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Midőn majd ezen kérdéseket tárgyaljuk, elő fog 
kerülni azon nehézség, hogy épen ezen zavar miatt 
nehéz lesz eldönteni, mi legyen a teendő ? Most mi 
ezen szőlöbeli szerződéseket megváltás utján átala
kítottuk, némileg megszüntettük ezen szerződése
ket. Az a kérdés: azt akarja-e a ház, hogy jövőre 
semmi birtokot szőlő alá ne adhassanak bérbe, 
hanem vagy eladja, vagy pedig más bérbe adja, 
de szőlöbeli adózás vagy tartozás mellett ki ne 
adhassa ? Ha ezt akarja a ház. ki kell mondani; 
de én nem tanácslom: mert a szegény népet ver-
nők meg vele. A népesség szaporodik, az indu-
stria növekszik; csupán agricultur industriánál, ott, 
hol szorgalmas nép van és a hely kedvező, a szőlő 
industria jobban kifizeti magát, ettől a népet elzárni 
nem volna tanácsos. Ha azt akarjuk, hogy ettől 
ne zárassék el a nép, hogy jövőben is legyen al
kalma akármily birtokot, ugy mint eddig, szerző
dés mellett kivehetni, habár szőlő alá is, akkor 
azon kérdés támad: akarjuk-e, hogy 50 vagy 100 
év múlva ily zavart viszonyok jőjenek ismét 
létre ? akarjuk-e, hogy az emberek ne tudják, 
hogyan keletkezett a viszony ? mi a gyakorlat ? örök 
időre, rövid időre, vagy határozott évekre ada
tott-e ki a szőlő? Azért szükségesnek látnám, hogy 
a törvényhozás mondja ki, hogy igenis kiadathat
nak a birtokok, de csak irott szerződés mellett, 
csak határozott időre, nem pedig bizonytalanra, 
etb. (Helyeslés.) Két mód van erről gondoskodni : 

(Halljuk!) vagy itt a szőlőknél a szőlőkre nézve 
intézkedni, és mivel ezen kérdés mindig ismétlő
dik, ha azon úgynevezett urbériséggel rokonságban 
levő törvényekről fogunk tanácskozni, miknek 
még ezen ülésszak alatt leendő beadását remél
jük és igérve is van a minisztérium által, ott 
minden ilyen egyes törvénynél, hol előfordul ezen 
kérdés, intézkedjünk erre nézve; vagy pedig valat 
mennyi ilyen tárgyra nézve egy külön törvény-
kell tervezni. (Külön törvényt!) Ha külön törvényt 
akar a ház, én ettől sem idegenkedem, nem pedig 
azért, mert a többi tárgyra nézve ép ugy szükséges 
intézkedni, mint erre. (Külön törvényt!) 

E l n ö k : Tehát kimondhatom, hogy a 32-dik 
szakasz a b) pont kihagyásával, és a c) pontnál 
azon módositással, melyet Zsedényi képviselő úr 
előadott, el van fogadva. Az iránt pedig, mit Vad-
nay képviselő úr előhozott, a t. ház ugy kivánja, 
hogy külön törvényben történjék intézkedés. (He
lyeslés.) 

Mihály i Pé ter j egyző (olvassa a 33-dik sza
koszt. Elfogadjuk!) 

E l n ö k : Ezzel be levén fejezve a törvényja
vaslat tárgyalása, az ugy, a mint a t. ház elfogadta, 
holnapután fog végleg megszavaztatni. (Helyeslés.) 
Holnap 10 órakor pedig Nicolics képviselő úr 
indítványa fog tárgyalás alá vétetni. 

Az ülés végződik d. u. 2 7 s órakor. 

CLXÍALL O K ! S Z A ( J Ö ! S UJjJbiS 
1868. október 1-sej én 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai ! Freyseysen Gyula lemond. Kérvények bemutatása. A népoktatási biasottság tagjaira történt Bzavasás eredménye 
kihirdettetik. SürgÖBb törvényjavaslatok az osztályokhoz utasíttatnak. Nicolica Sándor faügyi indítványa tárgyaltatik s mellőztetik. 

A kormány részéről jelen vannak •' Gorove Ist
ván, Horvát Boldizsár, Lónyay Menyhért, Miké Imre 
gr,} Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 107* órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzökönyvét Bujanovics Sándor úr fogja vezet

ni ; a szólani kívánók neveit pedig Mihályi Péter 
jegyző úr jegyzi föl. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a szeptember 

30-án tartott ülés jegyzökönyvét.) 
Elnök: Freyseysen Gyula munkácskerületi 

képviselő ő felsége által az országos pénzügyi főtör-
vényszékhez ülnöknek neveztetvén ki, képviselői ál-
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lásáról lemondott.Bereg megye központi választmá
nya uj képviselői választás eszközlésére hivatik fel. 

Rozsnyóbánya város képviselői, a városi tör
vénykezési költségeket orsaágos alapból fedeztetni 
kérik. 

Eger városa tanácsa ugyanezt kéri. 
E tárgyban a t. ház már határozván, e kérvé

nyek tudomásul vétetnek. 
Darvas község választói és lakosai az 1867-ik 

állapot megváltoztatását és az 1848-, 1827- és 
1790-iki törvényekkel biztosított független önálló 
állami élet teljes visszaállittatását törvényho7ás 
utján eszközöltetni kérik. 

Berettyó-Újfalu választó kerületebeli B.-Bö-
szörmény , Mező-Keresztes , Vánesod, Péterszeg, 
Mezo-Sas, K Szántó, P.-Told községbeli több vá
lasztók az 1867-iki állapot megváltoztatását és 
az 1790, 1827 és 1848-ik törvényekkel biztosított 
független önálló állami élet törvényhozás utján 
teljes visszaállittatását eszközöltetni kérik. 

Berettyó-Újfalu választó kerületéhez tartozó B. 
Böszörmény, M.-Keresztes, P.-Füld, Furía, Zsáka, 
M.-Sas, Bojt, Ártánd , Vekesd , Darvas , Csökmő, 
Vánesod, Kis-Szántó és Szt.-János községbeli szá
mosválasztók a választó kerület székhelyének Be
rettyó-Újfaluból Mezó'-Keresztesre áttételét kérik 
elhatároztatni. 

Heeger Ferencz s társai verseczi lakosok a 
ezőlődézstna megváltása iránti észrevételeiket figye
lembe vétetni kérik. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasíttatnak. 

P a t a y I s t v á n : Engedje meg a t. ház, hogy 
ez alkalmat fölhasználjam arra, hogy figyelmez
tessem azokat, kik jelen vannak és hivatalt kap
tak , hogy kötelességüknek tegyenek eleget és 
köszönjenek le képviselői állásukról. Báró Orczy 
több hó óta hivatalban van, s mindeddig le nem 
köszönt. Fölkérem az elnököt, tegye kötelességét. 

Elnök: : Az elnökség teljesíteni fogja köteles
ig ségét. A népoktatási törvényjavaslat tárgyában 

választott huszonötös bizottságra nézve történt 
szavazás eredménye fog kihirdettetni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa -.) Be
adott 219 szavazat: ebből nyertDimitrievicsMilos 
219, Podmaniczky Frigyes b. 219, Manojlovics 
Emil 218, Simonyi Lajos b. 218, Szaplonczay 
József 218, Szilády Áron 218, Thalabér Lajos 
218, Bezerédj László 217, Csengery Antal 217, 
Nyáry Pál 217, Trefort Ágost 217, Tisza Kálmán 
217, Nagy Péter 215, Véghső Gellért 215, Ker-
kapoly Károly 214. Hunfalvy Pál 212, Sebestyén 
László 212, Szolga Miklós 212, Bartal György 
211, Papp Zsigmond 211, Rónay Jáczint 211, 
Székács József 210, Zichy Antal 210, Szelestey 
László 209, Fabritius Károly 170 szavazatot. &_. 

E l n ö k : A tisztelt ház határozatot hozott, 
hogy a perrendtartás tárgyában a tizenötös bi
zottság az elvi kérdéseket tűzze ki és munkálatát 
a háznak jelentse be, mely munkálat azután az 
osztályokhoz fog utasíttatni. Addig is, míg ezen 
munkálat a tisztelt ház elé terjesztetnék, kér
ném a tisztelt házat, méltóztatnék határozatilag 
kimondani, hogy az úrbéri örökváltságnak orszá
gos alapból megtérítéséről szóló törvényjavaslatot, 
úgyszintén a kisajátításról, valamint az uzsora
törvények eltörléséről szóló törvényjavaslatokat 
az osztályok vegyék tárgyalás alá. (Atalános he
lyeslése) 

Napirenden van Nicolics Sándor indítványá
nak tárgyalása. 

B u j a n o v i c s Sándor j e g y z ő (olvassa Nico
lics Sándor indítvány It1). 

NiCOliCS Sándor : Tisztelt képviselőház ! A 
fausztató Bega-csatorna és a krassó- és temesme-
gyei kincstári erdők bérbe adására vonatkozólag 
annyi hivatalos és magántermészetű, egymással 
ellenkező s egymást czáfoló közlemény jelent meg 
a lapokban, hogy méltán feltehetem, miszerint 
mindenki, kit az ügy érdekel, kellő tudomással is 
bir róla. Én csak a kétségbe vonhatlan tényekre 
szorítkozom. 

Tény az, hogy a csatorna és a kincstári erdők 
a pénzügyminisztérium által Beiersdorf s Biach 
bécsi kereskedőknek tiz évre bérbe adattak ; és 
tény, hogy ezen bérbe adás a nyilvánosság teljes 
mellőzésével , árverés vagy zárt ajánlatok bekül
désére felszólító hirdetés nélkül ment végbe. 

Ha e két ténynyel szembe állítjuk azon rend
szabályokat, melyek az álíamjavak kezelési mód
ját illetőleg a pénzügyminisztérium által megálla-
pittattak és a hivatalos lapban e napokban lettek 
közzé téve : meggyőződünk, hogy mind az erdők 
bérbeadása, mind a nyilvánosság mellőzése a meg
állapított szabályok ellenére történt. 

Mert a kiadott rendszabályok egyik szakasza 
azt rendeli, hogy a kincstári erdők házilag" kezel
tessenek ; más szakaszai pedig azt, hogy kisebb 
területek nyilvános árverés utján, nagyobbak pe
dig kihirdetett határnapra beküldendő zárt ajánla
tok utján adassanak haszonbérbe. E szabályok 
április havában már érvényben voltak. Bizonyítja 
ezt a t. pénzügyminiszter űr saját nyilatkozata, 
ki június 17-éuinterpellatiom folytán, Manojlovics 
képviselőtársamnak a kincstári javak bérbeadási 
módjára vonatkozó észrevételéi© következőkép 
válaszolt : 

,,Ha méltóztatott volna megtekinteni azon 
rendeleteket, melyek eddig a pénzügyminisztérium 
által kiadattak, tapasztalta volna, hogy azokban 

J) Lásd az Irományok 319-ik számát. 
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szabályul van felvéve, hogy minden kisebb bérlet 
árverés utján történik. Nagyobb bérletek rendesen 
a „Köslöny"-ben köztudomásra hozatnak, s záros 
határidő alatt mindenki ajánlata beadására felhi-
vatik ; az ajánlatok pedig nem egy he ly t , de há
rom helyt, ugy mint: az illető kezelő hivatalnál, a 
pénzügyi igazgatóságnál, és magánál a miniszté
riumnál adatnak be, s azok egyszerre bontatnak 
fel a minisztériumnál, mi igen czélszerü módnak 
bizonyult ; tehát a mit kivan, a minisztérium már 
rég teljesítette.1' 

A t. pénzügyminiszter urnák nyilt ülésben 
mondott eme szavai által constatálva van tehát az, 
hogy a rendszabályok már akkor fenállottak, mi
dőn a kincstári erdők minden hirdetés, minden 
árverés nélkül tiz évre bérbe adattak. 

Világos tehát, hogy a kincstári erdők bérbe 
adása a szabályok flagrans megsértésével történt. 

Hivatalos oldalról a megkötött szerződés nagy
szerű előnyei emeltetnek ki. Nézzük közelebbről 
ez előnyöket. Számok összeállitáiával nem fárasz
tom a képviselőházat. Számokkal számok, állítá
sokkal elíenállitások tétetnének szembe. Ki hatá
rozhatná el egyszerű hallás után, hol az igazság. 
S épen ezért óhajtom, hogy a szerződésre vonat
kozó hivatalos iratok a ház elébe terjesztessenek, 
hogy ez beható vizsgálat tárgyává tehesse. 

Két fő úgynevezett előnyt hangsúlyoznak 
hivatalos oldalról leginkább. Először azt. hogy az 
állam sokat nyer e szerződés által, mert a fa ölét 
ezentúl drágábban adja 40krral . Közelebbről néz
ve, e nagyszerű haszon nagyszerű veszteséggé tör
pül. A kincstár nyerni látszik 40 krt ölenkint, 
igaz ; de mik e mellett kötelezettségei ? a mi ne
héz, azt magának tartá fen ; a mi könnyű azt a 
vállalkozóknak engedte át. A kincstár vágatja, a 
fát, és tengelyen a csatornáig szállítja; a vállalko
zók a csatornánál átveszik, melyen minden költség 
nélkül tovább úszik. A szerződés tiz évre szól; tiz 
évig tartozik tehát a kincstár a fát vágatni és i\ csa
tornához szállítani 40 kr haszontöbbletért ölenkint. 
De ki nem látja át azt, hogy a munkabér folyto
nos növekedése mellett a tiz év lefolyása alatt a 
fa vágásának és szállításának költségei nem csak 
elnyelendik a 40 kr hasznot, de még négyszer, öt
ször is annyit. A kincstár tehát okvetlen veszteni 
fog ; míg a vállalkozók, tiz évig urai a fapiaeznak, 
az ölfa árát oly magasra emelhetik, a mint nekik 
tetszik. 

A második nagy előny, melyet a szerződés 
magasztaló! emlegetnek az, hogy a vállalkozók 
ezentúl 50 000 öl fát tartoznak a kincstártól meg
venni, ha ez ily összeget eladni kivan. A kincstári 
erdők azonban a rendes turnust megtartva, nem 
50,000, de csak legfelebb 44,000 ölet állithatnak 
elő. De hol a kéz és erő , mely ez összeget 
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összevágja és a csatornához szállítsa, midőn ed
dig is alig volt képes a kincstár egyremásra 
25,000 ölet évenkint előteremteni. Ks érdemes 
lesz-e a munkabér emelkedésével ennyi fát világos 
deficittel eladni ? 

A megkötött szerződés tehát kárt okoz az 
államnak , és kárt az alsó megyéknek és városok
nak, melyeknek egy része a vállalkozók önkénye 
és egyedáruskodásának leend kitéve. 

Felszólaltak is már a szerződés ellen Temes
vár szabad királyi városa, Krassó, Temes és To
rontál megyék, mely utóbbinak kivált a Bega 
mentén fekvő vidéke és a megye székhelye, Nagy-
Becskerek városa, sújtatnak leginkább. E megyék 
356 négyszeg mértföld területen 850,000 lelket 
képviselnek. I ly felszólalás megérdemli, hogy né
mi figyelemben részesüljön. 

E s n e mondja senki, hogy hazánk alsó vidéke 
az állam károsulásával olcsó fát kivan , s most 
feljajdul, mert ezentúl tüzelő fáját drágán fogja 
fizetni. 

Hazánk alsó megyéi és városai hazaszeretet
ben s áldozatkészségben , ott, hol ezt valóban a 
haza java kivánja, magokat tulszárnyaltatni senki 
által sem engedik; hazánk alsó megyéi és városai 
nem kérnek alamizsnát, de igazságot. Nem az fáj 
nekik, hogy a fát drágábban fizetendik, mint ed
dig ; hanem az, hogy ennek nem az ország láfrmd-
ja hasznát, de két nyerészkedő idegen. 

Összefoglalom a mondottakat. 
A szerződés a bérbeadási szabályok ellenére, 

a nyilvánosság mellőzésével, hirdetés és árverés 
nélkül köttetett. 

A szerződés káros az országra nézve. 
A szerződés elien felszólalt három megye 

és eerv város. 
Fontos okok lehettek tehát kétségkívül azok, 

melyek a tisztelt pénzügyminisztériumot ily szer
ződés megkötésére indíthatták. E fontos okokat 
azonban nem ismerjük. Hogy a képviselőház is 
ismerhesse,szükséges,hogy az összes hivatalos iratok 
megvizsgálás végett elébe terjesztessenek. Ez eljá
rás törvényen alapszik : az 1848-ik év I l l - ik tör-
vényezikkének 30-ik szakasza igy szól: 

,,A miniszterek hivatalos irataikat az ország
gyűlés mindegyik táblájának kívánatára, magá
nak a táblának, vagy a tábla által kinevezett kül
döttségnek megvizsgálása alá bocsátani köte
leztetnek/' 

A képviselőház tekintélye ; az alsó megyék 
s városok nyugalma ,; a pénzügyminiszter úr ér
deke egyaránt kívánják, hogy e homályos ügyben 
világosság legyen végre. 

Ajánlom inditványom tárgyaltatását és elfo
gadását. (Helyeslés bal felöl.) 

Lónyay Menyhért pénzügyér: T. ház-
í i 



S2 CCXCII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Október 1. 1863.) 

Tekintve azon fontos teendőket, melyek még ez 
országgyűlési rövid időszak alatt elintézendők, 
semmi sem oly drága, mint az idő, és igy tartóz
kodtam volna ugyanazon kérdés felett még egy
szer felszólalni, mely már egy ízben ugyancsak 
Nicolics képviselő úr felszólalása folytán a t. ház 
előtt előfordult; de miután ezen kérdés iránt, mint 
értesültem, annyi balmagyarázatra alkalmat adható 
állitások köröztetnek: valóban őszinte köszönettel 
tartozom Nicolics urnák, hogy ezen tárgyat ismét 
felhozva, nekem ez által alkalmat szolgáltatott a 
felett ismét nyilatkozhatni. Örvendek , hogy 
alkalmam nyilik a t. ház előtt egész tárgyilagos
sággal előadni e kérdésre vonatkozó felvilágosítá
saimat, és hogy szerencsém lehet a t. ház előtt az 
ország igen nevezetes vagyonáról, az erdők keze
léséről, némelyeket átalánosságban elmondani. 
(Halijuk!) 

Midőn ezelőtt több mint másfél évvel azon 
súlyos és nagy felelősség terhével járó teendőket, 
t. i. hazánk pénzügyének és igy vagyonának ke
zelését átvettem , bizonyára az első teendők közé 
kellett tartozni az állam vagyonának azon neveze
tes részét, mely az államerdőségekben áll, gon
dos tanulmányaim tárgyává tenni és annak kö
rülményeit kellőleg felismervén, iparkodnom kel
lett a létező hiányokat mellőzni, és egy czélszerübb 
rendszer behozatala végett a szükséges intézkedé
seket azonnal megtenni. 

Mielőtt magáról a kérdés alatt levő fa-eladási 
szerződésről egész objectivitással szólanék, engedje 
meg a t. ház, hogy szabadságot vegyek magam
nak átalában röviden jellemezni, minő állapotban 
találtam a pénzügyminisztérium átvétele alkalmá
val az államerdőségeket, és hogy egyúttal röviden 
megemlitsem azon elveket, melyeknek következe
tes keresztülvitele mellett az államerdőségek jö
vedelmét azon fokra emelni hiszem, mely ezen 
nagy nemzeti vagyonhoz méltó és aránylagos. 

Köztudomású s igy Nicolics képviselő úr előtt 
is bizonnyára ismert adatok azt mutatják, hogy a 
jjénzügyminiszterium kezelése alatt levő 2,002,491 
katasztrális holdat tevő erdőterület az 1862 — 
1866 öt évi átlag szerint katasztrális holdankint 
csak 14'/2 krczár tiszta jövedelmet hozott. 

I ly körülmények között kötelességemnek tar
tottam mindenekelőtt megvizsgáltatni azt, hogy 
ezen abnormis állapotnak hol rejlenek okai. A vi
déki viszonyokat és körülményeket tanulmányozni 
maga a miniszter természetesen reá nem ér; ha 
pedig azon közegekhez fordul, kik talán a régi 
viszonyokat, mondhatom, a régi visszaéléseket ren
desen elpalástolni igyekeznek, az igazsághoz nehe
zen jut. Ennélfogva kötelességemnek tartottam a 
minisztérium átvétele után azon férfiút, ki közelis
merés szerint az erdészeti szakban kitűnő jártassá

got tanúsított, s kit saját tapasztalatom szerint én 
is kitűnő szakembernek mondhatok, Divald urat 
az erdészeti osztály vezetésével megbízni, s állása 
elfoglalása után első tendői közé soroztam, hogy 
az állam ezen nagy kincsét, t. i. a 2,000,000 holdat 
meghaladó államerdöségeket kiváló vizsgálata tár
gyává tegye s nekem jelentést terjeszszen elő azon 
okokról, melyeknél fogva az államnak ezen nagy 
kincse ily csekély jövedelmet hajt. 

Azon számos adatokból, melyek ez irányban 
gyűjtettek, legfontosabbak azok, melyek az összes 
termelési képességre vonatkoznak; termelési képes
ség alatt értem, és erdészeti szempontból értetik azon 
évenkinti növekedés, melyet az erdő fa-mennyiség
ben ad. Az államerdők az ország különböző vidékein 
feküsznek s ennélfogva azoknál a termelési ké
pesség különböző; de átalában véve a fatermelést 
igen csekély számitás mellett is az összes 2 millió 
holdon megközelitőleg 1,196,910 ölre lehet számí
tani. És mit mutatott a tapasztalás *? Azt, hogy az 
eddig fenállott eljárás szerint az erdészeti hiva
talok évenkint 600,000 ölnél többet értékesíteni 
képesek nem voltak. Tehát majdnem fele az ösz-
szes évi termeivénynek értékesitetlen maradt, és 
igy, ha egy öl átalános tőkeértékét 3 írttal számít
juk, már ezen nem értékesíthetett fatömeg is kö
rülbelül 1.800,000 forintra megy évenkint. 

Tehát mindenekelőtt ezen állapoton segíteni 
volt a feladat. 

Tapasztalásból mondhatom, hogy nincs ne
hezebb állás, nincs kényesebb és több kellemet
lenséggel járó helyzet, mint mikor megrögzött, 
meggyökerezett visszaéléseknek kiirtására törek
szünk : mert az erre czélzó intézkedéseknél az év 
tizedek során megrögzött és igy jogosultaknak 
képzelt önzéssel s haszonleséssel találkozunk. 

Sajnálattal mondhatum s állithatom, hogy 
ezen állásomban, melyet ő felsége és a t. ház több
ségének bizalmából elfoglalni szerencsém van, ne
kem annyi ellent mi sem szerzett, mint a vissza
élések, az önhaszonlesés ellen tett erélyes intézke
déseim és felszólalásaim ; ezt pedig tenni köteles
ségemben állott, mert ugy hiszem, hogy csak ak
kor teljesítettem s teljesitem az ország iránt tar
tozó kötelességemet lelkiismeretesen, ha minde
nekelőtt a közérdekeket tekintem, az állam vagyo
nát megőrizni és szaporítani igyekszem. (Elénk tet
szés a középen.) 

Mint már említem, a hivatalos adatok, melyek 
minden részleteikben bármikor rendelkezésére ál
lanak Nicolics képviselő urnák, kitüntetik, hogy 

' az eddigi kezelésnek egyik fő s haladéknélküli 
orvoslást kivánó hiánya az, miszerint az államer
dők évi termelésének csak fele értékesíttetik. Van
nak ezen kivül számos más hiányok is magánál 
az erdők kezelésénél, s a tett jelentés alapján azon 
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meggyőződésre jutottam, hogy az államerdőségek-
ben fekvő vagyon egész jövedelmi képességét 
csak ugy lehet felhasználni, ha az eddig gyakor
latban levő rendszer, melynél minden őszinte és 
következetes törekvés a jövedelmek növelésére 
hiányzott, gyökeresen megváltoztatik. 

Sok hiány tapasztalható magánál az erdők 
kezelésénél, melyek közt különösen ki kell emel
nem, hogy az erdei kártételek elhárítására nézve 
a politikai hatóságok részéről igen siker nélküliek 
az intézkedések ; azonban , ha nem is tökéletesen, 
de részben még is megfelelnek az erdőmivelés te
kintetéből feladatuknak ; más részt az ország 
majdnem minden erdőségénél a tapasztalás azt 
bizonyitja, hogy a meglevő fának értékesitése te
kintetében egészen fenáll niég a régi megszokott, 
minden nevezetesebb jövedelem előállitására kép
telen lanyha kezelés. 

Ezen körülmények közt jövőre nézve a gyö
keres orvoslást azon rendszer következetes létesí
tésében látom, ha az állam, mely tapasztalat sze
rint a kereskedési üzletek vitelére mindenütt a leg-
kevésbbé alkalmasnak mutatkozott, midőn egyrészt 
megtartja saját felügyelete alatt az erdők mive-
lését és kezelését , másrészt magát a kereskedelem
be vágó értékesítést azokra bizza, kik hivatásuk
nál fogva a kereskedelmi viszonyokat és a fogyasz
tási piaezokat jobban ismerik, de saját nyeremé
nyük ösztönéből is képesek az egész termelhető 
mennyiségnek fogyasztókat találni 

Ezek szerint a következő elveket tartottam és 
tartok jelenben is az államerdöségekre nézve ki-
viendőknek ; u. m. : 

hogy az erdők kezelése rendesen szabályozva, 
egyenesen az államkormányzata alatt álljon ; 

hogy az egész évi termelés eladása tömegesen 
történjék, s a részletes árulás kereskedőkrebízassék ; 

s hogy a jövedelemnek gyors emelkedése 
szempontjából ezen rendszer életbe léptetése iránt 
az intézkedések niegtéfessenek. 

Miután az összes 2 millió holdat haladó és az 
ország különböző vidékein elszórt erdőségekben 
ezen rendszert egyszerre keresztülvinni nem lehe
tett : azon megbízást adtam az illető erdészeti osz
tály vezetőjének, hogy válaszsza ki mindenekelőtt 
azon erdőségeket, melyekben ezen rendszer a leg
rövidebb idő alatt kivihető, és hogy a szükséges 
intézkedéseket haladék nélkül létesíteni töreked
jék ott, a hol az mindjárt kedvező eredményt állit
hat elő. í gy történt, hogy a minisztériumnál tar
tott tanácskozások alapján a Béga mentében fekvő 
erdőségekre nézve ezen rendszer behozatala elvileg 
kimondatott és létesítésére a szükséges intézkedé
sek megtétettek. 

A mennyire az ilyen felszólalásnak szűk kor
látai megengedik, előadtam főbb vonalakban azon 

elveket, melyeket az államerdöségekre nézve léte
síteni czélszerünek tartok. 

Áttérve magára a kérdésre, t. i. a Béga menté
ben fekvő erdőségek fakészletének eladása iránt 
kötött szerződésre, mint már említeni szerencsém 
volt, az erdészeti osztályt vezető osztálytauácsos 
általam azzal bízatott meg, hogy a czélszerübb 
rendszer behozatalát kezdje meg azon erdőségek
nél, melyeknél a legnagyobb siker a legrövidebb 
idő alatt elérhető. 

Ennek folytán, mint a kezemnél levő hivata
los iratok igazolják, april 6-áról keltezve az illető 
osztálytanácsos véleményes jelentést terjesztett be 
hozzám, melyben előadja mindazon okokat, me
lyeknél fogva Bayersdorf és Biach fakereskedéssel 
foglalkozó házzal az általam kitűzött alapon, t. i. 
az évi termeivény teljes értékesitése mellett, 10 
évre a faeladás iránt szerzerződést kötni ajánl. 

E szerződés szerint a fáért magasabb ár ére
tett el, mint eddig; tehát teszem — mit különösen 
megjegyezni kívánok — nem áll, a mit Nico-
lics képviselő úr állított, hogy az állam megtar
totta magának mindazt, a mi terhes és tidadott 
mind azon, a mi könnyű. 

Az, mi könnyű és mi terhes, nagyon relatív 
fogalom; de megjegyzem, hogy az állapira nézve 
legterhesebb és alig létesithető az, hogy az összes 
évi termeivény eladassák; továbbá a legkárosabb 
az államra nézve, épen az eddig tapasztaltak sze
rint, maga az usztatás. Méltóztassanak felvenni, 
hogy a kezeink közt levő jelentés alapján, az idén 
az úsztató csatorna rendben tartására körülbelül 
20,000 frt terveztetett kiadatni. Méltóztassanak te
kintetbe venni, hogy eddigelé minden károsulást, 
a mi az usztatás alkalmával magánosok vagyonán 
okoztatott, a kincstár megtéríteni tartozott, holott 
a szerződés értelme szerint biztosíték nyujtatik az 
összes évi termeivény eladására, a csatorna jó kar
ban tartására, és arra, hogy ha netalán magánoso
kon kár okoztatnék, azt a szerződők tartoznak 
megtéríteni. 

Mit tartott meg tehát magának az állam? Azt, 
mi a kezeléssel jár, s az általam kimondott elvekkel 
megegyezik, t. i. a fának vágatását, és — nem az 
illető eladó helyre, de — az úsztató helyre való 
szállítását. Ezek termelési költségek, ép ugy mint 
a gabonánál az aratás és házhoz vagy országúihoz 
való juttatás, a termelés költségeit pedig a keres
kedőkre nem szokás, nem lehet közvetlen áthá
rítani. 

Méltóztassanak megengedni, hogy itt egy 
kissé kitérjek, mert különben erről megfeledkezném. 

Nicolics képviselő úr részéről felhozatott, de 
más oldalról is erre fősúlyt fektetnek, hogy a 
kincstár többet 20,000 öl fánál nem képes évenkint 
vágatni. Ennek megezáfolására van szerencsém 

11* 
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ezennel bemutatni egy f. é. jul. 31-én 41385. sziám 
alat t Budán kelt szerződést, melynél fogva nem 
csak a Béga völgyi államerdöségekben, hanem 
egyszersmind a gödöllői és marosparti uradalmak 
erdőségeiben is, hol eddig munkások hiányában 
szenvedtünk, hat egymásután következő éven át 
minden évben összesen 80,000 öl hasábfa és meg
felelő mennyiségű dorongfa kivágatására kötelezi 
magát egy mindig fakészitéssel foglalkozott jártas 
vállalkozó, és pedig a fürészszel vágott hasábfának 
vágatására ölenkint 1 ft 20 krért, illetőleg 1 ft 10 
krért, a dorongfa vágatására pedig 80 krért. 

Hogy tehát e részben gondoskodva van, arról 
teljes bizonyosságot nyújthatok. (Élénk tetszés.) 

Egyébiránt megjegyzem, hogy már ezen je
lentésben előadattak a módok, melyeknél fogva 
elegendő munkaerőről gondoskodva van. (Élénk 
helyeslés a középen.) 

Ezen vélemény nekem, mint a22428 . számú 
pénzügyminisztériumi ügyirat igazolja , april hó 
8-án mutattatott be. En ezen ügyet sokkal fonto-
sabbnak tekintettem, semhogy iránta az előadó 
véleményes jelentése után azonnal határozni jónak 
láttam volna, ezért szóval azon utasitást adtam, 
hogy egy külön bizottság vegye ezen egész kérdést 
tárgyalás és érett megfontolás alá azon czélból, 
hogy az általa kifejtendő vélemény alapján ezen 
kérdés fölött határozhassak. Ezen bizottság tagjai 
voltak, mint ugyancsak a hivatkozott ügyiratokból 
látható, Granzenstein Gusztáv osztályfőnök, mint 
elnök, b . Splényi helyettes osztályfőnök, és miután 
minden kincstári szerződés megkötésénél annak 
jogi oldalát is meg kell fontolni, a jjesti kincstári 
kir. ügj^észség főnöke Andreánszky, végre az illető 
előadó Divald Adolf osztálytanácsos.Ezen tanácsko
zás april 10-én tartatott, és egyhangú véleménye 
folytán az arra vonatkozó jóváhagyásomat april 
12-én adtam ki, mint az ügvdarabon látható ki-
adványozhatás bizonyltja. 

Ezen jóváhagyás következtében a szerződés 
letisztáztatván, eredeti példánya a vevő Bayersdorf 
czég által és két tanú által azonnal aláiratott, de 
általam nem ; miről valamint a tanuk, ugy Mada-
rássy miniszteri tanácsos dr — ki az időben az 
aláirandó darabok aláírás alá terjesztésével volt 
megbizva — továbbá Divald osztálytanácsos, sőt 
Bayersdorf is bizonyságot tesznek. 

Aláirásom halasztását nemcsak az ügy fontos
sága, hanem különösen azon körülmény okozta, 
hogy az april 16-án előterjesztett 1868-iki költség
vetés összeállítása s beható tanulmányozása min
den időmet tökéletesen annyira igénybe vette, 
hogy más fontos ügyek aláirását nyugottsággal 
nem teljesíthettem. 

Az ügy érdemileg el vala határozva, sőt az ügy 
darabon az is feljegyezve, hogy a szerződés mind

két részről aláiratott, mely jegyzék csak azért nem 
törültetett ki, mert a részemrőli aláirás naponta 
váratott. 

E közben, vagyis a szerződésnek általam tör
tént aláirása előtt szükségesekké váltak némely 
intézkedések, melyek az általam történendő aláirás 
reményében nevemben történtek, s melyek azzal 
vannak indokolva, hogy a fausztatásra legalkal
masabb, vizzel bővelkedő tavaszi időszak haszná
latlanul el ne mulasztassék. 

Ezen intézkedések azért is helyesek voltak, 
mert a kincstár által házilag kezelt usztatás költ
ségeit, a csatorna fentartás tetemes terhét és az 
usztatás alkalmával a fa megtorlódásából származ
ható vizára dási és kiöntési károkat óhajtandó volt 
az állam válláról a vállalkozóra átszármaztatni. 

S igy történt, hogy az illető kincstári közegek 
april 13-án délelőtti 93'4 órakor táviratilag oda
utaltattak, hogy a fausztatáshoz ne kezdjenek ; és 
a főpénztár is april 12-kén kelt és 14-én kiadott 
rendelettel mindezekről értesíttetett , mint ezt az 
ügydarabon látható jegyzetek igazolják. 

További félreértések kikerülése szempontjá
ból meg kell még jegyeznem, hogy leirás alkal
mával mindig a kiadványozás, azaz jóváhagyás 
feljegyzésének dátuma szokott az okmányra Íratni, 
s mindenki, a ki a miniszteri kezelési rendszerrel 
ismeretes, tudni fogja, hogy azon idö, mely a le
irás és aláirás közt eltelik, soha tekintetbe nem 
jön, hanem mindig a kiadványozás, vagyis a jóvá
hagyás napja jön az okmányra még akkor is, ha 
az aláirás és kézbesités hetek vagy hónapok után 
történnék meg. 

Ezen gvakorlat. nielv minden közhivatalnál 
ismeretes, azért van igy, mert különben az ok
mánynak annyi dátuma lenne, a mennyi műtéteién 
megy keresztül, u. m. fogalmazási, jóváhagyási, 
tisztázási, aláirási és kézbesítési. 

A másik fél és a tanuk által már aláirt szerződés 
aláirás végett nekem előterjesztetett, de mely napon 
történt ez, arra nem emlékezem ; azonban azt hatá
rozottan állithatom, hogy még 16-án az elnöki 
irodából ki nem ment, s én mindaddig az aláírást 
nem teljesítettem, míg ezen üzlet vállalkozóira néz
ve a szükséges tudakozódásokat meg nem tettem. 

Sokkal fontosabb volt az ügy, semhogy ne 
igyekeztem volua meggyőződést szerezni az iránt, 
hogy a vállalkozók nemcsak ügyességgel, de egy
szersmind tehetséggel is birnak az elvállalt kötele
zettségek teljesitésére, s ezek folytán azon fölvilágo
sítást nyertem,hogy ezen vállalkozó ház,melyugyan 
bécsi ház, de melynek főnöke pozsonyi születésű, s 
magát magyar embernek tartja, mit mellékesen 
azért jegyzek meg,mert azt is indokul hozzák fel elle
nem, hogy idegen nyerészkedőkkel szerződtem, 
hosszú évek során nevezetes hasonló üzleteket tett ; 
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különösen 20 év alatt Keglevieh János, jelenleg 
István gr., Odescalchi herczegnő, Jeszenák bárónő' 
szül. Forgách, Pálffy István és Móricz gr., Eszter-
házy Miklós és Móricz gr., Brenner Ágoston gr., 
Zichy Alfonz gr., Waldstein János gr. uradalmai
ban nevezetes fa vásárlásokat s üzleteket létesített; 
de a mi e tekintetben különösen kiemelendő, az : 
hogy azon nagy értékkel rendelkező franczia vas
úti társasággal, melynek birtokában vanMarhegg-
től egész Baziásig hazánk legnevezetesebb vasúti 
vonala, oly kedvező szerződési viszonyban áll, hogy 
nemcsak ezen pályatársulatnak Bánságban fekvő 
nagyszerű erdőségei termelését, hanem még ma
gánosoktól vásárlott fakészleteket is kivételes ár
szabály mellett képes a mondott pálya bármelyik 
állomására egész Bécsig szállítani, s erre nézve az 
1867-dik évi sept. 27-én kelt szerződés által a mon
dott társulat fő ügynökévé neveztetett. Ezen ugy 
szólván kizárólagos képessége Baiersdorfnak oly 
természetű, hogy ha vele még szerződés kötve nem 
volna, kényszerítve lennénk most is csak vele szer
ződni, meggyőződve levén, hogy rajta kivül a te-
mesi s krassói erdők egész termelésének piaczot 
és tartósan fogyasztókat szerezni más nem képes. 

Meggyőződvén a szerződésnek általam történt 
aláírása előtt még arról is, hogy Baiersdorf az 
1865-dik évben kötött szerződése nyomán Baziás-
ról 24 ezer öl fát a közbeeső állomásokra s Bécsbe 
szállított, kötelességmulasztás lett volna haszná
latlanul hagyni azon alkalmat, miszerint oly vállal
kozó akadt, ki nem csak soliditásra és ügyességre 
nézve, de összeköttetései folytán is teljesen képes 
azon szerződést megtartani, mely minden más vál
lalkozónak valószínűleg romlását idézte volna elő. 

Ugy hiszem, hogy az államnak nem ártottam, 
midőn Baiersdorfot a szerződés aláíratásával lekö-
tötteimde magamnak saját aláírásom elhalasztásával 
addig a szabad rendelkezhetést. fentartottam, mig a 
fenebbi tényekről egész meggyőződést nem sze
reztem. De legtisztább lelkiismeretem szerint a vál
lalkozó üzérkedőket sem sértettem azzal, hogy oly 
vállalatra csődöt nem hirdettem, melyből vélemé
nyem szerint rajok csak kár és bukás származott 
volna. De felelős helyzetemre támaszkodva, nem is 
tartom magamat kötelezve kivétel nélkül minden 
esetben a gépies árveréshez ragaszkodni. 

Én átalában, ha valamely tárgy helyessé
géről meggyőződtem s valamit olyannak tartok, 
mit saját felelősségemre magamra vállalhatok, az 
elhatározással késni nem szoktam. Azonban — mint 
méltóztatnak látni — 12-én ezen tárgy iránt elvileg 
határoztam; de időt hagytam magamnak, hogy 
mindazoknak , melyeket említettem, tudomására 
jussak. 

Idő közben Temesvár városa,melylyeI a fa kér
désére nézve levelezési összeköttetésben állottam, j 

küldöttséget indított hozzám. April tizenhatodikán, 
épen azon napon, midőn szerencsém volt a t. ház 
előtt a pénzügyi előterjesztést benyújtani, kihivat
tam a teremből s e tárgyban kivánta küldöttség 
velem szólani. Ha jól emlékszem, a d. u. órákban 
fogadtam a küldöttséget — s itt sajuálattal kell 
azon kívánalomnak kifejezést adnom, miszerint 
lehetnek küldöttségek, melyeknek fogadásánál 
czélszerü intézkedés volna, ha mások is jelen 
lennének — {Halljuk!) s ugy emlékszem, 
hogy ezen ügyben a küldöttséggel nem egyszer, 
hanem másodszor is szólottam és mindig azt nyil
vánítottam, hogy mindaddig, mig a szerződés alá
írását ki nem adtam, ha a temesváriak vállalkozni 
akarnak, tegyék azt meg, de egy úttal figyelmez
tettem arra is, hogy nem csak 18 ezer öl fáról van 
szó, mert ők mindig súlyt fektettek arra, hogy ha 
pár ezer öllel többet kapnak is, azt képesek lesz
nek eladni, mondom, figyelmeztettem őket,hogy 
itt 50 ezer öl fáról, továbbá még a használati fá
nak eladásáról is van szó, melyből már ezen év
ben és ez erdők csak egy részéből közel 80 ezer 
forintot veendünk be, holott e bevétel ugyanott 
a múlt években 10 —12 ezer forintot tett. Es így 
előadtam nekik, hogy mily terhes kötelességek 
járnak ez ügygyei. 

Tehát 16-kán teljesen azon állapotban volt 
a kormány, hogy megkínálhasson bárkit a szerző
dés átvételével; nem csak azért, mert az illető 
válalkozóknak írott szerződés még másolatban sem 
volt birtokukban, hanem azért is, mert itt még 
adott szóról sem lehetett szó, miután én a vállal
kozókat nem is láttam és őket csak is a hivatalos 
tárgyalásokból ismertem. 

Tökéletesen szabad kezem levén, teljes joggal 
bárkit megkínálhattam a szerződéssel, minek bi
zonyságául szolgáljon, hogy midőn*a küldöttség tő
lem elment, ismét az esti órákban hivatalos teendői
met végezni kívánván, apraesidialis ügyek vezető
jének azt mondám: miután ugy látszik, hogy a 
temesváriak részéről semmiféle hajlam nem mutat
kozik a szerződés elvállalására, már most a máso
latokat a vállalkozók tudomására hozhatni. Keze
im közt van az átvevő kereskedőház aláírása,mely 
szerint a szerződés másolatát 16-kán vette át; az 
eredeti szerződés pedig és a másolat az illető szám
vevőségnek és a pénztárnak a szükséges intézke
dések megtétele végett április 2 8-kán, tehát később 
adattak ki. 

Ezek azok, miket megjegyezni szükségesnek 
tartam, nem annyira az itt előadottakra nézve, ha
nem azért, mivel tán a hivatalos adatok és iromá
nyokbemutatásának kívánsága ezen dátumok ösz-
szehasonlitása czéljából tétetett. 

Én ezekből semmi titkot nem csinálok és azo-
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kat itt előadtam, sőt az iratokat Nicolics képviselő 
űr is bármikor megtekintheti. 

A mi magát a Temesvárral való viszonyt illeti, 
megvallom, nem sziveién említem fel; de az any-
nyiszor hozatott fel, hogy szükségesnek tartom 
mégis megjegyezni, minő álláspontból tekintette 
Temesvár városa ezen szerződést. {Halljuk!) 

Az első levél, melyet ez ügyben hozzám in-
íézett, márczius 10-én kelt; ebben aziránt panasz
kodik, hogy a kincstár az ott levő fakészletből bi
zonyos mennyiséget az ott levő szeszgyárosoknak 
eladott, és itt azt mondja a város: „tekintettel 
azon körülményekre, hogy a fausztató csatorna or
szágos költségeken építtetett," pedig kincstári költ
ségen épült, „és hogy ezen városi közönség a múlt 
század óta fa szükségleteit folyvást a királyi kincs
tári faraktárból fedezte..." Itt tehát azon jogot ki-
vánja maga számára, hogy a mit századok óta 
élvezett, tudniillik a kivételes olcsó árt, azt ezentúl is 
élvezhesse. Azután: „ ..nehogy pedig ismét oly hallat
lan eset , mely városunkban közingerültséget idé
zett elő, bekövetkezzék, és nehogy a királyi kincs
tár az országos költségen épült fausztató csator
nát önérdekében, a fogyasz'ó közönség nagy ká
rára tovább is maga fölhasználja: {Nevetés) kér
jük elrendelni, hogy a kérdésben forgó fausztató 
csatorna nemcsak kizárólag a kincstár, hanem a 
magánosok használatául engedtessék át, és hogy 
jövőben hasonló visszaélések a kincstári fa eladásá
nál mellőztessenek." (Felkiáltások: Üzéphazafiság!) 
Tehát viszaélés az, ha a kincstár, mint magán birto
kos, terményét annak adja el,ki azt jobbáron fizeti. 

Továbbá, miután ezen kérdés már eldöntetett, 
bepanaszolt engem Temesvár városa a miniszteri 
tanácsnál, és oda intézett egy iratot, melyre az il
lető referens felelt is. Intézkedni fogok, hogy az 
illető iratok, t. i. a szerződés és a panasziratra készí
tett felvilágosítás nyilvánosság elé jöjjenek. A pa
nasz egyik pontjában ez áll. „A kényuralom kor
mányközegei hasonló, sőt előnyösebb ajánlatokat, 
a helyi és nemzetgazdasági okok méltányló te
kintetbevételével, elutasítottak , nehogy az illető 
városok é-s vidékeik egyesek telhetetlen nyerészke
dési vágyainak föláldoztassanak." Továbbá kie
meli a panasz, hogy: „a Béga-csatorna Mária Teré
zia alatt és parancsára ásatván, rendeltetése volt a 
kamarai uradalmak erdőiből nyert tűzifának Te
mesvárra leendő elszállítását olcsón és biztosan 
eszközölni, hogy innét azután az egész temesi Bán
ság vidékei e nélkülözhetlen czikkel, a magán vál
lalkozók zsarolásainak kizárása mellett, méltányos 
árakon legyenek elláthatók." Tehát az zsarolás, 
ha a kincstár a saját költségén épült csatornán 
szállitván fáját, a valódi ár szerint kívánja eladni! 

Méltóztassanak felvenni, hogy ámbár határo
zottan állithatom, hogy a temesváriakat mindezek 

daczára a szerződéssel megkínáltam, mégis nekem 
mindenekelőtt, ugy hiszem, kötelességem az volt, 
hogy a kincstárnak érdekeit és az államnak jöve
delmeit lehetőleg biztosítsam, és átalában oly in
tézkedéseket tegyek, melyeknélfogva az államnak 
ily nevezetes tőkéje, t.í. ami az erdőségekben van, 
hasznot hajtóbbá tétessék. 

E részben pedig a kérdés következőleg 
áll. Itt a vállalkozó ajánlata szerint az éven-
kint általa átveendő ölfa után 157 ezer fo
rinttal több jövedelem biztosíttatik. Itt van a vállal
kozó, ki kötelezi magát az összes erdőségekben 
levő haszonfát értékesíteni, mi eddigelé ez állam-
erdőségekben átalában nem, vagy igen csekély 
mérvben hasznosittatott, mig az a szomszéd birto
kosokéiban értékesíttetett, a miből már ez idén 
körülbelül 80,000 forintot veszünk be, és igy itt 
220 — 230 ezer forintnyi több jövedelem biztosításá
ról van szó, még pedig oly egyének részéről, kik
re nézve, mielőtt a szerződést aláirtam volna, meg
győződtem, hogy kedvező föltételek mellett kötött 
szállítási szerződésüknél fogva képesek is lesznek 
a nagy fa-mennyiséget elárusítani. 

Tehát bizonyára nem fogok azon kényelmetlen 
helyzetbe jönni — a mibe tán akkor jutottam vol
na, ha a temesváriakkal kötöm meg a szerződést —•, 
hogy t. i. ezek nem levén képesek az említett fa
mennyiséget értékesíteni, a pénzügyminisztériumot 
relaxatáért ostromolták volna. (Elénk helyeslés a 
középen.) 

Azzal vádolják a pénzügyminisztériumot, hogy 
10 évre kötötte a szerződést. A ki csak kissé üzlet 
embere, tudni fogja, hogy oly vállalatnál, mely
nél körülbelül évenkint közel fél millió értékről 
van szó, nagyobb tőke beruházás kívántatik, és hogy 
ezt egy-két évi időre bizonyára senki sem lesz haj
landó megtenni. (Igaz! a középen.) De a tapaszta
lás az idén is mutatta, hogy a minta faárak kissé 
emelkedtek, és igy nem volt oka a kincstárnak a 
temesváriaknak olcsóbban adni a fát, verseny is 
támadt: mert az alapítványi jószágokból is még ez 
idényben 15,000 öl fát készülnek oda szállítani. 
De az ország legdúsabb és legjobb kőszéntelepei 
Temesvárhoz közel levén, a város olcsó kőszénnel 
magát elláthatja. a mi természetesen ellensúlyoz
hatja a túlságos nagy faárakat. 

Szükségesnek tartom itt előadni, mennyiben 
áll azon, a temesváriak által annyira panaszolt 
állítás, hogy a szerződés megkötése óta a fa meg
drágult. Mellőzve azt, hogy az államkormányzat 
ép ugy élhet azon joggal, hogy kincstári birtok
ban levő tárgyat minél előnyösebben értékesíthes
sen, mint a magános : méltóztassanak felvenni a 
két utolsó évet. A Temesvárhoz közel levő Verse-
czen a múlt évben egy öl fa ára 10 forint volt, 
most 15 forint: Zsombolyán 10 frt 50 kr,most 16 
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frt 50 kr ; Kikindán 11 forint, most 16 fi-t 50 k r ; 
Szegeden 11 furint most 16 forint; Pesten, tudjuk 
ezelőtt 12—13 frt, ma 18 — 19 frt ; Bécsben volt 
ezelőtt egy évvel 19 frt 50 kr, most 23 forint ; 
Pozsonyban 12 frt. most 18 — 20 forint és Temes
várit az utolsó tél derekán a változott viszonyok
nál fogva, míg a szerződés nem keletkezett, adták 
a tölgyfát 7 írt 50 krért, az elegyfát 8 frtért, és 
most a nagy közönség számára árulják a tölgyfát 
10 frtért, a többit 11 frtért, a gyárak számára és 
nagyobb iparosoknak, valamint a megyei ésorszá 
gos hivataloknak és hivatalnokoknak 9 frtért az 
egyiket és 10 frtért a másikat. 

De még egyet el nem hallgathatok. Mindenkin 
megtörténhetik, hogy valamely alkut kedvezőnek 
hisz, mig később bebizonyul, hogy csalódott. E 
részben a felelősséget senki magára nem vállalhatja. 
Szerencsére azonban jelenleg nem igy áll a dolog, 
mint állíttatott. Nem tudom, jelen van-e képviselő
társunk , b. Ambrózy Lajos, ki tanuskodhatik, 
hogy Temesvár közelében levő bukoveczi, barosi 
és terzinai erdeiből Bayersdorf és Biachnak a mű
fa köblábát a kéreg és szijács leszámítása után 
11" felső átmérőig 9 krjával adta el, miglen ugyan
azon vevők a kincstárnak a műszerfát szerződés
sze rű ig még pedig 10" felső átmérőig és kéregben 
mérve köblábankint 10 krjával fizetik, s igy pél
dául oly fáéit, melyért Ambrózy 2 ft 65 krt kap, 
a vállalkozók a kincstárnak 4 ft 25 krt fizetnek. 

De van egy későbben kelt szerződés is 1868. 
jul. 20-áról. Ugyancsak Ambrózy Lajos b. még 
pedig otlert utján adott el fát, mire a temesvári 
fskereskedők szintén concurráltak, és Ambrózy b. 
nem birt nagyobb árt kieszközölni, mint a gyer
tyánfáért 8 frt, valamennyi többi kemény fanem 
elegyének öléért pedig csak ? frt, mig a kincstár 
az elegyfa öléért 8 frtot kap, Van azonban még 
egy más eset is. Löwy Náthán és Lipót a m. k. 
felelős kormány életbe léptetése előtt e kincstári 
erdőkből tövén vett fát, s azt értékesíteni akarván, 
a kéreg és szijács nélkül 12" felső átmérőig mért 
műszerfa köblábjáért 10 krt kapott, miglen a ve
gyes kemény tűzifa ölét ugyancsak Baiersdorí és 
Biachnak 6 ft 50 krval adta el, még pedig f. é. 
aug. 20-án, miután ugy a műszer, mint a tűzifát 
is számos temesvári és egyéb versenyzőknek fel
ajánlotta volt. 

De nem akarok a t. ház elé több felvilágosítást 
terjeszteni. Hozhatnék fel ugyan többet a szerződés 
ellen felhozott állitások elbnében, mint például an
nak ellenében,hogy az úsztató csatornán egy öl fának 
usztatása 50 krba kerül, a vállalkozóknak azon a la
pokban megjelent felhívását, hogy annak ötszörös 
árát készek bárkinek fizetni. De ezt mellőzve, csak 
arraakarok válaszolni, mit az előttem szólott képvi
selő úr a kincstári jószágok bérbeadáaárólmondott. 

I t t nemeladásról, nem például a búzának eladásáról, 
hanem a kincstári jószágok bérbeadásáról van szó. 
A kincstári jószágok bérbeadására nézve egy mi
niszteri rendelet jelent meg, melyet kidolgozni és 
közzé tenni szerencsém volt; és ezen néhány héttel 
ezelőtt, azaz f. é. aug. 23-án kelt rendeletből a t. 
képviselő úr egy szakaszt idézett, és abból indokot 
merített a több hónappal ezelőtt kötött szerződés 
ellen. Megfeledkezett a t. képviselő úr arról, hogy 
e rendelet bérbeadásról szól, nem eladásról. 

Egyébiránt én mindenütt tanúsítottam eddig 
is, hogy midőn valamely bérbeadás, vagy eladási 
üzlet forog fen, ott, hol ez czélszerü, nyilvános ár
verést, s hol azt a körülmények megkívánták, 
offertek utjáni kihirdetést rendeltem el. Hanem 
bármely szabály legyen is felállítva, azt hiszem, a 
felelős miniszternek jogában áll, saját felelőssége 
alatt, rendkívüli viszonyok között, milyennek az 
előadottat tartom, ezen szabálytól eltérni. (Helyes
lés.) A kiadott szabályokat legjobb tudomásom 
szerint állapítottam meg, s azokat meg is fogom, 
meg is akarom tartani. De valahányszor az állam 
érdekében oly intézkedések tételéről van szó, mint 
a jelen esetben, a hol legalább is 200,000 frt évi 
jövedelemszaporodás biztosítása forog fen, mihelyt 
meggyőződtem, mihelyt lelkiismeretemmel tisztá
ban vagyok az iránt, hogy az állam érdeke ugy 
kívánja, ezen szabályoktól mindenkor el fogok 
térni. (Elénk helyeslés a középen.) 

Azt fogják talán mondani, hogy ez szép szó; 
de mi tényeket kívánunk. Ezzel is szolgálhatok. 
Nem akarom azt állitani, hogy a létrehozott ked
vező eredmény egyedül a pénzügyminisztérium 
érdeme. Vannak körülménvek, melvek erre köz-
reműködtek. A fa ára emelkedett és talán a kész
letek éi-tékeeitésénél, mellőzvén a bureucraticus 
sehlendriant, erélyesebben járhattunk el. Az ered
mény az, hogy midőn, amint emiitettem, a lefolyt 
5 év alatt egy katastralis hold 14»/„ krt hozott, 
azon zárszámadások szerint, melyeket a napokban 
bemutatni szerencsém leend, ámult 1867-ikévben, 
tehát a magyar független felelős kormányzatnak 
első évében az összes bevétel 3,579,984 frt 11'/^ 
kr, az összes kiadás 2,411,257 frt 44 kr, a magyar 
államerdőségekben levő vagyon után; és igy a 
kimutatott tiszta bevétel 1,168,726 frt 67'/,, kr. 
Tehát ezen első évi eredmény, melyet részben, 
bátran mondhatom, a szabadabb kéz, a határozot
tabb intézkedés, a rég megrögzött visszaélések 
kiirtása által eszközölni lehetett, az, hogy 583/10 kr 
esik egy holdra. (Élénk helyeslés a középen.) 

U g y hiszem, eleget szólottam a kérdésről. 
Most méltóztassanak megengedni, hogy egye

nesen Nicolics úrhoz forduljak. Megvallom őszin
tén, sajnálom, hogy ő, kit régibb időkből van sze
rencsém ismerni ; hogy ő , ki , ha emlékezni 
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kivan, bizonyára jól emlékezik, és tanuskodhatik 
mellettem, hogy nemcsak mint miniszter, hanem 
mindenütt, hol a közvagyon vagy közérdek gon
doskodásomra bízatott, a visszaélések meggátolásá
r a erélyesen föl tudtam mindenkor lépni; hogy ö 
mindezeket ismerve, azon alaptalan, nem akarok 
más szóval élni, állításoknak, melyek a sajtó utján 
ez ügyben terjesztettek, hitelt adva : a háznak 
drága idejét ismételve ezen kérdéssel foglalkoztatá! 
Megvallom, nem irigylem azon eszközöket, melye
ket a képviselő úr e részben fölhasznált, még ke-
vésbbé pedig azon szövetséget, melyre lépett. 
(Hosszasan tarló élénk éljenzés a középen.) 

P u l s z k y Ferencz : Nicolics Sándor képvi
selő úr indítványt tett: kérte ÜZ irományok elő
terjesztését; de azt nem kérte, hogy megsemmisít
tessék a szerződés, mert tudja, hogy azt megsem
misíteni nem lehet. A szerződést kötötte az, kinek 
arra joga volt, és szerződött oly tárgyra, melyre 
joga van szerződést kötni. Ugyanazért csak az 
irományok előterjesztését kívánta; kívánta pedig 
azért, hogy felvilágosítást nyerjen. A felvilágosí
tást tökéletesen megadta az imént a miniszter úr, 
(Ellenmondás balról) megadta ugy, hogy mindnyá
jan meggyőződtünk , hogy csakugyan eljárása 
folytán a haza háztartásának volt nyeresége. 
Ugyanazért, miután csak 70 nap választ el ben
nünket az országgyűlés végétől, miután egy hal
maz teendő még előttünk áll : azt hiszem, a nagy 
többség kívánsága szerint szólok, midőn indítvá
nyozom, mondja ki a ház, hogy megelégedve a 
miniszter nyilatkozatával, (Balfelöl zaj. Ellenmon
dás) a további tárgyalás mellőzésével napirendre 
tér át. 

Elnök: : Pulszky képviselő úr a ház szabá
lyokra hivatkozván szolalt fel, t. i. hogy kivánja-e a 
ház e tárgyat tovább tárgyalni vagy nem ? Azt hi
szem mindenekelőtt erről kellene szólani. 

V u k o v i c s Sebő : T. ház '. Én nem akarok 
most a tárgyhoz szólani, mert egy érdemes képvi
selő urat láttam felállani, ki szólani akar ; de a 
miniszter lír előadása végéből nem vettem ki, hogy 
beleegyezik-e Nicolics kívánságába, hogy az iromá
nyokat előterjeszsze. (Balfelöl helyeslés.) 

Én előre kijelentem, mint a nemzet egyik 
képviselője, hogy bár személyesen legnagyobb 
bizalommal viseltetem érdemes barátom a pénzügy
miniszter úr iránt ; de ha valaki ellenében a nem
zetnek legszigorúbb ellenőrködést kell gyakorolni, 
az épen ő maga: a pénzügyminiszter. (Helyeslés 
halról.) 

Bárki legyen, oly jeles egyéniség foglalja is 
el azon hivatalt, mint érdemes barátom a pénzügy
miniszter ú r ; de a mi illeti magát az indítványt, én, 
ha nálunk a parlamentalis kormányformák töké
letesen ki volnának fejlődve, egyátalában helyét 

sem látnám ma a legkisebb tanácskozásnak sem : 
mert valamint joga van minden egyes követnek 
kérdést intézni akármelyikéhez a miniszter urak 
közül, a mit nálunk interpellatiónak szoktak 
nevezni, ugy joga van minden képviselőnek bár
mily tárgyban az iratok előmutatását követelni 
és e követelésének másképen egyik miniszter sem 
állhat ellent, ha csak valami az államnak érdeké-
Len álló titokkal nem igazolja annak visszatar
tását. 

Midőn valamely tárgyhoz lényegesen hozzá
szólunk, kell hogy mindnyájunknak egyforma le
hetőségében álljon e tárgy megítélése. Már most 
hogyan állunk ma ? Én figyelemmel hallgattam 
a miniszter urnák igen jeles előterjesztését ; de ő 
felettem igen nagy előnyben áll, mert olvasta, és 
igy ismeri az irományokat, én pedig nem ismerem, 
és hogy én egyszeri hallgatásra képes legyek azt 
mondani, hogy a miniszter úr ezen szóbeli előter
jesztése által a tárgy tökéletesen föl van derítve, 
és mint előttem szóló érdemes képviselő úr kíván
ja, a tárgy már teljesen bevégzettnek tekintessék, 
ezt a parlamentalis formákkal merőben összeütkö
zőnek tartom. (Balfelöl helyeslés, jobbfelöl ellenmon
dás.) Ha igy van a dolog, akkor kijelentem, hogy 
a mi parlamentalis formánk nem egyéb, mint szó
játék. (Balfelöl helyeslés, jobbfelöl ellenmondás.) 

Én tehát kérem a miniszter urat, az ő saját 
igazolása érdekében, álljon rá arra, a mit Torontál 
megye érdemes képviselője előhozott, hogy az ira
tok a ház asztalára tétessenek. Meglehet, ha 
az adatokat el fogjuk olvasni, magunk is hasonló 
meggyőződésre jutunk, a mily< t ő terjesztett elő; 
(Meglehet?! jobbfelöl) de én megvallom, hogy míg 
nem olvasom az adatokat, mindazt, a mit a pénz
ügyminiszter lír előterjesztett, egyáltalában nem 
tekintem olyannak, a mi felett legkisebb véleményt 
mondhatnék. (Zaj.) 

MiSSiCS JánOS: T. ház! Vannak oly kérdé
sek, melyeket sem egyéni, sem párt, sem vidéki, 
sem közjogi szempontból tárgyalni nem lehet, ha
nem ezeket országos szempontból kell tárgyalni. 
Ilyen tárgy a krassói s teniesi bánsági erdőknek 
jelenlegi kérdése. (Nagy zaj.) Ezen tárgyalásnál 
három pont veendő fel: először, mikép jött létre 
ezen szerződés ? másodszor, mily eredményt és 
mily hasznot hozott ez az országra ? harmad-
szór, miután ezen szerződés megköttetett, miként 
tárgyaltassék az az országgyűlésen? (Nagy zaj, 
Halljuk az elnököt? Nem ez a kérdés. Tárgyaljuk-e 
vagy ne T) 

A mi ezen szerződésnek keletkezését illeti, 
(Zaj) miután miniszter úr oly szives volt a szer
ződés egész genesisét előadni, legyen szabad ne
kem is megemlítenem, miként keletkezett ezen 
szerződés. (Nem lehet a tárgyhoz szólam ! Nagy 
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zaj.) Temesvár sz. kir, városa tudomására jővén 
annak, hogy azon szerződés megköttetett, egy há
rom tagból álló küldöttséget. (Halljuk a házszabá
lyokat ! Nem lehet a tárg hoz szólani! Szavazzunk !) 

T. ház ! Jól ismerem én a ház szabályait, és 
miután ismerem, miután továbbá a miniszter úr szí
ves volt megemliteni, hogy nagyon jó lett volna ezen 
küldöttséggel tanuk előtt beszélni : ez oly szemé
lyes kérdés , mely kérdésnek felderítését épen a 
közügy érdekében szükségesnek és elkerülhetlen-
nek látom. De bocsásson meg a miniszter úr . . . 
{Zaj.) 

Lázár K á l m á n gr . : A házszabályokhoz kí
vánok szólani. {Zaj.) 

E l n ö k {csenget) : Bocsánatot kérek a képvi
selő úrtól : Pulszky képviselő úr felszólalása kö
vetkeztében kérdést tettem a t. házhoz, hogy ki-
ván-e a házszabályok 35-ik szakasza szerint el
járni vagy nem ? Ugy veszem észre, Lázár Kál
mán képviselő úr is e tárgyban kivan szólani. 
(Halljak a házszabályokat!) Jegyző úr fel fogja ol
vasni a házszabályoknak 35-dik szakaszát. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő {olvassa a házszabá
lyok 35-ik szakaszát :) „Elérkezvén a felvételi idő, 
inditványozó kifejti indítványát és a ház ^szavazás 
utján elhatározza, vajon az indítvány tárgyalás 
alá vétessék-e vagy nem ?" {Világos !) 

Deák FerenCZ : Én előbb voltam felszólítva, 
mint Missics képviselő úr, de én szólási jogomat 
neki átengedtem. Ha ő azon kérdéshez akar szóla
ni, vajon a tárgyalásba beleereszkedjünk-e vagy 
ne? akkor a szólás jogát tőle elvonni nem lehet, 
s ez esetben rajta van a sor. Pentartom magamnak 
a tárgyhoz szólani. 

MiSSÍCS J á n o s : Ott fogom kezdeni, a hol a 
pénzügyminiszter megemliteni méltóztatott, miként 
keletkezett.... {Nem szabad a tárgyhoz szólani! A ház
szabályok.') A mi a házszabályokat illeti, azokat én 
nagyon értem. A házszabályoknak azon szakasza, 
melyet Mihályi jegyző úr felolvasni méltóztatott, 
azt mondja: „hogy ha az indítvány felolvastatott, 
határozzon a ház azonnal felette, hogy tárgyalás 
alá . . . (Zaj. A házszabályok nem engedik!) A ház 
határozott, megengedve a miniszternek, és ő bele
bocsátkozott a tárgyalásba. {Ellenmondások. Nagy 
zaj. Elnök csenget) Annál inkább, miután a minisz
ter úr egyszersmind azon véleményét . . . {Szónok 
a zajtól nem hallható.) 

Lónyay Menyhért pénzügyér {szólásra 
jelentkezik.) 

Elnök {csenget): Csendet kérek. A miniszter 
urnák joga van bármikor szólani. {Ellenmondás. 
Félbeszakítani nem szabad. Nagy zaj.) 

MiSSiCS János (a szószékről) : T. ház ! Akkor, 
midőn az ország vagyonának miként kezeléséről 
van szó . . . {Zaj). 

KÉPV.H. NAPLÓ. 1 8 6 % . X. 

Elnök: : A ház szabályainak értelménél fogva 
én a képviselő urnák csak ugy adhatom meg a 
szólási jogot, ha ahhoz akar szólani, az inditvány 
tárgyaltassék-e vagy ne? 

MiSSiCS JánOS: Ez személyes kérdés. E te
kintetben először, miután a pénzügyminiszter úr 
szives volt a szerződésnek miként keletkezéséről 
szólani, s a temesvári küldöttséget is érintette; 
másodszor, miután mint Temesvár városának jelen
legi képviselője és mint küldöttség! tag érdekelve 
vagyok a szerződés kérdésében: a t. háznak tehát 
meg kell engednie, {Nagy zaj) és meg fogja bocsá
tani, {Halljuk! Zaj) hogy akkor, midőn a szemé
lyes kérdésre szorítkozom , {Zaj. Elnök csenget) 
hogy akkor, midőn a személyes kérdésre hivatko
zom, egyszersmind azon körülményeket is megem
lítsem, melyek a személyes kérdésnek miként állását 
a t. ház előtt földeríthetik akképen, hogy a t. ház 
e tekintetben jóváhagyását vagy roszalását mond
hassa ki. {Halljuk!) 

Engedjék meg, hogy ott kezdjem, hol a pénz
ügyminiszter úr épen e szerződés keletkezésére 
hivatkozott. 

Temesvár városának küldöttsége megjelenvén 
Pesten, a képviselőház folyosóján először is Gran-
zenstein osztályfőnök úrral volt szerencsés a te
mesvári faraktárra és a kincstári erdőkre nézve 
értekezni, mely alkalommal Grranzenstein osztály
főnök úr nekem azt méltóztatott mondani, hogy 
későn jövénk, mert a szerződés már megvan köt
ve, és így a város ajánlatával elkésett. E tekintet
ben volt alkalmam megemliteni Grranzenstein ur
nák azt is, hogy mi táviratoztunk, mire azt mél
tóztatott mondani, hogy ez is késő volt, miután a 
szerződés már megköttetett. Ennélfogva megkér
tem, hogy a miniszter urnái volna szives részünkre 
fogadtatást eszközölni, mire ő azt válaszolta, hogy 
ez bajosan fog menni, és csak azon nyilatkozat 
után sikerült ezt kieszközölni , hogy nem mint 
magán személy, hanem mint Temesvár városának 
küldöttje kívánok a miniszter úr által fogadtatni. 

Miután a miniszter úr felemlíteni méltóztatott, 
hogy szükséges volna gyakran tanuk jelenlétében 
az illető küldöttségekkel értekezni, {Nagy zaj) igen 
örvendek, hogy ez alkalommal ebbeli kívánságá
nak megfelelhetek, miért is hivatkozom Fisser 
képviselőtársamra, ki a folyosón e beszélgetésnél 
jelen volt, és e szerint halottá, midőn Grranzenstein 
úr akként nyilatkozott, hogy a küldöttség megje
lenése már elkésett, miután a szerződés már 
megköttetett, és e szerint az emiitett távirat meg
érkezése mitsem használhatott volna. {Zaj; mozgás 
a jobb (Idaion) 

Midőn a pénzügy miniszter úr t. személyére 
van szerencsém áttérni, előre kell bocsátanom, 
hogy minden párt és személyes érdek nélkül aka-

12 
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rok e tárgyban szólani, és meg fog bocsátani a 
miniszter úr, hogy, habár tisztán e szempontból 
fogom is fel a dolgot, mindamellett, miután a té
nyeket előhoznom kell, egyszersmind ezekkel szo
ros összeköttetésben levő személyét érintenem 
kell, melyet nem érintenék, ha küldöttségünk mi
kénti eljárásának körülményeit megemlítenem nem 
kellene. E ek pedig a következők: Megjelentünk 
a miniszter úr előtt, és előterjeszteltük kérelmün
ket, mely más nem volt és nem lehetett, mint az, 
mely a városnak általunk ez alkalommal kézbesí
tett felterjesztésében foglaltatik. A miniszter úr 
bokros gondjai következtében épen nem csoda, 
ha e tárgyban miként történt értekezletről nem a 
legjobban emlékezni méltóztatott, s azért e tekin
tetben tett nyilatkozatait , ha ezek a tényállással 
nem tökéletesen öszhangzók, csak is ezen és nem 
más körülménynek kívánom tulajdonítani. A t. 
miniszter úr azt méltóztatott a tanácskozás folyama 
alatt mondani, hogy feljövetelünk már elkésett, 
miután a szerződés már megköttetett, és erre nézve 
igen nagy sajnálkozását fejezte ki a miniszter úr 
a nyert felvilágosítás következtében, mert azt mél
tóztatott mondani, ha tudta volna a tényállást, a 
szerződést nem is kötötte volna meg. Mi nagy meg
elégedéssel fogadtuk miniszter úr e nyilatkozatát, 
és ebbeli elismerésünknek a küldöttség a városi 
közgyűléshez intézett jelentésében kifejezést is 
adott. Midőn akkori értekezésünk további folyamá
ra pedig a tisztelt miniszter úr és a t. ház figyelmét 
kikérni bátorkodom, van szerencsém egyszesmind 
a miniszter urnák ismert igen is jó emlékező 
tehetségére hivatkozni. Midőn t. i. felemlítem, hogy 
igen sajnáljuk, miszerint a mi telegrammunk a 
miniszter úr kezeihez meg nem érkezett, azt mél
tóztatott rá mondani, hogy ez már mitsem hasz
nált és ugy is késő lett volna, mert a szerződés 
már megköttetett, mire azon észrevételt bátorkod
tam tenni, hogy miután a pénzügyminiszter úr 
még a törvényhatóságoknak is az állam érdekében 
küldött táviratait, mint látszik, megkapni nem szok
ta, ha táviratunk a szerződés megkötése előtt is 
érkezett volna meg, minden esetre későn jött volna, 
mintán ezt meg nem kapta volna. Ez a tény való
di állása. 

Azonban bocsásson meg a miniszter úr, ha a 
tények valódiságának eonstatálása szempontjából 
egyszersmind az országgyűlési naplóra is hivatko
zom. A folyó év június hó 17-én tartott országos 
ülésben ezen napló tanúsága szerint Nicolics Sán
dor képviselőtársamnak következő észrevételére: 
„A szerződés april hő 12-én köttetett, Temesvár 
város közgyűlése aprilhó 15-én tartatott, a küldött
ség pedig 16-án volt ott a t. miniszter urnái, mi
kor már a szerződés meg volt kötve" azt méltózta
tott felelni: „Nicolicsképviselő úr által idézett dá

tumok állanak ; mindamellett tehettem ezen aján
latot, mert minden ily tárgyalások alkalmával a 
szerződés alá is iratik, a pontozatok meg is állapit
tatnak ; de mindig benne van a szerződésben e zen 
záradék, hogy a „jóváhagyás fentartatik." Tehá t 
a szerződés aláírása után is tehettem az átruházási 
ajánlatot." 

Mennyiben való ezen szerződés, mely kezeink 
között van, és mennyiben öszhangző az az erede
tivel, azt nem tudom; de okom van feltenni, hogy 
annak tökéletesen hiteles mása. 

Legyen megengedve a szerződést magát idéz
nem. Ezen szerződés aláiratott aprilhó 12-én egy
részről pénzügyminiszter Lónyay úr, más részről 
pedig Bayersdorf és Biach mint válalkozók által, 
tanuk gyanánt pedig előfordulnak: Fröhlich Fri
gyes, Ludwig Kari Wolf, kiknek jelenlétében a 
szerződés megköttetett. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Ez a két 
tanú a kereskedőkre nézve áll, de nem rám nézve. 

MiSSiCS JánOS: Miután tehát a minisztérium 
részéről a szerződés szintén april hó 12-én aláíra
tott , egy alázatos kérést vagyok bátor a miniszter 
úrhoz intézni, hogy : minő jóváhagyás-fentartásról 
méltóztatott megemlékezni a képviselőház ülésé
ben akkor, midőn ezen szerződés maga a pénzügy
miniszter úr által, nem pedig, mint átalában szo
kás más alárendelt hivatalnál, íratott alá, mert csak 
hasonló mások által kötött és aláirt szerződéseknél 
érthető és tartható fen a felsőbb jóváhagyás, nem 
pedig olyanoknál, melyekben a pénzügyminiszter 
maga mint szerződő fél írja alá a szerződést. Ha a 
pénzügyminiszter úr aláirta mint szerződő fél, mi
nő felsőbb jóváhagyás létezhetik még? 

Kern öszhangzó tehát egészen a tényekkel a 
miniszter urnák az országgyűlésen tett fentebbi 
nyilatkozata; miért is a nélkül, hogy a miniszter úr 
személyét érinteni akarnám, csakis a tárgy fel
derítése szempontjából hivatkozom e körülményre. 

Azon nyilatkozatára, hogy minden szerződés
ben, tehát ebben is benne van a jóváhagyás fen-
tartásának záradéka, legyen szabad magára a szer
ződésre hivatkoznom. 

Ezen szerződésben azonban ezen kitétel sehol 
sem fordul elő. 

De okszerűen, helyesen elő sem fordulhatna, 
mert kinek a jóváhagyása lett volna fentartva, mi
dőn a miniszter úr maga, mint szerződő fél, mint 
már megemlitni szerencsém volt, aláirta a szerző
dést (Derültség jobbról, Felkiáltások: Ennek nincs 
értelme!) 

Bocsánatot kérek, ennek igenis van, sőt na
gyon is van értelme ; mert az nagy horderejű, mit a 
miniszter úr a képviselőház előtt mondott és annak 
mind állani kell, mit itt mond: igy tehát annak is 
állania kellene, hogy minden szerződésben és 
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következőleg ebben is fen van tartva a jóvá
hagyás. 

Én tehát csakis tényeket, a kötött szerződést, a 
minister úr nyilatkozatának értelmét és szavait vé
ve, ki kell jelentenem, hogy miután a miniszter 
urnák azt tetszett mondani, hogy ezen záradék 
ben van a szerződésben : ennek ben is kellene 
lennie; de mint emlitém, nincs benne. {Nagy zaj. 
Felkiáltások: De ha maga aláirta!) Ha maga alá
irta, tehát azon naptól fogva, melyen aláirta, jog
erőre emelkedett. 

A dolog rendes menetelének következőnek 
kellett volna lennie: a szerződésnek t. i. hivatalo
san ki kellett volna az illető hivatal által állitatni 
és aláíratni, scsak azután a miniszteri jóváhagyás 
alá terjesztetni. í gy akarta ezt értetni a t. minisz
ter úv is válaszában, holott ellenkezőleg történt a 
dolog. {Zaj.) 

De hogy a jóváhagyás záradékának sem he
lye, sem értelme nem lehetett, ki fog derülni, ha a 
szerződésnek értelmét, tartalmát figyelembe vesz-
szük. 

A szerződés 16-dik pontja azt mondja, hogy 
a szerződés aláírásával a szerződés azonnal jog
erőre emelkedik. Miután azonban a szerződés april 
12-kén a miniszter úr által iá aláiratott, az ezen szer
ződés 16-dik pontja értelmében az aláirás napjá
tól kötelező. Világos tehát, hogy a szerödés a mi
niszter és a vállalkozókra april 12-dik, mint az alá
irás napjától, volt kötelező, s nem azon naptól, a 
mely itt állíttatik. S épen ezen egy körülmény de-
riti fel azt, hogy nagyon is szükséges az iromá
nyok előterjesztése, mely a valót ki fogja mutatni. 

Epén most kaptam Temesvárról telegrammot, 
melyben a dátumok hitelesen ki vannak téve, és 
mely kétségbe vonhatlan tanúságot tesz a mellett, 
hogy a szerződés jogereje ennek lett aláirásával 
keletkezett. Ez feladatot ma reggeli 9 órakor Kreyer 
József által, és ez azt mondja: „A vállalkozók a 
cautiót letették Budán april 22-kén, a biztosítékot 
Temesvárotí april hó 25-kén ; a kincstávi fának 
a kincstár által foganatosítandó Bégáni szállítása 
beállittatott april hó 13-dikán ; a fa a Béga-csa-
tornáján átadatott Bayersdorf és Biachnak april hó 
15-és 18-dik napja között; ezek pedig megkez
dették az usztatást april hó 26-káu. 

E szerint a szerződés az aláirás napján, tehát 
april hó 12-kén emelkedett jogerőre, és igy ismét 
tévedésen alapszik azon kitétel, hogy a mint mi
niszter urnák itt emliteni méltóztatott, a szerződés 
csak 28-kán adatott ki és csakis ekkor volt a pénz
ügyminisztériumra, illetőleg az államra, kötelező. 

A mi ezen szerződésről állíttatik, hogy ez 
mennyire előnyös a kincstárra nézve, ennek ellen
kezője eléggé be van bizonyitva, és azon esetre, ha 
ezen tárgy tanácskozás alá fog kerülni, szükséges

nek tartandom megemlíteni azon körülményt is, 
hogy a miniszter úrnak szintén a június hó 17-diki 
országos ülésben kimondani méltóztatott, miszerint 
minden bérbeadásoknál a nyilvános hirdetés, 
köröztetés megtartatni szokott. {Egy szóval sem 
mondta!) E tekintetben hivatkozom a naplóra, mely 
állitásom mellett tanúskodik, holott ez ezen neve
zetes bérletnél és 10 évre terjedő szerződéskötésé
nél mellőztetett. 

Miután a személyes kérdésre nézve észrevé
teleimet megtettem, a mennyiben a ház előtt még 
e dolog tárgyalás alá kerülne, fentartom magam
nak e tekintetben észrevételeimet megtehetni. De 
minden esetre t. ház! épen magának a miniszter 
urnák érdekében látnám szükségesnek, hogy az 
iratok a ház elé terjesztessenek akkor , midőn az 
állam vagyonának miként kezeléséről van szó. 
Mikor az államadósságoknak annyi terhe nyomja 
az államot, (Oh! oh!) minden esetre számolnia kell 
a miniszternek arról, hogy miként kezelte az or
szág vagyonát, melynek jövedelme szintén a nép 
terheinek könnyítésére forditandó.miért is e tekintet
ben a nemzetnek felelősséggel tartozik. E kérdés
ben nem a többség fog itt dönteni, hanem az ország 
ítélete, közvéleménye, és minden esetre a miniszter 
urnák érdekében áll, hogy a tárgy eldöntessék és 
felderittessék u^y, hogy az országban is jóváha-
gyattassék és helyeseitessék, hogy az ország min
den lakója arról meggyőzettessék, miszerint an
nak közvagyona a lehető legjobban kezeltetik. 
{Már hogy Temesvár!) Én bátran merem állitani, 
hogy semmi esetre sem fog jó benyomást az or
szágban {Temesvárotí?!) tenni, ha megtudják, mi
szerint a miniszter úr ahhoz kötötte miniszteri tár-
czáját, {Nagy zaj, ellenmondás) hogy e tárgyban 
az iratok be ne mutattassanak. 

E tényre, mint e kérdést fekleritő körülmény
re azért hivatkozhatom, mert a lapok utján nyil
vánossá lett a miniszter urnák a konferentiában 
tett e nyilatkozata. {Nagy zaj. Nem tartozik ide!) 
De igen tartozik, mert oly tényeket, mondatokat, 
melyek a közönség köztudomására jöttek, igno
rálnunk nem lehet. 

Befejezésül kivánom Nicolies indítványa sze
rint, hogy az iratok előterjesztessenek. {Elénk he
lyeslés a bal oldalon.) 

Deák FerenCZ; T. ház ! Arról van a kérdés, 
hogy tárgyalásába ereszkedjünk-e az indítványnak, 
vagy ne ereszkedjünk ? A házszabályok szerint 

! mindenekelőtt e felett kell döntenünk. 
Én nem tartom szükségesnek az indítvány 

tárgyalásába bocsátkozni. 
Még azon nézet sem változtatja meg vélemé

nyemet, melyet Vukovics képviselő úr íelhozott, 
midőn azt mondta, hogy akkor nincs parlamen-
talismus, ha a követ kivánatára az iratok elő nem 

12* 
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terjesztetnek. Lehet, hogy ez külföldön igy van, 
nálunk nem igy van. És ha ilyenkor nincs parla-
mantalismus, akkor annak nem mi vagyunk az 
oka, hanem az 1848-i törvény. Olvassuk az 1848-i 
törvényeknek erre vonatkozó szakaszát: „A mi
niszterek hivatalos irataikat az országgyűlés min
denik táblájának kívánatára magának a táblának, 
vagy a tábla által kinevezett küldöttségnek meg
vizsgálása alá bocsátani köteleztetnek." Tehát 
nem az egyes követ kívánatára, hanem magának a 
táblának kívánatára; és épen e felett foly most 
a tanácskozás: mert az a kérdés, kivánjuk-e ezen 
ügyet tárgyaltatni vagy nem? Ha nem kívánjuk 
tárg) altatni, akkor a ház nem kíván ezzel a jogá
val élni. és nem kívánja az iratokat a ház asztalá
ra tétetni. 

Ehhez a ház többségének van joga s ennek 
mindenki hódolni tartozik. Sokszor van valaki azon 
helyzetben, hogy nincs eléggé tisztában, hogy va
lami dolog fölött szavazhasson; az szerencsétlen
sége annak, a ki nem tudja elhatározni magát mi
re szavazzon; {Tetszés jobbról) de csak a háznak, a 
ház többségének van joga valamely tárgy felől az 
iratok előterjesztését követelni, (ügy van! jobb felöl.) 

Megmondom miért nem kívánom ezen dol
got tárgyalás alá vétetni. (Halljuk!) 

Épen azoknál fogva, a mik eddig itt előadat
tak, én ugy tekintem a dolgot, hogy mindenek
előtt legalább magamnak azon kérdést tettem fel, 
ha mindazon tények, melyeket Nicolics és Missics 
képviselő urak előadtak, betüszerint ugy vannak 
is, van-e ok e felől akár az iratokat előterjesztetni, 
akár a kérdésbe bővebben beereszkedni ? Én 
nem ereszkedem, mondom, abba. ugy van e, nem 
ugy van-e a dolog, az ő dátumaik alaposak-e, vagy 
a miniszter úréi helyesek ? Azok helyesek-e vagy 
ezek? ez most hozzám nem tartozik, miután azon 
meggyőződésben vagyok, hogy ha mind ugy van 
is, a mint előadattak, még sincs oka a háznak ezen 
indítványt tárgyalni és elfogadni, mert a vád még 
ugy is teljesen, tökéletesen alaptalan; (Hebjeslés 

jobb felöl) alaptalan pedig azért — ha ugy vau is, a 
mint ok mondják — mert sehol nincs megírva az, 
hogy a miniszter licitálni tartozik az eladásokat, 
sehol nincs kimondva az, hogy az általa kiadott 
szabályok alól nem tehet kivételt, hogy egyik ter
ménynek eladásánál licitálni tartozik, a másiknál 
pedig nem. Ez eddig is gyakorlatban volt. Hisz 
különben nevetségig jutnánk, mert akkor minden 
mérő gabonát, minden akó bort licitálni kellene, a 
mi senkinek eszében nincs ; tehát az nem áll, hogy 
a miniszter köteles lett volna Temesvár lakosait 
vagy bárkit megkínálni. (Helyeslés jobb felöl.) Tet
te-e, nem tette-e ? nem ide tartozik; ha nem tette 
is, élt jogával. (Helyeslés jobb felöl.) 

A másik meg az, hogy a miniszter, mint a ki 

meg van bizva ő felsége által és az ország hozzá
járulásával ar ra , hogy az ország pénzügyeit és az 
államjószágokat kezelje ugy, a hogy legjobb lelki
ismerete szerint hasznosnak hiszi, midőn szerző
dést kötött , kimutatta , hogy ez előnyösebb, 
mint az előbbeni állapot. Ily szerződések megíté
lésénél nevetséges volna azon szempontból kiin
dulni, hogy még eló'nyösebbet is köthetett volna. 
(Tetszés.) Éz átalában nem is állíttatik, mert mind
azokból, miket én itt előa látni hallottam, legfölebb 
18,000 öl fáról volt szó, nem az 50,000 ölről és 
azonkívül a szerszámfa és üzleti fáról. 

Azt hiszem tehát, hogy a miuiszter úr nem 
ment túl hatalma körén, midőn termékről, mire 
joga volt, kötött szerződést, és kötött avval, a kinél 
biztossága volt, és kötött olyant, mely több hasz
not nyújtott, mint az eddigi eljárás, s azt, hogy 
megkinálta-e a temesváriakat vagy nem, nem 
keresi a ház. (Derültség.) 

Az egész kérdés, a mint itt felhozatott, igen 
kellemetlen szinü, és pedig azért kellemetlen, 
mert nagyon közel áll a gyanúsításokhoz , azo
kat pedig kerüljük el, mert én épen ugy nem 
szeretem alap nélkül a minisztériumot, mint tá
vol van tőlem azon két képviselő urat. vagy 
azokat, kiknek nevében beszéltek, valami magán 
érdek vadászatról gyanúsítani, mert azt rólok fel
tenni nem szabad, 

Ne ereszkedjünk a tárgyba. Ha az illető iro
mányok előterjesztetnek, megtekinthetjük mind
nyájan ; de én e kellemetlen discussiót se taná
csosnak, se szükségesnek nem látom, és azért óhaj
tom, hogy a ház mondja ki többséggel, hogy a 
tárgyalásba nem ereszkedik. (Elénk hehjíslés.) 

Nyáry P á l : Én De;1k Ferencz t. képviselő
társam előadásának első részét magaménak elfo°-a-
dom, mert, ha jól értettem, azt mondta: hogy 
most ezen dolgot lényegében nem lehet tárgyalni, 
A kérdés nem a felett forog, vajon a képviselőház 
a t. miniszter úr előadása következtében érdemle
ges határozatot hozzon, s mintegy jóváhagyásával 
megerősítse eljárását, hauem a körül forog: vajon 
azon irományokat , melyeknek előterjesztése az 
indítványban kiváutatik, elő kell-e terjeszteni vagy 
nem ? 

Vukovics Sebő t, barátom azt állította, hogy 
azokat egyes képvisel őnek is kívánatára már elő kell 
terjeszteni; Deák Ferencz képviselőtársam azt 
mondja: hogy az 1848-diki törvény, és én hozzá te
szem az 1867-diki is a delegatiókat illetőleg, ma
gának a háznak tulajdonítja azon jogot, hogy ha 
az kívánni fogja, a minisztert, kivéve oly esetet, 
midőn ez a nyilvánosságnak tán kárt tenne, aa 
iratok előterjesztésére kötelezheti. 

I gy levén a dolog, eddig, mint mondom, Deák 
képviselő úrral tartok, s nem gondolom azt, hogy 
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neküok a kérdés ezen stádiumában tovább kellene 
mennünk. Elég, ha a kérdés kitüzetik a felett, mon
danók k i , kivánjuk-e előterjesztetni az irományo
kat vagy nem? mert az indítványnak ez t á rgya; 
s erre nézve mondom el röviden véleményemet. 

Július Caesar (Derültség.) Július Caesarnak 
egy nevezetes szava maradt fen. mely abból áll, 
hogy midőn feleségétől elvált, azaz magától elta
szította, okul azt hozta fel, hogy Július Caesar 
feleségének gyanúba esni sem szabad. Én ezt, t. 
ház, alkalmazom magára a nemzetre. A kik a nem
zet nevében működnek, azoknak oly tisztáknak 
kell lenni, hogy gyanú alá ne essenek. (Nincs is 
gyanúnk!) Távol legyen tőlem, hogy én a t. mi
niszter urnák előadása iránt kétségben legyek; de 
épen azért: mert nem vagyok kétségben, meg' nem 
foghatom, hogy miért nem vetett véget ezen dis-
cussionak a t. miniszter úr az által, hogy az irato
kat a ház asztalára letette volna. (Meglesz!) Ha 
ezt teszi a miniszter úr, itt többé nem lehet senki
nek ahhoz szava: mertbár a t. miniszter urnák sze
mélyében én is bízom, tökéletesen azon vélemény
ben vagyok, melyben Vukovies barátom, hogy itt 
nem személyről, hanem az ügyről van szó. Azon 
gyanakodás nem mondom épen erénye az emberi 
természetnek; de azon gyanakodás ösztöne vele 
születik az emberrel, és azon gyanakodás eloszla
tása csak egy utón történhetik : az igazság földerí
tésével! (Helyeslés a baloldalon.) 

Itt, azt gondolom, senki sem hozza kétségbe, 
hogy az igazságot földeríteni magok azon tárgya
lási irományok fogják, és az indítványnak ez lé
vén tá rgya : én pártolom az indítványt. (Helyeslés 
a bal oldalon. Szavazzunk !) 

Elnök : A kérdés az, kiván-e a t. ház a ház
szabályok 35-dik szakasza értelmében a napirendre 
átmenni vagy nem ? (Zajos ellenmondás a, bal ol
dalon.) 

Halász B o l d i z s á r : A kérdéshez akarok 
szólni. (Hosszan tartó zaj. Elnök csenget.) T. ház! 
{Halljuk!) Az elnök urnák ezen kérdést akkor kellett 
volna tennie, midőn az indítványozó kifejtette in
dítványát, mert a házszabályok 35-dik szakasza 
azt mondja, hogy ha az indítvány napirendje el
érkezett, az indítványozó kifejti, illetőleg indokolja 
azt, és akkor a ház szavaz afelett : tárgyaltassék-e 
az indítvány vagy ne ? De bocsásson meg az elnök 
úr, az indítványozón kívül a tárgy érdekébe bele
bocsátkozott a miniszter úr, belebocsátkozott Missics 
képviselőtársam, belebocsátkozott Deák Ferencz 
képviselő úr. (Zajos ellenmondás a jobb oldalon.) 
Belebocsátkozott Nyá ryPá l képviselőtársam. (Zaj. 
Elnök csenget.) 

T. ház! A magyar házszabályokból kima
radt azon parlamenti taktika, mely a napirendre 
térés indítványozása által a kérdést mellékesen el 

szokta dönteni; de nálunk is megtörténhetik azért 
gyakorlat utján. Csakhogy most nem ez a kérdés 
többé, hogy a miniszter úr eljárása helyes-e vagy 
nem? hanem, mint Nyáry Pál képviselőtársam 
mondotta, csak arról van kérdés, hogy az indítvány 
azon része, mely az irományoknak a ház asztalára 
tételét kívánja, elfogadtassék-e vagy ne ? És én 
ezen kérdést kívánom kitüzetni, mert ez a kérdés. 
(Helyeslés a bal. ellenmondás a jobb oldalon.) Mert, 
mint Deák Ferencz képviselő úr, a törvényt fölol
vasva, kifejtetette,az egyes képviselőnek csak ugyan 
nincs egyéb joga, mint az indítványozás ; de azon 
kérdés eldöntése: tárg-yaltassék-e az indítvány vagy 
ne? a ház jogát képezi. (Zaj.) 

E l n ö k : Miután a vélemények két felé oszla
nak a felteendő kérdésre nézve, mindenekelőtt a 
felett kell szavazni: kiván-e a ház áttérni a napi
rendre vagy nem ? Ha a tisztelt ház többsége elfo
gadja ezen kérdést . . . (Nagy zaj.) 

Deák F e r e n c z : Ha valaki a mi tanácskozásain
kat hallaná a dolog teljes ismerete nélkül, azt gon
dolhatná, hogy itt két párt áll egymás ellenében, 
mely a kérdés feltevésével akar többséget szerezni 
magának. Pedig azt hiszem, ez minden becsületes 
embertől távol van. Az eredmény az lesz, ha akár 
így, akár ugy tétetik fel a kérdés, csak tisztán le
hessen felelni. 

Menjünk a logika rendjében. Indítvány téte
tett : az első kérdés tehát az lett volna, hogy az 
indítványt akarjuk-e tárgyalni? E felett kellett 
volna szavazni. De már tárgyaltuk azon indítványt, 
melyben az irományok előmntatása kéretett; tár
gyalni pedig kénytelenek voltunk, mert egy vádra 
a miniszter úr felelni akart : ehhez mások is hozzá 
szólottak. Tehát nem magát a vád meritumát tár
gyaltuk, hanem tárgyaltuk azon indítványt, hogy 
előmutattassanak-e az illető irományok vagy ne? 
Most a tárgyalás, ugy látszik, be van fejezve: a 
kérdés tehát az: kívánja-e a ház többsége az ira
tok előterjesztését vagy nem? (Helyeslés. Ugy van!) 

Én előbb is azt mondtam, hogy nem kívánom. 
és megmondtam okát is. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva a kérdés a következő : 
kívánja-e a ház az irományok előterjesztését vagy 
nem? A kik kívánják, méltóztassanak felállani. 
(Megtörténik.) A ház többsége nem kívánja az iro
mányok előterjesztését. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Mint már 
előadásomban is egy párszor előadni szerencsés va-
lék, ezen ügyre vonatkozó irományokat megtekintés 
végett a képviselő urak közül bárkinek is felaján
lom, részletesebb felvilágosításra is készen vagyok, 
minek bebizonyítására bátor vagyok az irományo
kat az elnökség kezébe ietenni. (Zajos éljenzés jobh-
felöl.) Azon kéréssel vagyok bátor az elnökséghez 
fordulni, hogy méltóztassék azokat például az el-
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nöki szobában, vagy bárhol kitenni, hogy bárki 
is az irományokat megtekinthesse, s én minden 
fölvilágosítást bárkinek, ki fölvilágosítást kivan, 
szívesen megadok. 

Ivánka I m r e : Kár volt előbb meg nem 
tenni! 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : Nem kés
tem volna, midőu indítványát képviselő úr beadta, 
az irat >kat már akkor a t. ház rendelkezésére bo
csátani, ha az indítványban egyéb is nem lett 
volna. De az indítványban az is volt, hogy „vizs
gálat végett," tehát feltételezve volt, hogy oly do
log történt a minisztérium részéről, mely vizsgálat 
tárgyát képezheti. Ez tartóztatott engem egyedül. 
{Helyeslés.) Miután azonban a t. ház többsége az 
inditványt elvetette, kötelességemnek tartom az 
irományokat előterjeszteni. (Élénk éljenzés!) 

V u k o v i c s S e b ő : Én magára az iratok be
mutatására kívánok csekély észrevételt tenni. Ha 
jól fogom föl a miniszter úr előadását, ő az irato
kat ugy mutatta-e be, mint eddig szokásban volt, 
s mint az iratok eddig a háznak mindig bemutat
tattak, hogy t. i. azok ki fognak nyomatni? {Zaj. 
Jobbról ellenmondás.) Ha nem ugy történik ezen 
iratok beadása, hogy azok a magok rendje szerint 
kinyomassanak, {Ellenmondás) és minden képviselő 
kezéhez juttassanak, és ha elolvasásuk nyomán az 
oly képviselő, a ki azt szükségesnek fogja tartani, 
azok alapján indítványt ne tehessen . . . {Felkiáltások 
jobbról: Tehet! Tehet!) Hog)Tan tehet, ha az iro

mányokat nem olvasta? Ha ezen renden és formán 
kividi bemutatást érti a miniszter úr, én e leeresz
kedéssel élni nem fogok, és az irományokba bele 
sem fogok tekinteni. 

Elnök: A pénzügyminiszter úr által nekem 
átadott irományok az irodában le lesznek téve: a 
kik akarják, megtekinthetik. {Nagy zaj. Elnök 
csenget.) 

Bónis Sámuel: T. ház! {Zaj!) 
Elnök: Kérem a társalgást megszüntetni. 

{Halljuk!) 
B ó n i s S á m u e l : Én csak az utóbbi elnöki 

kijelentéshez kívánok szólani. Egy indítvány téte
tett le a ház asztalára, a ház az inditvány tárgya
lásába bele bocsátkozott, későbben szavazás történt 
reá, vajon az indítványt elfogadja-e a ház vagy 
nem ? A ház többsége az inditványt nem fogadta 
el, azaz a ház többsége az iratok előmutatását nem 
kívánta. Ez a ház határozata, és ennyi mondatha-
tik ki az elnöki székből. A többi, a mit miniszter 
úr önszántából tett, magán dolog, az a ház határo
zatára nem tartozik, és az elnök azt ki sem jelent
heti. {Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva ez a t. ház magán tudo
mására szolgál. 

Több tárgy nem levén, az. ülést befejezem. 
A legközelebbi ülés holnap 10 órakor lesz. 

Az ülés végződik déli 12lU órakor. 

1868. október 2-dikán 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyal: Kérvények bemutatása. A mentelmi bizottság jelentett tesz Böszörményi László ujabb perbefoghatása iránt. 
A szölőváltsági törvényjavaslat elfogadtaiik. A kormány részéről benyujtatnak : az 1869-diki államköltségvetés három füzete, az 
1867-dik évi állami számadás, végre törvényjavaslat a százezer forintnyi póthitelről. 

.̂4 kormány részéről jelen vannak: Gorove Ist
ván, Horvát Boldi:sár, Lónyay Menyhért. 

Az ülés kezdődik d. e. i ö % órakor. 

Elnök: Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Bujanovics Sándor jegyző úr fogja 

vezetni; a szólani kívánók neveit pedig Paiss An
dor jegyző úr jegyzi. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Bujanovics Sándor jegyző {olvassa az ok

tóber 1-én tartott ülés jegyzökönyvét?) 
B ó n i s S á m u e l : T. ház! A jegyzőkönyv 




