

vissza. (Zaj-) Mondom tehát, hogy a t. miniszter 
úr hivatkozott rám, hivatkozott bizonyosan azon 
oknál fogva, hogy én is igazoljam az ő mulasztá
sát, halasztását azon okból, mert talán több supe-
rintenoentia a vallás ügyében nézeteit még ez ideig 
nem nyilvánította. 

Azonban szabad legyen erre nézve kinyilat
koztatnom, miszerint körülbelül egy pár hónappal 
ezelőtt már a vallási ügyeket illetőleg a hazában 
levő mind az öt protestáns superintendentia con-
ventet tartván, ott a vallás ügyét illetőleg alapel
veit kimondta, megállapította. Tehát ez a késede
lem oka eg3?átalán nem lehet. 

Igen sok szép szavakat, ígéreteket mondott 
j el a t. vallás- és közoktatási miniszter úr. Elmon

dotta, hogyan kellene lenni; de meggyőződésem 
szerint nem mondotta el, mit fog hát tenni a je
lenlegi körülmények közt. Sőt, mert kinyilatkoz
tatta, hogy a jelen ülésszak alatt a vallás ügyét 
illető törvényjavaslatot előterjeszteni nem fogja: 
miután e nyilatkozattal én megelégedve nem va
gyok, fentartom magamnak a jogot e tárgyban 
további eljárásomra. (Helyeslés a szélső bed oldalon.) 

S i m o n y i E r n ő : T. képviselőház! Sajnálom, 
hogy nem látom helyén az igazságügyminiszter 
urat, mert egy kérdést kívánok hozzá intézni, 
mely egy igen fontos tárgyra, t. i. a sajtószabad
ságra vonatkozik. 

A t. ház emlékezni fog arra, hogy a múlt év
ben egy országos határozat által az igazság
ügyminiszter úr megbízatott, dolgozzon ki egy 
ideiglenes rendszabályt, mely a sajtóügyekre néz
ve az esküdtszékek felállítása iránt rendelkezik, és 
hogy addig', mig az országgyűlés máskép hatá
rozni nem fog, ezen miniszteri rendelet törvény 
erejével bírjon. Aa igazságügyminisztei- úr eljárt 
ezen megbízatásában, és a múlt évi május hó 17-én 
kiadott miniszteri rendelet és az utána következett 

18* 
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pótrendeletek által teljesítette az országgyűlés ál
tal rá bízott kötelességet. 

Ha vajon ezen, a sajtó iránti miniszteri ren
delet, mely törvény erejével bir, jó vagy rosz-e ? 
annak sem taglalásába, sem vitatásába a jelen al
kalommal bocsátkozni nem akarok; csak azt az 
egyet reményiem, hogy a t. ház, hogy az ország
gyűlés, okulva az előttünk levő nem igen sikerült 
példán, nem fog többé egyes minisztert, bárki le
gyen is az, megbizni törvények alkotásával, ha 
csak ideiglen is. 

A kérdés, melyet jelenleg a miniszter úrhoz 
intézni akarok, agy perre vonatkozik, mely nem 
csak a t. ház előtt, hanem az egész ország előtt 
ismeretes. 

Tudja ugyanis a t. ház. hogy több hónap 
előtt a „Magyar Ujság"-ban megjelent egy czikk, 
vagy egy levél miatt, annak szerkesztője képvise
lőtársunk Böszörményi László perbe idéztetett ; 
perbe idéztetett pedig az igazaágügyminiszter úr 
utasítása folytán a királyi ügyek igazgatója, mint 
közvádló által. Perbe idéztetett tehát a kormány, 
a hatalom nevében. (Ellenmondás a jobb oldalon. 
Felkiáltások: A törvény verében!) Tehát a törvény 
nevében : elfogadom ezen kifejezést, ha kívánják. 
Perbe idéztetett, mondom, azon miniszter iír uta
sítása folytán, ki ezen törvényt maga alkotta, a 
közvádló által; és ha valaha állott, bizonyára a 
jelen esetben kell állani azon tételnek: „serva le
gem quam tuíistí." 

T. képviselőház ! Méltóztatnak tudni, micsoda 
stádiumokon ment keresztül ezen per; tudja a kép
viselőház, hogy a vádlott meg nem jelenvén, az 
esküdtszéki eljárás ellene mégis folyamatba téte
tett, és kimondatott ellene az elmarasztaló ítélet. 
Erre nézve én jelen alkalommal szót tenni nem 
akarok; (Zaj a jobb oldalon) ez a kérdés nem párt
kérdés, hanem ez mindnyájunkat egyenlően érde
kel. A vádlott elmarasztaltatván, az ezen minisz
teri rendeletben kijelölt törvényes remediumokhoz 
folyamodott, és ezen miniszteri rendelet 82. sza
kasza értelmében uj esküdtszéki tárgyalást kívánt. 
Az idéztem miniszteri rendelet, 82. szakasza követ
kezőleg szól: „Ha a vádlott akár a végrehajtás 
előtt, akár a végrehajtás után legfölebb 2 hónap 
alatt előáll, és bizonyítván, hogy nem makacsság
ból, hanem valamely alaposnak tekintendő okból 
mulasztotta el a megjelenést, uj esküdtszéki eljá
rás melletti kihallgatást kér, az tőle meg nem ta
gad tathatik." 

Az első pillanatra ugy látszik, hogy ezen 
törvény értelme oly világos, a mint a magyar 
nyelv azt kifejezni képes; és mégis ennek ellenére 
az ország legfőbb törvényszéke, a hétszemélyes 
tábla a következő ítéletet hozta e tárgyban: „Az 
1867-ik évi május 17-én kelt miniszteri rendelet 

82. szakaszában (melyet az imént felolvastam) 
megengedett két havi igazolási záridő nem a vég
rehajtástól, hanem az elmarasztalási ítélet közlésé
től levén számítandó, s tb. : folyamodó kérelmétől 
elmozdittatik." 

Már, t ház! vagy én nem tudok magyarul , 
a mi különben az én helyzetemben nem lenne 
nagy csoda, vagy pedig az ország legfőbb tör
vényszéke, a hétszemélyes tábla, a törvényuek vi
lágos szavai és értelme ellenében ítélt, mert ezen 
szakaszban az itélét közlésének még neve sem 
fordul elő, hanem „a végrehajtás előtt vagy a vég
rehajtás után" van a legvilágosabban kimondva. 
Nem akarok most annak taglalásába bocsátkozni, 
hogy mi véleményben vagyok akár én, s mi véle
ménynyel lehet akárki más oly törvényszéki eljá
rásokról, melyek a törvényekkel egyenesen ellen
keznek ;'nem akarom kifejezni véleményemet ezen 
eljárásra nézve, mert félek, hogy nem lennék ké
pes parlamentalis szavakba foglalni azokat, mi ket 
elmondani kötelességemnek tartanám: azért csak 
tisztelettel szólítom fel a távollevő igazságügy mi
niszter urat: adja világos magyarázatát a háznak, 
mi legyen az ő általa az országgyűlés megbi zásá-
ból 186 7. május 17-én a sajtóvétségek felett íté
lendő esküdtszékek felállítása iránt kiadott minisz
teri rendelet 82. szakaszának valódi értelme V 

Csengery Imre jegyző (olvassa az int erpel-
latiót.) 

E l n ö k : Közöltetni fog az igazságügyminisz
terrel. 

Az állandó igazoló bizottság részéről Zichy 
Antal előadó tir egy pár igazolási esetet fog elő
adni. 

Zichy Antal előadó (oh ássa az állandó 
igazoló bizottság véleményét Gránzenstein Gusztáv 
képviselő megválasztatása, tárgyában, mely szerint 
azt végleg igazoltatni, a költségek megtérítésére pedig 
a vesztes félt ajánlja köteleztetni.) 

Babes Vincze : T. ház! Én részemről nem 
tudnék tüzetesen e tárgyhoz szólni, mert átalános-
ságban adatott csak elő. Átalánosságban annyiban, 
a mennyiben sem az nem mondatott részletesen, 
hogy a panaszban foglalt körülbelül 800 szavazó 
panaszosok meghallgattattak, sem az, hogy lega
lább kihallgattattak azon néhány 50 — 60 szava
zatra bocsátott és ott jelen voltak, a kik utólag 
csatlakoztak a panaszosokhoz és illetőleg kíván
ták a vizsgálatot. 

He főleg, mert név szerint egyetlen egy sem 
idéztetett elő azok közül, a kik állítólag visszahúzták 
panaszukat, és mások, a kik magok czáfolták meg 
magok panaszait: ennélfogva részletesen nem tud
nék hozzá szólni ezen jelentéshez; hanemazt még sem 
hallgathatom el, hogy csodálatosnak tetszik nekem, 
hogy arra nézve, miszerint a választási elnö k csak-
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ugyan többször ismételve felszólította volna a sza
vazókat, illetőleg a jelenvoltakat, hogy van-e még 
köztök szavazni kivánó V és csak azután, miután 
senki sem jelentkezett, zárta be a választási tényt 
és jelentette ki Granzensteiu Gusztávot képviselő
nek: hogy erre nézve épen az ellenfél tanúi, illető
leg a pártjabeliek hallgattattak ki. Ez nekem fur
csának tetszik: mert azt tartom, hogy azoknak 
bizonyító erejök nem lehet több, mintáz ellenpárt-
belieké. 

Szintúgy feltüat előttem az, hogy a vizsgá
latot eszközlö képviselő úr még tovább ment a 
panaszos pontoknál, és azt eonstatálta , és nem 
tudom mikép, kiderítette, hogy 14 szavazó jogta
lanul , hamisan szavazott az ellenpárti jelölt ré
szére. Hogyan lehetett ezt kideríteni akkor, a mi
kor az volt meghagyása a t. házrészéről, hogy 
azon panaszlókat, kik ott voltak, illetőleg az 
utón voltak és szavazni akartak, de önkényileg 
visszautasittattak, hallgassa ki és derítse ki V Épen 
erről a legcsekélyebb kiderítés hozatott elő. 

Én részemről nem tudnék hozzájárulni a bi
zottság véleményéhez; mindamellett megvallom, 
hogy elleninditványt a megsemmisítésre nem ten
nék, mert minden esetre eredménytelen volna. 

Zichy Antal előadó*. Igen rövid leszek. 
Ha az igazoló bizottság nem akart volna tul-

szigoru lenni, már az első alkalommal igazolta 
volna a választást; de azon véletlen körülmény, 
hogy az igazolandó a kormány tagja — őszintén 
megvallom - tán kelleténél szigoruabbá is tette 
a bizottságot, hogy részrehaj lati anul és tárgyila
gosan napfényre hozza a dolgot-

Ellentétben állott a választási elnöknek s a 
jegyzőkönyvnek állítása a választási bizottság két 
más tagjának állításával. Már akkor lehetett volna 
mondani, hogy a választási elnöknek s a hibátla
nul kiállított jegyzőkönyvnek nagyobb hitelt ad, 
mint ; két, más tagnak; de minthogy némi kétség 
forgott fen, azért vizsgálatot indítványozott. 

A vizsgálattal megbízott Grlatz Antal képvi
selőtársunk ritka tárgyilagossággal járt el, és sem
mi véleményt nem adott, a bizottsághoz egysze
rűen mellékelte az adatokat. Az illető tanukat és 
panaszlókat maga elé idéztette, ezek azonban szán
dékosan távol tartották magokat és legtöbben nem 
jelentek meg. Utoljára helyenkint és név szerint 
idéztettek meg; a név szerinti idézésre igen sokan 
megjelentek, és ekkor kitűnt, hogy ők a folyamo
dás tartalmáról semmit sem tudtak, hogy a leg
nagyobb rész azt sem tudta, mit ír alá, hanem azt 
hitte, hogy ezen aláírás szavazás, melynek követ
keztében az ellenjelölt országgyűlési képviselőnek 
választatik. 

E szerint minden kétség el levén oszlatva, a 
bizottság igazolást véleményezett. 

Glatz A n t a l ; Nem szólaltam volna fel e 
tárgyban, de kötelességem felszólalni, miután Ba
bes úr oly vádat intéz ellenem, melyet inkább ő 
reá lehet alkalmazni, de reám nem. O legjobban 
fogja tudni, hogy a választás hogy ment végbe, 
mert ő jelen volt ott. (Zaj.) Elismerem, hogy még 
többen jelenhettek volna meg ; de ha a választők 
még kényszerítve sem akarnak bejönni a választási 
helyre, annak nem lehet az elnök az oka. Én megje
lenvén Oraviczán, megkértem az alispánt, hogy a 
községeket rendelje be Oraviczára. Én ott voltam, 
de nem jelent meg senki; másnap berendeltetvén 
a román-oravíczai lakosok, a helységekbe men
tem tehát, s ott magam elé idéztetvén a panaszló
kat, néhány román-oravíczai lakos megjelent, val
lomásaik itt vannak. 

Erre véleményt adhattam volna, mert meg 
valék arról győződve, hogy semmi visszaélés neca 
történt, sőt tán épen a Babes képviselő ár pártoltja 
ellen lehet panaszra ok; de én semmi véleményt 
nem adtam. 

Melléklem 2 — 300 panaszlónak nyilatkozatát, 
kik azt mondják, hogy — nem tudom, nem akarom 
megmondani, kicsoda, itt jól ismert egyéniség, és 
Babes úr jól tudja, kicsoda — azzal ámította őket, 
hogy írják alá . (Helyeslés) mert itten nem panasz 
adatik be az országgyűléshez, hanem ezzel a má
sik szavazás tartatik ; és ez által elámittattak az alá-
irók. 

Hivatkozom a panaszlók közül azon két-három 
száz választóra, kik a panaszt aláirtak, hogy senki 
közülök meg nem jelent a vizsgálat alkalmával. 
Ezenfelül faluról falura jártam és berendeltem az 
embereket; de azok nem akartak bejőni, mert 
azt mondották, hogy nem tudják, mit írtak alá, 
és nem is akarnak tudni semmit. (Helyeslés a 
jobb oldalon..) Többet, nem tehettem. (Helyeslés.) 

Babes VinCZe: T. ház! Szabad legyen egy 
pár szót szólanom, miután személyem van meg
támadva. (Közbeszólások: Nem kell! Kincs személyes 
kérdés!) Csupán arra nézve, t. ház, hogy nevemre 
ismételt hivatkozás történt, kérek egy pár szót, ha 
megengedné a t. ház. (Közbeszólások : Nincs szemé
lyes kérdés /) 

Elnök (csengef): Én kötelességemnek tartom 
a ház szabályaira felügyelni, (Helyeslés) s köteles
ségemnek tartom mindannyiszor, valahányszor né
zetem szerint valamely képviselőt a szólásjog meg 
nem illet, saját részemről felszólalni; de miután a 
t. ház több ízben is megadta a jogot, ha valaki 
személyes ügyben kivánt felszólalni, (Igaz!) e jo
got a képviselő úrtól sem lehet megtagadni. 
(Halljuk!) 

Babes VinCZe: Azt tetszett mondani Glata 
t. képviselőtársunknak, hogy azokról, mik ott tör
téntek, illetőleg- azon csábításokról, nekem tudnom 
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kell, és pedig a legjobban, (Ugy van f) senkinek 
Jobban nálamnál. Már. kérem alásan. ha ez nem 
személyes dolog, akkor alig tudok képzelni szemé
lves dolgot. 

Megvallom, nem tudom, honnan meríti t. kép
viselőtársam ezen állítását, (Közbeszólás jobbról: A 
vizsgálatból!) mert hiszen én csak azt tudom — mi
után a választás napján ott voltam — hogy hozzám 
jött két-három száz ember . . . (Közbeszólás jobbról: 
Hiszen épen ez afö dologi) Én, kérem, messze vol
tam a választási he ly tő l . . . (Átalános derültség.) 
Hiszen, kérem, akármi fölött lehet nevetni, hogy ha 
tetszik. Hanem, kérem, éjjel történt a választás; 
én Oravicza-Banyán voltam, a választás pedig Ro
mán-Oraviczán történt, és ez körülbelül fél órányi 
távolságra van onnét. Ha tehát azt mondom, hogy 
ott voltam, még nem voltam a választás helyén, 
csak a választó városban. Én csak azt mondhatom, 
hogy reggel korán hozzám jött 2 — 300 egyén, s 
azt mondották : „Nekünk mint választóknak jogunk 
van választani; de az elnök bennünket elfogadni 
nem akarr, viszszautasitott: mit tevők legyünk tehát 
most ? a Ezt kérdezték, és onnan eltávoztak. Azok
nak én semmi egyebet nem mondtam, mint hogy 
szabadságukban van óvást tenni. (Közbeszólás jobb
ról: Ez már nem a személyes kérdéshez tartozik!) 

E l n ö k i Kérem a t. képviselő urat, hogy 
egyenesen a személyes kérdéshez szólani szíves
kedjék. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Babes VinCZe : Hiszen ez arra való! Én 
ezennel elutasítom azon gyanút, mint ha akármiké
pen vagy az óváshoz, vagy másféleképen a pa
naszlók véleményéhez hozzájárultam volna. Csak 
ezt akartam megjegyezni személyemre nézve. (He
lyeslés a szélső bal oldalon.) 

P a p p Zs igmond : Mintán az tűnt ki a vizs
gáló bíró, valamint az előadó úr előadásából, hogy 
azon emberek, kik a folyamodást aláírták, nem 
tudnak tartalmáról semmit: azon kérdés merül föl, 
kifogja viselni a költségeket'? Mert, t. ház, ha csak 
igy áíalában ki fogjuk mondani, hogy azok fog
ják viselni a költségeket, a kik, mint a vizsgáló 
birő és előadónak előadásából kitűnik, kik a kér
vények tartalmáról mítsem tudtak, akkor nem tu
dom, ki fogja azokat viselni: az aerarium, a ház 
pénztára, vagy pedig más valaki ? (Zaj.) Méltóztas
sanak tehát még egyszer felszólítani a kiküldött 
képviselő ura t , mi véleményben van az iránt, 
hogy ki viselje a költségeket? 

GlatZ A n t a l : Én e tekintetben, t. képvi
selőház ! illetékes véleményt nem adhatok. Á ház 
határozatától függ kimondani, ki fogja a költsége
ket viselni. Én annyit tudok, hogy az eddigi eljá
rás szerint azoknak kellene a költséget viselni, kik 
a folyamodványokat benyújtották. {Helyeslés.) 

Elnök : T. képviselőház! Papp Zsigmond 

képviselő úr felszólalására bátor vagyok megje
gyezni, hogy itt nem lehet egyes képviselőt felszó
lítani, hogy határozott véleményt mondjon akkor, 
midőn az állandó igazoló bizottságnak e tárgyra 
vonatkozó jelentése tárgyaltatik. Méltóztassanak 
tehát a bizottság jelentését tárgyalás alá venni. 
(Helyeslés.) 

Bor lea Zsigmond : Én nem magára a vizs
gálatra akarok szólani, miután ez ügy eldöntését 
már ugy is előre tudom; csupán a költségekre 
nézve akarok szólani. Méltóztatik mondani az elő
adó , hogy a költségvető bizottságnak adassék ki, 
s igy a ház nem fog ez ügyben határozni, (Ellen
mondás, zaj), hanem kiadatván a költségvetési bí
zottságnak csak ennek véleménye után fog hozni 
érdemleges határozatot. Engedelmet kérek, ép ez 
mondatott a pécskai választás vizsgálati költségeire 
is, s mindamellett a nélkül, hogy az ügy többé a 
házban előhozatott volna, mint biztosan tudom, a 
költség már a pécskai panasztevőkön megvétetett. 
Ebből tehát kitűnik, hogy mihelyt az ügy a költ
ségvetési bizottságnak adatik át, az egyenesen a 
költségeknek a megye bizottmánya általi beszedését 
rendeli. (Zaj.) Tehát e szerint a költségek viselé
sére nézve is most kell határozni. 

A jelen esetben a vizsgáló biztos s előadó ál
lításai szerint a folyamodók oda nyilatkoztak, hogy 
ők nem tudnak semmit a folyamodásról s illetőleg 
annak tartalmáról: azért szerintem igazságtalan len-
ae, hogy a költségek e szerint rajtok vétessenek meg. 

S miután többször hallottam e házban mint 
fő argumentumra hivatkozni praecedens esetre,prae-
cedens eset pedig van, hogy 1866-dik évben egy 
hason esetnél a költségeket nem a felek, hanem a 
ház pénztárából fedeztetett: én is praeeedensre hi
vatkozva azt indítványozom, hogy . . . (Nagy zaj s 
ellenmondások.) Engedelmet kérek , én ugy hiszem, 
nekem e házban, mint bárkinek, jogom van indít
ványokat tenni, s azon jogom is, hogy a háztól 
követeljem, hogy engem kihallgasson. Ezen jo
gomra hivatkozva kérem félbe nem szakasztani be
szédemben. A háznak úgyis joga van indítványo
mat tetszése szerint elfogadni vagy elvetni. Indít
ványozom tehát, hogy jelen esetben is a költségek 
a ház pénztárából fedeztessenek. (Ellenmondások.) 

Zichy A n t a l e lőadó : A költségekre nézve 
a ház eljárása mindig az volt, hogy kimondatott 
átalában, hogy a költségeket a vesztes fél fizeti; 
ennélfogva az igazoló bizottság e tekintetben más 
véleményt nem adhatott. Azon körülmény, mely 
itt előfordul, hogy az aláirók legnagyobb része 
semmit sem tud az aláírásról, vagy aláirta és nem 
tudta a kérvény tartalmát, ugy hiszem, ezen körül
mény ezen elven semmi változtatást nem tehet: 
mert vannak olyanok, a kik az aláírás mellett meg
maradnak, vannak ismét olyanok, kik nem egészen 
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helyeslik a választást és azért a folyamodványt 
aláirtak, mert a választással elégedetlenek voltak. 
I t t tehát nincs más mód, mint az. hogy a kérvé-
nvezők a költségek megtérítésére kényszeríttesse
nek ; és semmiben sem b-het kiváltságot adui azok
nak, a kik nem írták alá, már azért sem. mert 
eléggé meg nem róható visszaélést követtek el, s 
a képviselőházat is nyugtalanították. (Helyes
lés.) A kik nem irták alá, azoknak, ugy hiszem, 
mindig lesz regressusuk azok ellen, a kik a kér
vényt megindították. (Helyeslés) 

Elnök : Az első kérdés az : elfogadja-e a t. 
képviselőház az igazoló bizottság jelentését arra 
nézve, hogy Granzenstein Gusztáv végleg igazol
tessék? (Elfogadjuk!) A másik kérdés : elfogad
ja-e a jelentés másik ágát, hogy a költségek a vesz
tes fél által terítendők meg? (Elfogadjuk!) ~E szerint 
Grranzenstein Gusztáv végleg igazoltatik, s a 
költségeket a vesztes fél téríti meg; az erre vonat
kozó jegyzék a költségvető bizottságnak fog ki
adatni. 

Z ichy A n t a l e lőadó (olvassa az igazoló bi
zottságnak Szeli Kálmán vasmegyei szentgothárdi ke
rületi képviselő 'megválasztásáról szóló jelentését, mely 
Széli Kálmánt a szabályszerű harmincz nap fentar-
tása •mellett igazoltatni véleményezi.) 

Elnök: Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Ennélfogva Széli Kálmán feltételesen a szabály
szerű 30 nap fentartása mellett igazoltatik, s ha a 
t. ház beleegyezik, a 8-ik osztályba fog beosztatni, 
melyben legkevesebben vannak. 

Következik a költségvetési bizottság jelentése, 
Beniczkcy Gyula e iöadó (olvassa a költség

vetési bizottság jelentéséi a ház jum/ns/iavi költségei
ről, azután javaslatát a ház hivatalnoki s szolgai állo
másainak állandósítása iránt.) 

E l n ö k : Ez utóbbi rész. mint uj javaslat k1 

fog nyomatni1); a jelentés, eíso része pedig elfo-
gadtntik. (Helyeslés.) 

Bujanovics Sándor e lőadó (olvassa a köz
ponti bizottság jelentését az 1868. július elsejétől szep
tember 30-áig viselendő közterhekről bemutatott tör
vényjavaslat tárgy óiban"*). 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : Bátor va
gyok azon kérést intézni a t. házhoz, hogy méltóz
tassanak e fontos és sürgős tárgyat mielőbb napi
rendre kitűzni. Tán holnap lehetne tárgyalni. 

Elnök: Ha a t. ház belenyugszik, a jelentés 
már kinyomva és kiosztva levén, napirendül hol
napra tűzetik ki. (Helyeslés) 

Áttérve a napirendre, a sójövedéki törvényja
vaslat fog a végleges szavazás elolt felolvastatni. 

l) Lásd az irományok 258-dik számát. 
a) Lásd az Irományok 25 9-dik számát. 

Csengery Imre jegyző (olvassa asójömdék-
rol szóló törvényjavaslatot) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a isójövedékről 
szóló törvényjavaslatot ? (Elfogadjuk ! Felkiáltások 
a szílsö bal oldalon; Nem fogadjuk el!) Ennek kö
vetkeztében kérem a szavazást. Kérem azon t. kép
viselőket, kik a sójövedék iránti törvényjavaslatot 

1 átalánosságban és részleteiben, ugy a mint felolvas
tatott, végleg elfogadják, méltóztassanak felállani. 
(Megtörténik.) A többség a sójövedék iránti törvény
javaslatot elfogadja. 

Következik az angol hajózási szerződés vég
leges megszavazása. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa az angol ha
józási szerződést.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház az angol hajózási 
szerződést a végleges szavazásnál? (Elfogadjuk!) 
Ennélfogva a kérdéses hajózási szerződés elfogad-
tatik. 

Következik a szerződés Ausztria és Bajoror
szág közt Jungholz községnek a bajor vám- és 
adórendszerbe felvétele iránt. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa a Jungholz 
községre vonatkozó szerződést.) 

Elnök: Elfogadja a t. ház a Jungholz köz
ségre vonatkozó szerződést ? (Elfogadjuk!) 

E szerint a sójövedék iránti törvényjavaslat, 
úgyszintén az angol hajózási szerződés, valamint 
a Jungholz községre vonatkozó szerződés a kép
viselőház által átalánosságban és részleteiben elfo
gadtatván, ezeknek a mélt. főrendekkel holnap 
történendő közlésével Mihályi Péter jegyző úr bi-

j zatik meg. Hogy pedig ez ideje korán eszközöltet-
1 hessék, a jegyzőkönyv ide vonatkozó része még 

ma hiteiesittetni fog: miére is a t. ház engedelmé
vel az ülést 10 perezre felfüggesztem. 

(Húsz pereznyi szünet múlva:) 
Csengery Imre jegyző íolvassa az ülésnek a 

I sójövedéki törvényjavaslat s a két szerződés végleges 
j elfogadására, vonatkozó j 'gyzökÖnyvi pontját.) 

E l n ö k ; A jegyzőkönyv ezen pontja hitelesit-
i tetik. 
i 

Napirenden vau a dohánjjövedék iránti tör-
í vénT javaslat részletes tárgyalásának folytatása. 
( Következik a 10-dik szakasz. 

Csengery Imre jegyző (okossá a dohányjö-
í vedéki törvényjavaslat. 10-dik szakaszát.") 

E l n ö k : Nincs észrevétele a t. háznak? (Ma
rad !) Tehát a 10-dik szakasz elfogadtatik. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a ll-dik 
szakaszt) 

Kerkapoly Károly előadó: A n-dík 
szakaszt illetőleg a központi bizottság azt vélemé-

l) Lásd a 243. számú Iromány lí-dík mellékletét. 
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nyezi, hogy az 5-dik sornak végén e szó után „azt" 
beigtatandó „január végéig." (Elfogadjuk!) 

Elnök: A t. ház a 11-dik szakaszt a köz
ponti bizottság módosításával fogadja el. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 12-dik 
szakaszt.) 

Kerkapoly Károly előadó: Az egyedüli 
változtatást, melyet a központi bizottság e szaka
szon tétetni véleményez, az, hogy a logikai rend 
érdekében a két bekezdés cseréltessék fel. 

BÓnis S á m u e l : T. ház! Óhajtanám, hogy 
ezen szakasz második kikezdése hagyassák ki. Ez 
arról szól, hogy a községi elöljárók ügyeljenek 
fel arra, hogy valaki több dohányt ne termeszszen, 
mint a mennyi neki engedélyeztetett. Ezen fel
ügyelés minden esetre a pénzügyi közegek köte
lessége, s én ezt a községek biráira nem bíznám 
s ezzel a községi elöljárók teendőit nem szaporíta
nám. Azt hiszem, a községi elöljárók minden esetre 
kötelesek erre, ha a pénzügyi közegek őket a köz
reműködésre felszólítják. Ezt kötelességöknek tar
tom, mert a monopólium már most statusadó és 

jövedelem lesz. és igy az," a ki a statusjövedelmet 
kurtítja, a status ellen cselekszik. Hanem a végre
hajtásnak e részét nem bizuám a községi elöljá
rókra, mert ez által a községi elöljárók teendői 
nagyon szaporodnának, és ugy is a pénzügyi kö
zegek arra valók, hogy ők ügyeljenek fel arra. Én 
tehát a szakasz ezen részét kihagyandónak tartom. 
(Helyeslés.) 

PacZOlay József : T. ház ! Épen a szabad
ság érdekében elfogadnám e szakaszt ugy, a mint 
szerkesztve van : mert a tapasztalás mindig azt bi
zonyította, hogy a pénzügyi közegek sokkal szi-
goruabban járnak el és köreiken sokszor túlter
jeszkednek ; az autonómia pedig, melyet a közsé
gekbe is be akarunk hozni, azt, kívánja, hogy a 
községekben más hatóság fel ne ügyeljen, mint a 
községi elöljáróság. Tehát én e szakaszt ugy kí
vánnám változtatni, hogy azon pénzbeli mennyi
séget, melyet a dohánytermelők felügyelés fejében 
a pénzügyi közegeknek fizetnek, ne a pénzügyi 
közegek húzzák, hanem a községi elöljárók. E 
szakaszt továbbá ugy kívánnám még változtatni, 
hogy a pénzügyi közegek soha semminemű néven 
nevezendő vizsgálatot ne tehessenek a községekben 
a nélkül, hogy a községi elöljáróságot oda meg ne 
hívják, azaz: hogy a pénzügyi közegek egyoldalu-
lag semmi büntetést ne szabjanak, sem a büntetés 
alapjául szolgáló jelentéseket, sem pedig kutatáso
kat ne tehessenek a községi elöljáróság tudta 
nélkül. 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : Azt hi
szem, t. ház, ha a 12. pontnak vége, mint inditvá-
nyoztatott, kihagyatnék is, ez által a kezelésnek 
lehetősége nincs kizárva. Azonban bátor vagyok 

két körülményt különösen megemlíteni s a t. ház 
figyelmébe ajánlani, melyek ezen pont második 
részének meghagyását indokolják. Az egyik az, 
hogy minden pénzügyi igazgatásnak mindenek
előtt arra kell törekedni, hogy a kezelési költsé
gek lehetőleg megkíméltessenek, tehát, hogy a 
pénzügyi igazgatás olcsó legyen. Már pedig, mi
után az illető községi elöljárókra semmi egyéb 
más nem ruháztatik, mint, hogy ha az illetők na
gyobb területen termelnének, mint engedélyök 
van, erre őket előre figyelmeztessék: ugy hiszem, 
ez által meg lesz kiméivé nevezetes költség, a 
mennyibena pénzügyi közegek részéről a felügyelés 
és ellenőrzés egyszerűbb és részleges, tehát olcsóbb 
lehet. De van még egy más körülmény is, melyet 
a t. ház előtt bátor vagyok különösen kiemelni: 
t. i. az, hogy midőn a pénzügyi közegek vizsgá
latot tartván, tapasztalják, hogy valahol visszaélés 
és törvény elleni cselekvény követtetett el, a bün
tetést kötelesek azonnal kimérni, a mint hogy ez 
másként nem is lehet. Itt most ezen javaslat által 
csak kíméletesebb eljárás hozatik indítványba, az 
t. i . ,hogy a községi elöljárók, mielőtt még a pénz
ügyi közegek megjelennének, tekintsék meg a 
dohány földeket, és ha valaki, talán tudatlanságból, 
nagyobb területen termelne, mint a mennyire enge
délye van, a büntetés kikerülése végett figyelmez
tessék őt erre. Ez bizonyára sokkal kiméletesebb 
eljárás. Egyébiránt azt tartom, hogy ez által a 
községi elöljárók teendője sincs szaporítva, mert 
azok ugy is a felügyelettel és a rend fentartásával 
foglalkoznak, tehát ezen ellenőrködést is igen 
könnyen gyakorolhatják. 

Én tehát bátorkodom ennek elfogadását aján
lani , miután ez által az eljárás kiméletesebb és-
egyuttal olcsóbbá válik. (Elfogadjuk!) 

Tisza K á l m á n : T. ház! Pénzügyin'niszter 
úr minden esetre két olyan szempontra hivatko
zott, a melynek nagy horderejét el nem ismerni 
nem lehet. Az egyik a kezelés kevésbbé költséges
sé tételé, a másik egy bizonyos kiméleteség az el
járásban. 

Én elismerem, hogy ez mindkettő igen nagy
fontosságú ; azonban az elsőt illetőleg bátor va
gyok megjegyezni, hogy én nem gondolom, a 
mennyire ismerem a dolgokat, hogy ez a költsé
gekben olyan nagy különbséget tenne, mert kü
lönben is a pénzügyi őröknek és pénzügyi köze
geknek kötelességük szerint, s más oknál fogva is, 
időről időre bizonyos vidékeken körutakat kell ten-
niök, ott meg kell fordulniok s utána kell nézniök; 
és ugy hiszem és ugy tudom, hogy minden na
gyobb költségeskedés nélkül meg is tehetnék azt, 
hogy e tekintetben is figyeljenek. 

A mi a kiméletességet illeti, az egyes egyedül 
a pénzügyminisztérium s illetőleg az országgyűlés 
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rendelkezésétől függ, hogy annak elég tétessék: 
mert egyszeri megintés megtörténhetik a pénzügyi 
közegek által is a büntetés előtt, s ez által a kimé-
letességnek elég volna téve. 

De én részemről oly nagy súlyt fektetek más te
kintetekből arra, hogy a községi elöljárók ezzel ne 
terheltessenek, hogy mégha némi hátrány mutatkoz
nék is ezen tekintetekben, még azon esetben is a 
mellett volnék, hogy a községi elöljáróktól ez eljárás 
vétessék el. Tudjuk mindannyian, hogy a községi 
elöljáróknak, kik különben is legnagyobb részbenbi
zonyos áldozatokkal s illő fizetés nélkül szolgálnak, 
először igen nagy terheltetésök, s másodszor igen 
csekély tekintélyök van. Már én sokkal nagyobb 
fontosságot helyezek arra, hogy ezen tekintélyök 
a jó rend érdekében oly hivatásnak reájok ruhá-
zása által, mely minden esetre kellemetlenséget 
szül köztök és a község lakosai között, sokkal na
gyobbat, mint bármely más eljárás, le ne vo-
nassék. 

Ez az egyik szempont. 
De maga a kincstár érdeke is azt tanácsolja, 

hogy igy történjék: mert meg vagyok győződve, 
hogy vagy nem fog ily feltételek alatt — és leg
több esetben ez fog történni — elöljáróság akadni, 
mert nem fogja magát senki kitenni akarni annak, 
hogy őt mindenki kém gyanánt tekintse, s mint 
ilyentől féljen tőle, {Helyeslés balfelöl) vagy ha fog 
akadni elöljáróság — legyen az már helyes vagy 
nem, azt nem vitatom, de a dolog természetében 
rejlik, a mely sokkal erősebb minden theoretikus 
okoskodásnál — az elöljáróság sem mint kite
gye magát a falubeliek gyülölségének, nem fogja 
teljesiteni azon kötelességet, s igy a kincstár káro
sodni fog. {Helyeslés balról.) 

En tehát azt tartom, hogy a kiméletesség 
szempotjából segíteni lehet a dolgon: ha a t. pénz
ügyminiszter úr ugy fogja a rendelést tenni, hogy 
csak ha valaki július előtt megintetvén, ki nem tépné 
a dohányt, akkor alkalmaztassák rá a büntetés, 
a mi ha járna is költségszaporodással, ez igen 
csekély lehet; és hogy a községi elöljárók tekin
télyének megőrzése és a kincstár érdekei azt egy-
iránt követelik, hogy ez eljárás ne bízassák a köz
ség elöljáróira. Én tehát a kihagyást pártolom. 
{Helyeslés bal felöl.) 

E l n ö k : Nem levén senki felírva, kérem 
azon képviselőket, kik a 12. szakaszt a központi 
bizottság által javasolt módosítással, hogy t. i. az 
első kikezdés lenne a 2 dik és a 2-dik az első, 
egészben elfogadják, méltóztassanak felállani. 
{Megtörténik.) Most kérem azokat, kik el nem fo
gadják, szíveskedjenek felállni. {Megtörténik.) A 
többség a szerkezetet megtartja. 

Csengery Imre jegyző {olvassa a 13. sza
kaszt.) 

KÉPV. H. NAPLÓ 1 8 6 % . Vili . 

Kerkapoly Károly előadó: A központi 
bizottságnak nincs észrevétele. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? {Elfogad
juk!) Következik tehát a 14-dik szakasz. 

Csengery Imre jegyző {olvassa alá. szakaszt.) 
Kerkapoly Károly előadd: A központi 

bizottságnak nincs ugyan észrevétele ; azonban azt 
hiszem, hogy a ,,pénzügy minisztérium" szónak 
„pénzügyminiszterrel" kicserélése csak tévedésből 
maradhatott el, miután különben mindig kicserél
tetvén, azt hiszem, következetesen itt is azt kellene 
tenni. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 14-dik szakaszt 
a tett módosítással? {Elfogadjuk!) Tehát elfo-
gadtatik. 

Csengery Imre jegyző {olvassa a 15-dik 
szakaszt.) 

Kerkapoly Károly előadó: A központi 
bizottság véleménye szerint e szakasz a követke
zőkkel lenne megtoldandó: „a tulajdonosnak a 
kijelölt határideig bejelentett szándékához képest", 
hogy t. i. a két mód közöl ő válaszszon. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 15-dik szakaszt 
a központi bizottság módosításával? {Elfogadjuk!) 
Következik ennélfogva a 16-dik szakasz. 

Csengery Imre jegyző {olvassa a 16-dik 
szakaszt.) 

Kerkapoly Károly előadó: itt is ugyan 
azon észrevétele van a központi bizottságnak: 
hogy „minisztérium" helyett: „miniszter" teendő. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? {Elfogad
juk!) Tehát a 16-dik szakasz elfogadtatik. 

Csengery I m r e j e g y z ő {olvassa a törvény
javaslat 17dik szakaszát.) 

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

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 17-dik sza
kaszt? {Elfogadjuk!) A 17-dik szakasz tehát el 
van fogadva. 

Csengery I m r e j e g y z ő {olvassa a törvény
javaslat 18-dik szakaszát, mely szintén szó nélkül el
fogadtatik.) 

Elnök: E szerint a dohányjövedék iránti 
törvényjavaslat átalánosságban és részleteiben el 
van fogadva. A végleges szavazást talán a hol
napi napra tűzheti ki a t. ház ? (Helyeslés.) 

Ghyczy IgnáCZ : T. ház! A mennyire em
lékszem, a házszabályok azt tartják, hogy a tár
gyalás és végleges megszavazás közt egy napnak 
kell lenni. En tehát ugy hinném, hogy ezen tör
vényjavaslat végleges megszavazását is holnap
utánira kellene hagyni. {Fölkiáltások: Holnap!) 

Elnök: A t. háznak e tekintetben volt már 
1, eljárása, mikor épen azt követelte, hogy sürgősség 

tekintetéből csak 24 óra értessék az egy nap alatt. 
{Ugy van!) A mai és holnapi ülés közt épen 24 
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órai időköz van, e tekintetben tehát a végleges 
szavazás a holnapi ülésbea megtörténhetik. (He
lyeslés.) 

Nem tudom, a napirenden lévő törvényjavas
latok közül melyiket akarja a t. ház most fel
venni ? (Fölkiáltások: A szeszadóra, vonatkozót!) 
Tehát a szeszadóról szóló törvényjavaslat fel fog 
olvastatni. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a pénzügy
minisztérium által a szeszadó tárgyában előterjesz
tett tőrvényjavaslatot iJ. 

Tisza K á l m á n : Én már azon alkalommal, 
midőn az átalános vitatkozás a törvényjavaslatok 
felett befejeztetett, nyilvánítottam, hogy én nem 
annyira egyes apróbb javításokkal foltozgatni 
szándékozom, mint inkább föladatomul azt te
kintem, hogy a jövőre nézve helyesebb eljárás 
követtessék, miután különben is azt tartom, hogy 
ezen törvényjavaslatokon, ugy amint jelenleg álla
nak, valami gyökeres változást már ez évre esz
közölni körülbelül lehetetlen. 

E nézetből kiindulva kivánok a tárgyalás 
alatt levő törvényjavaslathoz szólani. Nem fo
gom hosszasan indokolni, hogy a szeszipar minő 
fontossággal bir hazánkban, mert hiszen azt min
denki tudja, hogy némely gazdasági terményeink 
egyesegyedül a szeszfőzés által értékesíthetők 
oly években, midőn a kereskedelmi conjuncturák 
azok árát nagyon is lenyomják vagy magát az 
eladást majdnem lehetetlenné teszik. Tudja min
denki, hogy hazánknak sok vidéke van. hol maga a 
czélszerü gazdálkodás, az állattenyésztés egyes
egyedül csak ugy vezethető', hogy ha a szeszfő
zés által segíthet a g-azda magán és pótolhatja a 
takarmányhiányt. 

Ezen tekintetből indulva ki, azt tartom, óhaj
tanunk kell, hogy oly szeszadóztatás , és csak is 
oly szeszadóztatás hozassák be, mely által lehe
tővé tétessék a szeszfőzésnek mentül szélesebb 
körben kifejtése, hogy lehetővé tétessék, hogy a 
szeszfőzést haszonnal űzhessék olyanok is, kik 
azt gazdasági ezélokkal kapcsolják össze. 

Tudom, hogy a kincstárnak a szeszfőzésből 
befolyó jövedelmekre szüksége van; de tudom azt 
is, hogy nem mindig a legmagasabb adó az, az 
ily tárgyaknál, mely legtöbb jövedelmet hajt. 
Meghatározni, melyik magassága az adónak az, 
mely mellett a kincstár is legtöbb jövedelmet ve
het be, és pedig többet, mint egy túlfeszített adó
nál, miután többen képesittetvén az üzlet folyta
tására, a nagyobb üzletből a kisebb adó mellett 
is többet vesz be az állam: erre okvetlen oly rész
letes adatok kívántatnak, a melyeknek birtoká
ban én legalább részemről nem vagyok s nem is 

' ) Láad a 243. sz. Iromány III-dik mellékletét. 

lehetek. Nem lehet tehát czélom — mindamellett 
hogy meg vagyok róla győződve, hogy a jelen
leginél kisebb szeszadót lehetne behozni, ugy hogy 
ez által a kincstár nem vesztene — nem lehet, 
mondom, czélom, mindazáltal azt indítványoz
ni , hogy a szeszadó ennyi vagy annyi szá
zalékkal leszállittassék; hanem óhajtanám, ha oly 
határozatot méltóztatnának hozni, melynek foly
tán legközelebb, midőn a jövő évi költségvetés és 
az adónemek tárgyalásunk alapját képezendik, 
már azon részletes adatok előttünk lehessenek, 
melyek nyomán e nagyfontosságú kérdést meg 
lehet oldani. 

Ha figyelembe veszem azokat, mik e házban 
az utolsó napokban történtek, kellene, hogy azzal 
kecsegtessem magamat, hogy ezen indítványom 
talán el is fog fogadtatni, mert tökéletesen meg
felel annak, a mit a t. képviselőház más irányban 
elfogadni méltóztatott. Épen azért bátor vagyok 
indítványozni, méltóztassék a tisztelt ház hatá-
rozatilag kimondani, hogy tekintve a szeszfőzés
nek hazánkban némely nyers terményeink érté-
kesitése és a czélszerü gazdálkodás szempontjá
ból fontos voltát, a minisztérium oda utasittatik, 
hogy enquetet hiván össze, beható tanulmányo
zás tárgyává tegye azon kérdést, és a jövő évi 
budget beadásakor indokoltan nyilatkozzék az 
iránt , nem lehetne-e a szeszfőzési ipar felvi
rágzását az ezt terhelő adó mérsékelt leszállítása 
által a kincstárnak a szeszadóból vett jövedelme 
csonkítása nélkül eszközölni ? 

K e r k a p o l y K á r o l y e lőadó .• Én azt gon
dolom, ezen határozati javaslat tökéletesen egy 
irányban áll a központi bizottság megállapodása' 
val is, melyet jelentésében tolmácsolni kötelessé
gemmé tett, s tolmácsoltam is a következő szavak
kal : „ A szesz- és ezukoripart tartván a központi 
bizottság a földmivelési ipar két legfontosabb 
ágának, országunk anyagi jólléte egyik fő tényező
jének, azon óhajtását fejezte ki, mondaná ki a t. 
ház jegyzőkönyvileg azt, hogy e két iparág meg
adóztatása tárgyában időről időre enquétek tar
tassanak oly czélból, hogy e két iparágnak min
den lehető könnyítés folyton megadathassák." Te
hát a határozati javaslatnál még tovább megy 
annyiban, a mennyiben nem csak most akar en
quetet tartani oly czélból, hogy a jelenleg meg
adható kedvezmények megadassanak; de elvül 
kivánja fölállítani, hogy miután a tudomány halad, 
s az élet is, vele ezen enquétek is megujittassa-
nak, időről időre megtartassanak, hogy az iparág
nak azon könnyebbitések mindig megadathassanak, 
a melyeket meg lehet adni. Nekem tehát részemről 
semmi észrevételem nincs, miután a központi bi
zottság véleményével megegyezőnek tartom e ha
tározati javaslatot. 
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Lónyay Menyhért pénzügy ér: Készemről 
nekem sincs semmi észrevételem azon indítványra 
nézve, melyet Tisza Kálmán t. képviselőtársam 
tet t ; hanem azt tartom, hogy a központi bizottság 
fogalmazása szabatosabb, s általa tökéletesen el 
lehet nézetem szerint érni azon czélt, melyet t. 
barátom elérni akar, ha azon szó után „időről 
időre" az ő eszméje is beletétetik, t. i., hogy az 
enquéte eredménye a jövő évi költségvetés 
előterjesztése alkalmával a t. ház elé terjesztessék. 
Ez által el van érve a kívánt czél azon fogal-
mellett is, melyet a központi bizottság tett. Ezt, 
mazás nézetem szerint, ezélszerííbbnek tartom, 
mint bizonyos elv kimondását, hogy t. i. mi-
kép létesíthető a dijnak leszállítása az állam jöve
delmének csonkítása nélkül. Bármely enquétenek 
nincs más czélja, mint hogy az iparág emelésére 
mindent megtegyen; s ezek közétartozik az, hogy 
az iparág mentül csekélyebb adóztatásnak legyen 
alávetve. Ez az, miért kívánja a törvényhozás, hogy 
az eddigi mód fentartása mellett, a reménylett 
jövedelem biztosíttassák. Én tehát ezélszerííbbnek 
tartom azon formulázást, a melyet a központi bi
zottság tett, miután az nem csak ezen kérdést, ha
nem átalában az összes kérdést magában foglalja. 
Ennélfogva azt hiszem, hogy tökéletesen el lesz 
érve azon czél, melyet méltóztatik kívánni, ha 
azon szavak után „időről időre" beletétetik a t. 
képviselő úr eszméje, t. i. hogy az enquéte ered
ménye a jövő évben terjesztések elő. 

Tisza Kálmán: En ugyan megvallom, nem lá
tom át, mennyivel volna az szabatosabb: mert ha 
ugy fog szerkesztetni, minta t. miniszter ár mondta, 
akkor ellentétesnek látszó dolog fog a szerkezetbe 
menni, a mennyiben a jövő évi költségvetés előter
jesztéséig időről időre enquéteket tartani nem lehet, 
hanem lehet igen is enquétettartani azon czélra, hogy 
ezen kérdés megoldassék. Azonban nekem nincs 
egyéb czélom, mint az, hogy mondassák itt ki, hogy 
mi a kincstárt károsítani ugyan nem akarjuk, de az 
adót lejebb szállítani — ha e nélkül lehet — akar
juk, és hogy az erre vonatkozó adatokat ajövő évi 
költségvetés előterjesztésekor a ház maga előtt 
akarja látni. Méltóztassék ezt így formulázni, s 
bármely formulázáshoz, melyben e két eszme ben
ne lesz, részemről szívesen hozzájárulok. 

Kerkapo ly K á r o l y e l ő a d ó : Talán kielé
gíthetné a t képviselő urat, ha a központi bizott
ság szerkezete következőleg egészíttetnék k i : „azon 
óhajtását fejezte ki, mondaná ki a képviselőház 
jegyzőkönyvileg azt, hogy e két iparág megadóz
tatása tárgyában már a jövő költségvetés idejéig 
és időről időre enquétek tartassanak." Tehát már 
addig is megtartassék egy enquéte és aztán időről 
időre tartassék több enquéte. 

Tisza K á l m á n : Nem akarok hosszasan szó

lani a tárgyról ; de minthogy a fölolvasott szer
kezetben nem csak az irány nincs kijelölve,^de még 
az sincs kifejezve, hogy a jövő évi költségvetés 
előterjesztésekor az eredmény a ház elé terjesztes
sék : ragaszkodom indítványomhoz. 

K e r k a p o l y Káro ly e l ő a d ó : Az utolsó ész
revétel igaz ; hanem az első nem áll: mert a to
vábbi szavak, melyeket azért olvastam föl, mert 
már előbb megtettem, igy hangzanak : „oly czél-
ból, hogy ezen iparágaknak minden lehető köny-
nyebbitések folyton megadassanak". Tehát a czél, 
az irány ki van jelölve. Azon eszme, hogy a jövő 
költségvetés idejéig az eredmény előterjesztessék, 
az igaz, nincs benne; de azt gondolom, hogy az 
enquéte megtartása azért történik, hogy ered
ménye a törvényhozás elé terjesztessék, és igy 
ez alatta értetik. {Helyeslés a jobb oldalon.) 

Zichy Nándor gr . : T. ház S Egész őszintén 
megvallom, hogy engem sem az egyik, sem a má
sik kifejezés nem elégít ki tökéletesen: mert a 
czél itt nem csak az, hogy az adó leszállittassék, 
hanem átalánosságban az, hogy kitelhetőleg czél-
szerü szeszadórendszer állapittassék meg, milyen
nek a jelenlegit, a mi viszonyainkhoz mérten, sae-
rény nézetem szerint nem tarthatom, s a fő 
czél e mellett még az, hogy az erre vonatkozólag 
szükséges adatokkal bírjon a jövő törvényhozás, 
vagyis hogy a jövő budget megállapításakor már is 
oly adatokkal bírjunk, melyek alapján czélsze-
rü törvényt alkothassunk. Ha ezen eszme itt vagy 
ott lesz kifejezve, tökéletesen meg lesiek nyug
tatva. 

Kerkapoly Károly előadó: Akkor talán 
igy lehetne formulázni : „hogy ezen két iparág 
adóztatása tárgyában már a jövő költségvetés ide
jéig enquéte tartassék, és annak eredménye azon 
időben a törvényhozás elé terjesztessék, és hogy 
időről időre is enquétek tartassanak oly czél-
ból" stb. 

T i s z a L á s z l ó : Bocsánatot kérek, t. ház! de 
én nem tudom, hogy ezen kifejezés: „azon időben" 
mire vonatkozik ? mert nem az enquéte tartása 
idejében kell az eredményeket bemutatni, hanem 
a budget előterjesztése alkalmával. Minden esetre, 
ha egyesite;.i akarjuk e két szöveget, a miből azt 
hiszem, végre elegy-belegy história fog kikerülni, 
akkor kérem tisztán bele tenni azt, hogy a követ
kező budget bemutatásakor mutattassák be az en
quéte eredménye. (Fölkiáltások: Benne van Kerka
poly szerkezetében!) 

Nyáry P á l : Ugy veszem észre, a t. előadó 
úr több javítást tervezett és olvasott fel, mely ja-

| vitások czélja volt, hogy közeledjék Tisza Kálmán 
I indítványához. Én azt ajánlom, vegye át egészen, 
j s akkor tökéletesen közeledett. 

Elnök: Miután magát a központi bizottság 
19* 
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által benyújtott eredeti szerkezetet, úgy látom, a t. 
ház tagjai közül senki sem pártolja, nem tudom, 
akarja-e a t. ház. hogy a házszabályok szerint fel
tétessék ezen szerkezet szavazásra? (Felkiáltások: 
Nem szükséges!) 

Következik tehát azon indítvány, melyet Ti
sza Kálmán képviselő úr adott be, és a mennyiben 
ez el nem fogadtatnék, következik a központi bi
zottság módosított szerkezete. Tehát még egyszer 
fel fog olvastatni a Tisza Kálmán úr által beadott 
indítvány. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa Tisza Kál
mán határozati javaslatát.) 

E l n ö k : Kérem azon t. képviselőket, kik ezen 
határozati javaslatot elfogadják, méltóztassanak fel
állani. (Megtörténik)Most kérem azokat, k ikelnem 
fogadják, méltóztassanak felállani! (Megtörténik.) 

Következik a módositott szerkezet felolvasása. 
Kerkapoly Károly előadó (olvassa a 

módosított szerkezetet) 
E l n ö k : Kérem azon képviselőket, kik elfo

gadják ezen módositott szerkezetet, méltóztassanak 
felállani. (Megtörténik.) A többség elfogadja. 

Ha senki sem kivan az átalános tárgyaláshoz 
többé szólni: következik a részletes tárgyalás. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a szeszadóra 
vonatkozó törvényjavaslat czimét és bevezetését.) 

Zmeská l Mór : T. ház! Bátor vagyok a t. 
ház figyelmébe ajánlani, hogy az egész felföldön 
szeszégetés nélkül nem képesek szántó földeiket 
czélszerüen mivelni. A felföldön tehát a szesz
égetés &] földbirtokosokra nézve oly szükséges, 
hogy nélküle fen sem tarthatják a gazdasá
got. Én tehát azon szeszégetők közt, a kik 
gazdasági szempontból égetik azt, és azok közt, 
a kik üzletből égetik, az adózásra nézve különb
séget kívánok tenni. Ha ez nem történik, a felföld 
a versenyt nem képes kiállani, s el fog pusztulni 
a szántóföld, el fog enyészni az adóképesség. Bá
tor vagyok tehát a t. házat felkérni, hogy azon 
szeszégetők közt, kik gazdasági szempontból, és 
azok közt, kik üzleti czélból égetnek, különbséget 
tenni méltóztassék, annyival inkább, mert az ál
lam jövedelme nem fog csökkenni, hanem csupán 
a szeszégetők közt az igazság aránya fog megálla-
pittatni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A törvényjavaslat felolvasott czime 
és bevezetése ellen nincsen észrevétele a háznak ? 
(Nincs!) Ennélfogva következik az 1. szakasz. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslat 1 — 11-dik szakaszait, melyek se a központi bi
zottság, se a ház részéről ellenvetéssel nem találkoz
ván, egyenkint elfogadtatnak. Olvassa a 12-dik sza
kaszt.) 

Kerkapo ly K á r o l y e lőadó : T. ház! A bi
zottság részéről nem mulaszthatom el kötelességem 
szerint a t. háznak tudomására hozni, hogy az első 
pont 3-ik sorában egy kelet nincs kitéve : „július 
ennyedikén." A központi bizottság előtt a kelet nem 
volt ismeretes, és felkérte a pénzügyminisztérium
nak illető hivatalnokát ennek utólag közlésére , a 
közlés azonban máig elmaradt. A dolog érdemét 
nem érintvén, veszély nélkül elmaradhatott ed
dig; de midőn a végleges fölolvasás és végleges 
megállapodás folytán az elfogadás megtörténik, 
véleményem szerint a hiány kipótlandó. Ezt csak 
meg akartam említeni, hogy lássa a t. ház, miszerint 
nem a központi bizottság mulasztásából történt, 
hogy a kelet helye máig is üresen áll. 

Tisza L á s z l ó : T. ház! Midőn teljes mél-
tánylattal fogadom a törvényjavaslat 12-ik szaka
sza 2. bekezdésének azon tételét, melyben kiváltké
pen 2 frt évi adófizetés mellett a székely földnek egy 
akónál nem nagyobb üsttel a szeszégetés megen
gedtetik házi czélokra, nem tehetem azt, hogy a t. 
házat ne figyelmeztessem szerényen, miszerint 
hazánkban nemc-ak a székely föld, melynek tekin
tetéből ezen eljárás tökéletesen indokolt és okada-
datolt, van azon helyzetben, hogy marhatenyész
tését mesterséges téli takarmánynyal kénytelen is
tápolni, hanem hazánknak más, tökéletesen ha
sonló vidékei is vannak. 

Nem akarom a t, ház figyelmét fárasztani az
zal, hogy hosszasan kiterjeszkedjem, miszerint 
az egyes polgároknak mily fontos érdeke hozza 
magával, hogy hasonló körülmények között ha
sonló intézkedés történjék ; csak egy tárgyra kívá
nom a t. ház figyelmét felhívni: ez a már-már sem
misülésnek indult marhatenyésztésnek országos 
érdeke. Tudjuk ugyanis, hogy legjobb, legszebb 
marháink eddig is a hegyi vidékeken nőttek. Épen 
ezen helyeken tette a marhatenyésztést lehetet
lenné, épen ezen helyen semmisítette meg azt a 
múlt 18 évi kormányzat. 

Óhajtanám tehát, hogy midőn ezen vidékek 
egyikének, igen helyesen, a viszony okát kellőleg fel
ismerve, lehető igazságot szolgáltatunk ezen jótéte
ményben hazánknak mind azon részei is részesittes-
senek. melyek a székely földéhez hasonló viszo
nyokkal birnak. Óhajtom tehát, hogy a 12-dik 
szakasz második bekezdésében ezen kitétel helyett; 
„székely földön" betétessék: „hazánk azon vidé
kein" s tovább a mint az eredeti szövegben követ
kezik. 

KacSkoviCS IgnáCZ : A 9-ik osztálynak 
véleménye ugyan az : hogy t. i. a 12-ik szakasz 
második bekezdésében ezen szavak helyett : „a 
székely föld azon vidékei" ez tétessék : „a székely 
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föld és más hason természetű azonos vidékeken.* 
(Helyeslés.) 

Lónyay Menyhért pénzügyér: A mi azon 
kisebb gazdákat illeti, a kiknek érdekében Tisza 
László képviselő úr felszólalt, t. i. a kik a marha
tartás érdekében kisebb főzdéket tartanak fen: 
ez iránt a törvényben ugy is van gondoskodva, 
miután meg van állapítva, hogy épen azokra nézve 
a 11-ik szakasz értelme szerint a szeszadó fizetése 
végett egyesség kötessék, ennélfogva a kisebb 
főződékre külön intézkedni más módon nem lenne 
szükség; azonban a székely földre ezen rendelke
zés azon czélból hozatott javaslatba, minthogy 
ott egészen rendkívüli és kivételes állapotok van
nak. U g y hiszem, tapasztalásból bizonyult, hogy 
átalában a legkisebb gazdák pálinkaüstjei is 
nagyobbak szoktak lenni egy akónál, kivévén a 
székely földön, a hol, miután az annyira hegyes 
és sziklás vidék, hogy a szükséges takarmányt 
a marhának épen nem állithatja elő, és miután ott 
régi időktől fogva csak egy akónál kisebb üstök
ben főztek, a méltányosság is megkivánja, hogy 
ezen régi gyakorlat meghagyassák nálok s a. főzés 
megkönnyebbittessék. Ezen kedvezmény tehát 
egy bizonyos vidék kivételes állapotából foly. 

Ha ezen kifejezés helyett : „székely föld" az 
egész országra kiterjedő kifejezést méltóztatnak 
tenni, miután e szerint minden hegyek közt fekvő 
vidék ezzel élni kívánna : ez által azon nehéz 
feladat jutna a pénzügyminiszternek, hogy ő ítélje 
meg, hogy az eddigi gyakorlat szerint csak pá
linkafőzés által tartathatik-e fen a marha, még 
pedig egy akón aluli pálinkaüstben történt főzés 
mellett? Ez véghetlen panaszokra adna alkalmat, 
s ily széles értelemben vett intézkedést én alig 
vállalhatnék el. Azonban, a mennyiben tudomásom 
szerint a magyar korona széles területén egyedül 
a székely föld hol i lyen, egy akónál 
kisebb üstökben főzetik a pálinka —• {Ellen
mondás halról) tudniillik lisztes anyagokból, 
mert szilvából és más gyümölcsből másutt is 
főznek, de lisztes anyagokból és marhatartás 
szempontjából csak a székely földön — :(Ügyvan!) 
már most méltóztassanak felvenni, mire vezetne 
az ilyen kis kazánokban való főzésnek ily cse
kély dij melletti megengedése? Ha az államnak 
szüksége nem volna azon jövedelemre, a szesz
főzést átalában meg lehetne engedni; de ha ezen ! 
elv átalánosságban kimondatnék, hogy mindenütt, | 
ott is, ahol eddig kis főzdék nem léteztek, azok- ! 
nak felállítása 2 forint évi dij mellett megenged- [ 
tetik: ezen kis főzdék ujabban előadnának. Ennek 
következése az volna, hogy az állam jövedelmei 
nevezetesen csökkennének, a nélkül, hogy azon 
vidék érdeke azt egyenesen megkívánná; másrészt 

| a nagyobb szeszfőzdék az adó mellett ezekkel 
I versenyezni képesek nem lennének, 

A székelyföldi viszonyok egészen kivételesek. 
Ezeket tekintetbe kell venni; de azokat az egész 
országra kiterjeszteni nem lehet, mert ennek kö
vetkezése az volna, hogy ez által az államjöve
delemben támadt nevezetes hiány folytán a törvény
hozáskésőbb ismét kénytelen volna az egész intéz
kedést visszavenni. 

Ezen indokoknál fogva, azt hiszem, marad
junk a szerkezet mellett. (Helyeslés.) 

Medán Endre : T. ház! Midőn köztudomású 
dolog, hogy a székely földhöz hasonló viszonyok 
az ország egyéb vidékein is léteznek; midőn létez
nek oly vidékek, a hol a marhák tartása csak a 
szeszfőzéstől függ; s midőn mégis ezen kivételes 
kedvezmény csak a székely földre hozatnék be : 
akkor ezen kedvezmény csupán faj kedvezmény
nek tekinthető, (Ellenmondás) a mely pedig igazsá
gosan és méltányosan a képviselőház által nem 
rendeltethetik. Azért kérem a t. képviselőházat, 
méltóztassék ugy intézkedni, hogy azon jótéte
mény az ország mindazon vidékeire kiterjesztes
sék, a hol hasonló körülmények forognak fen. 
Óhajtom azért, hogy ezen szó helyett: „székely 
föld" tétessék „ország". (Maradjon!) 

Zsarnay Imre : Én igen szívesen szeretek 
engedni valamint átalában, ugy ezen adó kérdé
sében is, mert tudom, hogy a szeszfőzés oly 
nagyszerű szerepet játszik a nemzetnek nem csak 
mezőgazdaságában, hanem még iparában is, hogy 
ott haladás nem is lehet, a hol ez hiányzik'; mind
amellett én is abban a nézetben vagyok, hogy 
igen szomorú dolog az ország lakosaira, ha mi 
ügyünk tárgyalásánál mindenkor csak a legna
gyobb jövedelemre tekintünk, s azokra, a kik 
nagyban termesztenek, holott a kis termesztők 
száma milliókra megyén. Igazat adok a pénzügy
miniszternek, midőn azt állítja, hogy, tudomására 
legalább, csak a székely földön használtatnak ily 
kisszerű üstök; hanem különböztessük meg a mos
tani időt a régitől. A múltból tudom, hogy azon 
vidéken, a hol én lakom, több termesztő lakos és 
család boldogság-a az által idéztetett elő. mert kis 
üstökben főzhetett, és mert marháit ebből tart
hatta s az adót ebből mindenkor biztosan fizet
hette. Ez oknál fogva bátor vagyok kérni, 
hogy a kis üstökben való főzés engedtessék meg. 
Nem bánom, sőt örülök, ha a székelyeknél a kis 
üstökben való főzés megengedtetvén, két forintot 
fizetnek egy üsttől, mely egy akónál többet nem 
tesz. Én ugy hiszem, népünk régen, midőn nem 
volt oly szegény, mint most, két forintot fizetett, 
mihelyt az üstöt csak használta; ha tehát mi ez 
által a jövedelmet szaporítani akarjuk, méltóztas
sanak a bórt két, három vagy több forintra is 
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szabni, csak hogy engedtessék meg a kis üstök
ben való főzés, s ne helyeztessenek abba az álla
potba , a melybe jutottak ama szerencsétlen rend
szer által, melynél fogva az megtagadtatott. 

Zmeskál Mór : Árva megye hiven teljesiti 
kötelességét az alkotmány iránt és készséggel fizeti 
adóját; de a mostoha természet elvont tőle minden 
anyagi jóllétet, és ugy hiszem, hogy e körülmény 
is felébresztheti a t. ház atyai gondoskodását, 
hogy e szegény nép sorsán segitsen. Hogy ha a 
szeszadó nagysága által még a marhatenyésztés 
is gátolhatni fog, akkor, megvallom, hogy attól 
tartok, hogy e szegény nép végkép tönkre jut. 
Bátorkodom tehát felhívni a t. házat, miszerint azon 
concessiót, melyet a székely földnek nyújt, Árvára 
is, mint Magyarország egyik legszegényebb me
gyéjére, kiterjeszteni kegyeskedjék. 

A n t a l l y K á r o l y : Bocsánatot kérek, t. ház, 
ha előttem szólott képviselőtársamazon kifejezését, 
hogy ez fajkedvezmény volna, el nem fogadhatom. 
Én ezt nem fajkedvezménynek, hanem ama nép 
egyik főbb érdeke kielégítésére, még pedig a kö
zös haza közérdeke megcsorbítása nélküli kielégí
tésére szánt bölcs és czélszerü gondoskodásnak 
nevezem. Eme szó: kedvezmény, privilégiumot in
volvál magában; már pedig, megvallom, hogy pri
vilégiumot nem óhajtok s nem is kértem, nem is 
pártoltam soha. Azt, hogy még a zabot is csak 
minden két évben, és akkor is csak alig termő, 
rósz, kopár föld holdját kisebb adóval terhelik, 
mint a búzát és a repczét termő hason nagyságú 
földet, senki sem nevezte privilégiumnak. Elisme
rem, hogy a hasonlat tán nem tökéletes, de leg
alább felvilágosító; és bátor vagyok megjegyezni, 
hogy a székely népnek privilégium nem adatott 
soha és senkitől, sőt, míg mások privilégiumokat 
szereztek, mondhatnám, minden fejedelem alatt 
egygyel-egygyel szaporították azokat: addig a 
székely nemzettől sorba vétettek el ős nemzeti 
jogai: ha csak privilégiumnak nem akarjuk nevez
ni azt, hogy mig a székely földnek minden fegy
verfogható fiai, még pedig sarkalatos törvényeink 
daczára, távol a szülő földtől véreztenek el a ha
záért, addig a bizonyosnak vélt prédára törő ellen
séges hadak ellenében ifjak, asszonyok és leányok 
védték a tűzhelyeket, a mint ezt a történelem ta
núsítja ; ha csak privilégiumnak nem akarjuk ne
vezni azt, hogy donatiót adtak az első foglaláskor 
szerzett, székely birtokra és nemességet adtak az 
egyenlően nemes székelyeknek. De ez olyan volt, 
mint: adtál uram esőt, de nincs köszönet benne : 
mert becsempésztetett ez utón a jus regiurn, mely
nek keserű izét most is érezzük, és mely csak né
hány hónappel ezelőtt is élénk vitára adott alkal
mat a lapokban. Azonban mindezeket mellőzve, 
áttérek a tárgyra. 

Azt tartom, hogy az a legjobb törvény, mely 
minden érdeket, legalább minden érdeket, mely a 
közhaza érdekével nem ellenkezik, kielégít. 

Ilyen érdeke a székely földnek a pálinka
főzés. . 

Szükségtelen tán felhoznom, hogy azon föld
ről van szó, melynek alig tized része művelhető 
föld; azt is mellőzöm, hogy azon népről szól e tör
vényjavaslat, mely a törvény értelmében régen 
adót nem ismert, s melyre midőn a jog- s védelmi 
harcz tragikus befejeztével minden adó és teher 
egyszerre rakatott, egy volt,mi leginkább felinge
relte ellenszenvét: a pálinka kis üstben főzésének 
betiltása, s a kezelésnél még fájdalmasabban ta
pasztalt önkénykedő zaklató eljárás. 

Felhozhatnám, hogy nincs e földnek és né
pének kereskedelme és gyáripara; felhozhatnám 
azt, hogy a lakosság számarányához felette csekély 
termő földje lévén, inkább marhatenyésztésre van 
utalva, s a szorgalom és munkásság netovábbjának 
kifejtése mellett sem képes soha annyit termeszte
ni, a mennyi belszükségletére elegendő volna. 

Felhozhatnám, t. ház, hogy a végett, hogy 
adóját és mindenapi kenyerét megszerezhesse, kény
telen elárasztani Erdélyt és a szomszéd Moldva-
Oláhországot napszámosokkal. Ezeket nem mellőz
hettem a helyzet jellemzéséül. 

Talán még felhozhatnám jellemzésül, és fel is 
hozom azt, t .ház ! hogy most épen 104 esztendeje 
annak, hogy a történelemben is ismeretes madéfalvi 
vérfürdő, az úgynevezett siculicidium kívántatott 
meg arra, hogy a hatalom a jogai védelmében fegy
verre kelt székelyek lemészárlásával az életben ma
radottaknak nyakába rakja a fegyvert.' És fájda
lom, magam is nagyon csodálkozom rajta , de ta
lálkoznak nálunk olyanok, kik ezen jogtalan ál
lapotba visszavágynak, és azt mondják: akkor 
még is kedvezőbb volt a helyzet, nem voltak oly 
nyomasztók a körülmények , katonatisztek fizeté
séből és más katonai kiadások által még is volt 
némi pénz forgalomban. 

Továbbá még egyet jegyzek meg. Azt is 
mondják, hogy akkor az úgynevezett revindicált 
havasok pénztárából a szegény székely ember 
nyomasztó szükségei fedezéséi-e mérsékelt kamat 
mellett vehetett fel pénzt, mig most ezen revin
dicált havasok máig is az állam kezében vannak, 
jóllehet ez a székely nemzetnek kétségbevonhat-
lan tulajdona. És még azt is megjegyzem — mert 
láttam az államköltségvetés egy lapján — hogy ez 
az államnak valóságos deficitet, még pedig pár 
ezer forintnyi deficitet okoz. 

De ha mind ezeket elmellőzöm, nem mellőz
hetem el megemlíteni a székely kivándorlást, a 
magyar nemzettestnek nyitott sebét. 

Sokan voltak közülünk, uraim, kik érezték a 
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válság ama dilemmatikus helyzetének súlyát: ha
zát vagy életet veszteni; hazát, melynek kapuit a 
kedvező sors ismét kinyithatja a visszatérő szám
űzöttnek ; vagy életet, mely ha egyszer elvétetett, 
a hatalomnak sincs hatalma többé visszaadni azt. 
És én nem tudom, vajon kevesebb resignatio kell-e j 
ahhoz, azon tudatban hagyni el a hazát, hogy nem ' 
szabad ott élni ? vagy azon tudatban, hogy szabad j 
volna ugyan ott élni, de nem lehet, mert nincs ' 
miből élni. ; 

A római nép „panem et circenses"-t kiáltott; I 
a székely nép csak mindennapi kenyérért kiált, s j 
a magyar királyi kormány meghallotta a nép ki- j 
áltását, és részben már közigazgatási utón egy da- j 
rab kenyeret adott a székely népnek. És én meg ' 
vagyok győződve, és azt hiszem, meggyőződött a 
magyar királyi kormány is arról, hogy midőn ezt 
tette, akkor nem csak a nép, de az állam érdekéről 
is legjobban gondoskodott: mert mig ezelőtt né
hány évvel alig jött be egy pár száz forint bünte
tés czime alatt — és azután milyen volt ezen bün
tetés ? milyen vétségekre volt szabva ? —• s gyilkos
ságra, égésekre adott alkalmat, most, positive tu
dom , hogy ezereket jövedelmez. De nem térek 
ki erre. 

A magyar királyi kormány meggyőződött 
arról, hogy ez által nem csak a nép érdekét elégíti 
ki, hanem az államét is, mert többletet hoz be az 
államnak; és ennélfogva azt hiszem, hogy ezen 
intézkedés egyaránt helyes és pártolásra méltó lé
pés; és hozzá teszem, hogy e kedvezményt szive-
sen megszavazom minden hasonló helyzetben levő 
vidéknek, ha tudom azt, hogy ez által kielégíttetik 
a nép érdeke a nélkül, hogy ez által az állam ér
deke csonkittatnék. 

Nyáry P á l : Azt hiszem, a pénzügymi
niszter ár nem tartozik azon államgazdákhoz, kik 
azt tartják, hogy bár legrövidebb időre is, jöve
delmet szerezzenek az állampénztárnak, még azon 
áron is, hogy a vagyonosság és igy az adónak 
alapja lassan-lassan ezen adózási rendszer által 
tökéletesen megszűnik. 

És valóban, miután felőle ily vélemény nyel 
vagyok, kerestem mindenütt ezen törvényjavaslat
ban, hol vannak itt tekintetbe véve a mezőgazda
ság érdekei? és meg kell vallanom, ezt sehol sem 
találtam. Nem találhattam pedig a 11. szakaszban 
azért, mert e szakaszban csak azon szeszfőzők
ről tétetik emlités, kik nem gabonából, nem liszt-
tartalnm termékekből főznek szeszt, hanem főznek 
törkölyből s ehhez hasonló anyagokból. 

Megvallom, e pontra nézve sem vagyok töké
letesen kielégítve azon intézkedés által, hogy az 
illetők szabad egyezkedés utján lépjenek egyez
ségre a pénzügyminisztériummal. E neme a szerző-

A székely földre 
meg akarom hagyni ; 
világosítva az iránt, 

désnek Magyarországon már létezett az urbárium 
behozatala alkalmával. A volt jobbágyoknak azon 
kedvezést az 1836. évi törvényhozás meghagyta, és 
mindenki saját kazánjában, saját termékéből, t, i. 
nem liszt tartalmú termékből, hanem más termék
ből, szabadon főzhetett szeszt, és nem a szesz 
mennyisége vétetett tekintetbe, hanem tisztán a 
kazán. 

Es ugy látom, hogy azon pont körülbelül 
ide vonatkozik; de nem vagyok általa kielégitve, 
mert nem tudom — nem lévén előttünk a szabá
lyok — micsoda mértékben vétetik meg ezeken az 
adó. Ha azon mértékben vétetik meg az adó, mely 
a nagy serfőző intézeteknél van alkalmazásban, 
akkor ezek végtelenül meg vannak terhelve. 

En ugy tudom, hogy mindenütt, különösén 
Poroszországban, egy egész akó tói vétetik meg egy 
bizonyos mennyiség; nevezetesen Poroszország
ban egy akó törkölytől nem fizetnek többet, mint 4 
garast. Nem tudok hozzászólani, sok-e az vagy ke
vés ? mert nem ismerem azon szabályokat, melyek e 
részben fenállanak. 

nézve azon kedvezményt én 
de megvallom, fel vagyok 

hogy ezen pont nem az, 
mely szól a gazdasági tekintetekről. A gazdasági te
kintetek mindenütt és —- hogy ismét Poroszországra 
hivatkozzam — különösen ott is határozók azon eset
ben, midőn valaki nem az egész éven át főz és 
gyTárt szeszt, hanem csak ősztől tavaszig, másod
szor midőn tulajdon terményeit főzi ki. Az, mi a 
12. szakasz második bekezdésében foglaltatik, ide 
nem terjedhet ki, mert bizonyos vagyok benne, 
hogy ha ez igy lenne, az legkisebb hasznot haj
lana a gazdáknak, magának az állam jövedelmének 
pedig véghetetlen nagy kárt tehetne. Hanem mi
után nincs ezen törvényjavaslatban a most általam 
utólag emiitett körülményről szó, én emléke
zetébe hozom a t. háznak azt, és ha jónak 
látja, jövőre nézve kijelentheti, hogy a minisz
térium, midőn legközelebb az iránt törvényja
vaslatot terjeszt elő, akkor már a mezőgazdasági 
tekintetek által vezéreltetve, e törvényjavaslatba 
foglalja be azt is, hogy mind azok, kik nem az 
egész esztendőben, kereskedelmi szempontból, ha
nem mezőgazdasági tekintetből, az esztendőnek 
csak egy bizonyos részében, másodszor tulajdon 
terményeikből, még lisztterményeikből is főznek 
vagy gyártanak szeszt, azok mérsékelten, s mérsé
keltebben mint amazok, rovassanak meg adóval. 

Ha ezt. a mi most kimaradt a törvényjavas
latból, a t. ház jövőre elhatározza, hogy a törvény
javaslatba behozassák, a mezőgazdaság végtelen 
sokat fog általa nyerni, s azt hiszem, ezáltal mind
azon kívánságoknak, melyeket Zmeskál k épvi-
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selőtársam és mások is előterjesztettek, tökéletesen 
elég lesz téve. 

Borlea Zs igmond : U g y hiszem, ha jól fog
tam fel a dolgot, Tisza László képviselőtársam 
indítványa azt foglalja magában, miszerint a szé
kelyföld s az ehhez hasonló vidékek részesüljenek 
ezen kedvezményben. 

A t. képviselő úr, ki a székelyek részéről 
szólt, ugy hiszem, Antalfy úr, azt mondta, hogy 
neki nem kell privilégium a székelyek részére, és 
nem lehet ugy venni, mint Medan képviselő úr 
mondta, hogy egy népfajnak adatik itt kedvez
mény által privilégium, mert az neki nem kell. Én 
azt mondom, hogy e tekintetben egyet értek vele, 
mert én sem szeretek privilégiumokat alkotni bár
ki részére sem, és nem szeretek különbséget tenni 
nép és nép közt; de ha vannak vidékek, melyek 
a székely földhöz hasonlók, s ezek a székely föld 
részére fenhagyott kedvezményből kizáratnak, 
akkor, engedelmet kérek, akár hogy csűrjük csavar
juk a dolgot, mégis privilégium az, s pedig nép-
kedvezményből : mert ha megvan, ha tehát privi
légiumot fajkedvezményből felállítani nem aka
runk, akkor de necesse el kell fogadnunk Tisza 
László képviselőtársam indítványát, mely nagyon 
is méltányos, igazságos. 

Antalfy képviselő azt mondotta, hogy nagyon 
szegény az a vidék, és ezen indokot többektől is hal
lottam, hogy ott vagy amott nagy a szegénység. Ha 
csak az kell, hogy szegénységünkkel dicsekedjünk, 
bizony mindnyájan szegények vagyunk. Ha sze
génységről beszélünk, mondhatjuk, hogy az egész 
ország szegény, s ha szegénység indok, akkor bát
ran az egész országot ezen kedvezményben része
síthetjük, mi valóban nagyon kívánatos lenne; s 
ha ily méltányos követeléseket sem respectálunk, 
midőn a népterhek viseléséről szóló törvényeket tár
gyaljuk, akkor kár annyit bíbelődni velők, lehet 
csupán röviden valamennyi pátens törvénybe ig-
tatása által keresztül esni rajtok, mert akkor az 
eredmény ugy is, így is egy. 

A mit a t. pénzügyminiszter úr mondott, 
hogy csak a székelyek földén volnának ily ki
sebb üstök : engedelmet kérek, az nem áll, mert 
mindenütt vannak a hegyi vidékeken, vannak 
Krassóban. vannak Arad mesvében és vannak 
nálunk Zarándban is. 

A mit pedig szintén a t. pénzügyminiszter úr 
mondott, hogy ez által sok baj s panasz okoztat-
nék az ellenőrzés tekintetében: ugy hiszem, hogy 
ez nem indok egy méltányosság s igazság végre
hajtása ellen, mert hála Istennek, van elég fináncz-
hivatalnokunk, azért fizeti őket az ország, hogy 
intézzék el a financzialis panaszokat. 

Én tehát ezek alapján nagyon is méltányos

nak találván Tisza úr inditványát, azt elfogadás 
végett a t. háznak ajánlani bátorkodom. 

Édes Albert : (MM!) Miután el van 
mondva előttem szóló által, a mit mondani akar
tam, elállók a szótól. 

J u s t h József: T. ház ! Én tüzetesen a szesz
adóról fogok szólani, tehát nem fogok alkotmány
ról szólani, hanem szorítkozom a szeszadóra, a 
mely nem egyéb, mint indirect adó ; mivel pedig 
nem egyéb, mint indirect adó, ugy is akarom 
tárgyalni. 

Megmondom az okát, miért nem pártolhatom 
Tisza László inditványát. Most nem ugy áll a do
log, a mint többen méltóztattak mondani, hogy a 
székelyek számára azért történik concessio,mert sze
gények. Nem az volt indoka ezen intézkedésnek : 
mert akkor mi mindnyájan, a kik a felföldnek va
gyunk képviselői, ugyan azt kivánhatnók. Az ind
ok, miért nyújtjuk ezen kedvezményt a széke
lyeknek, utoljára abban áll, hogy a szomszédoknak, 
t. i. Valachiának és Moldáviának ne lehessen 
igazságos kifogása, hogy a csempészet által káro-
sittatik. 

Nyáry barátom igen sok igazságot mondott, 
midőn azt monda, hogy csakugyan némi tekintet
tel kell lenni arra, hogy oly szeszgyárak, melyek 
úgyszólván nem gyárak, hanem inkább főzdék, ne 
legyenek ugy megadóztatva, ha saját termesztmé-
nyeiket használják fel. Ez in theoria állhat. De mél
tóztassanak felvenni/ ha ezt alkalmazzuk, hová fo
gunk jutni ? mit fog behozni a szeszjövedék ? Mert 
utoljára mindenki azt fogja mondani, hogy saját
jából főzi a szeszt: és ha be akarjuk bizonyítani, 
hogy csakugyan saját termesztménye vagy nem, 
akkor roppant nagy inspectióra lesz szükség és ez 
fölemészti a jövedelmet. 

Ellenkezőleg áll a dolog, mint a hogy mél
tóztatott mondani: mert Poroszországban sokkal na
gyobb a szeszadó, mint Magyarországban ; s azért 
ott panaszokat lehet olvasni, melyekben azt mond
ják, hogy velünk már nem is versenyezhetnek. 

Igen is volt idő, és pedig már 8—9 évvel ez
előtt, midőn Poroszországban az adózási viszonyok 
sokkal kedvezőbbek voltak, mint nálunk: és akkor 
a mi szeszünk háttérbe szorult és 40 — 50 gyárunk 
megbukott. 

Miután tehát azokról, a kik talán kisebb ka
zánokban, kisebb edényekben saját gazdaságuk 
fentartása érdekében akarnak szeszt főzni, a 11-ik 
szakasz tökéletesen gondoskodik: tehát a székely
féle concessiót ne bolygassuk, hanem fogadjuk el 
a szerkezetet. (Szavazzunk!) 

Vadász Manó : T. ház! Én valamint a szé
kelyeknek adott engedélyt, ugy nem különben a 
9-ik osztály részéről javaslott kedvezményt is ki
terjeszteném az alföldre is, mert ott a homok bucz-
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kákban létező szőlőkben a nép ezrével tenyészti a 
szőlőt, a szőlőből eső hulladékokból kisebb kazá
nokban főzte 1848 előtt a pálinkát: és ez most 
nincs megengedve, hanem oda utasíttatnak, hogy 
külön egyezményt kössenek. (Ellenmondás: Egé
szen más!) Ennélfogva azon véleményben vagyok, 
hogy azon engedmény, mivel az alföldön is marha-
tenyésztéssel van a szeszgyártás összekötve, oda 
is kiterjesztessék. (Zaj. Ellenmondás: Nem ugy van!) 

Kerkapoly Károly előadó: Nem akartam 
íszólni ezen tárgyhoz, de Yadász Manó képviselő 
lír előadása kötelességemmé teszi, a mennyiben ő 
ez ntézkedést véleményem szerint félreérti. A szé
kely földön nem azon tekintetből adatott az enge
dély, hogy egy vagy fél akóval főznek, hanem 
azon tekintetből,hogy lisztterményekből is főzhesse
nek. De arról, hogy törkölyből, seprőből stb. főz
hetnek, a 11-dik szakasz nem szól, mert az egyes-
Bégre nézve ezt mondja: {Olvassa a ll-dik szakászt.) 
Szól tehát ezekre nézve a 13-dik szakasz, mely 
mondja: „a szőlőtörkölynél 19 k r f t Tehát a mit 
Vadász Manó úr akart, az megvan a törvényja
vaslatig n. Ezt akartam mondani. 

Tisza LáSZlÓ: T. ház! Miután e kérdésre 
annyian és azt oly egészen eltérő nézetből felfog
va szól oítak : engedtessék meg nekem mint indít
ványozónak álláspontomat, csak egy pár szóval, 

jelezni. 
En semmi kegyelmi adóztatásról nem, csak 

is az igazságszolgáltatásról szólottam.Nem kívántam, 
nem akartam egy vagy más vidéket speciális, pl. 
faj- vagy akármi más tekintetből protegálni. Ne
kem fő, mondhatnám, egyetlen érvem az volt, mely 
a székely földre nézve igen helyesen méltányolta
tok, s melyet e kérdésben most is egyedüli helyes 
nézpontnak kell neveznem, t. i. hogy azon vidék
nek igen kiterjedt havasi legelőivel az előállítható 
téli takarmány kellő arányban nem lévén, a gazda, 
ha marhatenyésztését tökéletesen megsemmisí
teni ut-m akarja, kénytelen a természetes téli ta
karmány mesterségessel pótolni s marhaállo
mánya kitelelhetését ez utón eszközölni, mire a 
kis üsttel főzhetés segíti. Hasonló jótéteményben 
kell részesülni az országnak más, épen ily kiter
jedt havasi legelővel bíró, a kellő téli takarmányt 
azonban nélkülöző vidékeinek is. 

Ez volt a kiindulási pont, mely engem indít
ványom tételére vezetett; és ennek érdekében ké
rem a t. házat szerény indítványom méltánylására. 

Elnök: Senki sincs többé szólásra felírva. A 
12-ik szakasz két bekezdésből állván, melynek 
elseje ellen semmi észrevétel nem tétetett, de a 
másodikra módositvány adatott be : először felte
szem szavazásra az első bekezdést. (Felkiáltások: 
Nem szükséges!) Ha ezt elfogadni méltóztatnak,jön 
a második bekezdés. Kérem azon t. képvise-

KÉPV. H. NAPLÓ. 1865
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löket, kik a második bekezdést, ugy mint a bizott
ság által előterjesztetett, elfogadják, méltóztassa
nak felállni. (Megtörténik)) A ház többsége elfo
gadta. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a. 13-ik sza
kaszt.) 

Kerkapoly Károly e l ő a d ó : Ezen szakasz
ra nézve a c-ik bekezdésben „s egyéb" ezt egy
szerűen „ésft-sel, a d) alatt pedig a „magvast" 
jjCSontáros*-sal kívánja felcseréltetni a központi 
bizottság (Elfogadjuk!) 

E l l lŐk : Ennélfogva következik a 14-ik sza
kasz. 

Mihályi Péter j e g y z ő (olvassa a 14-ik sza
kaszt.") 

Kerkapoly Károly előadó: Nincs semmi 
észrevétel ezen szakaszra. (Elfogadjuk.') 

Elnök: A ház a 14-ik szakaszt elfogadja. 
Mihály i P é t e r jegJZÖ (olvassa a i5-ik sza

kaszt.) 
Kerkapoly Károly előadó: Ezen szakaszt 

így kívánja a központi bizottság : „A pénzügymi-
| niszter felhatalmaztatik, hogy a szeszadóra külön-
! ben iénálló azon rendszabályokat, melyeket jelen 
\ törvény nem érint, a további intézkedésig; hatály

ban tarthassa." (Elfogadjuk!) 
KacskoviCS I g n á c z : A szeszadótörvény 

végére külön szakaszí indítványozok. (Felkiáltások: 
Még nem vagvunk a végén!) De itt van a helye. 
Midőn az osztrák kormány a szeszadót behozta, az 
általános ellenszenv enyhítése végett felvett egy 
oly módosítást, mely az ellenszenvet csakugyan 
sikerrel enyhítette volna: t, i. megengedte, hogy 
mindenki saját terményéből saját háza szükség
letére két akót adómentesen égethessen.E rendelet 
a szabályok közt megvan; és azok közt is , 
melyeket a minisztérium az osztályok elé ter
jesztetett, a 43. szakaszban beufoglaltatik; de mi
után ezen engedmény a múlt időben mint írott mu
laszt köztudomásra alig jutott és kevesen éltek ve
le, s miután azon terheket kénytelenek vagyunk 
pénzügyi viszonyoknál fogva ismét életbe léptetni: 
szükséges, hogy ezen kedvezmény ismét átalános 
tudomásra jusson, és ugy szerkeszszük a törvényt, 
hogy az többé irott malaszt ne legyen és a szabá
lyok tömkelegében el ne veszszen. Ezen törvény
hez tehát a 9-ik osztály a következő szakaszt kí
vánja tétetni: „Magánosoknak, kik szeszfőzéssel nem 
üzérkednek , megengedtetik, hogy öntermesztette 
anyagaikból önmagok és háznépök számára két 
osztrák akó pálinkát adómentesen főzhessenek.'' 

E l n ö k Még egyszer fel fog olvastatni. 
M i h á l y í P é t e r j e g y z ő (olvassa az indítványo

zott uj szakaszt.) 
Elnök: Kérem a képviselőket, kik a 15. sza

kaszt a központi bizottság által előad-.tt szövege-
20 
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zéssel elfogadják, méltóztassanak felállni. (Megtör
ténik.) A többség elfogadja. 

KaCSkOViCS IgnáCZ: Kérem a kérdést ak
ként állitani fel, hogy ez külön szakaszként ig-tat-
tassék hozzá, mert ez külön szakasz. (Fölkiáltások: 
Marad az eredeti szöveg! Nem tartozik ide!) 

E l n ö k : Azt hiszem, t. ház. hogy a t. képvi
selő úr indítványa az által, hogy a 15. szakasz el
fogadtatott, el van vetve. {Helyeslés.) 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 16. sza
kaszt.) 

Kerkapoly Károly előadó: Véleményem 

szerint ezen szakaszt meg kell toldani egy pár szó
val, mi csak hibából maradt k i : „A végrehajtással 
a pénzügyminiszter bizatik meg." (Elfogadjuk!) 

E lnök : E szerint a szeszadóra vonatkozó tör
vényjavaslat a részletes tárgyalásban elfogadtatott. 
(Folytassuk '. Tovább! Ma! Holnap!) A törvényja
vaslat átalánosságban s részleteiben elfogadtatván, 
a végleges szavazást a holnapi napra tűzöm ki. 
Egyszersmind kérem a t. képviselőket, hogy holnap 
10 órakor megjelenni szíveskedjenek. 

Az ülés végződik d. v. 2 órakor. 

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

T á r g y a i : A sajtóbiróságnak Böszörményi László ellen hozott elmarasztaló ítélete s a hétszemélyes táblának e.zen ítéle
tet érvényében meghagyó határozata bemutattatván, tudomásul vétetik. Simonyi Ernő a Böszörményi Lászlóra szabott fogság végre
hajtása iránt interpellálja a kormányt, mely erre. valamint Simonyi Ernő tegnapi interpellatiójára is, azonnal felel. Kérvények bemu
tatása. A dohányjövedékró'l és szeszadóról szóló törvényjavaslatok végleg megszavaztatnak. Az eddigi adószedés meghosszabbítása, a 
lottojövedék, a seradó, a czukoradó, végre az arany és ezüst áruk fémjelzése iránti törvényjavaslatok tárgyaltatnak s elfogadtatnak, 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös 6-
zsef b., Gorove István, Horvát Boldizsár, Lónyay 
Menyhért, Wenckheim Béla b. 

Az ülés keidöclik d. e. 10 '( órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét t.'seiigery Imre jegyző úr fogja ve
zetni ; a szólani kívánók neveit Horváth Lajos és 
Mihályi Péter jegyző urak jegyzik. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Csengery Imre jegyző (olvassa ajun. 24-én 

tartott illés jegyzökönyvét.) 
Elnök : Ha a jegyzőkönyv ellen nincs észre

vétel, az hitelesíttetik. 
A pestkerületi sajtóbiróság elnöke, ezen bíró

ság által Böszörményi László országos képviselő 
ellen marasztalólag hozott Ítéletet, ugy a f. m, 
hétszemélyes táblának, mint a sajtóügyekben 
semmisítő széknek. ugyanezen ítéletet helyben
hagyó határozatát, a sajtóbiróság végzése szerint, 

a képviselőház elnökségének hivatalból hiteles 
másolatban megküldé. Ugy hiszem . tudomásul 
vétetik. 

S i m o n y i E r n ő : Tegnap volt szerencsém 
a t ház figyelmét felhívni ezen tárgyban, mely 
mostan itt az elnök által bejelentetett, t. i. a foly
tatott sajtóper alkalmával hozott ítélet, s ez 
iránt kibocsátott rendelet, közötti ellentétről. Ma 
itt a pes'.i sajtóbiróság elnöksége bejelenti, hogy 
Böszörményi László elmarasztaltatott, s hogy ez 
a hétszemélyes tábla ítélete által helybenhagya
tott. De már tegnap kézbesittetett Böszörményi 
Lászdó képviselőtársunknak egy végzés, melynél 
fogva neki meghagyatik, hogy mai nap „június 25-
én délelőtt 10 órakor Pest város törvényszékénél 
magát jelentse, annál bizonyosabban, hogy a meg
kezdhető marasztalás nyomán annak hatósága által 
kijelölendő helyiségben fogsági büntetése kiállá
sát önként kezdje meg. különben elmaradása ese
tében ellene kényszerítő eljárás fog alkalmaztat
ni, miről egvszersmind a közvádló is értesíttetik." 




