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E l n ö k : Ennélfogva Macellariu Illés képvi
selő föltételesen igazoltatik. 

Az osztályokba osztások a IX-ik osztálynál 
szakadtak meg. Most tehát az első osztályba jön 
(Kihúzza a czédulákatj Papp Mór; a másodikba 
Macellariu Illés; a harmadikba Szentiványi Adolf. 

Tisza K á l m á n : T . h á z ! ü g y gondolom, 
méltóztatnak emlékezni, hogy a jelen évi július 
1-én tartott ülésben egy több képviselő' társammal 
aláirt határozati javaslatot volt szerencsém a ház 
asztalára letenni a debreczen-szatmár-szigeti va
sút érdekében. A képviselőház indítványom foly
tán méltóztatott elhatározni, hogy a határozati ja
vaslat kinyomatván, a képviselők közt kiosztas-
sék és a legközelebbi ülésszak elején tárgyalásra 
kitüzessék. A kinyomatás és szétosztás megtörtén
vén bátor vagyok kérni, hogy indítványom tár
gyalása e bét valamelyik napjára tűzessék ki. (He
lyeslés. Fölkiáltások: Holnap!) 

Lónyay Menyhért pénzügyér: A tisztelt 
háznak kétségkivül jogában áll a tett indítványt 
napirendre kitűzni, ennélfogva nekem e tárgy ki
tűzése ellen semmi észrevételem nem lehet; csak 
azt bátorkodom megjegyezni, hogy a debreczen-
szigeti vasútvonal azon vonal, mely a kormány 
által előterjesztendő', még pedig rövid idő alatt elő
terjesztendő javaslatban mint egyike az első sor

ban mindjárt kiépítendő vonalaknak van kitűzve. 
Talán legczélszerübb volna az ily kérdésekben 
ugy eljárni, hogy az egész tárgyat átalánosan s 
minden részletben egyszerre tárgyaljuk. Az kétsé
get nem szenved, hogy a t. háznak már előbbi 
végzése folytán ezen vonal a legelőbb kiépítendő 
vonalak közé van sorozva; a kormány részéről 
pedig van szerencsém kijelenteni, hogy azt a leg
első időben azonnal munkába veendő vonalak közé 
vette föl, és mint ilyent fogja a t. ház elé terjeszteni. 

Károly i Ede gl%: T. ház! Szeretném tudni, 
hogy körülbelül mikorra várhatjuk ez előterjesz
tést? A holnapi napot vélném legalkalmasabbnak. 
('Fölkiáltások: Holnap! Holnap!) 

E l n ö k : Tehát méltóztatnak megnyugodni ab
ban, hogy holnap tárgyaljuk? (hölkiáltások: Hol-
nap! Holnap!) Ennélfogva holnap 10 órakor fog 
a ház e tárgyban ülést tartani. 

E l n ö k : Még egy előterjesztésem van. Az osz
tályok elnökei jobbnak, czélszerübbnek látják, ha 
az osztályok összejövetelének órája itt mondatik ki, 
(Helyeslés) mint ha az elnökök hivják össze az osz
tályok tagjait: ennélfogva, ha a t. ház beleegyezik, 
a szombati nap délelőtti 10 órája tűzetik ki. (He
lyeslés.) 

Az ülés végződik déli 12 órakor. 
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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 : Szenei, Dad, Koes, Császár, Kétheiy, Szemőd, Nagy-Igmánd és Naszály községek kérvénye 
birtokaik visszaadása iránt; székes-fehérvári iparosoké régi szabadalmaik visszaáilitása iránt. A debreczen-szatmár-srigeti vasútvonal 
érdekében beadott határozati javaslat, a kormány megnyugtató nyilatkozata folytán, visszavétetik. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy 
Gyula gr., Eötvös József b., Gorove István, Horvát 
Boldizsár, Lónyay Menyhért, Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. ÍO1/^ órakor. 

Elnök: Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Dimitrievics Milos jegyző úr fogja 
vezetni. A szólani kívánók neveit Horváth Lajos 
jegyző úr fogja jegyezni. A múlt ülés jegyzőköny
ve fog hitelesíttetni. 

RadiCS ÁkOS j e g y z ő (olvassa az okt. 15-én 
tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Nincs senkinek észrevétele a jegyző
könyv ellen ? (Nincs '.) Tehát a jegyzőkönyv hi
telesíttetik. 

Idő közben a következő irományok érkeztek: 
Komárommegyébe kebelezett Szend, Dad, 

Kocs, Császár, Kétheiy, Szemőd, Nagy-Igmánd 
és Naszály községek lakosai a tatai uradalom által 
jogtalanul elvett úrbéri természetű birtokaikat visz-
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szaadatni, s azokra az 1848: IX. t. ez. kedvezmé
nyét kiterjesztetni kérik. 

Székes-Fehérvár városa iparosai az 1860-dik 
május 1-én kibocsátott osztrák pátens megszünte
tését és régi szabadalmaik visszaállítását kérik esz
közöltetni. 

Napirenden van a Tisza Kálmán képviselő úr 
és társai által a debreezen-szatmár-szigeti vasút
vonalra nézve beadott határozati javaslat. Először 
is ezen határozati javaslat fog fölolvastatni. 

DimitrieviCS MÜOS j e g y z ő (olvassa a deb
reezen-szatmár-szigeti vasútvonal ügyében beadott ha
tározati javaslatot 2). 

Tisza K á l m á n : T. képviselő ház! Nem tartom 
szükségesnek a határozati javaslatot bővebben indo
kolni. A debreezen-szatmár-szigeti vasútvonal orszá
gos fontosságát évtizedek óta elismerték mindazok, 
kik vasutaink ügyével tüzetesen és elfogulatlanul 
foglalkoztak, elismerte már 1866-ban a képviselo-
ház is, midőn márczius 22-én a jelenleg tárgyalás 
alatt levő indí tványban idézett végzését hozta. 
Ezen elismerés következése az, hogy a jelen indit-
ványt 52 képviselő, pártra és vidékre való különb
ség nélkül, irta alá, és többen csak azért nem irták 
alá, mert nem volt idő többet e végből felszólítani. 
Ezen elismerésnek bizonysága továbbá az, hogy 
a t. ház f. é. július l-jén egyhangúlag elhatározta, 
hogy ezen most tárgyalás alatt levő határozati ja
vaslat az országgyűlés legközelebbi összejövetele
kor, mindjárt az összejövetel elején napirendre tű
zessék, ez által kimondván, hogy a debreezen-szat
már-szigeti vasútvonal ügyét, függetlenül minden 
más combinatiotól és az átalános vasúti tervezet
től, előzetesen kivánja tárgyalni és elintézni. 

Valóban, ha meggondoljuk azt, mi már 1866-
ban történt, méltán lehet csodálkoznunk, hogy 
ezen vasútvonal már a múlt júliusban a vasutakat 
tárgyazó határozatba föl nem vétetett. Hogy miért 
nem történt ez, azt nem vizsgálom; de bizonyos, 
hogy azok, kik ezen indítványt aláirtak, és mind 
azok, kik ezen vasútvonalra nézve velünk egyet
értettek és egyetértenek , csakis azért halasz
tották el ez ügy eldöntését júliusban, mert 
akkor az elnapolás már ki levén mondva, nem volt 
idő az ügyet ujabban megvitatni; azt pedig nem 
akarhattuk, hogy ezen vasút érdekében való föl-
szólalásunk által gátolni láttassunk más négy oly 
vasút ügyét, melyekre nézve, hogy mielőbb kié
píttessenek, magunk is óhajtottuk. 

Most azonban amavasutakra nézve a ház ha
tározata már megvan, és ugy hiszem, az előzmé
nyeketmeggondolva, mindenki át fogja látni, hogy 
csak méltányos dolog, ha megkivánjuk, hogy je
lenleg a debreezen-szatmár-szigeti vasútvonalra 

' ) Lásd az Irományok 136-dik számát. 

nézve is ugy intézkedjék a ház, hogy kiépítése 
további akadályba ne ütközzék. A. tisztelt képvi
selőháztól ezt maga a következetesség is megkívánja. 

Akadály nincs semmi: mert a tervezetek és 
az előmunkálatok a minisztériumnak már hónapok 
előtt beadattak. Ha a minisztérium ezen előmun
kálatokra megteendi észrevételeit, azok, ezen ész
revételek alapján kiigazítva, a további tárgyalás 
alapját képezhetik. A már régebben alakult con-
sortium pedig, biztosítva a felől, hogy méltányos 
föltételek mellett a szükséges pénzerőt megsze
reznie még azon esetben sem lesz nehéz, ha az e 
napokban megszavazott vasúti kölcsönből e vasút
ra semmi sem fogna ju tni : minden perezben kész a 
minisztériummal értekezésbe bocsátkozni. 

Nem hihetem, hogy maga az igen tisztelt mi
nisztérium ily előzmények után e tekintetben aka
dályokat akarna gördíteni; nem hihetem, hogy 
öregbíteni, megerősíteni akarná azon aggodalma
kat, mely aggodalmak az ezen vasútvonal által 
közvetve vagy közvetlenül érdekeltek kebelében az 
által támadtak, hogy a nem ugyan végleges, de 
a nyilvánosságnak átadott miniszteri vasút háló
zatban a debreezen-szatmár-szigeti vasútvonal — 
ellenkezőleg a képviselőház megállapodásaival, el
lenkezőleg azon valóságos tényekkel, melyeken 
ezen megállapodás alapszik — eredeti irányából 
kivéve, egyszerű vidéki érdekű vonallá van alá-
száílitva, és így más vonal irányában egyenesen 
hátrányba helyezve. 

Én, t. ház, mint mondom, remélem, hogy ma
ga a minisztérium által sem fog akadály tétetni 
abban, hogy a debreezen-szatmár-szigeti vasútvo
nal a képviselőháznak már régibb megállapodá
saihoz képest minden más combinatiotól függetle
nül, a vasutak egész hálózata iránt keletkezendő 
határozatot be nem várva is kiépíttessék, illetőleg 
ez iránt az intézkedések megtörténjenek. Arról pe
dig meg vagyok győződve, hogy a t. ház, követ
kezetes maradván önmagához, ez irányban intéz
kedni fog. Épen azért, minden további fejtegetés 
elkerülésével, ajánlom ez ügyet a tisztelt ház figyel
mébe. (Helyeslés.) 

Hollán Ernő közlekedési s közmunka-
ügyi minisztériumi államtitkári Tiszt, ház! 
A minisztérium elismerve a debreezen-szatmár-
szigeti vasútvonal országos fontosságát, és tekint
ve a ház múlt évi márczius 22-én hozott határoza
tát : gondoskodott és gondoskodni fog arról, hogy 
e vonal mentül előbb kiépíttessék. 

Hogy e tekintetben a minisztériumnak eddigi 
eljárását minden ellene emelt vádak ellenében iga
zolnom lehessen, fölemlítem a következőket. (Hall
juk !) 

Hogy a minisztérium a debreezen-szatmár-
szigeti vasútvonalra nézve — miután a ház hatá-
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rozatával is oda utasította volt, hogy e vonalra kü
lönös gondot fordítson — teendőinek eleget te
gyen, mindenek előtt bekivánta azon mérnöki 
előmunkálatokat, melyek e vonal tekintetében a 
magán vállalkozók által elkészíttettek. Ezen terve
zetek a közmunkaügyi minisztérium irodáiban 
vizsgálat tárgyát képezték. Azonkívül komoly 
szándékú és hitelt érdemlő vállalkozókkal a tár
gyalások meg is kezdettek; sőt a közmunkaügyi 
minisztérium egyik tisztviselője már utasitva is 
lett, hogy azonnal, mihelyt a katvan-miskolczi és 
a zágráb-kottori vonalak építésére szükséges elő-
intézkedések olykép megtétettek, hogy ezen vona
lakat azonnal munkába lehessen venni: azonnal a 
debreczen-szatuiár-szigeti vonal műszaki fölülvizs
gálatát folyamatba vegye. 

Azt hiszem, a minisztérium ezek által tett 
annyit, a mennyit tehetett, mert egyébként, min
den tehetsége, minden ereje igénybe volt véve azon 
roppant teendők által, melyek a ház határozata 
folytán öt vonalt illetőleg körülbeiől 121 mértföld
nyi kiterjedésre vonatkoznak. Ezen öt vonal a mi
nisztérium közvetlen intézkedése folytán már jövő 
évben építés alá kerül; és ha hozzá veszem még 
azon vasutvonalakat, melyek már korábban enge
délyezve voltak és szintén a minisztérium fölügye
lete alá tartoznak, több mint 220 mértföldnyi va
sút lesz jövő évben épités alatt a minisztérium köz
vetlen fölüg3Telése mellett. 

Ezekkel gondolom igazolhatni azt , hogy a 
minisztériumot eljárása tekintetében semmi vád 
nem terhelheti, hogy különösen semmiféle ago-o-
dalmakra a maga részéről nem szolgáltatott okot. 
és hogy e szerint a minisztérium a debreezen-szat- > 
már-szigeti vasútvonal épitését semmi részben hát- j 
térbe szorítani nem akarta. 

Mindezek folytán bátor vagyok a miniszte- ! 
rium nevében kijelenteni, hogy mihelyt a minisz- : 
terium a vállalkozókkal az egyezkedést — mint j 
hiszem, rövid idő múlva — befejezendi, a debre- | 
czen-szatmár-szigeti vonal építésére vonatkozólag I 
törvényjavaslatot fog a ház elé terjeszteni; azon- i 
kívül tekintetbe véve a ház korábbi határozatát, a 
minisztérium a maga részéről kinyilatkoztatja, ! 
hogy a debreczen-szatmár-szigeti vasútvonal kié- j 
pitését semmi más combinatiótól, se az országos ' 

vasúti hálózat előterjesztésétől függővé tenni nem 
fogja. (Helyeslés.) 

Deák Ferencz: (Halljuk!) T. ház ! Midőn a 
most előttünk fekvő határozati javaslat a ház asz
talára letétetett: akkor azon intézkedések, melye
ket a közlekedési miniszter nevében az államtitkár 
úr előterjesztett, a minisztérium által még nem té
tettek, nem is tétethettek meg. Ha mindezen intéz
kedések már akkor megtétettek volna, az illetők 
valószínűleg meg lettek volna nyugtatva, és nem 
tartották volna szükségesnek határozatot indítvá
nyozni. Miután most a minisztérium részéről tett 
nyilatkozat által, ugy látom, biztosítva van ezen 
debreczen-szatmár-szigeti vasútnak mentül előbbi 
kiépítése; miután az semmi más körülményektől 
függővé nem tétetik, mint olyanoktól, melyek ma
gához a dologhoz tartoznak, a melyek a vállalko
zókra, stbire vonatkoznak: én részemről ezen va
sútvonal kiépítésére nézve teljesen meg vagyok 
nyugtatva, és azt óhajtom, hogy a minisztérium 
ezen nyilatkozataszóról szóra bevezettessék a jegy
zőkönyvbe; sha ezt bele vettük, jelentsük ki, hogy 
további végzésre ez érdemben — minthogy a nyi
latkozat megnyugtatott bennünket — nincs szük
ség. (Helyeslés.) 

Tisza Kálmán : T. képviselőház! A mi
nisztérium nevében tett itteni nyilatkozat a debre
czen-szatmár-szigeti vasútvonalra nézve engem is 
megnyugtat. és azon föltétel alatt, hogy ezen nyi
latkozat szóról szóra a jegyzőkönyvbe vezettetik, 
kész vagyok a határozati javaslatot, többi elvroko
naimmal együtt, kikkel azt aláirtam , visszavenni, 
óhajtván, hogy a jegyzőkönyvben, miután a mi
niszteri nyilatkozat bele vezettetett, mondja ki a 
tisztelt ház, hogy magát ezen nyilatkozat által meg
nyugtatva érzi és annak teljesítését a minisztéri
umtól elvárja. (Helyeslés.) 

H o l l á n E r n ő á l l a m t i t k á r : Van szerencsém 
a nyilatkozatot ivásban is átadni. 

E l n ö k : A végzés e szerint az lesz, hogy a t. 
ház a minisztériumi nyilatkozatban megnyugszik, 
ennek következtében a minisztériumtól a további 
teendők teljesítését megvárja. 

Más tárgy nem levén, az ülést föloszlatom. 

Az ülés végződik d. e. 11 órakor. 




