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Gajzágó Sa lamon e lnök le t e a l a t t . 

gyaltatik. 
Tárgyai: Kérvények bemutatása. A közmunkai és közlekedési minisztérium költségvetése folytatólag tár-

A kormány részéről jelen vannak: Bedekovics ! 
Kálmán, Eötvös József b., Festetics György gr., 
Mikó Imre gr.; későbben Gorove István, Lónyay 
Menyhért. 

Az ülés kezdődik d. e. 10lfs órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak helyeiket elfog
lalni ós a múlt ülés jegyzőkönyvét meghallgatni. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a január 25-dikén tartott ülés jegyzőkönyvét) 

E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét Mi
hályi Péter jegyző ur fogja vezetni, a szólók 
neveit Széll Kálmán és Jámbor Pál jegyző urak 
fogják jegyezni. 

Van szerencsém a következő irományokat 
bemutatni: 

Győrmegye közönsége kéri, hogy a vándor-
czigány népfaj megtelepítése és polgárosítása 
iránt törvény alkottassák. 

Szabadka város 986 polgára kéri, hogy a 
káromkodás ellen fenyítő törvény alkottassák. 

V u k o v i c s Sebő : T. ház ! 
P u l s z k y F e r e n c z : Nem szabad most 

szólani! 
V u k o v i c s S e b ő : Miért nem? (Halljuk!) 

A t. alelnök ur előadta a felveendő tárgyakat. 
E l n ö k : Bocsánatot kérek, én csak bátor 

voltam az irományokat szabályszerüleg bemu
tatni, és azt hiszem, erre nézve annál kevésbbé 
lehet a t. képviselő urnák észrevétele, mert 
szükséges, hogy az irományok szabályszerüleg be
mutattassanak. Méltóztatik talán a szabályok
hoz szólni? 

V u k o v i c s S e b ő : Én egyenesen az el
nökség tekintetében kívánok szólni. Nem hallot
tam, hogy az érdemes alelnök ur szavait azzal 
kezdte volna, hogy előadta volna annak okát, hogy 

rendes elnökünk miért nem foglalta el ma az elnöki 
széket? (Felkiáltások jobb oldalon: Nem szükséges!) 
(Mozgás: Halljuk!) Azt hiszem, t. ház, főkép oly 
alkalommal, midőn a tegnapi tanácskozások követ
keztében azt várhatni, hogy fontos kérdések fog
nak tárgyaltatni (Nyugtalanság és hosszantartó zaj) 
mindenesetre meg kellene említeni azon okot, 
mely mentségül szolgál arra, hogy érdemes el
nökünk nem foglalta el a maga helyét. (Zajos 
ellenmondások jobb felől: Halljuk! bal felől.) Azt 
hiszem, a nélkül, hogy legkevésbé is kétségbe 
vonnám az igen tisztelt alelnök ur képességét 
azon helyet ideiglenesen elfoglalni, mégis, hafonto 
sabb tárgyak fordulnak elő, akkor nézetem szerint, 
hacsak legyőzhetlen akadály nem áll útjában, 
kívánnunk kell, hogy mindenesetre választott ren
des elnökünk tapintata vezérelje a tanácskozáso
kat. (Ingerült ellenmondások jobb felől. Felkiáltás: 
Ez is választott!) Oly alkalommal mondom, kí
vánnám, rendes elnökünk tapintata és dologis
merete vezérelje tanácskozásunkat, és pedig an
nál inkább, mert megvallom, minden sértés szán
déka nélkül, arra emlékszem, többször történt, 
hogy épen heves vitává fajult tanácskozásunk 
akkor, midőn érdemes alelnök ur ült az elnöki 
széken. (Nagy mozgás a jobb oldalon. Felkiáltások: 
Ez sértés ! Tessék rendre utasítani! Rendre! Rendre! 
Ez személyeskedés !) 

E l n ö k : T, ház ! Én először is bocsánatot 
kérek a t. háztól, hogy a szabályok pontos 
megtartásával nem kezdettem meg a mai ülést 
és érdemes Vukovics képviselő urat a szabályok 
ellen épen akkor engedtem szólni, a mikor egy-
átalában a képviselőknek szólni joguk nincs. 
(Felkiáltások jobb felől: JJgy van!) A mi pedig azt 
illeti, hogy én annak indokolása nélkül kezdtem 
meg a mai ülést, hogy a képviselőháznak való
ban érdemes elnöke ma miért nem foglalta el 
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elnöki székét, azt hiszem, az érdemes képviselő 
nr meg fogja nekem engedni, ha egész határo
zottsággal kijelentem, hogy én ily indokolással 
a képviselőháznak nem tartozom. (Élénk helyeslés 
a jobb oldalon.) 

V u k o v i c s S e b ő : Tartozik! 
E l n ö k : Mellőzve azt, hogy van-e képes

ségem vagy nem ? és én megengedem, hogy igen 
gyenge vagyok azon fontos teendőkhöz képest, 
(Valaki a szélső baloldalon: Igás! Zajos ellenmon
dás jobb felől és hosszantartó éljenzés.) ezt megen
gedem ismétlem, de engedje meg nekem a t. 
képviselő ur, hogy azon bizalomnál fogva, és 
következőleg azon jognál fogva, melyet a kép
viselőház nekem akkor adott, mikor ezen elnöki 
székbe választott, egyszersmind föltette rólam, 
hogy képes leszek mindazon nehézségeket elgör
díteni, melyek az elnöki tiszttel együttjárnak. 
Miután tiltakozásomat ismételve nyilvánítom ki 
az ellen, hogy a ház bármely választott alelnö
kének kötelessége indokolni, hogy miért foglalta 
el az elnöki széket, van szerencsém az ülésnek 
ezen nézetem szerint nem jogszerüleg . . . 

V u k o v i c s S e b ő : De jogszerűen! (Élénk 
ellenmondás jobb felől.) 

E l n ö k ; . . . megszakasztott folyama után 
a következő kérvényeket bemutatni. 

Deák Ferencz Pest belvárosi képviselő be
nyújtja Pest sz. k. város fölterjesztését az ipar
törvényjavaslat tárgyában. Miután ezen ipar
törvényjavaslat a központi bizottságnál van tár
gyalás végett, nem tudom, a t. ház jónak ta
lálja, hogy ezen kérvény a központi bizottság
hoz utasittassék-e figyelembe vétel végett. (He
lyeslés jobb felől.) 

G h y c z y I g n á c z : Engedelmet kérek, 
csekély nézetem szerint e tárgyat a központi bi-
aottsághoz utasítani nem lehet. A központi bi
zottság az osztály előadóiból van alakítva azért, 
hogy az egyes osztályok netalán eltérő vélemé
nyezéseiből egy közös véleményes jelentést te
gyen. Nem tartom tehát a központi bizottság 
hatásköréhez tartozónak e kérvény felett hatá
rozni, hanem ez a kérvényi bizottság teendője 
és kötelessége. 

I r á n y i D á n i e l : T. ház! Ha jól va
gyok értesítve, ezen folyamodása Pest városának 
az ipartörvényjavaslatra vonatkozik, a melynek 
megállapításával a központi bizottság épen.e 
pillanatban foglalkozik. Magamnak is, ha majd 
a kérvényekre jön rá a sor, lesz egy beterjesz
tendő folyamodványom, melyet a pesti munkás
egylet elnöke intéz a t. házhoz, és mely hasonló 
kérést foglal magában. Ha azt akarjuk, hogy 
ezen kérvények kellő időben jussanak a ház elé 
és figyelembe vétessenek, azon esetben vagy oda 
kell utasítani a kérvényi bizottságot, hogy rög-

KÉPV. H. NAPLÓ 18 !~J ív. 

tön járjon el és lehető legrövidebb idő alatt ter-
jeszsze elő jelentését, hogy az még oly időben 
kerüljön a központi bizottsághoz, hogy annak 
hasznát vehesse, vagy pedig egyenesen a központi 
bizottsághoz kell utasítani. A központi bizott
ság a mint szintén tudom szakértőket hallgat 
ki, a mihez a házszabályok szerint joga is van ; 
ha azon kérvényben, a mit nem tudok, hasonló 
kérés foglaltatik, akkor azt gondolom, hogy nem 
igen vétenénk a házszabályok ellen, ha azt 
egyenesen a közjogi bizottsághoz utasittanók, 
annyival inkább, mert volt már eset, hogy kér
vények, melyek a házszabályok értelmében a 
központi bizottsághoz lettek volna intézendők, 
hol egyik hol másik szakbizottsághoz utasíttat- • 
tak. Egyébiránt a t. ház határozatától függ, 
vajon a központi bizottsághoz, vagy pedig a 
kérvénvi bizottsághoz méltóztatik-e utasítani? 
de ha az utóbbihoz, akkor arra vagyok bátor 
kérni a t. házat, tegye azt azon utasítással, 
hogy ez rögtön összeülvén tárgyalja és haladék
talanul tegyen jelentést a háznak. 

Z i c h y Sándor g r . : T. ház! Nekem 
nem lehet semmi ellenvetésem az ellen, hogy oly 
kérvények, a melyek valamely ügy eldöntéséhez 
alkalmas anyagot szolgáltatnak, vagy melyek elin
tézése valamely bizottság vagy a központi osztály 
működésével szoros összefüggésben van, mindjárt 
oda intéztessenek. A mennyiben azonban akár 
ez történik a jelen esetben, akár pedig a kérvé
nyi bizottság oda utasíttatnék, hogy ezen kér
vényt a központi bizottsághoz származtassa át 
minél előbb, azt kérném a t. háztól , hogy 
ugyanezen elvet alkalmazza azon kérvényekre 
is, melyeket hasonló irányban egy vagy más tag 
már előbb volt szerencsés beadni. Szót emelek 
pedig ezen kérdésben azért, mert én is voltam 
szerencsés, némely molnárok kérvényét bemu
tatni, mely az ipartörvénynyel, szerintem, és kér
vényezők szerint is, szoros összefüggésben áll, 
mely kérvényt ez alkalommal szintén azon előnyben 
óhajtanám részesittetni, melyet nemcsak természe
tesnek és indokoltnak, hanem a ház által átalá-
ban alkalmazandónak tartok. 

T i s z a K á l m á n : T. ház! Én azt tar
tom, annak semmi akadálya nincs, a mit Irá
nyi t. képviselőtársunk kíván: hogy a kérvényi 
bizottság utasíttassák, hogy ezen kérvényt rög
tön soron kívül tárgyalás alá vegye, a háznak 
azonnal jelentést tegyen ; azt tehát részemről 
igen szívesen elfogadom. De, hogy a kérvényi 
bizottság mellőzésével egyenesen a központi bizott
sághoz utasíttassák azon kórvény, ahhoz részem
ről nem járulhatok. Több kérvény adatott 
már be ugyanezen tárgyban, így épen Zichy 
Nándor képviselőtársunk részéről is; már most, 
ha egyes kérvényeket a nélkül, hogy a ház előtt 
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fölolvastatnának és tárgy altathatnának, ily kivé
telben részesítenénk és egyenesen a központi bi
zottsághoz utasítanánk, míg a többi a kérvény
bizottsághoz menne, azt én nem tartom lehető
nek, nem tartom a képviselők egyenlő jogával 
és helyzetével megegyeztethetőnek. (Helyeslés.) 

Azért méltóztassék elhatározni, hogy ezen 
kérvény a bizottsághoz ntasittassék azon meg
hagyással, hogy ezt rögtön tárgyalván a ház
nak jelentést tegyen, hogy a ház azután ugy 
a mint jónak látja, azonnal intézkedhessek. (He
lyeslés.) 

H a l á s z B o l d i z s á r : Nagyobb fontos
ságú kérdés ez, mintsem első tekintetre látszik. 

„ Midőn a házszabályokat a múlt országgyűlés 
alatt átalakítottuk, már akkor figyelmeztettem 
a t. házat, hogy az osztályok előadóiból alakult 
központi bizottság magát független önálló testü
letnek tekintvén, jelentéseit ily alakban szokta 
bemutatni : összeültünk, tanácskoztunk és ily ér
telmű határozatot hoztunk. Én azt gondolom t. 
ház, az osztályok tanácskozása nem egyébre való, 
mint ezt a házszabályok is kijelentik, mint arra, 
hogy előkészítsék a véleményeket. A központi 
bizottság előadóinak, véleményem szerint, más 
joguk és kötelességök szintén nincs, mint össze
szedni a kilencz osztály szavazatainak többségét és 
arról jelentést tenni. Tehát a központi bizottság 
soha sem lehet első instantia a tárgyalásra néz
ve^ semmit önállólag nem végezhet, hanem csak 
összeszedi az osztályokban nyilatkozott véleménye
ket. Miután erről van szó, ezen különleges eset
ben sem kívánok ezen elvtől eltérni, hanem 
egyenesen a kérvénybizottsághoz utasít tatni kí
vánom a kérdéses kérvényt, mely véleményét a 
ház elé terjesztvén, az kinyomatik és azután ke
rül az osztályokhoz, az osztályok többségének 
véleményét a háznak majd bejelenti a központi 
előadó. Ez nézetem e tekintetben. 

E l n ö k : T. ház! Részemről csakis kérdést 
intézni kívántam a házhoz, a t . ház nem fo
gadja el a központi bizottsághoz való utasí tást : 
ennélfogva a kérvényi bizottságnak fog kiadatni 
oly utasítással, hogy azonnal tárgyalja és jelen
tését oly időben terjeszsze be, hogy a központi 
bizottságnak még módja legyen azt figyelembe 
venni. 

G y ő r F f y G y u l a : Én csak azon elnöki 
kijelentésre kívánok megjegyzést tenni, hogy va
lamely kérvény a kérvényezési bizottságtól köz
vetlenül a központi bizottsághoz ntasittassék. 
(Felkiáltások: Ezen már tul vagyunk!) Ez ügyben 
nem létezhetik központi bizottság, mert az osz
tályok minden egyes kérdésben a központba kü
lön előadót választanak, és ebből alakul a köz
ponti bizottság. (Felkiáltások jobb felől: Azt min
denki tudja!) 

E l n ö k :* Nem tudom kiván-e valaki a 
képviselő urak közül előterjesztést tenni? 

I r á n y i D á n i e l : T. ház! Irlinger Antal, 
mint az átalános munkásegylet elnöke, az iránt 
folyamodik, hogy az ipartörvényjavaslat tár
gyában alakult központi bizottság a munkások 
sorából is hallgasson meg szakférfiakat. Arról ér
tesült ugyanis, hogy ezen központi bizottság a 
szakférfiak meghallgatásával csak a munkaadókra, 
a mesterek és gyárosok osztályára kivan tekin
tettel lenni. Kérvényező pedig ugy van meggyő
ződve, hogy, ha a mesteri osztályokból hallgat
tatnak meg szakértők, a méltányosság azt kíván
ja, hogy a munkások sorából is hallgattassanak 
meg. Én ezt szintén igazságosnak és méltányosnak 
találván, arra kérem a t . házat, hogy ezt a 
kérvényi bizottsághoz utasíttatni méltóztassék. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasit-
tatik. 

C s e r n a t o n y l a j o s : Bátor vagyok be
nyújtani egy folyamodványt, melyet a szabad 
király Pest városában gyökösjoggal biró sebész
műhelyek tulajdonosai adtak át előterjesztés 
végett, és melyben a sebészműhelyekre vonat
kozó gyökösjoguk megváltását kérik. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasit-
tatik. 

S o m s s i c h P á l : Személyes kérdésben kí
vánok szólani. Halljuk'. (Halljak!) Teszem azt 
csak most azért, mert a ház rendé szerint min
denesetre a jegyzőkönyv fölolvasása után előbb 
következnek az elnökség előterjesztései, azután 
az egyes képviselők által beadandó kérvények és 
interpellatiók. Arra, a mit Vukovics képviselő ur 
— nem voltam ide ben, de ugy gondolom, 
azért mondott, mert nem én foglaltam el az elnö
ki széket — megfelelt első alelnök társam a maga 
részéről. Én tartozom azonban felvilágosítással: 
miért nem fogaltam el ma ama helyet? Azért, 
mert a közlekedési minisztérium költségvetésének 
talán több pontjára, de egy pontjára nézve bi
zonyosan, mint képviselő fölszólalni kötelességem
nek tar tom: élni kívánok tehát a házszabályok
nak azon engedelmével, melynél fogva az elnök 
ilyenkor képviselői helyét foglalhatja el és szól
hat ; de ez esetben elnökölnie azon egész tárgya
lás alatt nem szabad. Én tehát csak a szabályok
nak engedtem akkor, midőn az elnökséget elnök
társamra ruháztam át. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Következik a napirendre tűzött 
t á rgy: a közmunkai s közlekedési minisztérium 
költségvetésének tárgyalása. 

M i k ó I m r e g r . k ö z l e k e d é s i m i 
n i s z t e r : T. ház nem mulaszthatom el, hogy 
Simonyi Ernő t. képviselő ur által a tegnapi 
ülés végén mondott beszédében foglaltakra nézve 
némi megjegyzéseket ne tegyek. (Halljuk!) 
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Köszönettel tartoznám t. képviselő urnák 
azon elismerésért melyet irányomban nyilvánított, 
ha későbbi szavai annak hatását le nem rontot
ták volna. A mi a t. képviselő ur beszédében 
reám nem vonatkozó személyeskedéseket illeti: 
azokat — miután, ugy hiszem, hogy az illető vé
delmemre nem szorult, és azokra maga fog meg
felelni — mellőzöm, és csak azon főbb vádakra 
szorítkozom, melyeket a t. képviselő nr a köz
lekedési minisztérium elleu emelt. 

Mindenek előtt meg kell említenem, hogy 
azon körülményt, hogy országutaink rósz álla
potban vannak, tegnap enmagam is constatáltam. 
De igazságtalanság ebből a kormány ellen, a köz
lekedési minisztérium ellen vádat képezni: mert 
köztudomású dolog, hogy 1867 óta a rendkívüli 
nagy mértékben foganatba vett vasúti építkezé
sek által, az annyira élénkült kereskedés folytán 
a forgalom országutainkon rendkívül megnagyob
bodott, megsokszorozódott; s ugyan azóta az 
utak feütartására adott összegek évről évre lejebb 
szálittattak, egész a most tárgyalás alatt levő 
budgetig, holott a nagyobb forgalom nagyobb 
fentartási költségeket igényelt volna. Csak egy 
példát akarok felhozni. A nagyvárad-kolosvári ál-
lamut kitűnő jó állapotban volt, egész a vasút
építés megkezdéséig; de az azóta szakadatlanul 
folyó sinszállitások tönkre tették. A kormány e 
tekintetben csak annyit tehet, a mennyit a tör
vényhozás által rendelkezésére adott összegek 
tenni megengednek; s ha most utaink roszak, 
azért a felelősséget az országgyűlésnek a minisz
tériummal meg kell osztania. 

A t. képviselő ur emiitette azon 1.600,000 
frtot, melyet most az országnak a tiszaszabályo
zásra — a kormány mulasztásai miatt — kell 
áldoznia. Méltatlanul vádolja a t. képviselő ur a 
kormáyt e részben mulasztással. Méltóztassék meg
tekinteni a közlekedési minisztérium által bea
dott költségvetési tervezeteket s évről évre 
mindenikben megfogja találni a tiszai átmetszésekre 
élőirányzott és kért összegeket. Az országgyűlés 
kitörölte, vagy oly csekély mennyiségre szálli-
ta tot ta le, melylyel a munkát megkezdeni sem 
lehetett, a minisztérium az erre vonatkozó elő
munkálatokat megtétette, aterveket elkészíttette, 
a költségvetést kiszámíttatta, s a végrehajtásra 
szükséges összegeket megszavaztatni kérte. Ugyan 
mikép vádolhatja a t. képviselő ur a minisz
tériumot e részben mulasztással ? 

Elpanaszolta továbbá a t. képviselő ur, 
hogy folyóink a Dunától kezdve le a Vágvizeig 
szabályozatlanok. A t. képviselő ur sokáig lakott 
Pranczia országban: alkalmasint azt veszi mintá
ul, s annak eulturalis viszonyait tekinti ; de re
mélem, Francziaországbao mulatása alat t tudo
mást szerzett magának arról, hogy ot t XIV La

jos ideje óta szabályozzák a folyókat és készí
tik a csatornákat, Colbert kezdeménye folytán 
Néma kormányt kell tehát vádolni, hanem ked
vezőtlenebb helyzetünket. (Nagyon igaz! jobb 
felől.) Még soha három év alatt százados mulasz
tások nem pótoltattak. 

Panaszolta továbbá a képviselő ur, hogy a 
vasutakra vonatkozó okmányokat, bár azoknak 
beadását még múlt évi október hóban megígér
tem volt, még máig sem adtam be a képviselő
háznak. Méltóztatik emlékezni a képviselő ur, hogy 
ígéretem alkalmával már kijelentettem, bog}- ez 
több időt fog igényelni. Ez 20—30 nyomtatott 
ív leend és nagy részét idegen nyelvből magyarra 
kell fordítani. Ez nem 2 — 3 heti munka. Egyéb
iránt már körül-belöl 14 nyomtatott ívre 
való kézirat kezeimnél van és a napokban kerül 
sajtó alá. 

Vádolta továbbá a képviselő ur a kormányt, 
hogy minő káros szerződést kötött a déli vas-
ut-társasággal. Erre nézve kijelenthetem, hogy 
a magyar kormány soha a déli vasut-társaság-
gal semminemű sem káros sem előnyös szerző
dést nem kötött. Ezen vasut-társasággal szem
ben, a magyar korona területén levő részére 
nézve, a kormány azon álláspontot foglalja el ma 
is, a melyben állott a kiegyezkedéskor történt 
átvételekor; és semminemű ezen társulattal kötött 
uj szerződést magára nézve kötelezőnek el nem" 
ismert. 

Egyébiránt midőn a t. képviselő ur utaink 
rósz voltát, folyóink szabályozatlanságát ecsetelte, 
sok igazat mondott; de, nézetem szerint, az 
adreszt hibázta el ; midőn azt a kormánynak 
mondta, szemrehányásul és nem hírlapjában a 
nemzetnek, buzdításul. Ott kellene megmondania 
a nemzetnek, hogy azon sokat, a minek híjával va
gyunk, csak ernyedetlen munka által szerezhetjük 
meg, s hogy czóít ez irányban csak ugy érünk, 
ha kölcsönös szemrehányások és gyanúsítások 
helyett, vállvetett munkássággal törekszünk feléje. 
(Helyeslés jobb felől.) 

Z i c h y J e n ő g r : T. ház! Midőn föl
szólalok, nincs szándékomban kritikát gyakorolni, 
hanem tisztán csak véleményemet és óhajtáso
mat akarom kifejezni, és ezeket a t. háznak 
bírálata alá bocsátani. 

Igaz ugyan, hogj7 vasúti építkezéseink kez
deményezésének epochája, midőn nagyban és 
tömegesen kezdtük vasutainkat tervezni és épí
teni, már lényegében elmúlt; sajnálatos! mert 
a kezdeményezés epochája azon időpont, midőn 
tekintetbe kell venni az ország kereskedelmének 
érdekeit és azt uj életre kell ébreszteni. Hogy 
az országnak e tekintetben teljes erejét igénybe 
vettük, kétséget nem szenved ; megszavaztuk 
a 60 millió kölcsönt és nemzetünk hitelét 100 
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milliókra menő kamatbiztositással vettük igénybe, 
pedig e helyen el kell ismernünk, miszerint még 
az ezen összegeken kiépítendő vasúti hálózatok 
irányával sem voltunk tisztában; nem tanulmá
nyoztuk eléggé kereskedelmünk és iparunk érde
keit ; nem voltunk tisztában iparunk kivitelének 
irányával. (Igás! ugy van! bal felől.) 

Engedje meg nekem a t. ház, hogy ez al
kalommal egyéni nézetemet kiíejezzem és azt 
mondjam , hogy szerintem kereskedelmünk és 
iparunk kivitele a kelet felé fogja jövőjét lelni, 
és midőn kisebbkörü tekintetekre fordítottuk figyel
münket, ennek eredménye az lett, hogy számos 
helyi viszonyoknak megfelelő vasutat építet
tünk, melyeknek jogosult voltát sehogy sem 
akarom kétségbe vonni; de kétséget nem szenved, 
hogy szem elől tévesztettük az egésznek és nagy
nak rendszeres kivitelét; kétséget nem szenved, 
hogy az ország kereskedelmi és ipari egyetemes 
érdekeit, a rendszeres egésznek kivitelét szem 
elől téveztettük : elforgácsoltuk erőnket a helyett, 
hogy központosítottuk volna erőnket és tevé
kenységűnket, (ügy van! bal felől.) 

Ez volt oka, a miért a múlt év vége felé a 
közlekedési miniszter ura t fölkértem és hozzá 
azon kérdést intéztem : nem vélné-e czélszerü-
nek, — hogy az ország közlekedő vonalain egyön
tetűséget hozzunk létre, az ipar és kereskedelem 
érdekében a szállítási béreket szervezzük — egy 
országos enquéte-t hím" össze? Ezen meggyőző
dés bennem most is él és ugy hiszem, hogy 
azzal soha sem késhetünk. 

Áttérek egy másik pontra : a közutakra. 
(Halljuk!) Igenis, a közutak azok, melyek másik 
részét képezik a közlekedési minisztérium teen
dőinek; azok alapját, alpháját képezik a közle
kedésnek és azoknak ügyét csakis ugy képzelem 
tanulmányozás alá bocsátandónak, mint vaspálya
hálózatunk kiegészítő részét. Sajnálkozásomat és 
csodálkozásomat kell kifejeznem a fölött, hogy 
©een kérdés, mely bizonyára nagy fontosságú, 
megoldást 3 év alatt még nem nyert és hogy a 
közmunkaerő törvényes és okszerű reformja e 
házban mindeddig keresztül nem vitetett. Külön
ben a közlekedési közutak — mint mondám — 
kiegészítő részét képezik a vaspályahálózatnak. 

Mivel a közlekedési minisztérium körébe 
tartozik valamennyi műszaki építkezés, ugy 
i t t van helyén, hogy egyszersmind fölemlítsem, 
hogy a vizépitkezések és folyamszabályozások 
irányában eddig, ha, a mint most hallottuk, a 
minisztérium részéről, miről magam is meggyő
ződtem, történtek is előmunkálatok — igen helyes 
és czélszerü fölvételek, de a kivitelre nézve nem 
történt semmi. Igaz, hogy azon jelenleg bekö
vetkezett áradások , melyeket most tízszeres 
árral fogunk megszavazni a házban, megelőzhe

tők lettek volna, ezt nem tagadom : azonban a 
lemúlt országgyűlés a közlekedési minisztérium
mal e részben egyaránt hibás. Ellenkezőleg más 
részt azt is tudjuk tökéletesen, miszerint a köz
lekedési minisztériumban a kész tervek letéve 
feküsznek, melyek egyesek és társulatok által 
készíttettek csatornázási és egyéb vállalatok szá
mára. De, sajnos, ez is abban maradt, miért? 
nem tudni, daczára a megszavazott kölcsönnek, 
melynek egy része arra lett volna fordítandó. 

Minekelőtte áttérnék a budgetnek részletes 
tárgyalására, engedje meg a t. ház, hogy egy 
pár szót szóljak azokra, miket Simonyi Ernő t. 
képviselő ur tegnap mondott. (Halljuk!) 

Tökéletesen érteni, hogy a t. közlekedési 
minisztérium, midőn megalakult, talán czélszerü-
nek és leggyorsabban czélra vezetőnek találta, 
miszerint azon igen jeles műszaki kezeléssel biró 
társulatnak a déli vaspálya-társulatnak egyes 
hivatalnokait vélte megszerzendőknek; de azt 
sem veheti rósz néven a t . minisztérium, hogy 
a közvélemény ebben aggodalmakra látott okot, 
melyek igen fölfoghatók: mert, egyesek fölfogása 
szerint, bizonyos összeütközésekre ad ez okot. 
Nem találom ugyanis helyesnek, hogy a közle
kedési minisztérium egyik vagy másik hivatal
noka valamely társulatnál biztos gyanánt jár
hasson el. A mi a budgetet illeti, azt a közle
kedési minisztérium három részre osztotta föl : 
rendes kiadásokra, rendkívüliekre és vasutak s 
csatornák fedezetét tárgyalandó részre. Ezen 
fölosztással én tökéletesen egyet értenék, ha 
nem látnék benne bizonyos összevegyülést, kü
lönböző tételeknek összezavarását. Ilyen törté
nik, pl. a második részben létező azon kettős 
pontban, a melyben vasutépitészeti bizottság tár
gyaltatik. A minisztérium két részre oszlik : 
vasutépitészetre, víz- és más közlekedési főosz
tályra ; azonkívül áll az úgynevezett Baudirek-
tió, mely „status in statu"-t képez, mely egy 
fölötte drága apparátus annyira, hogy az egy 
kis minisztériummal fölér, mert abban van irodai, 
számtanácsosi és jogtanácsosi osztály is, mely
nek drága és roppant költséges a fölállítása. Ezen 
költségek pedig nincsenek összhangzásban je
lenlegi pénzbeli állásunkkal, melyben országunk 
budgetje á l l ; ezt most annál inkább nem látom 
okszerűnek, minthogy a nagyobb építések ugy is 
befejeztettek. Atalában mi a föladata a Baudi-
rektiónak? Hogy tervekről véleményt adjon, mely 
vélemény a közlekedési minisztériumnak sub-
revisiója alá kerül és ha a. közlekedési minisz
térium ezen véleményt elfogadja, akkor lesz az 
végrehajtható : igy tehát ezen vélemény a köz
lekedési minisztérium vasútépítési osztályába visz-
sza jön. Én tehát sokkal okszerűbbnek vélném, 
ha ezen vasutépitészeti osztály jövőben eltöröl-



105. országos ülés 

tetnék s a mostan ezen osztály költségeire elő
irányzott 340,000 frt emeltetnék 400,000 frtra, 
toldatnék meg néhány egyénnel és egy alosz-
tálylyal, mely a Baudirektió működését elvé
gezné; a másik drága apparátust föl kellene 
oszlatni. Mily kegyben részesül e vasutépitészeti 
osztály, meglátjuk, ha tekintjük a budgetet, 
mely szerint 55 egyénnek 145,000 frt fizetése 
van, niig az egész Magyar-, Erdély- és Horvát-
Szlavonországok, vizek és folyamok szabályozásá
nál alkalmazott 178 egyén fizetése csak 160,000 
frtot tesz, ez oly aránytalanság, melyet egy-
átalában nem vagyok képes érteni. . . . . 

H o l l á n E r n ő : Majd megmagyarázom. 
Z i c h y J e n ő g r . : Tessék majd rá fe

lelni. (Derültség.) 
Őszintén megvallom, ép azon oknál fogva, 

melyet a közlekedési miniszter ur a budgetnek 
a házban lett bemutatása alkalmával mondott, 
hogy az egyesek jólléte képezi a nemzet erejét, 
épen ezen oknál fogva kivánom azt eltöröltetni 
és ha e drága kiadásoktól megóvjuk magunkat, 
az egyesek jóléte gyarapodni fog. 

Szerettem volna még fölvilágositást nyerni 
e tárgyban azon tételt illetőleg, mely a kis d) 
alatt jön elő. t. i. hol a miskolez-hatvan-gyön-
győsi vasútvonalra 1.500,000 frt praelimiláltatik 
azon tételnél, hol az egész vonal berendezése 
és V* vonalrész berendezéséről van szó: mert 
a miskolez-hatvani vasút indóháza és lakások 
fölépítése, ha okszerűen köttetik egybe, 500,000 
írtba kerül, mig igy 2,000,000-nál is többre 
megy. Annyi bizonyos, hogy minden vaspálya 
mielőtt megnyittatnék, a kellő fölszerelésnek meg 
kell lenni s hogy vajon e pálya uj-e vagy régi ? 
arról Ítéletet mondani nem akarok. Tehát fölvi
lágositást akarok kérni és a részletes tárgyalás
nál erre és más pontokra is vissza fogok térni. 

I v á n k a I m r e : T. ház! Simonyi Ernő 
t. barátom tegnap azt mondotta volt, (Halljuk!) 
hogy a Vág vidékén nem történik semmi a köz
lekedési eszközök tekintetében, bár az odavaló 
képviselők hűségesen szavaznak a kormánynyal. 
Én — részemről — nem vagyok azon helyzet
ben, hogy a kormánynyal szavaznék, de azért 
én is elmondhatom azt, hogy miután eddig ily 
tárgyakban törekedtem, még gyéren értem el; 
és ugy nem vezethet más, mint azon meggyő
ződés, hogy : barátom Simonyi Ernő, barátom a 
közlekedési miniszter ur, de legnagyobb barátom 
az igazság. 

A közlekedési eszközökről levén szó, min
denekelőtt felemiittettek a közutak. Elismerem 
azt, mit tegnap a miniszter ur mondott, hogy a 
megyék mostani állapotában az országutak fen-
tártására nézve intézkedni nehéz; elismerem azt, 
hogy azon rendkívül nagy közlekedés, jelenleg 
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némely utakon, azokat rendkívül megrontja; de 
bocsásson meg a t. miniszter ur, még is ki kell 
jelentenem azt, hogy az a szép kezdet, mely 
épen itt előttem ülő társaimmal együtt, mint
egy három éve e tekintetben tőrtént: t. i. hogy 
országúti hálózat dolgoztatott ki, törvényjavas
latok készíttettek elő a közmunkák mikénti fel
használása iránt, tárgyalások folytak az ország
utak mikénti fentartására nézve: mindez abban 
maradt oly módon, mint niegindittatott, és har
madfél esztendő óta e tekintetben semminemű 
lépés a törvényhozás terén nem történt; pedig 
azt vélem, hogy, ha a közmunkák felhasználása 
és az országutak jó karban tartása iránt tör
vényjavaslat terjesztetett volna a képviselőház 
elé, ezt a megyék — akár lettek volna rendezve, 
akár nem — saját érdekükben mindenesetre 
végrehajtották volna. 

Hasonló tárgy a vizszabályozás és a csator
nák létesítése. 

Én azt vélem, a ki saját tapasztalásából 
beszél, ha elmondja azt, mit tapasztalt, tényeket 
állítván oda, ezekből legkönnyebb ítéletet hozni. 

A vizszabályozások, különösen a Tisza sza
bályozása, hogy miért nem eszközöltetett a mi
nisztérium által, azt tökéletesen kimagyarázta a 
közlekedési miniszter ur ; kifejtette, elmondotta, 
hogy : nem adatván meg a kellő összeg, e tekin
tetben nem is történhetett semmi; de a mi a 
csatornákat illeti, ezekre nézve bocsánatot kérek, 
én máskép látom a dolgot. Midőn az ország meg
szavazta a kölcsönt, a törvényben határozottan 
ki lett mondva, hogy ezen összegen vasutak és 
csatornák építtessenek. Ezek folytán megindultak 
a tervezetek mindenfelé, egyletek és magán em
berek által, köztük ott voltam magam is, készíttettek 
mindenféle tervezetek, azok megvizsgáltattak, 
máskép dolgoztattak át, sőt annyira ment a 
dolog, hogy a minisztérium által szerződés kötte
tett az illető felekkel; de eddig még tudtommal, 
az országgyűlés elé semminemű csatorna terv ég 
törvényjavaslat, megszavazás végett, nem terjesz
tetett. 

Mellőzve azt, kinek terve legjobb, ki fogja 
ezt legczélszerübben eszközölni? én nem osztozom 
azok nézetében, kik a csatornáknak kevés kord
erőt tulajdonítanak; meggyőződésem szerint a 
csatornák azon szállítási utak, melyeken egye
dül lehet nagy tömegű és kevés belértékkel biró 
anyagokat ezélszerüen és jutányosán szállítani. És 
azt merem állítani, hogy addig az alföldön or
szágutak nem lesznek, és lehetetlen is azokat a 
legnagyobb költség mellett is megcsinálni, mig a 
viziutakon a követ odaszállítani nem lehet, mert 
80, 100, 120 frtos köb-öl kővel kirakott ország
utakat, 8 —10,000 lakossal biró városokban bur
kolatokat készíteni nem lehet; a költség igen 
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nagy és azon kellemetlen helyzetben vagyunk, 
hogy 20—30,000 lakossal biró község nem tud 
közlekedni téli és őszi időben a szomszéd köz
séggel, de még egyik utczája sem a szomszéd 
utczával. 

Én tehát közlekedési szempontból sokkal 
nagyobb fontosságot tulaj donitok a csatornáknak 
hazánkban, mint sokan; de még nagyobb fontos
ságot a mezőn való öntözgetés és a legelőnek 
elárasztása tekintetéből, legnagyobb fontosságot 
pedig az egészséges ivóviz tekintetéből. Emlékez
tetem a t . házat, hogy néhány esztendeje mil
liókra menő kár okoztatott az alföldön, mert 
nem volt elegendő ivóviz és nem veit takarmány, 
és ugy veszem észre, hogy megvárjuk majd ismét, 
hogy még egy nagy szárazság jöjjön, a. mint 
megváratott, hogy a Tisza milliókra menő kárt 
okozzon, azért, hogy a szükséges 1.600,000 irtot 
megszavazhassunk. 

E részben bátor vagyok figyelmeztetni azon 
rendszerre, mely a franczia császár véleményezé
sének következtében a vad folyók szabályozására 
nézve elfogadtatott, hogy t. i. a magas hegyek
ből rögtön a térségbe lerohanó folyók oly mó
don szabályoztassanak, hogy a hegyekben egész 
völgyek elzáratnak, és a viz csak lassankint szár-
mazattassék le. 

Méltóztassék figyelembe venni, hogy most 
még Mármarosban és a felső vidéken átalában 
8—10 forintért lehet egy hold földet venni, a 
melyen roppant víztömegeket lehet visszatartani, 
és ha ellenben az alföldön egy hold árasztatik 
el, az 4-0 — 50 frt kárt tesz egy évi termésben, 
tehát körülbelül 4 — 5-ször annyit, mint a meny
nyiért megvásárolható a szükséges földterület. 
Ha tehát az ország nagymérvű szabályozásokat 
akar tenni, most van annak ideje: mert ha majd 
elkészülnek a felvidéken a vasutak, drágábbak 
lesznek a földek, 3 — 4-szer annyi költségbe kerül 
majdan, mint különben. Akár megtörténik ez, 
akár nem, bárhogy szabályozzák a Tiszát, az 
nem fog sikerülni, hogy az soha ki ne áradjon, 
époly kevéssé fog sikerülni, mint nem sikerült 
Francziaországban a Rhonet, Loiret szabályozni 
XIY. Lajos óta mai napig. 

Á mit eddig elmondottam, oda mutat , hogy 
mulhatlanul uralkodik a közlekedési miniszté
riumban egy irány, mely a vasutakra nézve ked
vezőbb , mint a többi közlekedési eszközökre 
nézve. Ez tagadhatlan, és a kinek a közlekedési 
minisztériumban dolga volt, kell, hogy ezt beismerje. 
Meg vagyok győződve, hogy e tekintetben elég 
lesz a mostani figyelmeztetés, és a közlekedési 
minisztériumban ezentúl nemcsak a vasutak, hanem 
a többi közlekedési utak is figyelembe fognak 
vétetni. 

Előttem szólott Zichy gr. képviselő ur meg

említette a vasutépitészeti igazgatóságot, és azt 
monda, hogy az valami status in statu s a köz
lekedési minisztériumon kivül álló dolog. Nekem 
igen sok dolgom van a vasutépitészeti igazgató
sággal, de sohasem tekintettem azt másnak, mint 
a közlekedési minisztérium egyik osztályának, 
mely nem fér el azon házban, hanem külön la
kása van. A vasutépitészeti igazgatóság, igaz, 
sokba kerül; azon egyszerű oknál fogva, mert 
annak hivatalnokai majdnem egj^től egyik — 
kivéve csupán az írnokokat és kezelő tiszteket 
— technicusok; a technicusok pedig Magyaror
szágban épen mai napság roppant kapósak, és a 
kinek három év előtt 2000 frt elég volt, annak 
most 5 — 6000 frtot kell fizetni. Ez tény, és min
denki, a ki vasutépitészettel vagy ilyesmivel fog
lalkozik, e tekintetben meggyőződhetett. 

Fölmerült az is, hogy a vasutépitészeti igaz
gatóságban idegen elem praedominál. En ezt 
nem tagadom, nincs okom e tekintetben védőleg 
föllépni; csak arra vagyok bátor figyelmeztetni, 
hogy mindig valahányszor nagyfontoságu épít
kezések vagyis inkább nagyfontosságú közlekedési 
rendszer fejlődése kezdődik valamely országban, 
mindig ugyanazon tüneménynek vagyunk tanúi ; 
hogy azon országokból származnak be az egyének, 
hol e müvelet jobban ki van már fejlődve. így 
midőn a vasutak kezdődtek, azt gondolta az 
ember, hogy más nem is képes vasutat építeni, 
ha csak nem angol; később a francziák jöttek 
divatba, azután jöttek a svájcziak és délnémetek, 
most pedig a poroszok és bécsiek kezdenek divat
ba jönni. En ugy vagyok meggyőződve, hogy 
ha mi nyilvános iskoláinknak, és különösen 
polytechnikumainknak — eltekintve nemzetiségtől 
— valósággal oly tanerőket fogunk megszerezni, 
hogy ifjaink ott megtanulhassák az idevágó tudo
mányok minden ágát, hogy akkor keleten a ma
gyarok fogják építeni a vasutakat ; és arra ké
rem a közoktatási miniszter urat, törekedjék, 
hogy ifjainknak ne kelljen — mint ezt egy 
alkalommal módom volt előadni — Bécsbe menni 
tanulni, hanem, hogy megtanulhassák itt a 
technikát, és találjunk majd elég képzett embert 
a legfőbb helyekre is. (Helyeslés.) 

Legkevésbbé nincs — ugy hiszem — szándoka 
senkinek mellőzni a magyar erőket; de én még 
egy igen sajátságos körülményre vagyok bátor 
figyelmeztetni a t. házat. Azon vasút, a mely 
egyik rugójának vagyok bátor magamat bemu
tatni , elvül mondotta ki, hogy a szolgálat e vas
útnál magyar lesz, és minden ágában magyarul 
fog vitetni, és azóta, hogy e szolgálatban vagyok, 
kötelességem szerint iparkodtam az igazgatóta
nácsnak csupa magyar embert proponálni hiva
talra, s az eddig történt 36 kinevezett közt 
mindössze 7 van, a ki nem magyar. 
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S i m o n y i E r n ő : Az is sok! 
I v á n k a I m r e : Kérem, ezekre szüksé

günk van; de ha a névjegyzéket odaadom akár 
kinek, — itt van, méltóztassanak megnézni — 
azt fogja mondani, hogy ezek nagy részt német 
emberek, mert az egyik Huber, a másik Meixner, 
a harmadik Hofbauer, pedig az egyik szepességi, 
a másik pozsonyi, a harmadik pesti ember. Ha 
az ember gondolkozik, reá jön, hogy ez onnan 
ered, hogy a középosztály Magyarországban leg
inkább a városokban fejlődött, a városok pedig 
•— mint történelmileg ki van mutatva — néme
tekkel népesittettek, de azok lakói ma már derék 
magyaremberek, mint azt p. o. a Szepességben 
és másfelé annyiszor tapasztaljuk. 

Méltóztassanak ezt figyelembe venni, és 
figyelembe venni azt is, hogy a valóságos exelu-
sív magyar faj leginkább mezei gazdasággal 
szeret foglalkozni, (Jobb felől: Igaz! És politiká
val .') avagy birói állásra vagy más tisztségre re-
flectál. Ismét tapasztalásból mondom, hogy p. o. 
egy fiatal uri ember, (Uri ember?) előttem ugyan 
nem létezik uri ember, mert vagy mind urak va
gyunk, vagy senki sem, (Derültség) hanem mint há t 
szokták magukat nevezni, egy uri ember hozzám 
jön s azt mondja : Uram, alkalmazz! S ha azt 
válaszolja az ember : Jól van, szívesen : mit tudsz 1 
ez az első kérdés, azután a második az : jól van, 
kezdd el hát, gyakorold magad, s ha leteszed a 
vizsgát, majd alkalmazlak, kapsz naponkint 1 írt 
20 krt, mig majd a vizsgát leteszed. Ekkor ez 
azt gondolja magában vagy fenhangon is, hogy 
olyan ember, kinek testvére alispán, nagybátyja 
septemvir, 1 frt 20 kr. napidijért reggeli 8-tól 
esti 6 óráig körmöljön ? s nem fogadja el az 
állást. Ez tény, de sajnos; és nem azért említem 
meg, hogy gúnyt űzzek belőle, hanem hogy 
figyelmeztessem épen. fajrokonaimat, hogy ugy 
ne járjunk, mint azok, kik Franeziaországban és 
Belgiumban szintén nem akartak a munkához 
nyúlni, s most ősi kastélyaikban vannak fonó
gyárak s sörházak, melyeket egészen más embe
rek bírnak, mint a historikus nevű ősök örökö
sei. (Igás !) 

Igen t. barátom, Simonyi Ernő, azt mon
dotta volt, hogy hiszen vasutakat építeni nem 
is oly igen nehéz, mert hiszen mindenre meg-
van a chablon, és csak alkalmazni kell azt. 
Bizonyos tekintetben áll ez, de attól függ: ho
gyan alkalmazza, az ember a chablont ? A esiz-
mavarrás sokkal egyszerűbb mesterség, mint a 
vasútépítés, és mégis tudjuk tapasztalásból 
mindnyájan, hogy alig talál az ember oly csiz
madiát, a ki oly csizmát tudna varrni, a mely 
jól áll és ne nyomná az ember lábát. (De
rültség.) 

Én azt tartom, azon egyének, kik a vasut-

épitészetnél az ügyek vezetésére alkalmaztatnak, 
nagy bért érdemelnek. Egészen máskép áll a 
dolog azokra nézve, kik egyszerűen lerajzolják 
és leírják azt, a mit készített a lángész. Ily 
egyéneket, ha kettőt hármat, bármily drágán 
megnyer az ország, bizonyára többre fog menni 
velők , f mint ha 20—30 középszerűséget roszul 
fizet. És ily embereknél nem kell nézni arra, hogy 
Angliában vagy bárhol született-e, hanem azt 
kell nézni, hogy mi a tudományuk: mert ily 
esetben tisztán a tudomány a döntő. (Helyeslés.) 
Tisztelt képviselőtársam Simonyi Ernő épen egy 
férfiú nevét méltóztatott említeni, kiről azt 
monda, hogy 14,000 forint fizetése van; s ezt 
sokallotta. Ezen férfiú működését van szeren
csém ismerni, és mondhatom, hogy ha bármely 
magántársulathoz akarna szolgálatba menni, 
szívesen fognának fizetni néki 20—30 ezer fo
rintot évenkint, nem pedig 14,000 irtot. (He
lyeslés.) Ezt mint tényt hoztam fel. (Helyeslés.) 

Visszatérek tárgyamhoz és arra vagyok bá
tor az általam igen tisztelt közlekedési minisz
ter ur figyelmét felhíni, hogy a vasúti dolgok 
vitelén kivül, az egyszerű manipulátió gyorsítá
sáról is kell gondoskodni. A panasz átalános, a 
felett, hogy a már elintézett dolgok kiadása, az 
illető felek és működők kárára, igen sok időt 
vesz igénybe. 

Most még két tárgyra leszek bátor észre
vételt tenni. Az igen t. miniszter ur azt mon
dotta mai beszédében, hogy a déli vaspályának 
második szerződése a magyar kormány által 
nem hagyatott helyben. Ez tény, sőt tovább vi
szem a dolgot, és kimondom, hogy meggyőződé-
hogy az előterjesztésben, melyet a minisztérium 
sem szerint az országgyűlés beleegyezése nélkül 
nincs is feljogosítva a minisztérium ily szerző, 
dést helyben hagyni. (Ugy van.) De tény az is-
ő felségének benyújtott, ezen második szerződés 
fel van említve. Tehát azon egyénnek, a ki nincs 
beavatva a miniszter belső dolgaiba, azt kell fel
tételeznie, hogy igenis a szerződés herybenhagya-
tott , és eszerint azt hiszem, hogy épen nem té
vedett Simonyi Ernő barátom sem, midőn e 
tárgyban igy nyilatkozott, nem tudván a dolog 
belső állását. Én ugy tudom, nem hagyatott 
helyben a szerződés, s remélem és hiszem, hogy 
nem is fogja azt a törvényhozás helyben hagyni 
ugy, a mint van, mert abban ugyan, hogy Magyar
ország a déli vaspályavonalnak Magyarország
ban levő részét bruttó jövedelmében biztosítja 
százezer forint erejéig, nagy dolgot nem látok; 
de hogy Magyarország egyszersmind garantirozza 
azon sok és véghetlen drága hegyi vonalat is, 
mely Tyrolon, Stirián, Felső-Ausztrián keresztül 
vonul, és pedig ugyanazon mértékben, azt he
lyesnek nem ta r tha tnám: mert előre látható, 
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hogy ezen vonalak a reájok fordított költséget 
még 50 év múlva sem fogják kifizetni és igy 
a szomszédok javára nehéz és súlyos adókat 
rónának fel vállainkra. 

Most még csak egy, még pedig a legkénye
sebb tárgyhoz vagyok bátor szólni, (Haüjuk !) 

Van egy közmondás, hogy nem „csörög a 
fa levél, ha nem fuj a szél." Sokat hallottam 
beszélni ily kényes dologról, de én ismét csak 
saját tapasztalatomat mondom el, midőn kijelen
tem, hogy én épen ellenkezőről szereztem ma
gamnak meggyőződést. Tőrtént ugyanis, hogy 
többed magammal az ó-buda-ujszőnyi vasútra 
készíttettünk terveket, és mikor azok elkészül
tek, beterjesztettük a minisztériumhoz. Keres
tünk embereket, kik azt kiépítik, és a kik a szükséges 
pénzt beszerzik. Ezen emberek megtaláltattak I 
egy bizonyos Langlois nevű francziában, ki az 
építést vállalta magára, és egy Ötlet van Mons 
nevű Belgában, ki a pénzt adta volna hozzá. 
Ezen emberek itt soká időztek és sürgették a 
a tárgy felvételét. Végre türelmet vesztve hoz
zám jöttek és azt mondották — hogy egyene
sen kimondjam nyilatkozatukat — ők azt hallják, 
miszerint a nélkül, hogy a kereket meg ne kenje 
az ember, itt ezélt érni nem lehet. En határo
zottan tlitakoztam minden ily lépés ellen,figyelmez-
tetvén őket, hogy már a vasutépitészeti igazgatóság 
által épen ki is van tűzve a nap, hogy mikor 
fog a vonal bejáratni, és míg e vonal bejárva 
nem lesz, addig hasztalan fészkelődnek, mert a 
törvényhozás elé nem fog a terv előterjesz
tetni. Kitől, kitől nem vettek tanácsot, azt 
positiv nem tudom; elég az hozzá, néhány nap 
múlva Hollán Ernő államtitkár ur kihívott a 
folyosóra, és elmondta, nekem azon kellemetlen 
esetet, mely nála történt. Ennek következtében 
én, természetesen az én francziámat és belgámat 
útnak eresztettem. Ki tanácsolta az államtitkár 
urnák a további eljárást, azt nem tudom, de a 
legnagyobb hibát követte el, szerintem, az állam
titkár ur akkor, midőn nem ugy tett egysze
rűen azon két úrral, mint én, t. i. megmutatta 
volna nekik : merre van az ajtó. (Derültség.). Ez 
a nézetem. Beszélni hallottam ugyan én is so
kat ilyes dolgokról, de ón ezen beszédekkel épen 
ugy vagyok, mint egy más társulattal, a mely
nek véletlenül elnöke vagyok. Mikor megválasz
tottak, mindenfelé halottam, hogy ott a társu
latnál milyen defraudatiók történnek! Hét hónapig 
mindig kutattam, hogy hol van az a defrauda-
tio? és mai napig sem tudtam találni. Utoljára 
legjobbnak tartottam épen azokat híni meg a 
bizottságba — hogy vizsgáljanak meg mindent, 
a kik leginkább vádolták a társulatot defrauda-
tióval. Azt hiszem, legjobban cselekszik Hollán 
Ernő államtitkár ur is, ha épen azokat hivja 

meg ő is vizsgálódni, a kik őt leghangosabban 
vádolják. (Helyeslés a hal oldalon.) 

P e t r o v a y Á k o s : Tiszt, ház! Mielőtt e 
tárgyhoz térnék át, azok után, a miket tegnap 
Simonyi Ernő képviselőtársam mondott, én is 
némi megjegyzéseket akarok e tárgyban tenni, 
és kénytelen vagyok kijelenteni, hogy engem 
nem bizalmatlanság és nem személyek iránti 
észrevételek fognak vezérelni. Ugyanis előlegesen 
is kijelentem, hogy mind a t. közlekedési mi
niszter ur, mind az államtitkár ur irányában, 
kiknek mind multjok, mind egyéni jellemök tö
kéletes garantiát nyújtanak, nekem, tökéletesen 
megbizom, annyival is inkább, mert utoljára is 
a felelősség legnagyobb garantiája az egyéni be
csületesség. {Zaj.) De nem jó szolgálatot vélnék 
tenni a t. uraknak . . . (Folytonos saj) 

E l n ö k : Méltóztassanak csendben lenni. 
P e t r o v a y Á k o s : Nem jó szolgálatot 

tennék nekik, ha az észlelt hibákat elhallgatván 
vagy eltakargatván, azokat megmondani vona
kodnám. (Halljuk!) 

T. képviselőház! En szintén hiányokat fe
deztem föl a közlekedési minisztérium ügyveze
tésében. Itten nem személyekről szólok, hanem 
szólok magáról az ügy kezeléséről. Hogy pedig 
ebben hiányok lehetnek, annak sem a t. minisz
ter ur, sem az államtitkár ur nem okai, hanem 
ezek magából a dolog természetéből folynak ki: 
mert felülről az ellenőrzés tökéletes gyakorlása 
maidnem lehetetlenség. Én, részemről, bátor le
szek itt egy pár szóval, a miket tapasztaltam 
előhozni és erre nézve egy határozati javaslatot 
a t. ház elé terjeszteni. (Halljuk!) 

Közpanasz és köztudomású dolog, hogy ál-
lamutaink, daczára a reájok fordított tetemes ösz-
szegeknek, hanyatló állapotban vannak. 

E tekintetben engem,, megvallom, mélyen 
t. miniszter urnák mai nyilatkozata sem meg 
nem nyugtatott, sem föl nem világosított. T. i. 
ő azt mondja, hogy az államutak azért vannak 
hanyatló állapotban, mivel a közlekedés nagyobb 
levén, a reájok fordított összegek elégségeseknek 
nem bizonyultak, a rósz idők is hozzá jöttek, és 
igy az utaknak mindenesetre roszabbaknak kell 
lenni. 

En, megvallom, másutt keresem az okot; 
keresem magában az ügykezelésben. Mert mi-
képen kezeltetnek az államutak? Itt a központ
ban szoktak történni az árlejtések az államutak 
építésére. Ezen árlejtések történnek ugy, hogy 
azok nem egészen nyilvánosak, és nem mindig 
a szükséges köröztetések következtében eszközöl
tetvén, egynehány gazdagabb vállalkozónak majd
nem monopóliumává fajulnak, ugy, hogy vala
mennyi építkezés ezen néhány egyén kezébea 
van, kik a vidéki vállalkozókat a versenytérről 
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leszorítják és a vidékiek csakis ugy juthatnak 
valamihez, ha a fővállalkozónak alvállalkozóivá 
lesznek. Nagyon természetes, hogy' ez csak az 
államutak tetemes kárával történik: mert sokkal 
olcsóbban veszik ki a fővállalkozóktól, s ezek a 
nyereséget már zsebre dugták, mely összeget az 
államutaknak jó karban tartására lehetett volna 
fordítani. 

Ez oly baj, melyet a mostani rendszer és 
eljárás mellett teljes lehetetlen megorvosolni. 
Lehetetlen pedig azért, mert a vidékről már a 
messzeség következtében nagyon kevesen jönnek 
vállalkozók, hogy részt vegyenek az árlejtésben. 
E n egyedül abban látom módját a baj orvoslá
sának, hogy, ha azon árlejtések deeentralisáltat-
nak, t. i. a helyet t , hogy itten a központon 
történjenek az árlejtések, azok mindenütt az 
illető hatóságok területén eszközöltessenek. Ezen 
intézkedést már a provisorius kormány akarta 
behozni, de ideje lejárván, nem juthatot t hozzá. 
A mostani kormány csak a régi intézkedést tar
tot ta meg. En, részemről, ennélfogva a követ
kező határozati javaslatot vagyok bátor a ház 
elé terjeszteni. (Halljuk! Olvassa:) „A közleke
dési minisztérium költségvetésének az állam-
utakra vonatkozó részénél mondja ki a ház 
jegyzőkönyvi határozat által: 

„1. Hogy minden árlejtés az illető megye 
területén és a polgári hatóság közbejöttével a 
legnagyobb nyilvánosság mellett történjék. (He
lyeslés.) 

„2. Hogy a munka fölülvizsgálatánál az 
illető hatóság szintén közreműködjék. (Helyeslés.) 

„3. A rögtöni intézkedés eseteinél ugyan
csak az illető hatóság közreműködése kikérendő." 
(Helyeslés.) 

Például ha árviz a hidakat elseperné stb. 
(Olvassa tovább:) „4. Még e törvényhozási 

idő alatt a közmunka szabályozásáról egy tör
vényjavaslat előterjesztésének szükségét." (He
lyeslés.) 

Bátor vagyok még néhány szót mondani 
határozati javaslatom támogatására. 

Meg vagyok győződve, hogy azon támadá
sok, melyeknek tegnap az államtitkár ur ki volt 
téve, be nem következtek volna, ha a legnagyobb 
mérvű nyilvánosság kö^ettetik vala ezen ügy 
kezelésében, és én a legfényesebb szónoklatnál 
is nagyobb és helyesebb ezáfolatát abban fogom 
látni, ha a közlekedési minisztérium ez ügy ke
zelésében a legnagyobb nyilvánosságot fogja ezen
túl követni. (Helyeslés.) 

Másodszor azért kívánom a megye közre
működését igénybe venni, mert a megye más 
fontos föladatánál fogva is hivatva van, szerin
tem, életerős administrationális gépezetet alkotni. 
Ha a megyének e tekintetben befolyása lesz, 
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nem mondom én, hogy az állam hatalmát fogja 
ellenőrizni — mert erre csak az országgyűlés van 
hivatva — de mindenesetre ellenőrizni fogja az ál
lamhatalom alárendelt közegeit, a mi minden
esetre a megyének egyik legszebb hivatása. (He
lyeslés.) 

Ajánlom határozati javaslatomat elfogadás 
végett. 

E l n ö k : E határozati javaslat nem a költ
ségvetés átalános tárgyalására, hanem a harma
dik ezimre vonatkozván, ott fog fölolvastatni. 

M á t t y u s A r i s z t i d : T. ház! En a mi
nisztérium által beterjesztett közlekedési minisz
teri előirányzatot a részletes vita alapjául elfo
gadom, és sem határozati javaslatot , sem indít
ványt tenni nem szándékom. Engedjék meg, 
hogy egy nagy fontosságú ügyben mindamellett 
a t . ház figyelmét néhány perezre igénybe ve
hessem. 

Igen tiszt, képviselőtársam, és engedelmével 
legyen mondva, kedves barátom Simonyi, két 
czélt tar tot t szem előtt tegnap, midőn ez ügy
ben fölszólalt, t . i. a kormány mulasztásainak, 
illetőleg a szakvezetők mulasztásainak és a mi
nisztérium eljárásában fölfedezett hiányoknak, 
vagy más szavakkal a minisztérium hibáinak 
földerítését és — a mennyire lehet — ezeknek 
orvoslását. Képviselői kötelességének felelt meg, 
az én fölfogásom szerint, midőn ez irányban tar
tot ta előadását: mert csak az lehetett czélja, 
hogy akkor, midőn a kormány egyes tagjai — hogy 
egy képlettel éljek — a rendes rendelő orvost, 
addig az országgyűlés tagjai a consiliumot képe
zik. Ott, a hol súlyos betegség van, a consilium-
nak és a rendelő orvosoknak együtt kell el
járni annak orvoslásában. 

É n , t. ház, nem akarom hibáról vádolni a 
kormányt, de egy mulasztást akarok fölhozni. 
A tárgy, melyről szólni akarok: a Duna-szabá
lyozás ügye Buda-Pest között. 

T. ház! Kénytelen vagyok a tárgyat az áta
lános vita alatt azért fölhozni, mert a budget 
jegytételében sem fordul az ügy elő, s mert egy 
krajezár sincs a kormány által az építkezésre 
előirányozva az 1870-íkévre , de azért is, mert a 
közlekedési minisztérium költség-előirányzatával 
együtt beterjesztett jelentésében szintén nem lá
tom az ügyet egy szóval sem érintve. Ennél
fogva egyátalában nem lehetek tájékozva a kor
mánynak szándékáról, s egyátalában nem tud
hatom, mikép akarja a kormány a fontos ügyet 
elintézni, és, a mi főkérdés, mikor akar hozzá 
nyúlni ? 

T. ház ! A dunaszabályozásnak Buda-Pest 
közötti fontosságáról hosszasabban szólani azt 
hiszem igen fölösleges; ugy közbiztonsági mint 
kereskedési szempontból és nem kevésbé a test-
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vér fővárosok szépészeti érdekének szempontjá
ból kívánatos az : mert mig a Duna szabályozva nin
csen, a város ki nem épülhet, sőt oly szabályos 
alakot sem ölthet föl, a minőt neki jövőre 
adni akarunk. 

Pest város és illetőleg a testvér főváros 
közbiztossági szempontjából én nem tudom, hogy 
a közlekedési minisztérium, hogyan vállalhat el 
magára felelősséget ezen ügy halogatásáért. Nem 
tudom, hogy nem lebegett szeme előtt azon ve
szély, melynek a testvér fővárosok mai napig is 
ki vannak téve az árviz tekintetében. (Helyeslés 
a bal oldalon.) Tagadni e veszélyt nem hiszem, 
hogy a kormány fogja ; tenni azonban nem tesz 
semmit. Nem tudom 'elképzelni t. ház, hogy 
lépne a t. kormány a nemzet ítélőszéke elé, azon 
esetben, ha szerencsétlen esemény állana be, ha 
az árviz Buda-Pestet még egyszer elborítaná, és 
mily hiu mentegetőzéshez kellene folyamodnia 
akkor, midőn a legborzasztóbb szerencsétlenség
gel szemben mentségül legfőlebb azt hozhatná 
föl, hogy a tervezgetés megtörtént, de tényeket, 
a kivitelnek csak első lépését sem tudná felmu
tatni. 

A tavalyi országgyűlés elismerte már az 
ügy fontosságát. Rég belátta mindenki, hogy 
épen ugy a főváros biztossági mint kereskedelmi 
és a város szépészéti érdeke megkívánja az ügy 
gyors megoldását, és habár a kormány késedel-
mezett egy részletes tervet bemutatni a ház
nak, — ezen országgyűlésnek ugy, mint az előbbi
nek — kívánatos, hogy legalább az előkészületek 
haladéktalanul megtétessenek. Ugy tudom, az 
országgyűlés már a lefolyt két évben bizonyos 
összeget szavazott meg e munkálatokra. Tette 
ezt, ha egyébre nem, legalább az anyag beszer
zésére, a nélkülözhetleu előkészületek megtételé-
x*e, melyek hosszabb időt vesznek igénybe ; tette 
azt azért, hogy már előre is a szüüséges pénz
alap meglegyen. Az országgyűlés tehát, mondom, 
az ügj fontosságát elismerte. Kérdem, mit t e t t 
azzal & joénzzel a közlekedési minisztérium? 

En, nem vagyok a közmunka és közlekedési 
minisztérium belső ügyeibe annyira beavatva, 
mint azzal némely képviselőtársaim dicsekhetnek, 
azonban a száraz tényeket ón is ismerem és a 
t. ház kegyes engedelmével röviden el fogom 
mondani. 

Szabad, legyen jellemeznem az eljárást. En 
az eljárást ingadozásnak, hogy e kifejezést ne 
használjam egy tervtől a másikhoz való kapko
dásnak, és mindenesetre menthetlen halogatásnak 
tartom. Hogy pedig ez ugy áll, engedje meg a 
t. ház, hogy ezen ügyre vonatkozó a közleke
dési minisztérium egy rendeletének tartalmával 
ismertessem meg néhány szóval, melyek föl fog
ják deríteni az egész ügy menetét. 

Hogy Hollán állam t i tkár ur még az 1868-ik 
óv második felében mennyire nem ta r to t ta égető 
szükségnek ezen kérdésnek minél hamarabbi 
megoldását, azt igazolni fogja talán az ugyan
azon évi szeptember 3-án 10,665 szám alatt Pest 
város közönségéhez menesztett rendelete, amely
ben a város által a minisztériumhoz fölterjesz
te t t kérésre, mely abból áll, hogy a már addig 
elkészült tervezetek másoltassanak le és közöl
tessenek a város közönségével, röviden azt fe
leli : „A tisztviselők elfoglaltsága miatt ez jelen
leg nem történhetik, hanem, ha a városi közön
ség a lemásolást égető szükségnek tartja, küld
jön föl néhány mérnököt, és ezek végezzék a 
lemásolást a miniszteri hivatalban." (Helyeslés jobb 
felő.l) Én nem tudom, t. ház, hogy mennyire 
illik ide a „helyes" szó. Ha én azt kérdeném 
most t. képviselőtársamtól, kinek ajkairól a „he
lyes" ellebbent, hogy mivel indokolja a „helyes" 
szót? én nem hiszem, hogy képes lenne azzal 
szemben, mit én annak helytelenségére nézve 
fölhoztam, csak egy szóval is, igazolhatni. (Tetszés 
a bal oldalon.) Hogy a dunaszabályozás országos ügy, 
azt a kormány maga sem tagadja, mert mai napig 
is kezében tartja és maga akarja teljesíteni: tehát 
országos ügyről szólok, oly teendőkről, melyeket az 
ország közegeinek, a kormánynak kell teljesíte
ni. Ha kizárólag Pest város érdekéről volna szó; 
ha Pest városának szüksége volna oly valami 
dologra, minek eredetije a minisztériumnál van ; 
akkor mondhatná a minisztérium, ám másoltassa 
le magának, ha tetszik : de midőn arról van szó, 
hogy a főváros érdekeire nézve oly fontos ügy
ben történt megállapodási tervezetek közöltesse
nek Pest városával, akkor azt mondani, hogy a 
kezelő hivatalnokok, — mert mást nem érthet, mint 
kezelő hivatalnokokat — anjdra el vannak foglalva, 
hogy a másolást nem teljesíthetik, én ezen el
járást az ügy iránti érdektelenségnek kell hogy 
nyilvánítsam, vagy pedig azon lanyhaságnak, mely-
lyel bátor voltam az egész eljárást jellemezni 
és azon meggyőződésnek, hogy ezen ügy halo
gatható évről-évre és hogy talán még ennél 
sokkal föntosabb ügyeket kell elintézni. 

1868-ik évi november 28-án 9327 szám 
a la t t Mihályik miniszteri tanácsos, ha jól tudom, 
i r t Pest városa közönségének, azt mondván, hogy 
örömmel értesül arról, miszerint a munkálat 
annyira előhaladott és a közel sikeresitéshez an
nál alaposabb reménye van a minisztériumnak, 
mert, úgymond, az országgyűlés pénzügyi bizott
sága 200,000 irtot megszavazandónak ajánlotté 

í czélra s annál fogva a mint a tervek elkészíttetnek 
j a munkálat haladéktalanul foganatosíttatni fog; 
j tehát e szerint a tervek még mindig készülőfél-
j ben voltak. 

Később 1869-ki aprilisben maga az igen t. 
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miniszter ur saját aláírásával átiratot boesájtott 
Pest városához. Megjegyzem, hogy Pest városa 
9-szer irt fel azon 3 év alatt mióta a t. kor
mány a polezon ül és mindannyiszor választ ka
pott, melyek utolsójában a miniszter ur azt 
monda, hogy szükségessé vált az ügyet elhatá
rozás végett különleg az országgyűlés elé terjeszte
ni. Én nem tudom, miért monda ezt a miniszter 
ur, miután nem is képzelhető, hogy ez ügy 
máskép elintéztethessék, mint csak az ország
gyűlés által hozandó határozat alapján; megtör
tént minden intézkedés-— azt mondja — hogy az 
ügyet a néhány nap múlva megnyitandó otszág-
gyülésnek legközelebbi tárgyalás végett benyújt
hassa. Egy év múlt el t. ház, a jelen ország
gyűlés megnyitásától kezdve és misem történt, 
sőt a jövő esztendei költségvetési előirányzatban 
sem levén ez ügyre semmi felvéve, igen termé
szetes, hogy, legalább rendes utón, még az 1810-ik 
évben sem szándékozik a kormány valamit tenni. 

A tényállás ez volt. Áprilisban tehát a t . 
miniszter ur be nem válthatta azon igéretét, 
mely csak napokra szólott. Azonban júliusban 
az ügy mégis másként állott, mert akkor leirt 
a közlekedési minisztérium, hogj- a város küld
jön ki bizalmi férfiakat, kikkel a Dunaszabályo
zás vonalai és átalában az egész tervezet elké
szítése iránt a kormány magát érintkezésbe 
akarja tenni, és ennek alapján határozni. A bi
zottság megjelent, működött és még augusztus 
6-án tet te alázatos előterjesztését a kormány
nak, hogy igen is kész hozzájárulni, a mint azt 
a kormány kívánta, a munkálat költségeihez; de 
kérte mindenre — még az Istenre is — a t. 
kormányt, tegyen már valamit e dologban és 
ne hagyja továbbra is a testvér főváros e fon
tos érdekeit figyelmen kívül. 

Pest városa, mellékesen megjegyzem, meg
ajánlotta, hogy 9100 ölnyi hosszaságban a mos
tani felső Dunaparttól kezdve, fölfelé saját 
költségén kiépítteti a rakpar to t ; megajánlotta 
azt, hogy, ha neki az uj-pesti kikötőt pénzzel 
leendő megváltás mellett a kormány visszaadja 
birtokába, ő a többi rakpartépitések terheihez 
is hozzá fog aránylag járulni, tehát a 8.600,000 
frtnyi tehernek — ennyi tudniillik az összeg, me
lyet a dunaszabályozási munkálat Buda-Pest 
közt igényelni fog — egy nagy részét Pest városa 
saját érdekében viselni elvállalta, habár a fő
városnak érdeke első sorban országos érdek is. 
Csak azért te t te ezt, hogy mihamarébb ezélt 
érjen; de ugy látszik a ezél ez utón sem éret
hetett el. 

T. ház! Ezeket előre bocsátva, önkénytele
nül kérdem: hogy áll e kérdés ma a közlekedési 
minisztériumban? mi oka annak, hogy ezen ügy 
fön van akadva 1 mit akar a kormány tenni, 

miért nem nyilatkoztatja ki szándékát, miért ta
kargatja magát teljes hallgatás fátyólába ez 
ügyben ? 

A lapokban olvastam nem rég, hogy ismét 
egy nagy terv merült föl. A terv vonatkozik 
Pest városában a Duna szabályozására, hidak épí
tésére, boulevardok építésére, doxok emelésére s 
több ilyféle nagy fontosságú középitkezési terv 
kivitelére. Olvastuk, hogy megszületett egy terv, 
mely elismerem, hogy az illető kézben, melyben 
az van, t. i. a korrnáiry elnökének kezében, talán 
áldáshozó lesz. Azonban, t. ház, Buda-Pest városa, 
— azt bátran el merem mondani — három 
év leforgása alatt az országtól semmit sem ka
pott, különösen a kormány közbenjárása folytán 
semmit sem. Kívánom, hogy ezen tervek kivites
senek ; kívánom, hogy boulevardok épüljenek; 
de én kívánom, ha épülnek, hogy ne bizonyos 
kedvencz eszmék szerint, hanem ugy épüljenek, 
mint a főváros érdeke kívánja. Kívánom azt is, 
hogy mielőbb megszűnjék ez a Buda-Pest közt 
létező Thermopyle : de lehetetlen kívánnom, hogy 
ezektől tétessék függővé a Buda-Pest közti du-
naszabályozás ügye, és pedig azért, mert ezen 
tervek isten tudja, mikor készülnek el, és mert 
ezek kivitele isten tudja, mikor fog megtörtén
hetni; de azért sem, mert én semmi organieus 
összeköttetést nem látok a boulevardok, s Pest 
városának egyéb fővárosi érdekei és a dunasza
bályozás ügye között, sőt merem állítani, hogy 
én még a híd, vágj!- a mint terveztetik, hidak 
építésének kérdése közt, s a dunaszabályozás lénye
ges kérdése közt sem látok semmi összefüggést. 

En tehát óhajtom t . ház, hogy, ha az az 
oka az eddigi halasztásnak, hogy, ka az eddigi 
ígérettel szemben, valamint a hosszas tárgyalás
sal szemben mindeddig semmi nem történt, és 
mondom, a múlt nyáron mintegy elveszett fona
láról ezen ügynek azért nem tud semmit sem 
a község, sem az országgyűlés, sem a bizottság, 
ha mondom, azért van az ügy jelenleg ezen el
hagyott állapotában, mert talán egy nagyszerű 
terv kivitelével van kapcsolatban ennek kivitele, 
akkor t. ház óhajtani, hogy legalább teljes meg
nyugvást adjon a miniszter ur az iránt, hogy 
mikor fog a dunaszabályozás végrehajtatni. 
Győzze meg Buda-Pest polgárait, hogy a veszély 
oly gyorsan el lesz hárítva, a mint jön, győzzön 
meg minket arról, miként akarja ezen nagyszerű 
tervet összeköttetésben a dunaszabályozás mun
kájával kivinni? Ha pedig a t. kormány azon 
nagyszerű tervet nem találja olyannak, melyet 
a legközelebbi jövőben teljesíteni ígérhet, akkor 
azon kérdést illetőleg kötelességének akarja-e 
tartani — a minőnek hiszem — ama kimerítő 
tervet az országgyűlés elé terjeszteni és a Duna 
szabályozását végleg megállapítani. 

50* 



396 105. országot Ólét január 26. 1870. 

T. képviselőház! Magam is elégnek tartom 
már eddigi felszólalásomat; de azt hiszem, ha a 
t. kormány átalában t a r t valamit arra, hogy ne 
csak azon párt bizodalma által támogattassék, 
mely párt őt oda emelte a hol van, hanem 
hogy a lehető legtöbb kérdésben az ellenzék bi
zodalmát is bírhassa, (Jobb felől ellenmondás) — a 
belkérdésekben értem, melyekhez a legtöbb eset
ben semmi közjogi diferentia nincsen kötve — 
hogy mondom, az ily kérdésekben az ellenzék 
bizodalmát, támogatását és pártfogását is meg
nyerje ; ez csak ugy fog tör ténni , ha az ily vi
ták alkalmával, minő jogosult szerintem a mos
tani, a vitás közlekedési kérdésekben is, a kor
mány minél gyorsabban és kellő orvoslást fog 
találni. Ez kérésem, melyet a kormámdioz in
tézek. 

H o l l á n E r n ő á l l a m t i t k á r : T. ház! 
A mai viták folyamában felmerült egy kérdés, 
mely személyemmel kapcsolatban áll, és a me
lyet én bizonyára elő nem hoztam volna, ha más 
oldalról elő nem hozatik, sőt kapcsolatban az 
észrevétellel eljárásomra és magamtartására néz
ve, értem a hírlapok utján is nagyon elterjedt 
vesztegetési ügyet, melyet Ivánka Imre képviselő 
társunk előhozott, azon megjegyzései, hogy talán 
az ón helyzetemben máskép jár t volna el. 

Engedje meg a t. ház, hogy ennélfogva sa
já t igazolásomra a dolog valódi állását előtüntes
sem. (Halljuk!). 

Történt múlt évi november, nem tudom 
melyik napján, hogy hivatalomból haza jővén, 
magán lakásomon az asztalon egy levelet talál
tam. A mint a levelet felbontottam, láttam, 
hogy idegentől jő, mert franczia nyelven volt 
fogalmazva, és láttam azt is, hogy foglaltatik 
benne egy melléklet, melyből világosan láttam, 
hogy az utalvány, mely 40,000 írtról szól, és 
mely kifizettetik a kibocsájtó nevére vagy ren-
delményére az aláirt brüsseli bank irodájában 
azon nap, midőn ő fölsége a buda-ujszőnyi vas
útvonalat engedélyezte. A mint a levelet és annak 
foglalatját elolvastam, nem haboztam arra nézve, 
hogy mi a teendő. A levelet magamhoz véve, 
még az nap felkerestem miniszteremet, kinek e 
levelet átadtam. A miniszter szintén kötelesség
érzete szerint a levelet bemutatta a miniszter 
tanácsnak; a minisztertanács határozot t : elhatá
rozta azt, hogy előbb a külügyminisztérium ut
ján kérdés intéztessék a belga hatóságokhoz, 
vajon ilyen esetekben, midőn egy belga alattvaló 
külföldön, külföldi irányában hasonló bűntettet 
követ el, van-e bűnvádi keresetnek helye ? 
Hosszabb jegyzékváltás után valahára megérke
zett a belga közvádló nyilatkozata, melyben a 
Belga törvényszéket idézvén, kijelenté, hogy igen 
is, ily esetekben bűnvádi kereseteknek helye 

van; minek folytán a minisztertanács a bűnvádi 
kereset megindítását elrendelte. 

Ez az egyszerű tényállás; és a mennyiben 
Ivánka t. barátom felhozta, hogy az én helyze
temben ő ajtót mutatot t volna ezen emberek
nek : én nem tudom, hogy más, hasonló esetben 
az én helyzetemben mit t e t t volna; de annyit 
mondhatok, hogy ajtót nem mutathat tam, mert 
nálam nem is voltak; és mivel mást nem talál
tam, mint a levelet, nem tehettem egyebet, 
mint a levelet miniszteremmel közölni. (Helyes
lés jobb felől.) 

Csak azon megjegyzésre kérek engedelmet a 
t. háztól, hogy, ha valaki azt hinné, hogy én 
kérkedésből, vagy azon szándékból jártain el igy, 
hogy ostentatióból hozzam ez ügyet a közönség 
elé : ezen egyszerű előadás bizonyosan meggyőzte 
a t. házat, hogy nekem ez szándékom nem lehe
tett. Azonban köszönettel tartozom a miniszterta
nácsnak határozatáért; mert azon világos intentiót 
látom benne, hogy a külföldi vállalkozók irányá
ban határzott jelét kívánta adni, hogy módok, 
melyek másutt divatban vannak, és talán czélra 
is vezetnek, Magyarországon és magyarországi 
tisztviselők körül roszul vannak alkalmazva. 
(Éljenzés jobb felől.) 

Ezt közbevetőleg megjegyezve, engedje meg 
a t. ház, hogy megtegyem észrevételeimet azok
ra nézve, mik a közmunka és közlekedési mi
niszter budgetjének tárgyalásánál átalános ész
revételek gyanánt előadattak. (Halljuk!) 

Első sorban áll Simonyi Ernő képviselő ur, 
ki elismerésreméltó buzgalmat fejtett ki a köz-
munkaminiszterium budgetjének tanulmányozá
sánál, miről már a múltkor a költségvetés átalá
nos vitatása alkalmával adott tanúságot. Tanú
jelét adta ennek különösen a tegapi napon is, 
midőn nemcsak ezen minisztérium közigazgatási 
rendszerét vette bírálat alá, de felemlítette a 
tárgyaknak egész sorát, melyekből azt következ
tette, hogy a minisztérium tisztviselőit a köte
lességmulasztás vádja éri. 

Nem volt alkalmam, hogy a mai lapokat 
áttekinthettem volna és igy beszédét gyorsirói 
följegyzés után elolvashattam volna; egyedül 
csak tegnap te t t saját jegyzeteim vannak kezeim
nél, és én szabadságot kérek a t. háztól, hogy 
ugyanazon sorrendben, amint állításait fölhozta, 
én egyenkint ellenészrevételeimet megtehessem. 
(Halljuk!) 

Először is átalános vádkép hozta fel, hogy 
a kormány csak vasutakat épít, és hogy egyáta-
lán a körébe eső többi teendőkre semmi figyel
met nem fordit. Hasonló észrevételek több ol
dalról is tétettek, ezekre azonban igen alaposan 
megfelelt maga a közmunka miniszter ur; én 
tehát egyszerűen csak azon észrevételre szőrit-
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kozom, hogy, valamint a magánéletben ugy a köz
életben is áll a szabály, hogy a ki egyszerre na
gyon sokat akar, tulajdonképen semmit sem 
végez. 

Tudnivaló; hogy midőn Mikó Imre gróf a 
közmunkák vezetését ezen országban átvette, a 
teendők igen nagy sora állt előtte; gondoskodni 
kellett arról, hogy a vasúti hálózat kiegészíttes
sék; gondoskodni kellett arról, hogy utaink 
javuljanak és kiterjedésben nyerjenek; gondos
kodni kellett arról, hogy folyóink a hajózás és 
mezei gazdaság érdekében szabályoztassanak. 
Ezt mind egyszerre egy erővel felkarolni bizo
nyára oly nagy munka, hogy azt legalább a most 
rendelkezésre álló erőkkel megbírni teljesen lehe
tetlen. Ertem nem csak azon közegeket, melyek 
miniszter urnák rendelkezésére állanak, de értem 
az egész nemzeti erőt; mert sokkal nagyobb 
erőfeszítésre kellett volna számítani, mint ez kü
lönben nemzetgazdasági viszonyainkkal helyes 
arányban állana. 

Ismétlem, hogy midőn most az utak tekin
tetében felszólalok, épen nem lehet szándékom
ban az utak tekintetében most fenálló állapotot 
dicsérni és kiemelni, mint olyat, mely semmi kí
vánni valót főn nem hagyna. Magam is jól is
merem a hiányokat, csak amennyiben a t. kép
viselő ur némely tételeket hozott fel és azokat 
idézetekkel támogatta, ezekre nézve leszek bátor 
helyreigazító megjegyzéseket tenni, mert nem 
akarom, hogy az országgyűlési tárgyalások fel
jegyzésében ily tételek helyreigazítás nélkül ma
radjanak. 

Közbenvetőleg megjegyzem, hogy képviselő 
ur egy idegen nyelven szerkesztett jelentést ho
zott fel, pedig szolgálhatott volna magyarral is, 
mert tudva levő dolog, hogy a közlekedési mi
niszter ar felterjesztése, ő felségéhez magyar 
nyelven van szerkesztve, és a háznak tagjai közt 
szétosztatott és azért felesleges volt a franczia 
szerkezetet idézni. 

Ezek után bátor vagyok még felhozni azon 
észrevételeket is, miket múltkori beszédében az 
átalános vita alkalmával felhozott. 

Azt mondta ugyanis, hogy a mostani kor
mány 606 mértföldnyi utakat vett át, melyek a 
provisorium alatt építtettek. Hogy a korábbi 
kormányok útépítésre, fentartásra és kezelésre 
évenkint egyre-másra két millió negyvenhét ezer 
forintot fordított volna, hogy ellenben a mostani 
kormány az 1867, 1868, 1869 és 1870-ki bud-
getek szerint csupán fentartásra 2 millió 
860,000 forintot fordít; tehát 813,000 forinttal 
többet költött volna évenkint, s e mellett csak 
10 mértfölddel szaporította az úthálózatot, hogy 
tehát egy harmaddal több költség mellett az 
utak egyatalában sokkal roszabbak, (Iga3 •' bal 

felől.) Engedelmet kérek, a, képviselő ur a mi
niszter ur jelentéséből vette * idézetét; legyen 
szabad őt figyelmeztetni ugyanezen ydentésnek 
7-ik lapjára, melyből tételeit merítette. I»á.tni 
fogja ott, hogy kifeledett valamit, ami az ő állí
tásait nagyban megváltoztatja. Látni fogja ezen 
táblázatból — mert meg kellett volna néznie a 
jegyzeteket is — hogy nem foglaltatnak ott az ut-
fentartási költségek közül azok, melyek a bá
náti ut fentartására fordíttatnak; (Bal felől: De 
benfoglaltatnak!) láthatta volna, hogy ezen téte
lek csupán és tisztán az anyagra vonatkoznak 
és a kezelési költségek benne nem foglaltatnak, 
s hogy a Bánságban útépítésre fordított költsé
gek szintén kimaradtak. Helyesebben ugy áll a 
dolog, hogy 1851-től 56-ig a provisorium alatt 
körülbelül 7 — 800,000 forint fordíttatott utak 
építésére; csak 1856-ban, midőn Bruck vette át 
a kormányt, akkor az évi adomány egy eszten
dőben azonnal 3,000,000-ra emeltetett és Bruck 
kormánya alatt ezen tétel nem igen ment alább, 
csak 1860-tól kezdve, midőn a fedezet nem volt 
elégséges, az akkori provisoriumok ismét meg
szorították az évi adományokat és így látjuk, 
hogy 1,800,000, 1,600,000 írt fordíttatott az 
utak fentartására. 

Nem helyes azon idézete sem, mely szerint a 
magyar kormány a provisoriumtól 606 mértföld 
utat vett volna át ; mert ugyanezen jelentés ha
todik lapján látjuk, hogy igenis 606 mértföld van 
ott ; de ott van tisztán kimutatva egyszersmind 
az is, hogy e 606 mértföld közül 71 mértföld 
egyatalában kiépítve nem volt, hogy igy arra 
semmiféle költség előirányozva nem volt. 

A mi pedig a magyar kormány által felhasz
nált összegeket illeti, bátor vagyok a képviselő 
urat arra figyelmeztetni, hogy ezek nem ugy, mint 
ő állította 2,860,000 ftot tettek, hanem volt igen 
is tényleg 1867-ben 1,839,886 frt, 1868-ban 
1,750,908 frt, 1869-ben, ha a ház által megsza
vazott póthitelt még hozzáveszszük 420,000frttal, 
összesen 2,590,469; frt. Ezek a helyes tételek. 

Bátor vagyok arra is figyelmeztetni, hogy 
az éppen most tárgyalás alatt levő budgetben 
1870-re a magyar korona területén tehát a 
közmunka miniszternek kezelése alatt levő utak 
hossza egészben 821% mértföldet tesz, ha t. i. 
hozzáveszszük az erdélyi és horvátországi utakat, 
melyek szintén az itteni kezelés alatt állnak, s 
hogy ezen utfentartási költségek — mindent ösz-
szevéve: kezelést és fentartást —2,962,059 írttal 
vannak előirányozva, tehát sokkal kevesebb 
arányban, mint a minőben azt Simonyi ur a 
maga tételeiből felderíteni méltóztatott. 

Ezek volnának azon észrevételeim, melyeket, 
mondom, csak azért, hogy a képviselő ur által 
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idézett számokat helyre igazítsam, voltam kény
telen felhozni. 

Tegnapi beszédében ugy látszik a múltkor 
©lejtett fonalat ismét fölvette, midőn áttért azon 
mulasztások felsorolására, melyek a csatornák 
körül történtek. E tárgy más oldalról is szóba 
hozatott s én bátor leszek a ház engedelmével 
röviden előadni azokat, miket a minisztérium a 
közigazgatás ezen ágában tett. 

Való igaz, hogy a kölcsön, melyet a t. ház 
megszavazott, nem csak vasutak, de egyszersmind 
csatornák építésére is lett felvéve; de az is igaz, 
hogy a minisztérium e teendőihez képest több 
csatorna tervet vett tárgyalás alá, nevezetesen 
a jövő hazai csatorna rendszernek fővonalait, 
mondhatom alapjait, képezik a következő csatorna 
vonalak: 1 -szőr a pest-csongrádi csatorna, 2-szor 
a tiszalök-gyomai, 3-szor az Ermellék-berettyó, 
vagy — ugy hiszem — szatmár-gyomai csatorna. 

A mi az első csatornát illeti a pest-csongrá
dit, ennek rendeltetését a minisztérium minőig 
ugy fogta fel, hogy az első sorban hajózási czé-
lokra épüljön, hogy a Tisza és Duna közt Pest 
alatt minél rövidebb összeköttetés létesíttessék. 
Azonban a közbeneső területnek confíguratiója 
oly nehézségeket mutatott, hogy körülbelül 92 
lábnyi bevágással lehetett volna csak ezen csa
tornát létesíteni; minek következtében találkoz
tak külföldi válalkozók, kik azt mondák, hogy 
fognak segíteni a bajon, hogy alkalmazni fognak 
csöveket és gőzgépeket és Pesten 100 lábbal 
fogják felemelni a vizet, hogy ugy táplálják a 
csatornát. Nem tagadom, szép elmélet ; magam 
is gyönyörködtem a tervekben, — de bocsánatot 
kérek, hogy ha e viztáplalásra szolgáló és javas
latba hozott mód gyakorlati kivitelére nézve én 
magam részéről némi aggodalmakat tápláltam ; 
mert részemről ily módon a csatorna elő állítá
sát némileg problematicusnak tekintettem s azért 
nem érezem magamat indítva arra, hogy ily kö
rülmények közt jó lélekkel a miniszternek javas
latot tegyek. (Helyeslés jobb felőli) 

A mi a többi csatornát illeti, azokra nézye 
azon nézetben voltam, hogy azok inkább öntö
zési, mint hajózási czélokra lesznek építendők. 
Különösen a tiszalök-gyomai vonal oly közel és 
tökéletesen párhuzamban fut a Tiszával, hogy 
ott hajózási csatornát előállítani nem szükséges. 
De annál több fontosságot tulajdonitok a föld-
mivelés és mezőgazdaság szempontjából annak, 
hogy hasonló recipiensek előállíttassanak az al
földön és ezek által a földmivelőknek mód nyúj
tassák földjeik öntözésére. De kénytelen vagyok 
e tekintetben is bevallani, hogy némi aggály lyal 
tekintettem ezen tervek valósítására, mert nem 
találtam törvénykönyvünkben oly intézkedéseket, 
melyek a készített recipiens szomszédos lakossá

gát azon helyzetbe tették volna, hogy a reci-
piensből nyert vizet biztosan felhasználhassák a 
föld öntözésére. Méltóztassanak fölvenni, hogy 
nincs törvényünk, mely biztosítaná a földmivelő-
ket, hogy egyik vagy másik szomszédja, kinek 
földén keresztül kellene a vizet vezetni, nem 
fog-e ez ellen oly akadályokat gördíteni, melyek
nél fogva az egész törekvés illusoriussá válnék. 
(Közbeszólás: Tett volna törvényjavaslatot!) Mind
addig, míg ily intézkedésekről gondoskodva nem 
lesz, sok tekintetben időelőttinek tartom ily 
nagyszerű vállalatokba nagy országos költségeket 
befektetni. (Helyeslés jobb felől.) 

Említést tett még t. képviselőtársam a Ti
sza szabályozásáról is, és fölhozta mindazon mu
lasztásokat, melyek a magyar kormányt e tekin
tetben terhelik. Engedje meg a t. képviselő ur, 
hogy e részben is némi felvilágosítással szolgál
jak. Talán az egész kontinensen nincs második 
mű, mely kiterjedésére oly nagyszerű és ered
ményeiben ily sikeres lett volna, mint a Tisza
szabályozás. Bárhol a világon létesültek hasonló 
nagy szabályozási művek, az első volt az, hogy 
az előállítási költségekkel létrehozott müvek fen-
tartására nézve alkalmas intézkedések tétettek. 
Ha nézzük más államok gyakorlatát, be kell val
lanunk, hogy felügyelet és fentartás tekintetében 
nagyon hátra vagyunk, más országokhoz képest. 
És mégis mit látunk? Nem egy eset mutatja, 
hogy a legjobb coneeptióval készült és a legsza-
batosabban keresztül vitt munkálatok mindamel
lett elemi eshetőségeknek mindig ki voltak téve. 
Példa arra az éjszak-németországi Élbe szabályo
zása, példa a Loire szabályozása Francziaország-
ban. Emlékezünk még mindnyájan azon nagy 
veszélyekre és károsodásokra, melyek magát a 
császárt a helyszínére vezérelték, a honnan ke
letkezését vette azon jeles franczia gátrendszer, 
melyet Ivánka képviselő ur felemlített. Emléke
zünk Lombardia kitűnő vizimüveire és tudjuk, 
hogy néhány év előtt mégis mily nagy csapá
sokról hoztak hírt az onnan jött tudósítások. 
Ellenben a Tiszára nézve mi történt? Nem em
lékszem, hogy Tokajtól Titelig csak egyszer is 
állott volna elö eset, a hol nagyobb veszélynek lett 
volna kitéve a lakosság. Történtek némely ára
dások, de hol? Ott, hol a kormány ezt maga 
előre látta, és hol a bekövetkezett események 
okait ismerte, és midőn ezen okok elhárítására 
nem egy ízben, különösen mindjárt kormányzata 
kezdetén 18,67-ben, a kellő intézkedéseket meg
tévén, javaslatot terjesztett a ház elé; közönsé
gesen tudva van, hogy a ház, tekintettel pénz
ügyi viszonyainkra, a kívánt költségeket a pénz
ügyi bizottság javaslata folytán megtagadta. Ha 
tehát ezen 1,600,000 írt költségre szükségünk 
van — és bizony bátran merem állítani, hogy igenis 
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nagy szűkségünk van, mert több mint 40 mért föld 
területen egy buzgó nép vagyonának megóvásá
ról és az ott kifejlett industria védelméről van 
szó — akkor bátor vagyok egész határozottan til
takozni azon vád ellen, mintha ennek oka a 
magyar kormány mulasztása volna. 

Fölemiitette a képviselő ur a Ferenez-esa-
tornát is és emlékeztetett arra, hogy a hudget-
ben azt sehol feltüntetve nem látja, és ez — 
ugy mond — talán aonak tulajdonitható, hogy 
a kormány erre a csatornára sem fordit semmi 
figyelmet. 

Bátor vagyok figyelmeztetni a képviselő 
urat, hogy a közmunka és közlekedési miniszté
rium kezelése alatt csak egy csatorna áll, és ez 
a Bega csatorna, s ennek fentartási költségei is 
oly nagyok, hogy a pénzügyi bizottság nem egy
szer figyelmeztette a minisztériumot arra, hogy 
adjon tul már egyszer e csatornán, tegyen vele 
akármit, csak szabadítsa meg az országot a fen-
tartásával járó nagy évi költségektől. így va
gyunk a Ferencz-csatornával is, mely tudtommal, 
bizonyos szerkezeti hibáknál fogva, melyek nem isme
retlenek előttünk, sohasem jövedelmezett ugy, 
hogy abból valami nevezetes tiszta jövedelem 
származott volna. Kérdezte a képviselő ur, hogy 
hol lehet ezen sommát feltalálni, hol vannak a 
budgetben e csatorna bevételei és fentartási költ
ségei? Bátor vagyok erre egyszerűen azt feleim, 
hogy ezek a tárgyalás alatt levő budgetből nem 
feledékenységből maradtak ki, hanem azért, mert 
a pénzügyminisztérium budgetében vannak fel
véve, mert a pénzügyminiszter ur ressortjába 
tartoznak és ennek kezelése alatt állanak; bő
vebb felvilágosítást, ha kívánja a képviselő ur, 
a pénzügyminiszter ur fog szolgáltathatni. (De
rültség.) 

Beszédének további folyamában azt mondja 
Simonyi Ernő képviselő ur, hogy a vasutak körül 
igen sok történt, hanem a felvidék érdekében 
semmi. (Felkiáltás a jobb oldalon : Igaz! Derültség 
a bal oldalon.) 

Engedje meg a t. ház, hogy Simonyi kép
viselő ur ezen észrevételére nézve ellenészre
vételemet megtéve, azt összefoglaljam egy másik 
észrevétellel, melyet a mai napon gr. Zichy Jenő 
t. barátom tett. 0 különösen hibáztatta a ma
gyar kormányt azért, hogy a vasutak építésében, 
melyre nézve maga is elismeri hogy meglehető
sen haladtunk, hiányzik a tervszerű eljárás, az 
összehangzóság, az egyöntetűség és mintegy 
kapkodással járunk el, majd ezt majd azt vesz-
szük fel. (Felkiáltások bal felől: Igazi) Erre nézve 
legyen szabad egy körülményt felhoznom és felmu
tatnom egy okmányt, azon programmot tudni illik, 
melyet a közmunka miniszter ur 1867. elején 
a t. ház minden egyes tagjának megküldött. 

Jó lélekkel mondhatom, hogy - . i^en csekély elté
résekkel — a mai napig a legszigorúbban haladtunk 
azon az alapon, a mely ezen öntudatos programi
ban kifejtve volt. És ezen programm s mind 
az, a mi benne foglaltatik, talán elvont véle
ménye és eonceptiója a közlekedési miniszternek ?! 
Nem: mert igen sok és igen érdemes tagja ezen 
háznak — a kik a provisorium szomorú idejében a 
magyar gazdasági egyesület s annak közgazda
sági osztályának tagjai voltak — arról tehet 
mellettem tanúságot, hogy éveken keresztül foly
tatott buzgó tanulmányozásoknak eredménye volt 
az, a mit akkor a magyar gazdasági egyesület 
közgazdasági osztálya kidolgozott és melynek 
anyagát a közmunka miniszter a legnagyobb 
örömmel felhasználta. Tehát nem kapkodás, nem 
figyelmen kívül hagyása az ország közgazdasági 
és kereskedelmi érdekeinek, hanem szigorú és pontos 
haladás azon az utón, melyet a legőszintébb haza
fiakból alakult erők a pangás és az erők meg
kötése idejében jelöltek ki. 

Ezen programm szerint, — a mint mondom, 
csekély változtatással — biztosítva van kiépítése 
mindazon vonalaknak, melyek ezen programúiban 
foglaltatnak; tehát azon vonalé is, a mely Si
monyi képviselő urat közelebbről érdekli. (Derült
ség.) 

S i m o n y i E r n ő : Engem egy sem érdekel. 
H o l l á n E r n ő ál lamtitkár: Értem 

az érsekujvár-nyitra-trencsényi vasutat. 
Ha átalában méltóztatnak megengedni, hogy 

a felvidék érdekeiről szlójak, felhozhatom a kassa-
oderbergi vasutat. 

P a c z o l a y J á n o s : Az nem felvidéki 
vasút! 

Ho l lán Ernő á l lamti tkár: Említem 
első sorban a kassa-oderbergi vsutat, a melyre 
később még visszatérek, mert erre nézve is 
észrevételek tétettek Simonyi barátom részéről. 
Épülőfélben van pedig a legnagyobb erelylyel az 
éjszaki vasút, Losonczról Turócz megyén keresz
tül Rnttka felé, a mely a kassa-oderbergivel fog 
összeköttetni; és készül egy harmadik, a melyre 
nézve a tervezetek mind elkészültek, és melyre 
nézve csali azért nem történt még elhatározás, ille
tőleg előterjesztés e házban, mert a kormány 
kötelességének tartotta, mielőtt a vonal sorsa 
fölött döntene, bizonyosságot szerezni magának 
a felől: van-e kilátás arra, hogy e vonal, ha a 
határig kiépül, a határon túl is kapcsolatot fog 
nyerni? mert azon körülmény, vajon a kapcsolat 
meg lesz-e adva vagy nem, határoz mulhatlanul 
arra nézve, vajon a vonal mint internationális 
forgalomra szánt vonal költségesebben, vagy mint 
csak a helyi forgalomra szánt vonal olcsóbban 
épittessék-e t (Felkiáltások: Melyik az!) Áz érsek-uj-
vár-nyitra-trencséni vonalról van szó, és arról, 
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hogy e vonal T*enc'séntől folytattassék Hradis 
felé és kapcsolatot nyerjen a létező osztrák pá
lyára!. A kormány mindenesetre nagy fontossá
got helyez épen arra, hogy e vonalnak interna-
tionális jellege legyen: mert, tudjuk, az összes 
országos kivitel, a mely leginkább nyugat felé 
tendál, mai napig nyugat felé csak egyetlenegy 
kimeneti állomással rendelkezik, t. i. Marcheg-
gel; csak néhány év múlva fog előállani a má
sodik, Oderberg felé; a legnagyobb érdek köve
teli, hogy a tömeges szállítások tekintetéből ren
delkezzünk még egy harmadikkal is, a melyet a 
Trencséntöl Hradis felé vezetendő vonalon remé
lünk feltalálhatni. Különben a tárgyalások e te
kintetben is már annyira haladtak, hogy — ugy 
hiszem — a t. képviselő urnák megnyugtatására 
is közelebb fogunk a t. háznak előterjesztést 
tehetni. 

Ez alkalommal fölemiitette Simonyi képvi
selő ur szintén a minisztériumnak egyik mulasz
tásaképen, hogy hát miért nem terjesztettek már 
elő mindazon okmányok, a melyeknek előterjesz
tését ő már október havában kívánta? 

Erre a miniszter ur is megfelelt, én ismé
telhetem, hogy maga azon okmány, a melyre 
ugy látszik nagyobb súlyt fektet — értem a déli-
vasnt társaságnak összes szerződéseit — 15 nyom
tatott ivre terjed. Ezek fordítása befejeztetett, 
sajtó alá el van készítve és azt hiszem, hogy 
legközelebb fognak előterjesztethetni. 

A további megjegyzések közt találtam azt 
is, hogy hát milyen könnyelmű az a magyar 
kormány, mely ugy széltiben engedélyezett, vagy 
engedélyezés alá tervezett vasutakat, és ily mó
don már 40 milliónyi kamatbiztositási összeggel 
terhelte meg az országot. Nem tudom, igy mond
ta-e a képviselő ur ; én ugy értettem; és ha 
csakugyan 40 millióra tette azon összeget, én 
bátor vagyok, mert látom, hogy a számok idé
zésében nemigen szerencsés, ez alkalommal őt szin
tén helyreigazítani. 

A dolog ugy áll, hogy a magyar kormány 
által javaslatba hozott, és a törvényhozás által 
megszavazott kamatbiztositások összege akkor, 
midőn a már engedélyezett vasúthálózat egé
szen ki lesz épülve — a mi körülbelől 1873-ban 
történik meg — összesen körülbelől 14,000,000 
frtra fog menni. 

S i m o n y i E r n ő : A régiekkel együtt? 
H o l l á n Ernő á l lamti tkár : Igen 

jól tudja mindenki, hogy még nem volt arra 
eset, hogy egy vasútnál az egész kikötött ka-
matbiztositékot teljesen lefizetni kellett volna. 
Oly esetet veszek fel, melyre szintén példa nincs, 
hogy 50%-ot kellene a biztosított összegekből 
megtéríteni; még ekkor is, ha ezen esetet vesz-
szük föl, legfeljebb 7,000,000 frtot tehet az 

egész teher, és ez is oly kötelezettség, melynek 
kiszolgáltatása csak 4°/0-es előlegnek tekinthető, 
mely a legelső alkalommal visszatérittetik. 

Figyelmeztetem még arra a t. képviselő 
urat, hogy a régi vasutak után, melyeket a 
kormány átvett, összesen 97a millió frt terheli 
kamatbiztositásképen Magyarországot. Ezen át
vett pályák: az állam vaspálya, a délivaspályá
nak magyar- és horvátországi vonala, és a ti
szai vaspálya ; ha tehát ezeket mind össze vesz-
szük, akkor is nem 40 hauem legfőlebb 23 mil
lióra megy a biztosított összeg. De a régi vas
utak nem is jöhetnek tekintetbe, mert nem kép
zelhető azon eset, hogy ezen régi vasutak, kivé
vén a tiszait, újból a biztosítékra szorulnának. 
A többire nézve a legroszabb esetet vettem föl, 50°/o-
kát a biztosított kamatnak, a mit képtelenségnek 
tartok, és a minek képtelenségéről épen a leg
újabban megnyitott vasutakon örvendetes tapasz
talatokat szerzett a minisztérium, meggyőzödvén, 
hogy e részben nagy veszélynek kitéve nem va
gyunk. 

Áttérek most a másik tárgyra, melyre Si
monyi képviselő ur nagy súlyt fektetett. 

Mint a kormánynak egy nagy mulasztását 
hozza föl a kellő nyilvánosság hiányát. Felemlí
tette nevezetesen, hogy a pénzügyi bizottság-
jegyzőkönyvileg is kifejezte azon óhajtását, hogy 
nagyobb versenyre bocsássa a minisztérium a 
kiadandó vonalakat és hivatkozott különösen a 
zákány-zágrábi és hatvan-miskolczi vonalak tár
gyalásai alatt lefolyt vélemény nyilvánulásokra, 
mely alkalommal én egyszer azt mondottam vol
na, hogy hiszen az országgyűlésnek egy határo
zata már magában felér egy csőd hirdetésével. 
Engedje meg a t. képviselő ur, nem akarom 
semmiképen feltétlenül helyesnek állítani néze
temet, de az ő nézetét sem akarom feltétlenül 
helyesnek elismerni; de azt meg fogja nekem 
engedni, hogy ily nagy tárgyaknál, mint a vas
utak kiadása, vagy nagyobb államkölcsönök 
kötése, az átalános csődhirdetések elvére nézve 
eltérők a nézetek és én egyátalában nem isme
rek oly elméletet, a mely ily nagy kötéseknél az 
átalános versenyeket a legczélszerübbeknek, 
legbiztosabban czélra vezetőknek állítaná. 

De különösen kell figyelmeztetnem a kép
viselő urat arra, hogy a zákány-zágrábi vonal 
volt az első kísérlet, melyet a magyar kormány 
a külföldi vállalkozókkal szemben tet t ; ez még 
oly időbe esett, midőn szomorúan voltunk kény
telenek tapasztalni, hogy a külföldi tőke és vál
lalkozók nem igen voltak hajlandók Magyaror
szágon vállalatokba bocsátkozni; édesgetni, kérni 
kellett őket, hogy jöjjenek és nem lehetett sem
mi remény, hogy, ha nagyszerű versenyt nyitunk, 
ennek következtében épen azok fognak vállal-



105. omáfe* ütés Január 26. 1870. 401 

kőzni a munkára, a kiket az ország érdekében 
kívánnunk kellett. A zákány-zágrábi és hatvan-
miskolezi vonalakra nézve a kormány épen azért 
sokkal helyesebbnek tartotta egyesekhez fordul
ni, és hozzájok kérdést intézni, a mint az meg 
is történt. 

Csak az egyet csudálom, hogy a képviselő 
ur, ki a kormány ezen eljárását oly igen szigorú 
bírálat alá vette, nem tekintette meg az ered
ményeket is, mert a második czél az, mely őt, 
mint hazafit és képviselőt bizonyára nem kevésbé 
fogja érdekelni: hogy t. i. a zákány-zágrábi és 
hatvan-miskolczi vonalak kiadásánál minő ered
ményeket állítottunk elő? Meg fogom mondani. 
Az első eredmény az, hogy a magyar kormány 
tört azzal a traditióval, mely eddig a vasutak 
építésénél fenállott; a második eredmény az 
volt, hogy a magyar kormány megdöntötte azon 
majdnem egész Európában élő theoriát, mely 
szerint az állam olcsón nem építhet. — Senki ol
csóbban nem épített Magyarországon, mint mi 
és előállítottuk azon eredményt, is, hogy a vasút 
azon napra elkészült, a melyre annak befejezése 
kikötve volt. Ha ezen eredményeket tekinti és 
megvizsgálja azon körülményeket a képviselő 
ur, melyeket az imént magyarázatkép megérin
teni szerencsém volt, meg vagyok győződve, 
hogy bírálata jövőben nem leend oly szigorú. 

Felhozta a képviselő ur továbbá a keleti 
vasutat is. Azt mondta, hogy a keleti vasútra 
nézve egyátalában semmi verseny nem létezett. 
Engedelmet kérek, emlékeztetem a múlt évben 
lefolyt tárgyalásokra, melyekből kitűnt, hogy 
három ajánlat adatott be, és a három közül azt 
ajánlotta a kormány a törvényhozásnak, a mely 
caeteris paribus legbiztosabbnak, legkedvezőbb
nek mutatkozott. 

Az átalános csődök hirdetésére, és a con-
cessiókra nézve bátor vagyok a képviselő urat 
még egy körülményre figyelmeztetni, mely talán 
elkerülte figyelmét. Az átalános coneursus, ott 
is a hol már a nemzet hitele megszilárdult, a hol 
már azon örvendetes tényt constatálhatjuk, hogy 
ma nem csak egyes vállalkozók, hanem bankok 
versenyeznek a vállalatok elnyerésében, ott is a 
kormány csak akkor fordulhat az átalános con-
cursusok hirdetéséhez, ha magának kész tervei 
vannak. Minden vasútra nézve az egész ország
ban, ily rövid idő alatt, a kormány saját közegei 
által terveket nem készíttethetett, hogy tehát 
a vasutak építésében hátra ne maradjon, kény
telen volt azon eszközhöz folyamodni, hogy több 
társaságnak adta meg a kért előmunkálati con-
cessiót ugyanazon vonalra, ez majdnem minden 
vonalnál megtörtént, majdnem minden vonalnál 
három, négy, öt társaság is kért előmunkálati 
concessiót, ezt megnyerte és azután a kormány-
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nak a tervet benyújtotta. Minden ilyen opera-
tum természetesen tulajdonát képezi annak, a M 
felhatalmazva volt, azt saját költségén elkészí
tem; de bátran állítom, hogy minden vasútnál, 
— hol a kormány saját tervekkel nem birt, a 
nyilvánosságnak és nyilvános versenynek elég 
tétetett az által, hogy mindig többen bocsáttat
tak versenyre, többen készíttettek előmunkálato
kat, és a legjobb ajánlat fogadtatott el mindig, 
és terjesztetett a képviselőház elé. 

Megjegyezhetem még azt is, hogy a kor
mány e tekintetben is saját szándékából és ősz
tönéből, de a közvélemény iránti deferentiából 
is, a múlt évben ugy intézkedett, hogy jövőben 
az előmunkálatokra való engedélyek mindenkor 
csak azon clausulával adassanak ki, hogy min
den egyes vállalkozó, ki előmunkálati engedélyt 
vesz ki és tervet készíttet, egyszersmind leköte
lezi magát arra, hogy a kormány az ő tervét 
használhassa föl az átalános csőd hirdetésénél, 
mely esetben csak azon egyről biztosítja az illető 
vállalkozót, hogy ha nem ő fogná elnyerni a 
vállalatot, viselt költségei meg fognak téríttetni 
az által, a ki az engedélyt megnyeri. 

Átalában a vasúti előterjesztésekre nézve 
többféle észrevételt hallottam, én magam is is
merem az eljárást nem egy országban a conti-
nensen. Többet mondhatok : tanulmányoztam ala
posan több államnak a közmunka ügyében kő-
vetett közigazgatási elveit; és részemről jó lé
lekkel mondhatom, hogy nem ismerek egyetlen 
államot sem, melyben a kormány a vasúti en
gedélyek kezelésére nézve több nyilvánossággal 
járt volna el, mint itt Magyarországban. (Mozgás 
bal felölj Tessék megengedni, közel megyek, itt 
van Bécs példája. (Zaj bal felől. Jobb felől: Mali
juk! Bal felől: Szép példa!) Közönségesen tudva 
van, hogy Bécsben szintén van parlament és 
van felelős minisztérium, s ott szokás, hogy 
a miniszter egy törvényjavaslatot terjeszt be, 
meghatározza és tervezi a maximumot, és a ház 
mindenkor megadja neki a fölhatalmazást, hogy 
azon maximumon belől annak adja ki a conces
siót, a kinek tetszik. 

V u k o v i c s S e b ő : Elég rósz ! 
H o l l á n E r n ő á l l a m t i t k á r : Megen

gedem, hogy rósz, s a magyar minisztérium nem 
is követel ennyi bizodalmat a maga részére; de 
meg fogja engedni t. képviselő ur, hogy ez igen 
is jó példa és érv arra, ha azt mondom, hogy 
vannak országok, hol a nyilvánosság nem véte
tik tekintetbe annyira, mint mi nálunk. (Helyes
lés jobb felől.) 

De tessék tekinteni a gyakorlatot Olaszor
szágban, tessék tekinteni a gyakorlatot Frinczia-
országban, és az érdemes képviselő ur, ki igen 
sok, előttem nagy elismerésre méltó tapasz-

51 



402 105. országos isiét január 26. 1810. 

talást szerzett magának külföldön, meg fogja 
engedni nekem, hogy nincs, — én legalább nem is
merek parlamentet, mely előtt a coneessió ösz-
szes szövege ugy, mint mi nálunk, képezze a dis-
eussió tárgyát. En ebből nem akarom azt kö
vetkeztetni, hogy azért ezen ház a kormány 
iránt több bizalommal viseltessék, de jogom van 
abból következtetni azt, hogy ezen kormány 
mindenkor teljes nyilvánossággal járt el. 

Különben visszatérek arra, a miből kiindul
tam. Én nem tartom a magam nézetét a leghe
lyesebbnek, és Simonyi képviselő ur sem fogja 
kívánni, hogy az övét tartsam annak; de ha a 
vasúti előterjesztésekre nézve akár neki, akár 
bár kinek e házban észrevétele vagy jobb terve 
volna, bizonyosan helyén lesz, ha arra nézve fo
galmazott javaslatot fog letenni a ház asztalára, 
melyhez mindnyájan hozzászólhassunk, a hiányo
kat kiigazíthassuk, és javíthassunk, a hol javítani 
kell. 

Különben, ismétlem, minden eddigi előter
jesztésre nézve nem volt egy eset sem, a mely
ben a kormány nem követte volna szigorúan a 
fenálló rendszabályokat és törvényeket. 

Egy másik pontban azt mondotta Simonyi 
képviselő ur, hogy talál ő a pénzügyi bizottság
nak a közmunka és közlekedési minisztérium 
költségvetésére vonatkozó jelentésében egy pas-
sust, a mely megint azt mutatja, hogy olyan 
mulasztás történt a közmunka minisztérium ré
széről, melyre nézve kénytelen volt észrevételt 
tenni a pénzügyi bizottság: és ez az, miért nem 
mutatta be a kormány az uj terveket és elő
irányzatokat, valahányszor kőutvonal építéséről 
volt szó. Itt a hibát nem tulajdonithatom neki, 
mert ő nem ismerheti azon körülményeket, me
lyek én előttem tudva vannak, de meg fogja 
engedni, hogy erre nézve is fölvilágositással szol
gáljak neki. 

A t. ház több érdemes tagja részt vett a 
pénzügyi bizottságnak múlt évi tárgyalásaiban, 
és nagyon jól tudják, hogy mint előadó a mi
nisztérium részéről épen én indítványoztam azt, 
hogy mikor egy uj útnak építéséről van szó, 
melynek előállítása mindenesetre nagyobb költ
ségeket igényel, habár ezen költségeknek fölhasz
nálása több esztendőre, egész éveyclusra terjed, 
mindannyiszor a törvényhozásnak az uj előirány
zat mutattassák be. Ezen véleményemet a múlt 
évben elfogadta a pénzügyi bizottság, és midőn 
az idén ujabban fölmerült e kérdés, a pénzügyi 
bizottság az én nézeteimhez járult, és az elő
adottak szerint, azt hiszem, Simonyi képviselő ur
nák nincs joga ebből azt a hibát következtetni, hogy 
ime oly mulasztást követett el a kormány, mely a 
pénzügyi bizottságot megrovásra késztette. 

Fölhozta továbbá mulasztásképen a tisztelt 

képviselő ur a pécs-barcsi vasutat. Én, megvallom 
őszintén, mai napig sem értem, mivel hozta ezt 
kapcsolatba, vagy mit akart ezzel mondani? 
csak azon egy tényt jegyeztem föl magamnak, 
hogy ott is egy rettentő mulasztást követett el 
a közlekedési minisztérium: mert midőn azon 
vasút megnyittatott, csak 28 kocsi állott ren
delkezésre, minek következtében kénytelen lesz 
a vasúti társaság bizonyosan majd a déli vasúti 
társaságtól kocsikat kölcsönözni. Ebben — mondja 
ő — valaminek rejleni kell. Én ezen dolognak 
utána néztem, és a coneessió második §-ban ezt 
találtam: „A tervezett állomási épületek és meg
határozott szállítási eszközök a tényleges forga
lom szükségéhez képest fognak előállíttatni." Itt 
van a közigazgatási eljárásról szóló jegyzőkönyv, 
mely világosan constatálja, hogy midőn ezen 
vasút megnyílt, azon vonalon. mely egészben 8 
és néhány tized mértföld hosszaságu, volt össze
sen 5 gőzmozdony, 20 személyszállító és 172 te
herszállító kocsi, mire nézve a bizottság kije
lenti, hogy mivel ezen szám a normális ará
nyoknak teljesen megfelel, mert 1:1 locomotiv és 
22:5 kocsi teljesen elég egy mértföldre, annál
fogva a forgalmi eszközöknek ezen állományát 
tökéletesen elégségesnek találja. (Tetszés jobb fe
lől.) Itt van a jegyzőkönyv, mely ezt tartal
mazza. Az igen természetes, hogy, midőn ily rö
vid kis vonalok egy másik vonallal kapcsolatba 
jönnek — mint jelen esetben a kanizsa-barcsival 
— ha különösen a kőszénszállitás következtében a 
forgalom saját vonalán nagyobb lesz: vagy maga 
fogja forgalmi eszközeit a szükséglethez képest 
szaporítani, vagy kölcsön fog venni kocsikat; 
ez nem mulasztás, nem hiba, hanem esetleg oly 
kötelesség, melyet a kormány megkíván, és e 
tekintetben a viszonyosságot is követeli. 

Emiitette a tisztelt képviselő ur később a 
kassá- oderbergi vasút viszonyait, és ebből is nagy 
megrovásokat hozott föl a kormány ellen. (Hall
juk!) Erre nézve a tényállást röviden előadom a 
következőkben. 

A kassa-oderbergi vasút concessiója erede
tileg Rich testvérek és társaiknak lett megadva, 
még pedig, a mint megjegyeztem, nem a ma
gyar kormány által. E concessiót, mivel az en
gedélyesek érvényesíteni nem birták, átruházták, 
még pedig, megjegyzem, a magyar kormány előtti 
tárgyalások folytán Lagrande du Monceau és a 
societé industrielle-re. Midőn a magyar kor
mány Lagrande du Mónceau és a societé industriel-
lel állott szemben, idején látta Lagrande du 
Monceau irányában egykissé keményebb felté
teleket szabni, különösen a vállalat biztosítása 
érdekében, és mikor Lagrande du Monceau ezen 
föltételeknek eleget tenni képes nem volt, elő
térbe állította az BinternationaleK-t egy más 
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társaságot, mely szintén Lagrande du Moneeau 
patrociniuma alatt állott, akkor idején látta a 
kormány egy szerződést, melyet egyátalában 
kedvezőnek nem ismert, de mely rá nézve köz
jogi kiegyezés folytán kötelező volt, javítani 
annyit, a mennyi hatalmában állott. Felhasz
nálta ennek következtében az alkalmat, a társa
ságot lemondásra birni előjogáról, két vonalra 
nézve. 

Ez az egyik tény. 
A másik tény az, hogy a kormány a he

lyettesítést el nem fogadta, hanem az ő hozzá
járulását az állam érdekében ujabb föltételek
hez kötötte, hogy az építés a közforgalomnak 
megfelelőleg teljesíttessék, hogy az építési szer
ződés átalában megváltoztatva legyen. A máso
dik volt az, hogy reglement financier állapíttas
sák meg, mely a fizetési módokra nézve ezen 
vállalatot nem csak hogy kétes állapotából ki
ragadta, de oly alapokra állította, hogy mai 
napság az országban alig van pénzügyi tekin
tetben kedvezőbb helyzetben levő társulat, mint 
a kassa-oderbergi vasút. (Helyeslés jobb felől.) 

Már most, ha igy állnak a dolgok — habár 
azok nem arra vonatkoztak, hogy talán az egy
szer megállapított kamatbiztositási összeg fel
emeltetett volna, hanem, hogy javíttassanak 
mindazon hátrányok, melyek mások mulasztásá
ból a szerződésekben találhatók voltak — kérdem 
a t. képviselő urat: mire állapítja a kormány 
ellen felhozott vadait? 

Megütközött abban is a képviselő ur, hogy 
a szerződés aláírásában a pénzügyminiszter is 
szerepel. Megvallom, engem meg az lepett meg, 
hogy a t. képviselő ur ebben megütközhetik: mert 
ő mint a háznak igen buzgó tagja, igen jól tud
hatná, hogy minden vasúti törvény végrehajtásá
val ezen ház a közlekedési ós pénzügyminiszte
reket együtt bízta meg, (Derültség) és hogy ne
vezetesen, ha valahol, ilynemű szerződés megkö
tésénél van szükség a pénzügyminiszter köz
bejárására. Én tehát ezen megütközésre okot nem 
látok. Különben mindazokra nézve, miket a 
kassa-oderbergi vasúttársaság viszonyaira nézve 
felemlíteni bátor voltam, van ezen háznak több 
oly tagja, kik azon társaságok működésében 
mint igazgató tanácsosok maguk részt vesznek, 
s kik állításaim valóságáról szintén tanúságot 
tehetnek. 

Fölhozta Simonyi Ernő t. képviselő ur a 
fiumei vasutat is. Felhozta, hogy a nemzetnek 
régi óhaja, hogy ezen vasút mielőbb létre jőjön, 
és fájdalmasan jegyezte meg, hogy ott különö
sen a kikötő építése és elhelyezése nem ugy 
történt, mint azt az ország érdeke kívánná, ha
nem a mint magánérdekek kívánták. (Félkiáltás 
a szélső bal oldalon: Ugy van!) Engedelmet kérek, 

több más megjegyzésem is van, s ha mindazo
kat el akarnám mondani, miket el lehetne mon
danom Simonyi Ernő t. képviselő ur előadására," 
akkor nagyon is túlterjeszkedném azon határo
kon, melyeken tul mennem az idővel gazdáika
dás nem enged. (Fölkiáltások bal felől: Halljuk!) 
Én nagy köszönettel veszem ezen elnézést, csak 
arra az egyre vagyok bátor figyelmeztetni, hogy 
a mi a fiumei vasút építésének lefolyását és elő
készítési stádiumának minden egyes fokát illeti, 
erre nézve a közlekedési miniszter ur egy alka
lommal a házban történt interpellatióra adott 
válaszában chronologikus előterjesztést tett. Bá
tor vagyok erre utalni, és jó lélekkel mond
hatom, hogy ebben a chronologikus előterjesztés
ben ugyan senki nem fog találni okot, hogy ezen 
ügy haladásában a legcsekélyebb mulasztással is 
lehessen vádolni a közlekedési minisztériumot. 

Erre szorítkozván, tisztán a kikötőről és a 
kikötő-ügyről akarok szólni, a mint azt Simonyi 
képviselő ur előadta. 

Tagadhatatlan, hogy a legfontosabb cou-
ceptio az egész vasút tervezetének összeállításá
ban mindenesetre az, hogy a fiumei kikötő mi
ként fog berendeztetni ? lesz-e olyan, hogy az a 
tengeri forgalom szükségleteinek s a hátvidék 
vasúti kapcsolatának teljesen megfeleljen? Jól 
tudom, hogy magában Fiúméban is a nézetek 
erre nézve eltérnek; de tudom azt is, hogy az 
értelmiség legnagyobb része elvileg tökéletesen 
helyesli azon nézeteket, melyekből kiindulva a 
kormány a fiumei kikötőnek tervét elkészíttette. 
Tudom azt is, hogy van egy kisebb csoport, 
mely ezen nézetekkel ellenkező véleményben van. 
Itt mindenesetre föltehető az, a mi különben, 
miután emberi dolog ós mindenütt megtörténik, 
hogy néha közérdekkel a csekélyebb fontosságú 
magánérdek összeütközésbe jön, és néha a leg
jobb szándéktól vezérelve a particularis szem
pontok befolyása alatt, máskép ítélnek a dolog 
felől, mint a hogyan azt a közérdek szempontjá
ból megítélni kellene. En igen hajlandó vagyok 
hinni, hogy a különben általam igen tisztelt fér
fiak ellenvéleménye ily befolyás alatt áll. 

Bátor vagyok ismételni, hogy a kormány
nak egyátalában nincs szándékában a maga né
zetét és conceptióját mintegy infallibilis dolgot ál
lítni oda, ellenkezőleg, valamint számbavette az 
összes európai continentalis kikötőkben eddig 
tett tapasztalatokat, a tudomány haladását ós 
minden eddig tett észleletet komolyan figye
lembe vett, s igy készítette ezen nagyszerű ter
vet : ugy jövőre sem fog elvont nézeteihez ra
gaszkodni; hanem tovább fog menni, és európai 
enquéte-bizottságot rendezni, melyre már is 
egy európai hirü szakférfiú Pasqual mérnök elő
leg meg van hiva és megjelenése biztosítva van. 
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ügy intézkedett a kormány, hogy a hely szinén, 
Fiúméban, mindazon férfiakat, kik az ügyhöz 
értenek, kihallgattassanak és ennek folytán elfo
gulatlan, mindenképen elfogadható véleményt 
adjanak, és a kormány kötelességének fogja tar
tani legjobb meggyőződése szerint a legjobb ter
vezetet a ház asztalára letenni. 

Szólt ínég Simonyi képviselőtársam a vas
úti épitészeti igazgatóságról. Szemünkre vetette, 
hogy ott esupa németek, idegenek vannak alkal
mazva, pedig nagyon könnyű azon segiteni, mert 
a vasúti épités könnyű dolog; mert a mint 
Ivánka Imre képviselő ur is megjegyezte, meg
vannak a chablonok, azokat csak elő kell venni, 
s azok szerint könnyű vasutat építeni, s igy erre 
idegen embereket alkalmazni szükségtelen, ezen 
kivül azt sem érti, Simonyi t. képviselő ur, 
hogy ezen embereket minek kell oly nagy fize
téssel ellátni. En azt hiszem, hogy részben épen 
Ivánka képviselő ur a mai napon erre a kérdésre 
már megfelelt. 

Még némely más tárgyra is akarok észre
vételt tenni, és mivel a vasutépitészeti igazgató
ság, mint legfontosabb institutio a közlekedési 
minisztériumnál külön osztályt képez, e tárgyról 
észrevételeimet akkor fogom elmondani, midőn a 
vasutépitészeti igazgatóság budgetje részletesen 
fog tárgyaltatni, most pedig azokon kivül, miket 
Ivánka Imre képviselőtársam előadott, csak azt 
jegyzem meg, hogy igenis a vasutépitészeti igaz
gatóságnál alkalmazva van néhány kitűnő tehet
ségű fiatal ember, kik becsülettel szolgálták a 
déli vasúti társaságot ós szintoly becsülettel 
szolgálják a magyar kormányt, és én semmikép 
el nem ismerhetem azon elvet, hogy mivel valaki 
valaha valamely társaságnál, legyen az a déli 
vaspálya, vagy bármely más társaság, szolgált, 
ez által elvesztette volna azon qualificatióját, 
hogy a magyar államnak szintoly becsületesen 
szolgálhasson. (ÍMnk helyeslés, jobb felől,) 

Átalában a déli vasút társaságról több ész
revételt tett t. képviselő ur. 

Nevezetesen ismét a közmunka miniszter ur 
jelentéséből idézve az illető lapot, utal azon szer
ződésre, mely az országra hátrányos volna, és 
melyet a kormány a maga felelősségére vagy 
a nélkül, hogy a háznak jelentést tett volna, 
vállalt magára. Erre nézve bátor vagyok őt 
figyelmeztetni, hogy a közmunka miniszter ur ő 
felségéhez intézett jelentésének 45-ik lapján az 
észrévételek között következő szavak állanak, 
melyeket tegnap Simonyi képviselő ur francziául 
olvasott fel, én azonban ma a t. ház előtt ma
gyarul fogom felolvasni. (Helyeslés jobb felől. 
Malijuk!) 

(Olvassa:) „Az állam 1866. évben az egész 
déli vaspálya hálózatnál 91 ezer forint nyers 

bevételt biztosított mfdenkint. Ezen biztositási 
összeg az említett évtől kezdve minden évben 
1000 írttal növekszik, mindaddig, mig 100 ezer 
forint magasságot el nem ér. Az engedély tar
tamának ezentúl fenmaradó részére az utóbb em
iitett összeg lesz a biztosított nyers bevétel." 

Mit mond ezen észrevétel ? Feltünteti az 
1.8-6 6-ki állapotot, tehát azt, mikor még magyar 
minisztérium nem létezett. Feltünteti azon szer
ződésnek lényegesebb pontjait, melyeket az állam 
— de melyik állam? nem a magyar, hanem 
1866-ban az akkor fenállt államkormány — kö
tött. 

Tökéletesen elismerem, hogy ezen jegyzet, 
mert épen jegyzet, nem terjeszkedett ki a rész
letekre annyira, hogy ez a nem avatott előtt is 
teljesen érthető legyen; és azért megengedem, 
hogy mivel astericon alatt vezetett jegyzet, 
ahhoz némi magyarázat kívántatik, melyet ez alka
lommal legnagyobb kézséggel megadok Simonyi kép
viselő urnák. E mellett pontosan és határozot
tan ismétlem azt, mit a közmunka miniszter 
ur kijelentett: hogy ezen szerződéshez a magyar 
kormány hozzá nem járult, hogy a magyar kor
mányra nézve mai napig egyedül kötelező azon 
szerződés, melynél fogva 5T/2 % biztosíttatott 
a déli vasúttársaság vonalaira nézve. 

Kérdem tehát a t. házat: miben áll azon 
protectio, melyről állíttatik, hogy a déli vasút
társaság a közmunka minisztérium tisztviselői 
által részesittetik? Talán abban, hogy a magyar 
kormány, bár a déli vasút-társaság nagyon meg
őrizte azon jogát, hogy a Dunának jobb oldalán 
az ő hozzájárulása nélkül vasút ne építtessék, 
mindamellett engedélyezte a győr-grátzi concnr-
rentionális vonalat ? Én részemről ezt proteeti-
onak nem tartom. Kíván talán bővebb felvilágo
sítást a t. képviselő ur, hogy micsoda bánásmó
dot követ a déli vasut-társaság irányában a 
kormány? Bővebb felvilágosítással bármely pil
lanatban (Halljuk!) szívesen szolgálok akárkinek. 
Tessék hivatalos irodáinkba betekinteni, meg fog
ják látni, hogy a mily mértékkel mérünk az 
egyik, ugyanolyannal méretik a másik társa
ságnak. (Jobb felől helyeslés.) 

Nem fojthatom el némi megütközésemet 
arra nézve, hogy Simonyi Ernő képviselő ur teg
nap sajtóperem ügyét előadásába belevonta. 
Nem tudom, helyes-e az én felfogásom, de én azt 
hiszem, Európában a parlamenti gyakorlat sze
rint oly dolgokat ,melyek a sajtóbiróság compe-
tentiája körében elintéztettek, azokat azon kivül 
emlegetni nem szoktuk, legkevésbbé lehet pedig 
azokat a parlamenti diskussió folyamába bevonni. 
Én legalább a magam részéről őt ezen a téren 
követni nem fogom. (Helyeslés jobb felől.) Csak 
azt az egy kérdést vagyok bátor fölvetni : nű 



106. országos Két fgititár 26, 1070. 46ö 

&E 6 vélekedései Vagon ki tesz a közerkfilesiség-
nek nagyobb hasznot; az-e, a ki pletykákkal és 
mende mondákkal szemben, és azokkal nem gon
dolva híven, következetesen teljesíti kötelességét? 
•agy az, ki az ily ntczai pletykákat felszedve, 
azokat a parlamenti discussióba bevonja ? (Élénk 
hdpéáés j&bb fdSl.) 

Igen sokat mondott ínég Simonyi Ernő t. 
képviselő ur, és világosan kimondta, hogy azon 
dolgok legnagyobb részt pletykákra, kávéházi 
mendemondákra, és — ha szabad hozzá tennem — 
bukott spekulánsok sugdosásaira vonatkoznak. 
Igen természetesen azokra kiterjeszkedni nem 
fogok; biztosithatom egyébiránt képviselő urat, 
hogy a mint én, »gy a közlekedési minisztérium
ban levő tisztviselő társaimmal is mindenkor 
nyilt homlokkal és fölemelkedett fővel fogunk 
ugy a ház mint a nemzet elé állani, valamikor 
az sáfárkodásunkról tőlünk számot kér. 

Épen azért igen óhajtanám azt, a mit Si
monyi képviselő ur tegnap felhozott, sőt nagyon 
lekötelezve érezném magamat, ha a t. ház az 
ö óhajtásához képest kegyeskednék olyképen 
intézkedni, hogy neki, valamint e ház minden 
egyes tisztelt tagjának alkalom és mód nyújtas
sák, mindazokra nézve, miket a mai napon elő
adására ezáfolatul felhozni szerencsés voltam 
— de a melyekre nézve nem kecsegtethetem ma
gamat azon reménynyel, hogy nekem mindenben 
hitelt adjon — a minisztérium hivatalos okmányai 
alapján állításaim valóságáról magoknak teljes 
meggyőződést szerezhetni. {Hosssan tartó mjos 
éljenzés jcfob feUl.) 

I r á n y i D á n i e l : T. ház! (Zaj. Felkiál-
ások: Hdnap! Ma! RdyesMs.) 

E l n ö k : Kérem, méltóztassanak hel eiket 
elfoglalni. 

I r á n y i D á n i e l : T. ház! (Halljuk!) A 
közmunka és közlekedési t. miniszter ur igyeke
zett megezáfolní azon vádakat, melyeket teg
nap Simonyi, t. barátom a közmunka miniszté
rium ellen felhozott; azonban több vádra nem 
felelvén meg, azok, ugy látszik, elkerülték be
cses figyelmét. De nem felelt meg valamennyi 
vádra, mely tegnap és a mai tanácskozás folya
ma alatt felhozatott az államtitkár és képviselő 
Hollán Ernő ur sem. 

A vádak, melyek itt hangsulyoztattak, há
rom tárgyra vonatkoznak főleg: a vasutak, csa
tornák és a közutakra. 

A vasutakat illetőleg legnagyobb figyelmet 
érdemel azon vád, miszerint a közlekedési mi
nisztériumnak nincs egy megállapított átalános 
hálózata az építendő vasutakról, és hogy ezen 
hálózat az országgyűlés által meg nem határoz-
tatott, a miből aztán — mint azt Zichy Jenő kép
viselő ur helyesen megjegyezte — azon hátrány 

következik, hogy nincs kellő összefüggés és te
kintet arra, hogy mely irányban vitessék legin
kább az ország kereskedelme. Hollán képviselő 
ur azt méltóztatott felelni, hogy igen is a köz
lekedési minisztérium készíttetett ily program-
mot még 1867-ben, és a képviselők közt ki is 
osztotta; azonban, ha meggondoljuk, hogy az 
ily egyes képviselőkkel történt közlés teljesség
gel nem ér fel sem azon eljárással, miszerint 
ily tervek részrehajlatlan szakbizottság elé ter
jesztetnek, sem pedig azzal, hogy ha azok az 
országgyűlésnek bemutattattak volna; oda kell 
nyilatkoznom, hogy a mentséget alaposnak nem 
tekinthetem. 

A másik vád, mely felhozatott, azt illette, 
hogy a vasúti munkák kiadásánál csőd nem 
szokott hirdettetni. Erre nézve Hollán képviselő 
ur hivatkozott több külföldi állam példájára, 
mondván, hogy ez sem Olasz-, sem Franeziaor-
szágban nem átalános szabály, sőt hogy az 
utóbbi időben Prancziaországban nem is csőd 
utján adatnak ki az ilyen közmunkák. Tökéletesen 
igaza van. Azonban, ha a t. államtitkár ur di
csekedve emiitette azt, hogy a magyar köziekei 
dési minisztérium volt az, mely egy átalánosan 
elfogadott theoriát megdöntött, t. i. hogy a 
vasutakat magánosok, nem pedig az állam által 
kell építtetni, valóban csak növelte volna a ma
gyar közlekedési minisztérium dissőségét, ha e 
részben is nem követte volna azon kormányok 
példáját, melyek az ország kincseivel nem épen 
a legczélszerübben gazdálkodnak. 

Felhozatott, de szintén nem ezáfoltatott 
meg az alföld-fiumei vasutat illető vád. Mind
nyájan tudjuk, milyen hő óhajtása az egész 
nemzetnek, hogy az alföld Fiúméval összeköt
tessék, és tudjuk különösen azt, hogy Horvát-
Szlavonország mennyire várja, és pedig a magyar 
országgyűléstől várja, hogy ezen vasútnak azon 
része, mely Horvát-Szlavonországon vonul ke
resztül, mielébbmunkába vétessék. És mégis, t. 
ház, daczára ennek, és daczára a közgazdasági fon
tosságnak, melylyel ezen vasút bir, tudtommal leg
alább, még csak annyira sem haladtunk, hogy meg-
határoztatott volna az irány, melyben ezen 
vasút Horvát-Szlavonországon keresztül fog vo
nulni. És ha ez közgazdaság tekintetében hiba, 
kétszeresen megrovandó azért, mert politikai 
tekintetben valóságos bűn. Horvát-Szlavonorszag
ban van ugyanis egy párt, mely nem barátja 
a kiegyezkedésnek ; Horvát-Szlavonországban van 
egy párt, pedig hatalmas párt, mely a Magyar
országgal kötött uniót felbontani törekszik. E 
pártot csak ugy fogjuk legyőzhetni, és testvé
reinket, kik ide közénk jöttek, csak ugy fogjuk 
állásukban megerősíteni, ha azon méltányos kí
vánalmakat, melyek Horvát-Szlavonország anyagi 
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érdekeire vonatkoznak, kellő figyelembe veszszük. 
(Élénk helyeslés.) 

A mi a csatornák ki nem építését illeti, 
ezekről a t. miniszter ur hallgatott, tán azért, 
hogy e tárgyat egészen az államtitkár urnák 
adja át. 

Azonban az államtitkár ur sem czáfolta 
meg azon nehézségeket, a melyek e részben fel
merültek. 

Nagyon helyesen jegyezte meg az államtit
kár ur, hogy mindent egyszerre felkarolni nem 
lehet ; de valóban nem mondható szerénytelen-
ségnek a nemzet azon kivánata, hogy, miután 
most már ide s tova három esztendeje, hogy a 
magyar minisztérium átvette az ország ügyeit, 
legalább egy tervvel készült volna el és legalább 
azt terjesztette volna az országgyűlés elé. 

Azt mondja az államtitkár ur, hogy oly 
terv terjesztetett eléje, mely kivihetetlennek mu-
tatkotott előtte. Ez egy Pestet a Tiszával ösz-
szekötő csatorna terve volt. De, uraim, nem csak 
Pestnek a Tiszával összekötése áll az ország ér
dekében, hanem lehet és kell máshol is csator
nákat épitenünk részint a közlekedés könnyítése, 
részint az alföld megtermékenyítése szempontjá
ból. Es kérdem: vajon ott azon nehézségek állot
tak-e elő, melyek a pest-tiszai csatornánál fel
merültek? Erre a felelettel adós maradt az 
államtitkár ur. 

A Ferencz-csatornát illető vádat nem fo
gadja el azért, mert — úgymond — nem a 
közlekedésügyi minisztérium szakába tartozik. 
De Simonyi Ernő képviselő ur és t. barátom 
nemcsak a közlekedési minisztérium költségve
tésében nem találta azt, de nem találta a pénz
ügyminisztériuméban sem. Én ugyan azt tartom, 
uraim, hogy a Ferencz-csatorna, mint az, mely 
nem öntözésre, hanem hajózásra van szánva, a 
közlekedési minisztérium szakába tartozik. De 
tartozzék bár a pénzügyminisztérium szakába, az 
mindenesetre megrovandó mulasztás, hogy annak 
hajózhatóvá tétele, annak megtisztítása mind a 
mai napig elmaradt ugy annyira, hogy a csa
tornából a Tiszába bejutni az évnek legnagyobb 
részében teljesen lehetetlen és többi részére is a 
csatornának az év legnagyobb részében haszna
vehetetlen; és ha ez még egynehány évig igy 
tart, ha a kotrási munkálattal nem sietünk, ak
kor tökéletesen be lesz temetve. 

Hogy uj csatornaterveket nem mutatott 
be a közlekedési minisztérium, részben annak tu
lajdonítja Hollán államtitkár ur, hogy öntözési tör
vényünk nincs, különösen törvény, a mely kötelez
ze az illető érdekelt feleket és kötelezze, mily 
arányban járuljanak a költségekhez. De ez is ura
im csak szaporítja azon vádakat, melyeket a köz
lekedési minisztériumnak szemére vetünk. Három 

éve, hogy kormányon vannak, és három éven áfe 
nem értek rá, hogy ily törvényt készítsenek ést 
hozzanak a törvényhozás elé. .; :-.i 

Hasonló mulasztási vádat emeltek — és .szerin-i 
tem, méltán a közutak elhanyagolása miatt — a 
közlekedési minisztérium ellen. Méltánylom, hogy 
az egész vádat magára nem vehette a minisztéri
um azért, mert a múlt országgyűlés nem sza
vazta meg neki mindazon eszközöket, melyek, a 
közutak építésére és fentartására megkívántatnak. 
De azon kisebb mérvű eszközökkel is, melyek ren
delkezésére állottak, azt gondolom, nagyobb, szi
gorúbb felügyelet mellett több eredményt lehetett 
volna elérni. f 

Én, mióta szerencsém volt e hazába vissza
térni, utazgattam délen, éjszakon, utazgattam 
az évnek több szakában, de kivéve egyetlen 
egy útkaparót, a kit Grömör megyében láttam, 
ámbár 9 —10 megyét utaztam át, nem láttam 
sehol. Utaztam pedig ugy nevezett állami 
utakon is, nem csak megyei utakon, a miből meg
győződtem, hogy nincsenek elegendő számmal 
alkalmazva utkaparók, vagy a felügyelet azokra 
igen hiányos. 

Petrovay képvislő ur határozati javaslatot 
nyújtott be, melyet átalánosságban helyesnek tar
tok én is; azonban engedje meg, hogy némi módo
sítással fogadhassam el csak azon részét, a mely 
egy oly törvénynek hozatalára vonatkozik, mely 
a közmunkák szabályozását illeti. Nálunk igen sok 
igen nagy visszaélés űzetik a közmunkákkal, 
(Igás!) űzetik a köztisztviselők által, a kik csaknem 
érdemül róják fel magoknak azt, ha a köz
munkákból egy részt vagy elhallgatnak vagy ab
ból egy részt nem alkalmaznak. (Helyeslés.) Es ha 
meggondolom, hogy ezen visszaélések talán ország
szerte honosak, nem igen csodálkozom, hogy a me
gyei utak rósz karban vannak. De itt nem megyei, 
itt állami utakról van szó, és annál fogva azon 
szemrehányás, a mit a kormány netán a megyék
nek tehet, részben nem csupán a megyéket il
leti, hanem a kormányra is visszaesik. Visszae
sik különösen annyiban, a mennyiben itt is újra 
mulasztással terheltetik : mert három év óta ráért 
volna arra is, hogy a közmunkák iránt törvényt 
adjon be. Vagy pedig ha azt gondolja, hogy 
ily törvénynyel addig előállani nem lehet, míg 
a törvényhatóságok rendezve nincsenek, akkor 
kötelessége lett volna a törvényhatóságok rende
zésével nem késni mai napig. (Helyeslés bal felől.) 
De észrevételem, melyet Petrovay Ákos képviselő 
ur határozati javaslatára tenni akartam, oda ter
jed, hogy nem csupán a közmunkák rendezésére kell 
minálunk figyelmet fordítani ésj törvényt alkotni, ha
nem szükséges átalán fogva úttörvényről godoskod-
ni. Úttörvényről, mely meghatározza mindazon kö
telességeket, melyek a községekre és melyek a me-
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gyekre hárulnak; a mely meghatározza az egyes 
községekben a terheknek azon arányát, a melyet 
az érdekelt egyes birtokosok az építendő utaknál 
viselni tartoznak. Ily törvénynek hiányát érzik 
mindazok, a kik az országban szerte utaznak 
és kérdéseket intéznek: miért van ilyen rósz kar
ban eme vagy amaz út ? Tudok esetet, t. ház, hogy 
egy nagy város mellett, annak határában a lehető 
legroszabb karban levő ut találtatik, mert a 
város nem akarja megépíteni, azt mondván, hogy 
ezen ut vezet egy oly bányatelephez, melynek 
terméke a városba zsállitatik, ellenben a bánya-tár
sulat nem akarja megépitetni, azért, mert azt mond
ja ; nem én vagyok a határnak tulajdonosa; és 
így sem az egyik sem a másik nem akarván hoz-

január 26. 1870. ^ Q * 

zá járulni a költségekhez, az ut meg nem épül, 
és a közlekedés úgyszólván néha egészen felakad ; 
mi tehát arról győzött meg, hogy minálunk 
nemcsak a közmunkák felhasználására vonatko
zó törvény szükséges, hanem szükséges átalában 
az ut-épitésre vonatkozó törvény. 

•Ezekből, tisztelt ház, valamint én, ugy, azt 
gondolom minden elfogulatlan meggyőződhetett 
arról, hogy a közlekedési minisztériumot ha sok hi
ba, minden esetre még több mulasztás terheli. 

E l n ö k : Holnap 10 órakor folytatjuk a 
tanácskozást. 

As ülés végződik d. u. 2 órákor. 




