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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: Bemutattatnak : Wesselényi József b. megbízó levele ; Szentiványi Adolf és Gyene Károly lemondása a képvi
selőségről ; Fogler László kérvénye egy épitmény megőrzése iránt. Kálnoky Dénes gfé egy ellene tett panasz félretétele iránt ; Szabó 
Gábor és társaié országos kártalanításért a magyar bankjegyek megsemmisitése folytán ; nyárádi lakosoké úrbéri ügyben ; Kovácsik 
Jánosé 1848— 9-beli követelése kielégítéséért; Schrödcr Keresztélyé a budai katonai parancnokságnak tett szolgálmánya kifizetéseért; 
váczi választóké Váez városnak fólrubázása iránt külön képviselő választása jogával. A ház megszámlálja magát. Az országos kül
döttségre történt szavazás eredménye kihirdettetik, A koronázás leírása az irományok közé soroztatik. Zárt ülés. A kormány vasúti 
javaslata tárgyaltatik s elfogadtatik. A fogarasvidéki központi bizottságot a ház még egyszer elcökileg fölszólittatni rendeli 
hogy a képviselőválasztást ejtse meg. Kiss Bálint nj kérvényének tárgyalása napi rendre tűzetik. A szünetelés alatt működendő bizott
ságok tagjainak napidijaik, valamint a terem akusztikájának javítására szükséges költségek megajánltatnak. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy 
Gytüa gr., Eötvös József o., Gorove István, Horvát 
Boldizsár, Lónyay Menyhért, Miké Imre gr., Wenck-
heim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/i órakor. 

ElnÖk : Az ülés megnyílt. A jegyzőkönyvet 
fogja vezetni Ráday László gr. jegyző úr, a szólani 
kívánók neveit fogja jegyezni Gajzágó Salamon I 
jegyző ár. A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesít-
tetní. 

Gajzágó Salamon jegyző (olvassa a jtmius 
28-dikán este tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Wesselényi József b., a szilágy-csehi 
választókerület képviselője megbizó levelét muta
tom be. (Az állandó igazoló bizottsághoz utasit-
tatik.) 

Szentiványi Adolf a vallási minisztériumhoz 
miniszteri tanácsossá levén kinevezve, kipviselői J 
állásáról lemond. A liptómegyei központi választ- | 
mány föl fog szólittatni új választás eszközlésére. ! 

Ú g y szintén Szatmár város képviselője Gyene I 
Károly úr családi viszonyainál fogva képviselői ; 
állásáról lemond. Szatmár város központi bízott- j 
sága szintén föl fog szolittatni új választás eszköz- ! 
lésére. 

Van szerencsém a t. képviselőháznak a követ- j 
kező kérvényeket bemutatni. j 

Fogler László, breznóbányai lakos, a kincs- j 
tár tulajdonába átment, ezelőtti kegyesrendüek í 
kolostora és folyamodó háza között fönálló épit- | 
ményt jelen állapotában meghagyatni kéri. 

Kálnoky Dénes gr.ésfó'királybiróaSzentivá- | 
nyi Gábor sepsi-szent-iványi lakos által 861 sz. a. 
beadott kérvényt alaptalannak állítván, azt félreté- j 
tetni kéri. I 

Szabó Gábor és társai, fülöpszállási lakosok, 
az 1848/9-dik évben kibocsátott és az osztrák kor
mány által megsemmisített magyar papírpénz ál
tal számos árva s egyéb pénztáraknak, nem kü
lönben magánosoknak okozott károsítását pana
szolván, országos kártalanítást eszközöltetni kér
nek. 

Nyárád unghmegyebeli község összes lakosai 
curialis telkeik után 1836-ban kiadott birtokillető-
ségök örök áron megváltását s minden úrbéri ter
hektől fölmentésöket kérik eszközöltetni. 

Kovácsik János, békésmegyei szarvasvárosi 
lakos, az 1848/9-dik évi hadjáratban kiszolgálta
tott bőrárukért járó 1776 ft. 95 kr. követelését ki
fizettetni kéri. 

Schrőder Keresztély, pesti üveges, a budai 
General Cómando épületén berakott ablaküveg
táblákért járó fizetetlen 385ft. 51 kr. követelését 
kifizettetni, vagy azokat, természetben viszaadatni 
kéri. 

Vácz város több választó polgára kéri, hogy 
Vácz város külön követválasztási joggal ruház
tassák föl. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasíttatnak. 

A t. képviselő urak közül tizen beadták azon 
kívánságukat, hogy zárt ülés tartassék. Ennek kö
vetkeztében fölszólitom a hallgatóságot, hogy a 
karzatokat hagyja el. 

Markos I s t v á n : T. ház! Nekem úgy lát
szik, mi most nem vagyunk oly számban, hogy a 
ház magát határozathozatalra képesítve érezné. Föl
kérem a t. elnökséget, méltóztassék a névlajstro
mot fölolvastatni, hogy biztosak lehessünk, vajon 
határozatképes-e a ház. {Fölkiáltások; Nem szük
séges !) 
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E l n ö k : Ú g y látom, szemmelis ki lehet venni, 
hogy határozatképesek vagyunk. [Helyeslés.) 

Markos I s t v á n : Kívánom, hogy a névlajst--
rom fölolvastassák. 

E l n ö k : Kivánja a t. ház a lajstrom fölolvas-
tatását? (Fölkiáltások: Nem szükséges! Elegen va
gyunk!) A többség, úgy veszem észre, nem kivánja ' 
a lajstrom fölolvasását. Ha egyébiránt ezen kérdésre 
nézve szavazást kivannak, az is megtöxiénhetik. 

Markos I s t v á n : T. ház! Én oly indítványt 
tettem, mely indítvány fölött a mostani többség 
abban az esetben, ha a ház nem határozatképes, 
határozatot nem is hozhat. Tehát újból kérem a 
névlajstromot fölolvasni. (Közbeszólások: Nem szük
séges ! Csak a jegyzők számlálják meg a jelenlevőket.') 
Aztán ha a ház határozatképes, folytathatnók a 
tanácskozást. 

Kovách Lász ló háznagy: T. ház ! Jelentem, 
hogy 204 képviselő van jelen ; ennélfogva a ház 
határozatképes (Közbeszólások : Halljuk a névsort!) 

E l n ö k : A háznagy úr jelenti, hogy 204 kép
viselő úr van jelen. (Közbeszólások: Fölkeli olvasni a 
névsort! Atalános zaj.) Azonban ha kivánja a t. 
ház, a névsor föl fog olvastatni. (Halljuk.') 

Gajzágó Salamon jegyző (kezdi a névsort 
olvasni.) 

K e g l e v i c h B é l a gr . : T. ház ! Igen kár az 
időt vesztegetni a névjegyzék fölolvasásával. Sok
kal egyszerűbb és rövidebb lenne, ha csak az el
nök számlálná meg a jelenlevő képviselőket. (Köz
beszólások: Halljuk a névjegyzéket! Atalános hosszas 
zaj; Elnök csönget.) 

K á r o l y i Ede gr *.T. ház! A zárt ülésre nem 
szükséges a határozatképesség: azért nem is szük-
széges megszámlálni a jelen levőket; (Ellenmon
dások) hanem ha vége lesz a zárt ülésnek, akkor 
lehet összeszámlálni. 

G h y c z y K á l m á n : T. ház! Ha a gyakorlat 
zsinórmértékül szolgálhat ily esetekben, melyekre 
nézve a szabály tüzetesen nem rendelkezik, e te
kintetben bátor vagyok a t. házat figyelmeztetni, 
hogy 61-ben hasonló esetben a jegyzők olvasták 
meg a jelenlevőket, és kitűnvén, hogy a ház hatá
rozatképes, a ház folytatta tanácskozását ; ha pe-
dik kitűnt, hogy nem volt határozatképes, akkor 
az ülés eloszlott. (Helyeslés. Ellenmondás. Zaj.) 

I v á n k a Z s i g m o n d : T . ház ! Csak azon ok
ból is, hogy lássa a ház, kik azon tagok, kik távol 
vannak, föl kellene olvasni a névsort. (Zaj) 

Zsedényi E d e : Azt hiszem, föl kell olvasni 
a névsort. (Fölkiáltások: Nem szükséges!) Constatál-
juk, kik hiányoznak, hadd tudja meg az ország ! 

Gajzágó Salamon, Dimitrievics Mlos és 
Csengery Imre jegyzők (váltakozva fölolvassák a 
képviselők névsorát, mely alkalommal: 

Jelen vannak: Almássy György gr,, Andrássy 

Gyula gr., Angyal Pál, Armbruszl Péter, Ányos Ist
ván, Babes Vincze, Balomiri János, Bárányi Ágos
ton, Bartal György, B irtai János, Bay György, 
Bánffy Albert b., Bánó József, Bánó Miklós* Beli-
czey István, Bencsik György, Beniczky Gyula, Be-
niczky Ödön, Berde Mózsa, Bsrnáth Zsigmond, Ber-
zeviczy Tivadar, Besze János, Bethlen Farkas gr., 
Bethlen János gr., Békássy Lajos, Binder Lajos, Bin
der Mihály, Bittó István, Bobory Károly, Boér János, 
Bogyó Sándor, Bónis Sámuel, Borlea Zsigmond, Bo
ros Pál, Botka Mihály, Bömches Frigyes, Böszörmé
nyi László, Borcsányi János, Bernáth Lajos, Boha-
tielu Sándor, Balomiri Simon, Betegh Kelemen, Buócz 
Kálmán, Császár József, Cseh Sándor, Csengery Im
re, Csik András, Csiky István, Csiky Sándor, Csörghe 
László, Czorda Bódog, Cséry Lajos, Damaszkin Já
nos, Darvas Antal, Dani Ferencz, Deák Ferencz, 
Deáky Lajos, Dedinszky József, Dessewffy Ottó, Det-
rich Zsigmond, Dimitrievics Milos, Doboczky Ignácz, 
Dobrzánszky Adolf, Domokos László, Dózsa Dániel, 
Dósa Elek, Drottleff Tamás Vilmos, Eöry Sándor, 
Eötvös József b., Ér Ős Lajos, Fábián Gábor, Fehden-
feld Frigyes, Fejér János, Fest Imre, Fisser István, 
FüUpp Lipót, Fehér Miklós, Foldváry Miklós, Fabri-
tius Károly, Farkas Elek, Gajzágó Salamon. Gábriel 
István, Gál János, Gál Miklós, Gál Péter, Geczö Já
nos, Ghyczy Ignácz, Ghyczy Kálmán, Gorove- István, 
Gozsdn Manó, Giíhody Sándor, Graenczenstein'Gusz
táv, Hedry Ernő, Hodosiu József, Hollán Ernő, Hor • 
vát Boldizsár, Horváth Károly, Horváth Lajos, Hosz-
szu József, Hunfalvy Pál, Ibrányi Lajos, Ihász Re-
zsö, Inkey József, Ivacskovics György, Ivánka Imre, 
Ivánka Zsigmond, Jankovics Antal, Jendrassik Mik
sa, Justh József, Kacskovics Ignácz, Kalauz Pál, 
Kautz Gyula, Kálnoky Pál gr., Károlyi Ede gr., 
Keglevich Béla gr., Kemény Gábor b., Kemény Ist
ván &., Kemény Zsigmond b., Kerkapoly Károly, Ki
rályi Pál, Kiss Jakab, Kiss Lajos, Kiss Miklós, Kol-
ler Antal, Kossuth Pál, Kovách László, Kudlik István, 
Kurcz György, Kvassay László, Lator Gábor, Lázár 
Dénes, Lónyay Gábor, Lónyay Menyhért, Ltiksics Bó
dog, Lukynich Mihály, Luzsénszky Pál b., Lázár Kál
mán gr.,MadarassyMór,Madocsányi Pál,Majthényi Jó
zsef b., Makray László, Markos István, Maróthy János, 
Mátyáss József,Melas Vilmos, Mihályi Péter, Mikó Imre 
gr., Mocsonyi Sándor, Moldován János, Molnár Pál, 
Morscher Károly, Milkovich Zsigmond, Nagy Ignácz, 
Nagy Károly, Németh Károly, Nyáry Pál, Oláh 
Miklós, Orczy Béla b., Paczolay János, Papp Lajos, 
Papp Zsigmond, Patay István, Perczel Béla, Perczel 
István, Pethe András, Plachy "Lajos, Podmanicsky 
Frigyes b., Pidszky Ferencz, Paiss Andar, Ráday 
László gr., Ráih Péter, Reviczky István. Román Sán
dor, ifj. Rudics József b., Rwdnyánszky Flórián, Rutt-
kay István, Rónay Jáczint, Röser Miklós, Radics 
Ákos, Ráih Károly, Semsey Albert, Siklósy Károly 
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Simay Gergely, Sipos Orbán, Soldos Imre, Somossy 
Ignácz, Somssich Pál, Sulyok Mór, Sümeghy Ferencz, 
Szabó Imre, Szaplonczay József, Szemző Mátyás, 
JSzentiványi Károly, Szentkereszthy Zsigmond &., Szé
chenyi Béla gr., Széles Dénes, Szilágyi István, Szir-
may Pál, Szitányi Bernát, Szolga Miklós, Szontagh 
Pál (nógrádi), Szabó Miklós, Szlávy József, Szelestey 
László, Stoll Káról;/, Széky Péter, Sípos Ferencz, 
Szemző István, id. Teleki Domokos gr., Teutsch 
György, Tisza Kálmán, Tolnay Károly, Tolnay Gá
bor, Tóth Kálmán, Tóth Vilmos, Török Sándor, Tre-
fort Ágoston, Trifunácz Pál, Tulbás János, Török 
Dániel, Tanárky Gedeon, Ujfahissy Lajos, Urba-
novszky Ernő, Vadász Manó, Vadnay Lajos, Varga 
Fíórián,Varró Sámuel,Wass Samud gr.,Vay Bélab., 
Váradj/ Gábor, Vidacs János, Vitolay József Vojnics 
Barnabás, Wlád Alajos, Wodiáner Albert b., Zeyk Jó
zsef, Zeyk Károly, Zichy Antal, Zichy-Ferraris Viktor 
gr., id. Zichy József gr., ifj .Zichy József gr., Zimmer-
mann József András, Zsarnay Imre, Zsámbokréthy 
József Zsedényi Ede, Zsitvay József Zmeskáll Mór. 

Nincsenek jelen: Almássy Sándor, ifj. Ambró-
sy Lv.jus b., Andreánszky Boldizsár, Apponyi György 
gr., Ács Károly, Barinyay Józstf Berényi Ferencz 
gr., ifj. Bethlen Gábor gr., Bethlen Lándor gr., Be-
zerédj László, Boczkó Dániel, Botka Tivadar, Bra-
novácsky István, Bujanovics Sándor, Cebrián László 
gr., Csanády Sándor, Csengery Antal, Csernovics 
Péter, Dapsy Vilmos, Dániel Pál, Deüimanics István, 
Degenfeld Gusztáv gr.,Domahidy Ferencz, Döry Ádám, 
Dráskóczy Gyula, Décáni Károly, Eítel Frigyes, Eöt
vös Tamás, Eszterházy István gr., Eszterterházy Kál
mán gr., Faragó Ferencz,Frideczky Timót, Geduly La
jos, Glatz Antal, Görgei Géza, Halász Boldizsár, He-
vessy Bertalan, Horváth Antal, Horváth Döme, Hor
váth Elek, Hibszár István, Huszár Károly b., Jókai 
Mór, Justh Kálmán, Karácsonyi Ferencz, Karácsonyi 
János, Kardos Kálmán, Kállay Ödön, Kende Ka
mit, Komáromy György, Kuba János, Kupricz Imre, 
Láng Gusztáv, László Imre, Lehoczky Egyed, Lovassy 
Ferencz, Lukács György, Lükö Géza, Lázár Sándor, 
Macellariu Illés, Madarász József, Maaojlovics Emil, 
Máday Lajos, Maniu Aurél, Medán Endre, Miletics 
Szvetozár, Miske Imre b., Miskolczy Lajos, Mocsonyi 
András, Mocsonyi Antal, Mocsonyi György, Molnár Jó-
zsef,Mednyánszky Dénes b., Nánássy Ignácz, Nikolics 
Sándor, Odescalchi Gyula hg., Onossy Mátyás, Opicz 
Sándor, Papp Pál, Papp Simon, Perényi Zsigmond b., 
Pethes József, Pétery Károly, Pillér Gedeon, Pod-
vn.aniczky Ármin b.} Popovics-Desseanu János, Po-
povics Zsigmond, Prónay József, Prugberger József, 
Puskariu János, Petykó Lázár, Rónay Lajos, Rónay 
Mihály, Salamon Lajos, Sebestyén László, Simon 
Pál, Siskovics József, Somssich Imre gr., Svastics Gá
bor, Szabadfy Sándor, Szakái Lajos, Széchenyi Im
re gr., Székács József, Székely Gergely, Szilády 
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Áron, Szluha Benedek, Sztratimirovics 'GyörgyT 
Sigray Fülöp gr., Szontagh Pál (gomöri), Thalabér 
Lajos, Thury Gergely, Thttry Sámuel, Varga Antal, 
Váüyi János, Vecsey-Oláh Károly. 

E l n ö k : 376 igazolt képviselő közöl jelen van 
264, nincs jelen 112, a ház ennélfogva határozat
képes. 

Most az utolsó ülésben történt szavazás ered
ménye fog kihirdettetni. 

GajzágÓ S a l a m o n j e g y z ő (olvassa): Az or
szágos küldöttségre 204 szavazat adatott be, me
lyek közül 2 üres volt. Csengery Antal kapott 
191 , Trefort Ágoston 191, Podmaniczky Frigyes 
b.l81,SomssichPál 177,Ghyczy Kálmán 169,Beth-
len Farkas gr. 168, Kautz Gyula 168, Kemény 
Gábor b. 161, Bartal György 155, Fest Imre 
136 szavazatot; póttagokul pedigPulszkyFerencz 
94, Semsey Albert 61 szavazatot nyert . 

K e g l e v i c h B é l a g r . : Azon észrevételem 
van, hogy eddig szokatlan volt azon eljárás, hogy 
póttagok választassanak. Ennélfogva vagy ki kell 
azokat hagyni, vagy először határozatot kell e 
részben hozni. (Helyeslés.) 

B e r n á t h Z s i g m o n d : A házszabályok sze
rint határozatokat változtatni nem kell; a határozat 
megvan ; ennek értelmében történt az eljárás, e 
szerint szavaztunk: ennek tehát most meg kell 
maradni, s rajta változtatni nem lehet, (ügy van !) 

Szap lonczay Józse f : Megvallom, furcsá
nak tűnik föl ez előttem is, t. ház : midőn a minisz
térium beadá a javaslatot, azt monda, hogy tíz 
egyénre kíván szavaztatni; azt a ház elfogadta, és 
akkor egyedül e tiz tagra történt szavazás, pótta
gokról szó sem volt. Ez határozattá vált, s e ha
tározatot meg kell tartanunk, és ha egynémelytag
nak tetszett póttagokra szavazni, ez tekintetbe nem 
jöhet. {Helyeslés) 

Zsedényi E d e : Ama határozat szerint, me
lyet a főre üdékkel együtt hoztunk, csak is tiz ta
got választottunk, és többet nem is választhattunk, 
és igy a póttagokra történt szavazást mint nem 
történtet kell tekinteni. 

P a t a y I s t v á n : Én se vádoloni, se gyanúsí
tani senkit sem akarok, kérdem azonban a j egyző 
urat, kinek parancsára, vagy mi okból jöttek e 
póttagok a jegyzőkönyvbe, holott erről a határozat
ban szó sem volt ? 

Gajzágó Salamon jegyző: Patay képvi
selő urnák azt válaszolom, hogy ha figyelemmel 
volt a jegyzőkönyv fölolvasásakor, észrevehette, 
hogy ott egyetlen hanggal sincs érintve, hogy pót
tagok választattak. Jelenleg a szavazás eredmé
nyét olvastam föl, s előterjesztettem, hogy pótta
gokra is történt szavazás: most a t. háznak fönma-
rad e választást megerősíteni vagy nem. 

43 
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P a t a y I s t v á n : A névsorban benne vannak 
a póttagok. 

Gajzágó Salamon jegyző: A névsor nem 
jegyzőkönyv, csak fölsorolása annak, hogy a sza
vazatok miként történtek azon megjegyzéssel, 
hogy ez esetben póttagok is választattak, mi hogy 
elfogadtassék-e vagy ne, a t. ház akaratától függ. 

BÓniS S á m u e l : Én azt gondolom, e kérdés 
fölött ne késedelmezzüuk, senki sem kívánván, 
hogy a póttagok megmaradjanak. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva csak a tiz tag válasz
tása érvényes. (Helyeslés.) 

A t. ház küldöttség által intézkedett a fölött, 
.hogy a koronázási ünnepélynek hű leírása legyen, 
E leirás be is 16'n mutatva, s a t. ház azt akkor föl
olvasottnak vette; ha most is annak veszi, legalább 
.arra nézve kell mégis határozatot hoznia, minő he
lye t foglaljon el e leirás. Én azt hiszem, kövessük a 
régi szokást, hogy t. i. a jegyzőkönyvben, a ren
des jegyzőkönyvi rovatokon kivül foglaljon 
lielyet. 

Andrássy Gyula gr . min i sz ter e l n ö k : Né
zetem szerint, t. ház, egészen és tisztán a régi szo
káshoz kellene magunkat tartanunk. Tehát méltóz
tassanak megbízni az elnökséget, hogy ugy mint 
azelőtt — mert most bajos volna utána nézni, hogy 
miként volt — a naplóba tétessék be a régi szokás 

.szerint. (Fölkiáltások: Az irományok közé!) 
E l n ö k : A koronázás leírásának a jegyző

könyvben volt helye a rendes rovaton kivül; ha így 
méltóztatnak kívánni . . . (Közbeszólás: A szokás az 
volt, hogy a jegyzőkönyvbe igtatták, nem az iromány ok 
közé!) A t. háztól függ a naplóba is beigtatni; 
minthogy pedig a régi szokást óhajtjuk követni, 
bejöhet a jegyzőkönyvbe is. 

BÓnis S á m u e l : Régente csak naplói voltak, 
most pedig már jegyzőkönyve is van a háznak; ha 
tehát azt akarja a t. ház, hogy az irományok kö
zött is helye legyen, akkor a jegyzőkönyvben is 
benne kell lenni. 

E l n ö k : Ennélfogva az országgyűlési akták 
közé és a jegyzőkönyvbe fog tétetni. J) 

K e g l e v i c h B é l a gr . : Én azt hiszem, meg
említendő a jegyzőkönyvben, s az irományok kö
zé teendő. (Helyeslés.) 

Zsedényi E d e : T. ház ! Azon határozatunk
ban, melylyel a közös érdekű viszonyokról szóló 
törvény folytán most épen országos választmányt 
küldöttünk ki, egyszersmind kimondottuk, hogy 
üléseinket el akarjuk napolni, vagy pedig — a fő
rendi háznak, melynek ezen elnapolás kifejezése el
len kifogása volt,tökéletes megnyugtatására — nem 
akarunk egyebet kimondani, mint azt, hogy a ház 
szünetelvén, üléseit több ideig el fogja halasztani. 

lj Lásd az Irományok 124-dik számát. 

Ezen határozatunk nyomán, miután csakugyan ad
dig, mig az igazságügyi minisztérium törvényjavas
latai iránt kiküldött bizottság s az érintett orsz. kül
döttség jelentéseiket be nem adhatják, más részről 
a minisztérium is egyéb előterjesztéseket nem te-, 
het, országos tanácskozmányainkat haszonnal ez
úttal nem is folytathatjuk. Már most arra szólítom 
föl a t. képviselőházat, mondja ki jegyzőkönyvi
leg, hogy szerdától, azaz f. évi július hó 3-dik nap-
j'ától kezdve, mindaddig üléseket nem tart, mig a 
ház elnöke a képviselőház összehívását okvetlenül 
szükségesnek nem tartván, az általa megszabandó 
határnapról a képviselőház tagjait eleve a maga 
idején nem értesitendi. S miután e szünetelés való
színűleg három hóig is tarthat, (Közbeszólás a jobb 
oldalon: Aligha!) ezen idő alatt csak is a kikül
dött bizottságokban működő tagoknak járjanak ki 
a napidíjak; (Helyeslés.) Hanem azon esetre, ha előre 
nem látható körülmények miatt rövidebb idő alatt 
összehivatnék a képviselőház, ugy hogy a képvi
selőház tagjainak ide és viszszautazási^költségeiket 
figyelembe kell venni: kimondjuk, hogy a képvi
selőház fentartja magának a napidíjak iránti utó
lagos rendelkezési jogát. (Fölkiáltások: Zárt ülésbe 
való!) Ezek volnának, a miket a szünetelés iránt a 
jegyzőkönyvbe igtatni óhajtanék. 

BÓniS S á m u e l : A Zsedéuyi t. képviselő tár
sam által előadottaknak, azt hiszem, zárt ülésben 
van helye. (Helyeslés.) 

K a r o l y i Ede g r . : Annál is inkább, minthogy 
10 tag zárt ülés iránt kérelmet adott be. 

E l n ö k : Épen be akarom mutatni a zárt ülés 
tartása iránti kívánságot. Tiz képviselő ur kívánja 
ezt: ennélfogva fölszólítom a karzati hallgatókat, 
hagyják el helyeiket. 

G h y c z y Kálmán : Az elnöki kijelentéshez 
tessék hozzá tenni, hogy a zárt ülés után a nyílt 
ülés folytattatni fog. 

E l n ö k : Félórai zárt ülés után a nyilt ülést 
folytatjuk. 

(Másfél órai zárt ülés után) : 
Mielőtt az ülésnek fő tárgyára, t. i. a vasúti 

kérdésre mennénk át, bátor vagyok kijelenteni a t. 
háznak, hogy midőn a képviselő urak nevei fölol
vastattak, jelen voltak ugyan, de a fölszólalást nem 
hallották a következő képviselők: Kardos Kál
mán, Thury Gergely, Csengery Antal, Odescal-
chi Gyula hg., Huszár István, Ács Károly, Al-
mássy Sándor, Frideczky Timót, Láng Gusztáv, 
Székács József. 

A mai ülésnek fő tárgya a vasúti kérdés. A 
jegyző úr föl fogja olvasni a miniszteri előterjesz
tést a vasút tárgyában. 

Mikó Imre gr. közlekedési miniszter; 
T. ház ! Az eredményre jutás és az idővel való gaz
dálkodás mindenkor kívánatos; de legkivánato-
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eabb most, midőn a szünetelés küszöbén állunk. I 
Ezt kívánta a kormány eszközölni az által, hogy i 
értesülve a vasútépítések iránt beadott határozati 
javaslata fölött több felől fölmerült véleményekről, 
azoknak egyeztetése végett egy közvetítő szerke
zetet kivan a t. ház figyelmébe ajánlani. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa): „Hatá 
rozati javaslat. 

„Addig is, mig az egész vasúthálózat és an
nak kiépítési módja iránt a minisztérium részletes 
javaslatot terjeszthet a törvényhozás elé, s a tör
vényhozás azon javaslat tárgyalása folytán e tárgy
ban végleg intézkedhetik, jelen országos határo
zattal fölhatalmaztatik a minisztérium : 

„ 1. Hogy haladéktalanul tegye meg mindazon 
előmunkálatokat, melyek az ország érdekében mi
előbb kiépítendő vasutvonalak létesítésére szüksé
gesek. 

„2. Hogy az alább kijelölt vasutvonalak ki
építésére megkívántató pénzre nézve a lehető leg
célszerűbb módon s kedvezőbb föltételek mellett 
szei'ződhessék, s ezen szerződést, jóváhagyás és be-
czikkelyezés végett, az e czélra akkor azonnal egy
behívandó országgyűlés elé terjeszsze. 

„3. Ezúttal: a) az alföld-fiumei, azaz a nagy
várad-szeged-fiumei ; b) a kottori-zágrábi; c) an.-
várad-brassói vonal legsürgősebb része, a n.-várad
kolozsvári, és d) a miskolcz-hatvani vasutvonalak 
jelöltetvén olyanok gyanánt, a melyeknek létesí
tését az ország érdekei első sorban követelik, a 
többi vonalak megállapítása a legközelebbi ülés
szakra halasztatik, midőn a minisztérium az ösz-
szes vasúthálózat tervét az országgyűlés elé ter-
jesztendi. 

„4. A harmadik pont alatti vonalak azon ré
szére nézve, mely a társországok területén vonul 
keresztül, a minisztérium a politikai nehézségek el
hárításával egyidejűleg — elsőbbség adatván a ká-
rolyváros-fiumei vonalnak — saját felelőssége mel- I 
lett megteendi mindazon előintézkedéseket, me
lyeket azon vasutak czéíszerü és lehetőleg olcsó 
kiépítésére nézve szükségeseknek tartand." 

Gajzágó Sa lamon j e g y z ő : Kardos Kálmán! 
Kardos K á l m á n : Nem ezen tárgyhoz, ha

nem ahoz kívántam szólani, melyet elnök ur előbb 
fölhozott. 

Gajzágó Salamon jegyző: Trefort Ágoston! 
Trefort Á g o s t o n : A vasutak épitése azon 

eszköz levén, melylyel nyomasztó közgazdasági 
viszonyainkon leggyorsabban segíthetünk,én a napi 
renden levő javaslatot örömmel üdvözlöm s elfo-1 
gadom. Pártolom különösen e javaslatban kijelölt 
vonalak építését, mert ez által nagy tőkék fognak I 
beruháztatni s e beruháztatás nem csak anyagi jól
létünket , hanem politikai állapotaink consolidá- ! 

tióját is elő fogja mozdítani. Megengedem, hogy a 
kijelölt vasutak épitése nem fogja az ország min
den igényeit kielégíteni; de miután egyszerre min
dent tenni nem lehet, az országgyűlés harmadik 
sessiojában hivatva lesz az ország vasúti hálózatá
ról gondoskodni. 

Minthogy pedig fölfogásom szerint vasúti po
litikánk kulcsa a fiumei ügy, bátorkodom nézetei
met ez ügyről röviden előadni. (Halljuk!) 

Külkereskedésünk ez idő szerint főleg a nyu
gat s dél felé megy. A nyugati irányban kellő 
vasutakról gondoskodva van. De nem ugy áll a 
dolog a déli irányban. A buda-trieszti vasút nem 
felel meg a szükségletnek, mert terményeink e 
hosszú s drága szállitást nem birják el. Tengeren, 
eszközíendő kivitelünknek természetszerű kikötője 
nem Trieszt, hanem Fiume. Fiume s tengermel
lékünk átalán véve, — ha Magyarország ország 
akar maradni — ránk nézve politikai s közgazda
sági tekintetben rendkívüli értékkel b i r ; valamint 
Fiúméra s tengermellékünkre nézve annak össze
köttetése oly produetiv országgal, mint Magyar
ország, fölötte nagybecsű. De azok csak imaginá
rius j avak , mint az aranyhegyek a holdban, ha 
Fiume Magyarországgal vasút által öszszekötve 
nincs. A kérdés tehát az, hogy micsoda irányban 
kell Fiumét az országgal vasút által összekötni ? 

Azt fogják mondani, hogy e kérdésre a vá
laszt adja az 1848-ki XXX. törvényczikk, mely 
Budapestnek vasúti összeköttetését Fiúméval ren
deli. En e törvénynek hódolva, e vasútnak építé
sét igen szükségesnek tartom, s óhajtom, hogy Kot-
toritól Zágrábig s Károly várostól Fiúméig a vas
úti munkák mielőbb kezdessenek meg. De e tör
vény szellemét kijátszotta az élet, midőn a buda
trieszti vasút létesült, minek következtében a bu-
dapest-fiumei vasút Kottoritól Zágrábig s Károly-
várostól Fiúméig csak a buda-trieszti vasútnak mel
lékvonala lehet. Ne csináljunk magunknak eziránt 
illusiókat; e vasút által Fiúmén segítve nem lesz. 
s e vasút kivitelünket a tenger felé nem fogja ne
velni. Ha időnk lett volna s mi egy komoly en-
quétet — nem oly dilettánsok által, mint mi va
gyunk, vagy másod- s harmadrendű mérnökök ál
tal, de oly szakférfiak által, kik a vasutügy tudo
mányát tökéletesen birják — megindíthattunk vol
na, kiderült volna, hogy minden esetben, hol a fő
vonal egy hatalmas társaság birtokában van, an
nak sokféle módok állnak rendelkezésére a létező 
forgalmat a fővonalon megtartani, ugy hogy biz
ton fölteketjük, hogy azon 1.000,000 mázsára 
menő forgalomból, mely Budapest és Trieszt közt 
létezik, a fiumei mellékvonalnak 25—30 százalék
nál több nem fog jutni. De, a mint mondám, kivi
telünk a tenger felé szintén nem fog a fiumei mel
lékvonal épitése által tetemesen növekedni. 

43* 
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Ha tehát Fiúmén segiteni s kivitelünket a 
tenger felé előmozdítani akarjuk, nekünk a buda
trieszti combinatió ellenében egy más vasúti eom-
binatiót kell fölállítanunk, melynek kiidulási pontja 
tul a Tiszán lesz, mely az alföldön s Szlavónián 
keresztül egyenesen Fiúméba vezet. 

E tekintetben bátor leszek néhány adatot idézni. 
E g y mázsa szállítása B.-Csabáról Budapesten ké
j-észtül Fiúméba 2 ft. 16 krba, Eszéken keresztül 
az egyenes vonalon 1 forint 90 krba kerül s igy a 
differentia 26 kr. Szegedről Pesten keresztül 2 frt. 
13 krba, Eszéken át 1 frt. 66 krba kerül, tehát a 

differentia 47 kr. Szabadkáról Pesten át 2 frt. 23 
kxba, Eszéken át 1 frt. 55 krba kerül, tehát a dif
ferentia 68 kr. Zomborból a Dunán Tétényböl 
Fiume felé 1 frt. 77 kr., Eszéken át 1 frt. 40 krba 
kerül, tehát a differentia 37 kr . Ezen előny a szál
lításnál oly nagy, hogy ez által a legtöbb esetben 
a concurrentiát kiállhatjuk más országok gabná-
j á v a l : oly előny az, melylyel a termelő az adóját 
kifizetni képes. 

Hol legyen azonban e tiszántúli pályának ki
indulási pontja ? erre nézve több terv létezik, neve
zetesen: 1) a tervezett zimony-fiumei vonal, 2) a 
brod-sziszeki, 3) az arad-kikinda-zágrábi, d) a n.-
várad-szeged-eszék-sziszek- vagy zágrábi, Károly-
városon át Fiúméba. 

Ha az ország mappáját elfogultság nélkül te
kintjük s e vonalakat egymás közt összehasonlít
juk, tisztába jövünk az iránt, melyeket illet az el
sőség. 

A zimony-fiumei vasút a török határszél szom
szédságában vezettetnék, Magyarország azt nem 
saját maga számára, hanem Szerbia s a Dunafeje
delemségek javára építené: arról tehát a magyar 
parlamentben komolyan vitázni helyén nem volna. 
Azonkívül a Dunától Fiúméig vasutat építeni, a 
nélkül, hogy az a Duna bal partján folytattatnék, 
valóban közgazdasági non-sens volna. 

A brod-sziszeki vonal az előbbinek kiadása 
kisebb formátumban: annak nem lehetne más ten-
dentiája, minthogy Zimonyig folytattassék. 

Az arad-kikindai, mely néhány hónap előtt 
egyenesen Trieszt felé gravitált, s a nagy-várad
szegedi, mindkettő Eszéken át terveztetvén, a kér
dés tulajdonképen arra redueáltatik: mi elöhyö-
sebb az országra nézve, vajon a túl a Tiszán Fiume 
felé vezetendő vasút Araddal vagy Váraddal, mint 
kiindulási ponttal, épittessék-e ? Itt ismét Magyar
ország térképére provocálok. Az aradi vonal az 
első erdélyi vasúttal volna összeköttetésben, a n.-
váradi Kolozsvárral, Debreezennel s egész Felső-
Magyarországgal. Azonfölül a nagy-váradi vonal 
átmetszi a tiszántúli vasutakat, az aradit s temes
várit, a Tiszát, a Dunát, a Ferencz-csatornát, s föl
fogja az Alföld s a Bánság forgalmát s az alföldi 

nagy városokon s községeken keresztülmenvén, 
igen nagy helyi forgalomra számolhat, nem csak 
Fiume, hanem Pest felé is. 

E kérdést azonkívül az élet is eldöntötte, mi
után Csabától Zomborig a földmunkák s az expro-
príátió legnagyobb részben kész, sőt létezik tőke
pénzesek consortiuma, mely e vasút építésére a 
kormánynak kedvező föltételek mellett ajánlatot 
tett, s szeretem hinni, hogy azt a kormány vissza
utasítani nem fogja. 

Ismétlem tehát, hogy én a napi renden levő 
javaslatot pártolom, de ellenezni fognék minden 
más javaslatot, mely a vasúti ügyben ez idő sze
rint kevesebbet nyújtana az országnak: mert ily 
javaslat elfogadása azonos volna egy közgazdasági 
vereséggel, s mert nemcsak közgazdasági, hanem 
egyszersmind politikai bűn volna, ha mi a jelen 
kedvező conjecturát vasutaink építésére nem tud
nók fölhasználni. Nekünk nincs veszteni való időnk. 
(Elénk helyeslés.) 

J á m b o r P á l : T. ház! Ha a vasutak kérdé
séhez szólok, ezt azért teszem , mert igen fontos 
kérdésnek tartom, mert nézetem szerint nem csak 
anyagi kérdés, hanem egyszersmind politikai, mert 
rokonságban áll a nemzet politikai nagyságával, 
erejével, kereskedésével, európai befolyásával, 
gazdagságával, szóval a nemzet életével. 

A kik azt hiszik, hogy a vasút csak nyers ter
ményeket szállít, csalatkoznak; visz az egy czikket, 
mely láthatlan, mely díjmentes : ez az eszme. Á 
világkiállítás mi által jött létre ? A vasutak által. 
A vasutak által érintkeznek a népek, s a szabad
ság sohasem fog más által létre jönni , hanem ha 
e két factor : a nevelés s a népek érintkezése által. 

Azonban sajnálni lehet azon nemzetet, mely
nek csak vasútja van: sziget az, melyet csak a szom
szédok ismernek; de a világ nem ismer. Ha ma 
egy nemzet szerepetakar játszani a világban : szük
sége van a tengerre. 

Három korszak volt hazánkban, I I I . Béláé, 
Mátyásé és Nagy Lajosé, midőn tengerünk volt; 
és mind a háromszor Magyarország nem csak ha
talom volt, hanem európai hatalom. Flották és 
kereskedelmi hajók lengtek a tenger partján, a 
szomszéd népek védelmet kerestek a nemzet lobo
gója alatt. 

Ura im! Hol van ma e befolyás ? hol van e 
dicsőség ? A mi bűnünk által veszett-e el ? Nem. 
Eddigi kormányaink hibája által. 

Valóban mit tettek eddigi kormányaink ? Ha 
kimentek a tengerre, ez azért volt , hogy policziát 
gyakoroljanak a kor eszméi fölött, hogy megra
gadják a korszellem szárnyait, melyek a világot 
minden nap előbbre viszik. Ha építettek vasutat, 
csak ott történt, hol stratégiai pont, vagy jó tisz
teletdíj kínálkozott. Mi lett ennek eredménye ? 
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Az, hogy a milliók, miket a közforgalom teremtett, 
egyesek zsebébe vándoroltak. 

Ezt koránsem azért hozom föl, hogy a múlt 
kormányokat vádoljam, hanem azért, hogy nem
zeti kormányunkat hasonló hibáktól megóvjam. 

A minisztérium fölhatalmazást kér vasúti 
költségekre. É n szívesen megadom, de oly fölté
tel alatt, hogy oly idegen társulattal szerződést ne 
kössön, mely a fiumei vasúttal versenyre kelhet. 

A fiumei vasutat sokfélekép lehet értelmezni; 
de csak egy értelmezése helyes : összekötni az or
szágot a tengerrel a legrövidebb és legterméke
nyebb pontokon. Melyik legtermőbb pontja Ma
gyarországnak ? Bács és a Bánság. Miután Báes-
ban már a földmunkálatok és kisajátítások meg
vannak : a szabadkai vonalt a kormány figyel
mébe ajánlom. 

A másik kérdés sokkal fontosabb. Ki épitse 
& vasutat ? az állam vagy hazai társulatok ? Jaj 
annak az országnak, hol a mozdony gépeit idegen 
társulat tartja : a gép csak akkor forog sebesen, 
ha jól kenik; csak akkor ér a világ piaczára, mi
dőn már nincs vevő. Csak egy példát hozok 
föl. Itt a gőzhajótársulatok nagy része nem volt 
nemzeti részvényesek kezében : és mit hozott az 
országba ? Idegen kapitányt, idegen matrózokat, 
és kivittea magyar tőkét. (Helyeslés a baloldalon,) 
Ennélfogva óhajtanám, hogy a mennyire lehet, 
vagy hazai társulatok vagy az állam költségén 
építtessenek föl a vasutak. (Helyeslés.) 

A miniszteri javaslatban van még egy pont, 
melyet szó nélkül nem hagyhatok : az , hogy „a 
politikai nehézségek elhárítása után." T. képvise
lők ! én a politikai nehézségeket ma nem értem. 
H a Horvátország 1848-ban nem fogta jól föl érde
két : azt hiszem, azon hosszas . kínos tapasztalás 
után most jobban fogja érteni. Egy tarpéji szikla 
üli köztünk; de mihelyt a vasúti munkás első ka
lapácsütése érinti azt, le fog omlani, mi azonnal 
összeérkezünk, és az érintkező kéz két testvér keze 
lesz. (Helyeslés.) 

Pártolom a fiumei vasutat. 
Tisza K á l m á n : T . képviselőház! Nem aka

rok a vasutak fontosságáról hosszabban szólani, 
— azt hiszem, azt értjük mindnyájan ; hanem csak 
egyszerűen kívánom nyilvánítani, hogy én a mi
nisztérium határozati javaslatát átalánosságban el
fogadom, elfogadom az abban kitűzött előleges vo
nalakra nézve is, elfogadom pedig azért, mert azon 
vonalak mindegyikét hasznosnak, és ha megépít
tetik, az országra nézve jótékonynak tartom. Nem 
tagadhatom azonban, megütközést szült bennem 
az, hogy ezen határozati javaslatban nem jelölte
tett ki azon vonal is, melynek első sorban fölvétele 
iránt már 1866-ban ígéretet is tett a képviselőház. 
Ezen vonal a debreezen-nagykároíy-szathmár-szi-

geti vonal. Tekintve azonban a helyzetet, nem 
tartanám czélszerú'nek, hogy mert e vonal hiányzik 
e javaslatból, ne szóljak pártolólag a többi iránt : 
nem tartanám czélhoz vezetőnek megakadályozni 
vagy akadékul szolgálni a többire nézve oly tö
rekvéssel , hogy ezen vasútvonal, bár mennyire 
jogosult lett volna is ezen törekvés, most azonnal 
a határozatba igtattassék; de igenis szükségesnek 
tartom, hogy a t. ház ujabban is emlékezzék meg 
arról, mit már egyszer elhatározott, és többekkel 
együtt, kik velem e tárgyban egy nézeten vannak, 
bátor vagyok egy határozati javaslatot tenni le a 
t. ház asztalára, mely a debreczen-nagy-károly-
szathmár-szigeti vasútvonalra vonatkozik, kérvén, 
hogy ezt kinyomatni s oly módon napi rendre 
tűzni méltóztassék, hogy legközelebbi összejövete
lünk alkalmával, midőn a vasutak kérdése a ház 
előtt föl fog merülni, ezen határozati javaslat is tár-
gyaltathassék. (Atalános helyeslés.) 

Addig is hivatkozva a képviselő háznak , már 
előbb is említett megállapodására, mind magam, 
mind azok nevében, kik ezen határozati javaslatot 
aláirtak — s remélem, hogy többek nézetével is 
fogok találkozni — tiltakoznom kell az ellen, hogy 
bármely oly intézkedés tétessék Mar maros-Sziget
nek a vasúti hálózatba bevonására, mely által a 
debreczen-szatmár-szigeti vasuí , melyet pedig a 
ház határozata már előleg kitűzött, veszélyeztet
nék. (Élénk helyeslés.) 

R á d a y L á s z l ó gr. j e g y z ő (olvassa Tisza Kál
mán és társai határozati javaslatát a debreczen-szat-
már-szigeti vasútra nézve *). 

E l n ö k : E határozati javaslat kinyomatván, 
a legközelebbi ülésszak alatt tárgyaltatni fog. 
(Helyeslés.) 

Nem tudom, kiván-e még valaki az atalános 
vitához szólni ? (Nem !) 

Gajzágó Salamon jegyző : Még hárman 
vannak följegyezve : Borcsányi János, Wass Sá
muel gr. és Ivánka Imre. (Elállnak !) Első Borcsá
nyi János. (Eláll!) 

B o r c s á n y i János : Elállók! (Helyeslés.) 
Gajzágó Salamon jegyző: Wass Sámuel 

gróf! (Eláll l) 
Wass Sámue l gr. : Hosszasan nem fogom a 

t. ház figyelmét elfoglalni. Méltóztassék a t. ház 
megengedni, igen fontos okaim vo lnának, hogy a 
minisztériumot arra kérjem és fölszólítsam, méltóz
tassék előterjesztésébe bevenni, hogy a károly-
város-fiumei vonal egyenesen országos költségen 
építtessék. Erre igen fontos okaim volnának, (Hatt-
juk!) de nem akarom azzal a t. ház figyelmét fá
rasztani, esak meg kívántam említeni. 

I v á n k a I m r e : Csak rövid észrevétellel le
szek bátor a t . háznak alkalmatlankodni. (Halljuk!) 

*) Lásd az Irományok 137-dik számát. 
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Nem szóltam volna e tárgyhoz, ha t. barátom 
Jámbor Pál nem említi föl, hogy semmi esetre se 
épittesenek a vonalak másként, mint országos 
költségen. Én e részben tökéletesen correctnek ta
lálom azon eljárást, hogy az országgyűlés fölhatal
mazza a minisztériumot ez irányban intézkedni, és 
mind nemzetgazdasági, mind politikai szempont
ból helyeslem, hogy e tekintetben a ház nem kí
vánja a minisztérium kezét megkötni. (HelyesUs.) 

J á m b o r P á l : T. ház! (FölkiáUáwk: Nem 
lehet kétszer szólani !) 

E l n ö k : Személyes megtámadás nem forogván 
fen a t. képviselő ur nem szólhat másodszor. 

EadíCS ÁkOS *. T. ház ! Miután az általam 
előterjesztett határozati javaslatban kijelölt vona
lak a minisztérium előterjesztésében különben is 
benfoglaltatnak; de miután a meghatalmazás csak 
is az előkészítő munkálatokra szorítkozik : ennél
fogva az általam benyújtott határozati javaslatot 
visszavonom. {Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja-e t. ház a határozati ja
vaslatot átalánosságban a részletes vita alapjául ? 
(Elfogadjuk!) Miután ellene ugy sem szólt senki, 
azt hiszem, a részletes tárgyalásba lehet bocsát
kozni. (HelyesUs.) 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a mi
niszteri határozati javaslat első szakaszát. Fölkiáltá
sok : Elfogadjuk !) 

E l n ö k : A határozati javaslat első szakasza 
elfogadtatik. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 2-dik 
szakaszt.) 

K e g l e v i c h B é l a gr . : E pontra nézve bá
torkodom a t. minisztériumhoz azon kérdést in
tézni , vajon midőn ezen pontban az mondatik, 
hogy „kedvező föltótelek melletti szerződés köté
sére föltahalmaztatik" : ezt u g y méltóztatik-e ér
teni, hogy az esetre, ha ezen vasutvonalak kamat-
biztosítás mellett vállalkozók által építtetnek, hogy 
a kiépítés záridejére és az árszabályok időnkinti 
változtatására az intézkedés joga fentartatik-e 
a kormánynak, és illetőleg az országnak ? Ha ezt 
így érti a t. kormány, megnyugszom benne, s nem 
folytatom tovább előadásomat; egyébként módo-
sitványt leszek kénytelen e pontra nézve be
nyújtani. 

Mikó Imre gr. közlekedési miniszter: 
A kormány a vasutak engedményezésének kérdé
sét ugy érti, hogy mindig a felelős minisztérium 
köti meg a szerződéseket az illető vállalkozókkal, 
de mindig azon záradékkal, hogy fentartja az or
szággyűlés megerősítésére, s kiterjeszti e meg
erősítési jogát az árszabályok és az építés határ
idejére nézve is. (Helyeslés.) Egyébiránt a t. ház 
meg lehet győződve, hogy akormány mindig csak 

oly szerződést kíván kötni, mely az ország javára 
van. (Tetszés.) 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 3-dik 
szakaszt) 

Csiky S á n d o r : T . ház! Eharmadik pont d) 
alatti pontjára tekintve, vagyok bátor rövid módo
sítást terjeszteni a t. ház elé, és kérem azt fölol
vastatni. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa): „A 
3-dik pontnak 9-dík sorában ezen szó u tán: „azon
na l " következő tétel foglaltassák: „és akként vé
tesse munkába, hogy ezen vasúti hálózat vonala 
között fekvő népesebb városok és községek hatá
rain vezettessenek azok keresztül"; ezt követve pe
dig ezen két szó : „munkába vétesse," ugyanazon, 
sorból maradjon k i . " 

E l n ö k : Méltóztatnak amódositványtelfogad
n i? (Maradjon a szerkezet!) Ennélfogva marad a 
szerkezet. 

Csíky S á n d o r : Bár volnának okaim módo-
sitványom igazolására; de látva a tisztelt ház tü
relmetlenségét^ nem fogom azokat nyilváritni. 

RadíCS ÁkOS: A szeged-fiumei vasút alatt 
egyszersmind a n. - várad - sziszek - károlyváros-
fiumei vonalak is értetvén, ennélfogva szabato
sabban így kívánnám kifejeztetni: nagy-várad
szeged - sziszek - károlyvárosi. (Fölkiáltások: Ma
radjon a szerkezet!) 

E l n ö k : A szerkezet marad. 
R á d a y Lász ló gr . j e g y z ő (olvassa a mi

niszterijavaslat 4-dik szakaszát.) 
B o r c s á n y i J á n o s : A miniszteri javaslatban 

foglalt intézkedést egész lényegében pártolom és-
helyeslem; csupán az alföld-fiumei vasútra nézve 
van egy alázatos észrevételem, melyet ezennel a 
t. ház figyelmébe ajánlani bátorkodom. 

A mondott vasútnak azon részére nézve, mely 
Horvátországon és a katonai határőrvidéken fog
na keresztülvonulni, azt a megjegyzést méltózta
tik tenni a t. kormány, hogy ezen vonal kiépítése 
csak akkor fog foganatba vétethetni, ha a fenforgó-
politikai akadályok el lesznek hárítva. 

- . Én, t. ház, azon véleményben vagyok és azt 
óhajtanám, hogy ezen záradék egészen kihagyas-
sék a határozatból. Elmondom röviden erre vonat
kozó indokaimat. 

Megengedem ugyanis, hogy vannak Horvát-
és Magyarország közt még tetemes közjogi diffe-
rentiák, melyeknek kiegyenlítését az időtől, a t. 
kormány helyes tapintatától, és mindenek fölött a 
horvát nemzet engesztelékeny szellemétől várjuk, 
és valóban óhajtjuk is. De én egyrészt hinni aka
rom, hogy Horvátország nem fog a kérdéses vasut-
kiépitése körül gátlólag Magyarország útjában 
állani, és más részről meg is vagyok győződve, 
hogy Horvátországnak ezt tenni se jogában, se ér-
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dekében nem is áll, de talán tehetségében sem. 
Nem kívánok szólni Horvátország érdekéről, mert 
szem előtt tartván azon álláspontot, melyet ez idő 
szerint Magyarország a horvát ügyben elfoglal, 
kerülni akarom még látszatát is annak, mintha az 
ország még oly esetekben is, midőn intézkedései 
.által Horvátország legvilágosabb előnyét fogná is 
.előmozditani, ez irányban Horvátország hozzájá
rulása nélkül egyoldalulag intézkedni kiváuna ; de 
szólok Magyarország joga, Magyarország érdeke, 
és azon lehetőség szempontjából, melynek esélyeit 
a t. kormány a siker biztos reményével veheti 
szerintem igénybe. Tény ugyanis, hogy a ma
gya r tengerpart tényleg és jogilag Magyarország 
kiegészítő része; tény továbbá, hogy Magyaror
szág közlekedése ezen tengerparttal, ha csak Sty-
riának és Karinthiának, avagy épen a török biro
dalomhoz tartozó Bosznián keresztül nem veszi 
útját, lehetetlenné válik, Horvátországnak tehát 
már csak ezen lehetetlenségnél fogva sem állhat 
jogában, Magyarország kormány át gátolni abban, 
hogy ez a törvényhatósága alá tartozó tengerpart
tal egyenes és korszerű közlekedés által érintke
zésbe jöhessen. Ezt Horvátország még akkor sem 
tehetné, ha nem volna is a magyar koronához tar
tozó tartomány, mert még nemzetközileg teljesen 
független országok közt is az anyaország számára 
hasonló esetekben mindenkor fen szokott tartatni a 
katonai és kereskedelmi vonal szabad használata. 
Példát mondhatnék erre az 1815. évi bécsi con-
gressusban megállapított egyezményekből, mely 
egyezmények szerint, mint tudva levő, Poroszor
szág, mely a prágai békekötés előtt geografiailag 
elkülönített két külön testből állott, t. i. a tulaj-
donképeni Poroszországból és a rajnai tartomá
nyokból , fentartotta magának minden közbeeső 
kisebb idegen államokon keresztül a szabad ke
reskedelmi és katonai utat. A mit tehát egy
mástól teljesen független államok is megenged
nek egymásnak, a mit a nemzetközi jog is he
lyesnek talál: azt megtagadni — mint mondám 
— Horvátországnak, mely tényleg és jogilag a 
magyar korona birtokának kiegészítő része, nem 
áll se jogában, se érdekében, mert az anyaország 
érdeke egyszersmind az ő érdeke i s ; de nem áll 
tehetségében sem. 

Én tehát, t. ház , nem kívánok a priori e 
tárgyban politikai akadályt látni, nem annálfogva 
is, mert Horvátországnak tényleges kormánya is 
respectálni tartozik szerintem az anyaország jo
gait, és mert meg vagyok győződve, hogy Ma
gyarország kormánya a nem várt ellenkezést szo
kott tapintatos eljárása által minden nehézség nél
kül képes lesz elhárítani. Azon nem várt esetre 
pedig, hogy a tisztelt kormány e részbeli eljárása 
mégis oly akadályokba találna ütközni, a melyeket 

elhárítania nem fog módjában és tehetségében ál
lani, meg vagyok győződve hogy az ország nem 
fog kívánni lehetetlenséget, legkevésbbé pedig fogná 
azt kívánni a tisztelt kormánytól, melynek buzgal
máról és hazafiságáról teljesen meg van győződve, 
és a melynek eddigi lépteit is átaláuos elismeréssel 
követi, és föl fogja a t. kormányt ezen nem várt 
esetben minden további felelősség alól menteni. 

Hogy röviden egybefoglaljam az eddig mon
dottakat : nem kívánok politikai akadályt con-
statálni ot t , hol ily akadály létezését még 
csak alig lehet sejteni: ezen módosítással tehát, az
az a kérdéses pont erre vonatkozó szövegének ki
hagyásával, pártolom a miniszteri javaslatot. 

„ E l n ö k : Kivánja-e a t. háza szerkezetet elfo
gadni ? (Elfogadjuk !) Most még egyszer föl fog ol
vastatni az egész határozati javaslat a végleges 
szavazat tekintetéből. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a ha
tározati javaslatot.) 

E l n ö k : A kik végleg elfogadják. . . . (Elfo
gadjuk !) Ennélfogva a határozati javaslat végleg 
elfogadtatik. A mélt. főrendekhez, a kik, mint ér
tesülve vagyok, holnap ülést fognak tartani, Eadics 
Ákos jegyző fogja a t. ház határozatát átvinni. 

A t. ház megengedi, hogy még némely tár
gyat a t. ház elé terjeszszek. 

Tudva van a t. ház előtt, hogy Gridi Pap 
Máté fogarasvidéki képviselőnek választását a t. 
ház megsemmisítette. Ennek következtében az el
nökség a központi választmányt uj választásra szó
lította föl. A központi választmány a ház elnöksé
gét értesítette, hogy a legjobb akarat mellett is az 
uj választást nem eszközölheti mindaddig, mig a 
felszólítás az erdélyi kormányszék utján meg nem 
küldetik és míg a megsemmisítés indoka a köz
ponti választmánynyal közölve nem lesz. (-Zaj.) Mél
tóztassék a t. ház intézkedni arra nézve, hogy e 
kívánságok helytelenségének kimondása mellett 
szólittassék-e föl a központi bizottság az elnökség 
által kötelességének teljesítésére? (Helyeslés) vagy 
pedig a minisztérium kéressék föl, hogy a törvény
nek igyekezzék érvényt szerezni ? (Közbekiáltások: 
üjra föl kell szólítani!) Méltóztatnak ebben meg
egyezni ? Ennélfogva a központi választmány 
elnökileg újra föl fog szólittatni. 

K á r o l y i Ede gr . : Én is azt hiszem, hogy a 
központi bizottság — kívánsága helytelenségének 
kimondása mellett — ujabban szólíttassék föl uj 
választás eszközlésére; és ha e fölszólitás ered
ménytelen marad, fogunk a minisztériumhoz for
dulni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : E g y kérdést vagyok rnég bátor a t. 
házhoz intézni. A házszabályok szoros megtar
tása szerint minden kérvénynek, mielőtt tárgyalás 
alá jönne, három napig kell kitéve lenni a ház a,sz-
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talán. Egy tárgy, mely az illetőre nézve életkér
dés, csak most fejeztetett be : ez Kiss Bálint festesz 
kérvénye. Kivánja-e a t. ház, hogy ma vagy leg
feljebb holnap tárgyalás alá vétessék? Életkér
désről levén szó, akar-e a t. ház kegyességből az 
illető iránt tágítani a házszabályok szigorú értel
mén ? 

K á r o l y i Ede gr . : T . ház! Ha holnap nem 
tartatnék ülés, akkor természetesen kötelességem
nek tartanám, ismervén e szegény ember körülmé
nyeit, fölkérni a t. házat, méltóztatnék a kérdést 
ma tárgyalni, mert ez csakugyan életkérdés az 
illetőre nézve, de mivel holnap ülést tartunk, ve
gyük e kérdést holnap elő. Csak arra kérem a 
házat, ne halaszsza ennek elintézését a szünetelés 
utáni időre. 

J á m b o r P á l : Miután a közintézetek 
számára kiküldött bizottság már tudósítást adott e 
tá rgyról ; és miután a bizottság kimondotta, hogy 
Kiss Bálintot segélyezni kell; és miután milliók
ról szóló fölhatalmazást adtunk a minisztériumnak: 
midőn egy szegény művészről van szó, leghelye
sebbnek tartom, hogy hatalmazzuk föl a kormányt 
járjon el a dologban, és fizesse ki. 

E l n ö k : Ha tehát méltóztatnak beleegyezni, 
ezen tárgy holnapra fog napirendre kitüzetni. 

Itt az ideje, hogy a t. ház az ülések szünete
lésére nézve rendelkezzék. Azt hiszem, talán elta
lálom a t. ház akaratát, ha azt ajánlom, hogy e 
folyó év és hó 3-dik napjától az országgyűlés szü
netelni fog mindaddig, míg az elnökség által az uj 
ülésszak határnapja nem lesz tudtul adva. Azon 
idő alatt a bizottságok tagjai, a kik működni fog
nak, a szokott napi dijahat húzni fogják. 

BÓniS S á m u e l : T . ház! Arra nézve vagyok 
bátor fölszólítani a t. házat, hogy épen a bizottsá
gokra nézve intézkednék : hogy—mivel most mind
jár t a bizottságok a munkához nem fognak, és megle
het, tagjaik szintén szétmennek — az illető előmun
kálatokat megkapják, és az is tudva legyen előttök. 
ki által fognak értesíttetni a felől, hogy mikor 
jöjjenek össze? (Fölkiállások: Az elnökség által!) 
Az elnökségnek kell intézkedni arról, hogy pél
dául az igazságügyminiífzter ur által előterjesz
tendő törvényjavaslatok azon bizottsággal tüstént 
közöltessenek, mert a tagoknak előre kell készül
niük a tárgyalásokra. 

Zsedényi Ede : Miután a ház elnöke telje-
síté e kötelességet, most is föl fogjuk kérni az el
nökséget, hogy a körülményekhez képest ren

delkezzék. 

T ó t h T i l m o s : T . ház! Erre nézve meg
jegyzem, hogy még nem mondhatjuk ki, hogy 
3-ától kezdve fog szünetelni az országgyűlés. Be 
kell várnunk e tekintetben a mélt. főrendeknek a 
mai napon elfogadott határozati javaslatra hozandó* 
határozatát, és csak akkor fogjuk meghatározhatni7 
hogy mikor kell elnapolni az országgyűlést. Nem 
praeoccupálhatunk a mélt. főrendeknek, és nem 
mondhatjuk, hogy ők holnapután fejezik be ülései
ket. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Most nincs egyéb hátra, mint a 
jegyzőkönyv hitelesítése. 

Lónyay Menyhért pénzügy ér: Ha az 
elnök első ajánlatát nem mondhatjuK is ki, t. ház, 
az nem akadályozza azt, hogy a t. elnökünk által 
tett megjegyzés a jegyzőkönyvbe be ne jöjjönT 
hogy t, i. azon küldöttségek, melyek a szünetelés 
alatt munkálkodni fognak, napi dijakat kapnak, 
(Helyes!) 

Tóth V i l m o s : Tán azt mondhatnók a jegy
zőkönyvben : „ezen ügynek országgyűlésikig tör
tént elintézése után," stb. 

E l n ö k : A vasúti kérdésre vonatkozó határo-* 
zatát a t. háznak föltette jegyző úr. Most föl fogja 
olvasni a jegyzőkönyvet, és azt — ha holnap ülé-
sök lesz a mélt. főrendeknek, miként értesülve 
vagyok —Kadics jegyző ár át fogja vinni a mélt. 
főrendekhez. (Helyes !) 

Most öt perezre fölfüggesztem az ülést, mig a 
jegyzőkönyv elkészül. 

(Tiz pereznyi szünet múlva) : A fölfüggesztett 
ülést ismét megnyitom. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a mai 
ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : A jegyzőkönyv hitelesítve van. 
Még egy tárgy van, tisztelt ház! Régi meg

győződése a t. háznak, hogy ezen terem akusztikája 
igen hibás, hogy következésképen javitását kell 
eszközölni. Azért remélem, a ház beleegyezésével 
fog találkozni azon indítványom, hogy azon bizott
ság, mely e részben már ki van küldve, kihallgat
ván bővebben a szakférfiakat, eszközölje, hogy a 
szünetelés ideje alatt a szükséges javítások történ
jenek meg arra nézve, hogy a terem akusztikája 
javítva legyen. Egyszersmind méltóztassanak a 
szükséges költségek tekintetében fölhatalmazást 
adni, hogy azokat a ház pénztárából kifizettethes
sem. (Helyeslés.) 

Holnap 12 órakor lesz ülésünk. 
Egyéb tárgy nem levén,az ülést föloszlatom. 

Az ülés végződik d. u. 2 V4 órakor. 




