
153. országos ülés 
1870. márczius 26-án 

8 o m s s i e h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények bemutatása. A bankügyi enquete jagyzőköny veinek kinyomatása elrendeltetik. 
Bánffy János b. interpellálja a kormányt a keleti vasút tordai vonala iránt, melyr e a kormány válaszol. Berecz 
Ferencz interpellálja a kormányt a gyöngyösi adóvégrehajtások iránt. — A könyvtári bizottság jelentést tesz. 
Az egyetemi és tanulmaayi alap kikutatására héttagú bizottságok mag választására a szavazások beadása a követ
kező ülésre hagyatik. A Hollán Ernő államtitkárt illető rágalmak elintézése iránt Zsedényi Ede és Tisza Kálmán 
indítványaik tárgyaltatnak. 

A kormány részéről jelen vannak: Bedekovieh 
Kálmán, Eötvös József b., Mikó Imre gr.; késSbh 
Andrásy Gyula gr., FesteUch György gr. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/4, órakor. 

E l n ö k : Méltóztassék a múlt ülés jegyzö
könyvét meghallgatni. 

Fordóczy S á n d o r j e g y z ő (olvassa a 
márczius 26-án tartott ülés jegyzőkönyvét) 

E l n ö k : Ha nincs észrevétel, hitelesíttetik. 
Bemutatom Krasznamegye közönségének 

kérvényét az Eszterházy-képtár államköltségen 
leendő megvásárlása iránt; 

Biharmegye közönségének föliratát, mely
ben Szabolesmegye közönségének a bíróságok 
rendezése tárgyában intézett fölterjesztését pár
tolja. 

A kérvényi bizottsághoz tétetnek át. 
Apponyi György gróf, mint a jegybank-bi

zottság elnöke, a nyilvánosság tekintetéből kéri, 
iio gy a bizottság irományainak kinyomatása iránt 
intézkedjék a ház, minthogy ezen irományok fogják a 
jelentésnek egyik kiegészítő részét képezni, s 
azon kivül a t. ház tagjai is fogják azokat bírói 
kívánni. 

Kérem a t. házat, hogy miután ezen iro
mányok kinyomatása több költségbe fog kerülni, 

KÉPV. H. NAPLÓ. 18 %l VII. 

ugy, hogy ez elnöki hatalmamon tiíl terjedne 
méltóztassék az elnökséget erre fölhatalmazni, 
(Helyeslés.) Tehát a kinyomatást el fogom ren
delni. 

B á n f f y J á n o s g r . : T. ház! A nagy
várad-brassói vasútvonalnak azon darabja, mely 
a Szamos völgyéből az Aranyoséba viszen át, 
mely az 1868 : XIV. törvényczikk 8-ik §-ában „Ko-
lozsvár-Bors-Gerendi szakasz" név alatt jön elő, 
előbb Torda város érintésével volt tervezve. Most 
azonban ezen vonalt Torda kikerülésével más 
irányba tervezik vitetni, a mi által Torda város, 
mely egy nagy vidék kereskedelmi és társadalmi 
központja, a vasúti forgalom többféle hasznától 
elesnék. Kérem a közmunka- és közlekedési mi
nisztert, gróf Mikó Imre ő nagymltságát, hogy 
ezen változás okáról méltóztassék a házat fölvi
lágosítani ; és nem volna-e miniszter ur hajlandó 
a Kolozsvár és Torda között eső vonalat saját 
hitetes közegei által újból tanulmányozás alá 
vétetni? 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa Bánffy 
János gr. interpettátióját.) 

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 : Interpelláló ur megnyugta/tására és 
tanúságául annak, mennyire szivemen fekszik 
Torda városának érdeke, mindazon kedvezőtlen 
technikai jelentések daczára, melyek eddig e 
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Következik az 1869: XXVI. törvényczkki 
tárgyban érkeztek , hajlandónak nyilatkozom 
igenis magát a vasutépitészeti igazgatózágot 
megkérni, hogy még egyszer járja be a vonalat, 
és ha a vállalatot az állam érdekeivel megegyez-
tethetőnek találja,azt létesíttetni fogom. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A t. ház a miniszter ur válaszát 
tudomásul veszi. (Helyeslés.) 

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 : Egyúttal van szerencsém benyújtani 
a magyar történelmi társulat egy kérelmét, mely 
szerint az ország czimere helyes használatának 
elrendelését kéri. Kérem a kérvényi bizottsághoz 
áttétetni. 

E l n ö k : Áttétetik a kérvényi bizottsághoz. 
S z a l a y S á n d o r ; Körmend városa és 

vidékének hatvankét községe nevében Körmend 
városában egy törvényszéknek leendő fölállítása 
végett átalam már benyújtott kérvény kapcsá
ban van szerencsém újra ötvenkét község kérvé
nyét letenni, melyben mint az ipar és kereske
delem főpontjában Körmenden a Vas megyében 
fölállítandó törvényszékek egyikének elhelyezését 
kérik. Kérem a kérvényt a kérvényi bizottsághoz 
áttétetni . 

E l n ö k : Áttétetik a kérvényi bizottsághoz. 
M a d a r á s z J ó z s e f : Fehér megy3 Sár-

keresztur községének a kórvényt aláirt negyven
négy beltelkes polgára kéri. hogy beltelkeikhez 
tartozott, de 1839. évben azoktól elszakított kül
sőségek, a helytartótanács levéltárában létező 
1821. évben készült birtokállomány szerint, az 
urbériség jellegét viselő birtokok végleges szabá
lyozásakor teljesítendő örökmegváltás alapján, 
nekik visszaadassanak. 

Kérem a kérvényt a kérvényi bizottsághoz 
áttétetni. 

E l n ö k ; Áttétetik a kérvényi bizottsághoz. 
B e r e c z F e r e n c z : A t. pénzügymi

niszter úrhoz kívánok egy interpellátiót intézni: 
A közadókról rendelkező 1868: XXI. törvény 
12., 13. és 14. §-ai szerint az egyenes adók négy 
egyenlő részben fizetendők mindig az évnegyed 
közepéig, ezen időn tul havonkint félkrajczár 
késedelmi kamat jár, s a ki adóját az évnegyed 
végéig sem fizeti, az attól a késedelmi kama
tokkal együtt kényszerrendszabályokkal is behaj
tandó. 

Ezen §-okon tul egész törvény mind addig, 
míg az adós ellen végrehajtás nem intéztetik, az 
adóst legkisebb költséggel sem terheli. 

Fölhívott törvény 52. § adósok kimé-
lése tekintetéből, a pénzügyi közegeknek napidijt 
csak azon esetben rendel, ha nem hivataluk szék
helyén működnek, sőt az 53. §, még a végre
hajtási költségeket is, ha végrehajtás több hát

ralékos ellen intéztetik, ezek kőzött adóhát r a l é 
kaik arányában fölosztatni rendeli. 

A törvény mindezen intézkedései ellenére 
Gyöngyösön Nagy Sándor pénzügyi fogalmazó 
f. é. január 22. napján következő rendeletet in
tézett a városi adóhivatalhoz: „Fölhivatik a t. 
adóhivatal, hogy mindennemű adóhátralékosak
tól mai napon kezdve behajtási költség fejében 
befizeséseikhez mérten 2%-ot szedjen bemint tör
vény által megállapított legkisebb dijt, fönha-
gyatván, hogy a hátralékosak kevesbülésével a 
tényleges költség vettessék ki a legutoljára fize
tőkre nézve." 

Ezeket tekintve, következőkre kérek a pénz
ügyminiszter úrtól fölvilágosítást: 

1. Van-e tudomása arról, hogy a gyöngyösi 
adóhivatal mellőzésével Nagy Sándor pénzügymi
niszteri fogalmazó küldetett ki oda az adóhátra-
ékok behajtására ? 

2. Miért mellőztetett a helybeli hivatal s 
központi hivatalnok küldetett ki, és igy az adó
hátralékosak terheltetéseül? 

3. Pénzügyminiszter ur utasítása folytán, aző 
tudomásával bocsátotta-e ki Nagy Sándor mi
niszteri fogalmazó a főnérintett rendeletet? 

4. Miként szándékozik intézkedni a törvény
ellenes rendelet megszüntetésére nézve, s annak 
kibocsátója irányában? 

E l n ö k : Áz interpellatio a pénzügyminiszter 
úrhoz fog áttétetni. 

A képviselőház könyvtára iránti jelentés 
fog fölolvastatni. 

H o f f m a n n P á l e l ő a d ó (olvassa a 
könyvtári bizottság (jelentését. Fölkiáltások: ki kell 
nyomatai!) 

E l n ö k : Ki fog tehát nyomatni ugy a 
jegyzék, mint a jelentés. 

P u l s z k y E e r e n c z : T. ház! Február 
23-án Hoffmann Pál azon indítványa fogadtatott 
el, hogy a cultusminiszterium fölügyelete és ke
zelése alatt álló alapok és alapítványok jogi ter
mészetének megvizsgálása végett a képviselőház 
legközelebb egy 12 tagú bizottságot választ; 
szintúgy február 25-én Ghyczy Kálmán képviselő 
ur indítványa fogadtatott el, mely hasonló czél-
ból egy hét tagú bizottságot kivan kiküldetni az 
egyetemi alapokra nézve. Miután mind a két 
határozat a legközelebbi időre mondja ki a vá
lasztást, kérném: méltóztassék a t. ház ezen 
válaszi ásókat a legközelebbi ülések egyikének 
napirendjére kitűzni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A határozat folytán a választá
soknak legközelebb meg kell történni. Kiván-
ja-e a t. ház, hogy hétfőn történjék meg a vá
lasztás? (Igen!) Méltóztassanak tehát a hétfői 
ülésre mind a két bizottság száraára a szavazási 
jegyeket elhozni. 
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hatályainak kiterjesztése iránt elfogadott törvény
javaslat végmegszavazása. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslatot.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Tehát véglegesen elfogadtatik és tárgyalás 
végett a mélt. főrendekhez át fog küldetni. 

Miután a főrendiház ma délután 1 órakor 
ülést tar t , a jegyzőkönyvnek erre vonatkozó ré
szét hitelesítjük, hogy azonnal átküldhessük. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a jegy-
ssőkönyvi kivonatot.) 

E l n ö k * A jegyzőkönyvnek e része tehát 
hitelesíttetik; ennek és a már elfogadott tör
vényjavaslatnak a mltságos főrendekhez való át
vitelével Széll Kálmán jegyző urat bizom meg. 

Következik Zsedényi Ede és Tisza Kálmán 
képviselő urak indítványának fölvétele az azokra 
hozott határozat nyomán. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa Zsedé
nyi Ede indítványát.) 

E l n ö k : Ezzel kapcsolatban egy ellenin-
ditvány áll. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa Tisza 
Kálmán indítványát.) 

E l n ö k : Midőn ezen indítványok beadat
tak, tárgyalásuk felvételére nézve a ház követ
kezőleg határozott. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a 
képviselőháznak Zsedényi Ede indítványa felett 
hozott határozatát.) 

Tisza Kálmán képviselő indítványára pedig 
a ház következőleg határozott. 

(Olvassa a ház határozatát.) 
E l n ö k : A képviselőház ezen határozata 

folytán az indítványok fölvételéről kell mindenek 
előtt tanácskozni. 

Z s e d é n y i E d e : Meg fogja a t. ház en
gedni, hogy mindenek előtt a tényállást eonsta-
tirozhassam. mely engem ezen némileg rögtön
zött indítványom tételére indított; azután azzal 
kapcsolatban levő nézeteimet a miniszteri fele
lősség kellékei iránt röviden előadhassam. 

Mintegy másfél éve annak, hogy a közle
kedési minisztérium államtitkára Hollán Ernő 
ellen, ki egyszersmind képviselőtársunk, meg
vesztegetési kísérlet tétetett, és azóta feddhetet
len magaviselete daczára ellene mindenféle gya
núsítgatás és ráfogás, részint hírlapok ré
szint mendemondák utján terjesztetik. 

A múlt év október havábin az „Ellenőr ' 
ezirnű hirlap egy czikket hozott, melyben a kö z£ 

lekedósi minisztérium azzal vádoltatik, hogy a-
il íam érdekét a déli vasúttársaság érdekeinekz 
alárendeli, és hogy ennek főoka tulajdonképe u 
Hollán Ernő államtitkár, a ki a minisztérium 

vezetője, és — mint monda: — „rósz lelke/ ' 
(Fölkiáltások hal felől: Rósz szelleme!) 

És mi történt ennek folytán? A miniszter 
ur, és Hollán Ernő államtitkár külön-külön fogta 
perbe ezen czik Íróját Csávolszky-t, a mi némileg 
azon véleménynek adott táplálékot, hogy a mi
niszter a rágalomnak azon részét, a mely Hollán 
Ernő ellen intézve volt, a minisztérium ellen in
tézettnek nem tartja. 

Az esküdtszék a minisztert panaszától el
ütötte, Hollán perében pedig a ezikk íróját a 
rágalom tettében itéletileg bűnösnek kimondotta, 
üe a hirlapilag közlött perbeli tárgyalásokból 
nem tapasztaltam azt, mintha a miniszter kép
viselője saját perében valaha azt is mondotta 
volna, hogy mindezen gyanusitgatásokat, vagy 
Hollán eljárását saját felelősségével fedezi ós 
visszautasítja, és igy mindig sűrűbben jöttek 
azon gyanusitgatások és ráfogások; sőt már né
mely hírlapokban megkülönböztették Hollán Ernő 
eljárását a miniszter eljárásától. 

így érkezett el a közlekedési minisztérium 
költségvetése tárgyalásának napja, és i t t e te
remben az ellenzéknek némely szónokai hírlap
jaikkal ugyanazon tact ikát követték: nagy tisz
telettel meghajolván a miniszter előtt, hivatal
nokai, és különösen Hollán Ernő eljárását gya
nús színekben festették. 

A miniszter az átalános vádakra felelt, de 
egy szóval sem a Hollán Ernő ellen intézett 
gyanusitgatásokra; sohasem mondta, hogy eze
ket felelősségével fedezi, soha sem szólította tel 
a gyanúsítgató ka t , hogy a minisztériumhoz 
adják be panaszaikat; soha sem mondta, hogy 
Hollán Ernő i t t nem köteles felelni: és igy Hol
lán Ernő kényszerítve volt képviselői jogával 
élve, ezekre maga részéről válaszolni. 

Igen nehéz akkor, mikor a képviselő egy
szersmind hivatalnok, (Igaz! bal felől.) és midőn 
e teremben felszólal, megkülönböztetni: vajon 
törvényhozói kötelességének gyakorlatában szól-e, 
vagy pedig mint hivatalnok? (Ugy van! a szélső 
bal oldalon.) 

De azt meg fogja a t. ház engedni, hogy 
Hollán Ernő e teremben sem mint államtitkár, 
sem mint a miniszter megbízottja nem szólha
t o t t : mert a miniszter megbízottjaként Hyero-
üimy osztálytanácsos muta t ta to t t be; tehát i t t 
Hollán csak mint képviselő szólt. De el fogja is
merni velem együtt a t. ház azt is, hogy mi
dőn ezen teremben képviselőtársai által megtá
madott képviselő, ártatlansága érzetében más 
uta t teljes igazolására nem találván, maga szó
lal fel egy parlamentalis enquéte kiküldése mel
lett, és a ház hozzájárulására hivatkozik: hogy 
akkor a ház saját móltósága és tekintélye érde
kében igen is intézkedni köteles. Ezen kőteles-
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ségérzetében adtam be a megtámadta tás har-
mdik napján ezen indítványomat ; ós csakis ak
kor, midőn épen az előttem szóló miniszter ur 
Csernatony képviselő társunknak adott válaszá
ban egy szóval sem órinté a Hollán Ernő el
len intézett gyanúsításokat; egy szóval sem 
érinté az általa kért enquéte kiküldését. Ek
kor tettem indítványomat. Ez a tényállás. 

A mi azon ellenvetést illeti, hogy az álta
lam indítványozott parlamentalis enquéte a mi
niszteri felelősség körébe vágna, mert Hollán 
Ernő egyszersmind államtitkár, erre nézve figyel
meztetem a t. házat az 1848-ki III. t. ez. 32. 
§-ára, mely szerint a miniszter csak oly tettért , 
melyet maga követ el, és oly rendeletért, me
lyet maga ir alá, vonathatik felelősségre, vagy 
helyeztethetik vád alá. I t t tehát hivatalnok tet
teiről szó nincs. (Mozgás a szélső balon.) 

Igaz, hogy ugyanazon t. ez. 4-ik szakasza 
azt mondja, hogy a minisztérium minden tagja 
felelős hivatalos eljárásáért; de véleményem sze
rint a miniszter hivatalos eljárása csak oly ha
talom gyakorlására terjedhet ki, melyet a tör
vény neki ad, tehát oly cselekményekre, me
lyekre a törvény által fel van hatalmazva; ha 
pedig oly hatalmat bitorol, melyet a törvény 
neki nem adott, akkor a törvényes rendes bíró
ság elé tartozik és ott vonatik felelősségre, nem 
pedig a parlament előtt, ugyanazt az 1848-ki 
IH. t . ez. 36. §-a is mondja, hogy t. i. akkor 
a köztörvóny alatt áll. Ez igy van Angliá
ban is, midőn valamely miniszter a habeas cor-
pus actat megsérti: nem a parlament által vo
natik felelősségre, hanem a sértett polgár által 
a rendes bíróságok előtt. De midőn a habeas 
corpus acta törvény által fel van függesztve, 
akkor ennek megsértéseért csak a parlament ál
tal vonathatik felelősségre. 

Midőn tehát a miniszter hivatalos eljárása, 
melyért csak a patlament által vonathatik fe
lelősségre, ily korlátok közé szoritatik, én ré
szemről nem ismerem el azt, hogy az alárendelt 
hivatalnokok oly tettei, melyeket a miniszter 
tudta, rendelete nélkül elkövetnek, csakis és ki
zárólag a miniszteri felelősség körébe tartozná
nak, az az olyanok lennének, melyek iránt csak 
a minisztérium engedelmével lehetne a megvizs
gálást elrendelni. Mert akkor, t. ház, a minisz
ter a hivatalnok és a törvény közé állíttatnék, 
és akkor a hivatalnokot csak a miniszter utján, 
utoljára a parlament utján lehetne elérni, 
és akkor az egyes polgár szabadsága, az 
az biztossága, az egyes hivatalnokok vissza
élései ellen nem lenne egyéb, mint puszta 
szó ; mert teljes biztosságot, sem a parlamen
táris szószék, sem a sajtószabadság, nem nyújt

hatnak, ha a polgár a rendes biró közbejárásá
hoz nem folyamodhatnék. Angliában a hivatal
nokok akkor is a rendes biró elé vonatnak, ha 
a miniszter által aláirt rendeleteket végrehajt
ják ; ez Wilkes^ hires perében bő mértékben ta
pasztaltatott. Én ezt nem alkalmazom ily kiter
jedésben Magyarországra: mert i t t a törvény azt 
rendeli, hogy azon rendeletért, melyet a minisz
ter aláirt, egyedül a miniszter felelős; de épen 
azért, annyival nagyobb erővel következtetem 
azt, hogy mikor a hivatalnok nem a miniszter 
rendeletére, hanem annak akarata vagy tudta 
nélkül jár el, nem egyedül a miniszter rendel
heti el a megvizsgálást, de a cselekményért ren
des biró elé is állittathatik. Ezeket előre bo
csátva, jelen esetben, az államhivatalnok Hollán, 
egyszersmind képviselő is, ellene i t t , ezen orszá
gos teremben, több képviselőtársam által min
denféle gyanúsítgatás intéztetett, sőt oly cse
lekményekkel gyanusitatott, melyeket mintegy 
a miniszter háta mögött követett volna el: s a 
háznak joga ne legyen a becsületében megsér
tet t követ-társának igazolására u ta t nyitni ? A 
képviselők, kik őt e teremben megtámadták, sen-

! kinek sem felelősek csak a háznak az itten ejtett 
szavak és elkövetett te t tekér t ; nincs hatalom e 
termen kívül, mely a képviselőket arra szorít
hatná, hogy az itten ejtett szavakat igazolják, 
vagy visszavonják. Hiszen a miniszter ur né
hány nappal indítványom megtétele után jelen
te t te a háznak, hogy egy miniszteriális enquéte 
van kiküldve és felszólította a képviselőket, hogy 
az előtt panaszaikat, gyanúsításaikat igazolnák. 
Jelent-e meg egy? Hiszi-e azt, hogy ez által 
igazoltattak hivatalnokai1? Azok, a kik e pana
szokat és gyanúsításokat úgyis üres mendemon-

j dának tartják, azok sem parlamenti, sem minisz-
I téri enquétre nem várnak. De képviselőtár-
| sunk megsértett becsülete, a minisztérium tekin-
| télye, a ház méltósága okvetlenül kívánják, hogy 
) mindazon gyanúsítások, melyek itten nyilvános 

ülésben ellene intéztettek, épen ugy nyilvános 
j ülésben vétessenek vissza. Erre csakis az álta

lam indítványozott választmány nyújt lehetősé
get, mert csak ez előtt kötelesek a képviselők 
felelni mindazokról, miket i t t mondottak. E vá-

| lasztmány hatásköre egyátalában nem vág a 
j miniszteri felelősség körébe, mert hiszen, csak 
I azon megtámadásokra terjeszkedik ki, melyek itt 

e házban történtek. A képviselő Hollánnak nincs 
más útja teljes igazolásához jutni, s azt hiszem, 
hogy a háznak joga nincsen ezt tőle megtagadni, 

Nem is foghatom meg, hogy, ha akkor, mi-
j kor a tisztviselő eljárása iránt magán panasz 
! folytán a rendes biró előtt jelen meg, a minisz-
] téri felelősség egyátalában semmiben nem sér-
! tetik meg; hogyan történhetnék ez akkor, mi-
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dőn a ház saját jogával élvén, ogyik tagjának 
igazolása végett ezt az enquetet elrendeli. 

Ennek folytár én a t. házat arra kérem, 
hogy ez indítványomat tárgyalás alá venni mél
tóztassék. 

T i s z a K á l m á n : T. képviselőház! (Hall
juk !) Ha reménylenem lehetne, hogy a t. ház a 
szóban forgó indítványokat tárgyalni fogja, sok
kal rövidebben szólhatnék ; de miután nagyon 
meglehet, hogy a házszabályok által kétségtele
nül adott jognál fogva ki fogja a többség mon
dani, hogy ez indítványokat nem akarja tár
gyalni, kéaytelennek érzem magamat saját in
dítványomat most ezen alkalommal kissé bő
vebben indokolni, indokolni pedig annyival in
kább, mert már a múlt vita alkalmával i t t e 
házban és a sajtó utján és mindenütt politikai 
körökben oly vádak és kifogások tétet tek az 
ellen, a melyek ellenében azt igazolnom köte
lességem és melyek ellen azt igazolnom — meg
győződésem szerint legalább — nem is nehéz. 
(Halljuk!) 

Mielőtt ezt tenném, legelőször is pár szó
val azt óhajtom megmondani, hogy mért nem 
tar to t tam én és tar tom Zsedényi igen t. képvi
selőtársunk indítványát kielégítőnek, mért nem 
fogadom el azt én sem, és miért tar tot tam szük
ségesnek r annak ellenében saját indítványomat 
beadni? En nem fogadhatom el Zsedényi t. kép
viselő ur indítványát legelőször azért, mert én 
nem látom annak logikai igazoltságát, hogy a 
képviselőház először kimondja: hogy a gyanú 
vagy vád, melyről szó van, ráfogás és azután 
vizsgálatot rendeljen, {TJgy van! hal felől.) mert 
valamely vádra nézve sem azt, hogy igaz, sem 
azt, hogy ráfogás, kimondani, ha vizsgálatot aka
runk rendelni, nem lehet. Mert a vizsgálat föl
adata épen azt ki tüntetni : hogy ráfogás-e vagy 
pedig igaz. De nem fogadhatom el másodszor 
azért sem, mert azon indítvány egyes egyedül 
az államtitkár ur személyére és egy bizonyos 
eseményre vonatkozik és i t t én is vagyok bátor 
a történtekre hivatkozni. Sem Simonyi t. kép
viselőtársam és barátom, ki ez ügyet először 
szóba hozta, sem én, ki az indítványt beadtam, 
Hollán képviselő úrra vonatkozó azon vádakat 
egyátalában nem emeltük ; mi nem Hollán kép
viselő urat támadtuk meg, de megtámadtuk az 
eljárást, mely a közlekedési minisztérium kebe
lében divatozik. Es Simonvi t. barátom azon 
átalános tiszteletnél fogva, melylyel mindenki a 
miniszter ur jelleme irányában viseltetik, kivé
telt te t t ugyan, az az megjegyezte, hogy egy
átalában bármit leszen is mondandó, távol van 
tőle azon gyanú, mintha a miniszter ur maga 
te t t volna olyanokat, melyek megrovás alá es
nek; de mindamellett is az államtitkár ur sze

mélyét, mint kit a megrovások illetni fognak, 
ki nem jelölte. 

A vita további folyamában — tökéletesen igaz 
— szó volt Hollán államtitkár ur személyéről 
és irányában a sajtó utján emlegetett és a sajtó-
biróság előtt is lefolyt ügyről; de hivatkozom a 
t. ház emlékező tehetségére, hogy maga azon 
képviselő ur, ki ezen ügyet szóba hozta, épen 
oly modorban hozta szóba, mely modor által az 
államtitkárt nem vádolni, hanem kimenteni igye
kezett, és hivatkozom arra is, hogy a t. állam
ti tkár ur ez alkalmat fölhasználván, e tárgyban 
nézeteit itt kifejtette. Hogy mintegy öntudatla
nul, önkénytelenül a t . 'államtitkár ur személye 
lépett e vitáknál előtérbe, annak két oka van. 
Az egyik: mert csakugyan nagyon elterjedt hit 
az a közvéleményben, hogy a legtevékenyebb 
részt a közlekedési minisztérium teendőiben ő 
veszi. Másik oka az, hogy az akkor kifejlett vi
t a folyamában ő vette magának az oroszlán
részt ; azonban, miután az egész vitának menete, 
ezen meidens kivételévei, nem a személy ellen és 
nem azon bizonyos esetre vonatkozólag volt in-

! tézve. hanem igenis volt intézve azon visszaélé
sek ellen, melyek — távol legyen tőlem, hogy 
állítsam — hogy léteznek, de a melyek létezése 
iránti hit, pártkülönbség nélkül el van terjedve 
az országban, azt, hogy akkor a vizsgálatot egy 
bizonyos ügyben, bizonyos személy ellen intézni 
a nélkül, hogy intéztetnék a minisztérium eljá-

I rása ellen is, igazoltnak nem tartom. Ezek azon 
I okok, melyeknél fogva én Zsedényi t. képviselő-
| társunk indítványát el nem fogadhatom. 

Az én indítványom azt ezélozza, hogy megvizs-
gáltassék a közlekedési minisztérium keblébeni 
ügykezelés, és kijelöli egész átalánosságbau azon 
három főteendőjét a minisztériumnak, melyekre 

! nézve a gyanú főleg táplál tat ib; jelesen a vas
úti engedélyezések körüli eljárást, a déli vasúttár
saság érdekeinek túlságos pártfogolását, és a 
közutak építésének helytelenségül kezelését. Ezen 
indítvány ellenében már akkor hallottam fölho
zatni épen ugy, mint Zsedényi képvitelőtársamé 
ellen, hogy a háznak ily átalánosságban tartot t , 
nem specifikált és adatokkal nem bizonyított 
vádak ellenében vizsgálatot elrendelni nem lehet. 
Én azt tartom, hogy ezen állítás tévfogalmon 
alapul. Meggyőződésem szerint, ha a miniszter 
ellen van bizonyos concret esetekre vonatkozó, 
okmányokkal igazolható vád. akkor az ellen vagy 
bizalmatlansági szavazat, vagy vád alá helyezés 
inditványoztathatik ; de vizsgálat nem eszközöl
hető: ha pedig egy ily concret esetekre vonat
kozó s okmányokkal igazolható vád vagy gyanú 
— nem maga a miniszter által, de a minisztérium
ban követett eljárásra — vonatkozik, akkor ez vagy 
a miniszter megvizsgálása alá, vagy a törvény-
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szék elé tartozik, a képviselőházat pedig illeti 
megvizsgáltatása épen az igazság kiderittetóse 
érdekéből oly vádaknak, melyek a közvélemény
ben elterjedve vannak, de melyek nem oly ter
mészetűek, hogy azok iránt egyes emberek ada
tokat hozhatnának föl, hanem a melyeknek iga-
zoltsága vagy igaztalan volta csakis a vizsgálat 
folyamán deríthető ki. (Élénk helyeslés bal felől.) 

Méltóztassanak megengedni: ha azt fogják 
önök fölállitani, hogy a képviselőház, bármeny
nyire nyugtalanittassék is valamely vád vagy 
gyanú által az ország közvéleménye, azt meg 
nem vizsgálhatja, hanem vizsgálatot rendelhet 
csak egyes speeificált és okmányokkal bizonyít
ható vádak ellenében: akkor öuök a képviselő
ház ellen őrködését semmivé tették, (Ugy van! 
bal felől.) mert a hivatalos bureauxokban műkö
dés természetéhez tartozik, hogy — lehet, megen
gedem igen gyakran tévesen, de lehet — sok eset
ben a közvéleménynek erkölcsi meggyőződése, 
hogy ott hibák léteznek, de positive bíróság előtt 
állithatólag azokat nem tudhatni. (Helyeslés bál 
felől.) Épen az ilyenek megvizsgálása, az ilyenek 
irányában az ország közvéleményének megnyug
tatása az, a mi a képviselőháznak joga és köteles
sége. 

Azt is méltóztattak mondani, s ez minden
esetre a legkomolyabb vád vagyis legkomolyabb 
érv indítványom ellen : hogy ellenkezik a parla-
mentalismussal, ellenkezik a miniszteri felelősség
gel, hogy túlmegy a képviselőház jogkörén. 

En t. ház, magam részéről sem vagyok ba
rátja az elméleti fejtegetéseknek; de most, mi
dőn e tárgy nálunk, kiknél a parlamentahsmus 
igen rövid, először szóba jőn, nem felesleges ta
lán egészen, hogyha ezen elveket egy kissé szel
lőztetjük ; nem felesleges, ha megvilágítjuk a 
parlamenti tapasztalás fáklyájával — nem a 
miénkkel, mert, hiszen nekünk parlamentáris ta
pasztalásunk nincs, miután nem gondolom, hogy 
a pozsonyi rendi országgyűlés tapasztalataiból 
akarna valaki a parlamentalismusra következ
tetni ; de meg azon tapasztalat fáklyájával, 
— mely a parlamentalismusnak classieus helyén 
szereztetett. 

A mi az elvet illeti, kétségtelen elv az és 
axiómának tekinthető, hogy egyátalában a par
lamentnek, s igy a képviselőháznak is, a végre
hajtó hatalom körébe beavatkozni nem szabad. 
Elannyira áll az — és én nem fogok ez ellen 
véteni soha — hogy a legkisebb speciális ren
deletnek végrehajtása körébe a különben oly nagy 
hatalommal bíró ház beleavatkozni jogosítva 
nincs. Ez szükséges is, mert különben magához 
ragadna a parlament minden hatalmat, az al
kotmányos jogok gyakorlata egy kézben össze

zavartatnék, a mi pedig mindenkor és mindenütt 
zsarnokságra vezetett. 

De amennyire áll ez, épen oly axióma az, 
hogy a parlamentnek s jelesen a képviselőháznak 
joga van magának tudomást szerezni minden fe
lől, a mi a végrehajtó hatalom körében történik, 
hogy joga van minden e tekintetben támadt vá
dat vagy gyanút megvizsgálhatni, hogy azután 
azok irányában, és azok fölött határozhas
son, azon vádaknak vagy gyanúknak alaptalan
ságát kimondhassa, vagy ha bebizonyulnak, ro-
szalását kifejezze, vagy ha szükséges, komolyabb 
intézkedéseket is tegyen. 

k. miniszteri felelősségre nézve is eltérő né
zetben vagyok az előttem szóló képviselő úrtól 
ismét. En nem hiszem azt, mit ő mondott, hogy 
a miniszter feleletre ne vonathatnék azokért is, 
a melyek minisztériuma kebelében, habár ugy 
történtek, hogy azokban tevékeny részt nem 
vett, sőt azt hiszem, hogy ha a minisztérium 
kebelében visszaélések, helytelen eljárások követ-
tetnek el és azok bebizonyultak, habár teljesen 
ártatlan legyen is a miniszter ezen tények el
követésében, a politikai felelősség súlya őrá ne
hezedik ; az egyes elkövetett tények iránt birói 
felelősséggel tartozván azok, a kik elkövették. 
Tehát épen nem ellenkeznék ez azzal, hogy a 
minisztérium kebel ébeni visszaélések ellen a ház 
vizsgálatot rendelhessen, de sőt épen ez az, a mi 
szükségessé teszi, hogy azt rendelhessen és né
melykor rendeljen is: mert épen a vizsgálatból 
kell kiderülni annak, hogy van-e alapja azon 
gyanúnak, hogy igy felelősséget a miniszter: 
ellen érvényesíthesse és épen, mert in ultima 
ratione a politikai felelősség a minisztert illeti, 
lehetetlen ily vád és gyanúnak ellenében elfogad
ni azt, hogy a miniszteri enquete vizsgálja meg. 
mert itt a miniszter nem bíró, hanem ő is érdeklett 
fél. (Igaz '. bal felől.) 

Ezen szempontokból tekintve indítványomat, 
azt gondolom, hogy annak jogosultságát meg
tagadni bajos lesz. Azonban igen természetes, 
hogy egyátalában nem lehet kívánnom sem, 
hogy a t. ház igy az én egyszerű állításomra 
elfogadja az általam fölállított elvek és nézetek 
helyességét; és épen ezért engedjék meg, hogy 
e tekintetben bivatkozh ássam az átalánosan 
mindenütt tekintélyül elismert angol államférfiak 
nyilatkozataira, hivatkozhassam magának az an
gol parlamentnek eljárási gyakorlatára, a mely
nek folytán elérni fogom, hogy ha azok igazol
ják a parlamentáris elv és miniszteri felelősség 
szempontjából az általam indítványozott eljárási, 
nem fogják önök többé mondhatni, hogy az a 
parlamentálismussal és a miniszteri felelősséggel 
ellenkezik: mert azt gondolom, hogy beismeren-
dik, miszerint azon angol államférfiak épen ugy. 
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mint az egymást fölváltott angol alsóházak is bír
tak legalább annyira, mint mi, tudomásával 
annak, hogy a parlamentálismussal ós minisz
teri felelősséggel mi egyezik meg. (Halljuk ) 

Nem óhajtván, hogy bár egy szót is más
képen mondjak, mint az illetők által mondatott, 
engedelmet kérek, hogy azt, a mi tisztán idézés, 
olvashassam. (Halljuk!) 

Még a múlt század végén a hires angol 
publicista és képviselő Bürke azt mondotta : 
„szabadalma a képviselőháznak, hogy beavat
kozzék rendelkező utasitással és figyelmeztetés
sel a végrehajtó hatalom minden tettébe, kivétel 
nélkül*. 1784-ben pedig az angol alsóház egy 
comité-et nevezvén ki, mely a végrehajtó hata
lom irányában való eljárás tekintetéből az előző 
eseteket kikutassa, e comité jelentése folytán 
maga az alsóház következő határozatot állapítta
tott meg : (Halljuk !) „hogy alkotmányos és 
megegyezik a ház szokásával, hogy kimondja 
nézetét és véleményét minden diseretionális ha
talom gyakorlása fölött, mely akár a törvény 
által, akár más módon a közszolgálat czéljából, 
bármely más testületre ruháztatot t ." Tehát nincs 
distinguálva a testületek közt, hanem csak áta-
lánosan a testületekről van szó. 

Továbbá Pi t t 1788-ban mint miniszterelnök, 
midőn indítvány tétetett , hogy az admiralitás
nak, tehát nem az admiralitás felelősségének, 
hanem a tengerészeti minisztériumnak eljárása 
iránt vizsgálat rendeltessék el, mondom, mint 
miniszterelnök monda, hogy ,,e háznak alkotmá
nyos hatalma vau, vizsgálatot tartani a kor
mány bármely osztályának eljárása fölött akár 
megrovás, akár büntetés czéljából, és hogy va
lahányszor oly eset fordul elő, (Halljuk!) mely 
ily visszaélés iránti gyanút igazol, a ház eluta-
sithatlan kötelességének tekinti, hogy vizsgálatot 
rendeljen el." (Pulszky Ferencz közbekiált : „De iga
zolt vádra!) Az „igazolt" szóra Pulszky képvi
selő urnák most csak azt felelem, hogy majd 
elmondandóm ez iránt is nemcsak saját néze
temet, hanem azt hogy. miben látja azt az angol 
parlament. 

Ugyanezen alkalommal Fox így nyilatko
zott : ..alkotmányos teendője ós kétségtelen kö
telessége a háznak, hogy őrködjék a végrehajtó 
közegek fölött, és ha van oka visszaélést gyaní
tani, rendeljen vizsgálatot megrovás vagy bün
tetésre való tekintettel." (Hangok a bal oldalon : 
Itt bizony van ok!) 

Továbbá a ma élő angol államférfiak, ugy 
hiszem, legnagyobbika Gladstone 1855-ben, mi
dőn vizsgálat elrendelése inditványoztatott épen 
oly. czélból, hogy földerítessenek az okok, me
lyeknél fogva ő mint pénzügyminiszter a R. h. 
T. J . Kennedyt, az erdők biztosát hivatalából 

elbocsátotta, a vizsgálat kiküldését az alkalom
mal nem lát ta ugyan indokoltnak, de határo
zottan kimondotta, hogy „a háznak ily vizsgálat 
elrendelésére joga van"; (Fölkiáltások jobb fel&l : 
Hisz ezt mi is elismerjük!) és igy az ily vizsgá
lat elrendelését a parlamentálismussal ellentét
ben állónak egyátalán nem találta, — nem azt, 
hogy- a ház ezáltal tulmenjen jogkörén. 

Az, kit az angol parlamenti eljárásra és 
átalában a parlamentálismusra nézve, azt hi
szem, mindnyájan tekintélynek ismerünk : Ers-
kine May — midőn a korlátokat megszabja és 
a korlátokról értekezik, melyek közt a parla
mentnek a végrehajtó hatalommal szemben jo
gait gyakorolnia kell, azt mondja, hogy ,,a ház 
elrendelheti az irományok előterjesztését, meg
vizsgálhatja — nem a miniszter — hanem a 
tisztviselők magaviseletét, kimondhatja nézetét 
azon mód fölött, mely szerint a kormányzat 
bármely teendője végeztetett, vagy kellene hogy 
végeztessék." 

Tehát ismétlem, nem mondja, hogy ,,bármely 
miniszternek eljárását," hanem ..bármely hivatal
nok és bármely tisztviselő eljárását"megvizsgálhatja 
a képviselőház. 

Azonban talán nem lesz egészen helyén 
kívül, ha ezen nyilatkozatokhoz egy pár példát 
idézek arra nézve is, hogy ezen jog gyakorlatát 
hogyan értelmezte az angol képviselőház. 

Nem egyoldalú idézeteket akarok tenni. 
Idézni fogok olyan eseteket, midőn miniszter 
ellen intéztetett vizsgálat; de idézni fogok oly 
eseteket is, midőn a vizsgálat nem egyes minisz
ter, hanem az egész testület, maga a miniszté
rium eljárása ellen intéztetett. 

Az 1844 — 45-ki ülésszakban Mr. Duneombe 
— egy privát member — szóba hozta a képvi
selőházban, hogy a belügyminiszter bizonyos le
veleket fölbontott és hogy helytelen eljárást kö
vetett. Ezen egyszerű fölszólalás eredménye az 
lett, hogy erre nézve mindkét ház vizsgáló bi
zottságot nevezett k i ; tehát nem kívántak a 
vizsgálat előtt olynemü bizonyítékokat, a minő
ket önök a túlsó oldalon kivannak. 

1853-ban, — és ez eset a mi körűimé 
nyeinkre nézve, ugy hiszem, meglehetősen tanulsá
gos— midőn az Aberdeen-miniszterium megalakult, 
a képviselőházban egy független tag által 
te t t indítvány következtében maga belenyu
godott ezen minisztérium, hogy, miután el 
volt terjedve a gyanú, hogy az admiralitás be
folyását és kinvezési jogát némely választási 
joggal biró várossal szemben pártérdekből hasz
nálta, választassák bizottság, mely megvizsgálja, 
hogy ezen jogával és befolyásával az admiralitás — 
tehát ismét nem maga a felelős miniszter — miként 
élt ? A küldöttség kineveztetett, a vizsgálatot 
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megtartotta és jelentésében kárhoztatását mon
dotta ki, nem a miniszter, hanem az egyik 
Secretary ur, Staffort ellen és magában az alsó
házban is a helytelenitési indítvány nem egye
nesen a miniszter, hanem a minisztérium eljá
rása ellen intéztetett. 

Továbbá ugyanazon évben törtónt, hogy 
ismét egy egyszerű fölszólalásra vizsgáló eomitét 
nevezett ki az alsóház, mely megvizsgálja, hogy 
alapos-e azon gyanú, a mely szerint helytelen 
indokokból törtónt, hogy egy Ingladue nevezetű 
hadnagy, ki a királyi szolgálatból előbb elbo-
esátatott volt, ismét alkalmaztatott. Itt is is
mét egy egyszerű fölszólalás elégséges volt egy 
vizsgáló bizottság kiküldésére. 

1855-ben, mint talán méltóztatnak rá em
lékezni, Angliában, főleg a ,,Times" levelei foly
tán, elterjedt azon hir a közvéleményben, hogy 
a Sebastopol előtti hadsereg szenvedéseit azon 
hivatali osztályok rósz eljárása okozza, melyek 
meg lettek bizva azzal, hogy az ottani hadsereg 
ellátását eszközöljék. Ezen elterjedt hirek alap
ján Mr. Roebuck indítványozta, hogy választas
sák egy küldöttség (seleil-commitée), mely az 
emiitett hivatali osztályok eljárását vegye vizs
gálat alá. 

Ez alkalommal lord John Kussel ugy nyi
latkozott, hogy a vizsgálati jog, egy nagyon 
értékes parlamenti jog, és beismerte, hogy azt 
csak két okból lehetne ellenezni : vagy ha a 
szóban levő baj nem oly nagy, hogy arra nézve 
a vizsgálat okvetlenül szükséges lenne; vagy ha 
már történt orvoslás. 0 tehát nem azt kívánta, 
hogy a baj a szóba hozott gyanú előbb már 
okmányokkal igazoltassák, de azt kívánta vizs
gáltatni, hogy elég nagy-e a baj, a gyanú, és 
megérdemli-e a küldöttségi vizsgálatot ? 

Lord Palmerston, ki közben miniszterelnök 
lett, ígéretet is tett arra nézve, hogy miután a 
minisztérium változott, a baj okvetlenül orvo
soltatni fog; mindamellett azonban kénytelen, 
volt meghajolni a ház akarata előtt, mely a 
vizsgálatot követelte és pedig nem a miniszter, 
hanem a hivatal ellen. 

1864-ben szóba hozatott a képviselőházban az 
iskolatanács azon eljárása, a meby szerint az 
állam-inspectorok jelentéseit nem teljes mérték
ben közlik. Ez eljárás fölött vita támadt, a ház 
megrovó nézetet fejezett ki, a melynek követ
keztében ezen tanács alelnöke — tehát nem hi
vatalos és felelős feje, hanem alelnöke leköszönt. 
Hanem félreértések kikerülése végett megjegy
zem, hogy a leköszönés oka az volt, hogy az 
aleinök a háznak ama megrovó nyilatkozatában, 
szavaival szemben előadásának hitelessége iránti 
kétkedést látott. Á leköszönés tehát megtörtént, 
pedig aziránt tisztában volt mindenki, hogy a 

testület eljárása iránti roszalás folytán a lemon
dás nem őt, de az osztály elnökét, felelős fejét 
illette volna. 

Azonban a dolog nem maradt annyiban, 
mert bár elannyira igazolta eljárását, később 
mind Mr. Lou, mind az osztály felelős feje, 
lord G-ranville, hogy maga lord Bul is meg-
nyugtatottnak nyilvánította magát; mindamellett 
lord Palmerston mint miniszterelnök kijelentette, 
hogy követelni fogja egy küldöttség választását, 
mely a tényállapotot kiderítse; ez ugyan akkor 
elmaradt, de pár nappal később a ház, Sir George 
Grey, hasonlag a kormány tagjának indítványára 
egy külön bizottságot nevezett ki, mely megvi
lágosítsa az ügyet, végére járjon: mi a nevelés
ügyi bizottság eljárása; tehát nem a miniszteré, 
hanem a hivatalé, ő fölsége iskola-inspectorainak 
jelentésére nézve ? Már ez alkalommal kiderült az 
ott fölhozott vádak és gyanúk alaptalan volta, 
de nem a miniszterre mondotta ki a ház akkor 
a fölmentést, hanem az volt a határozat, hogy 
megrovásra nincs szükség, mert az osztály — tehát 
az egész hivatal — a tisztátlan indokok általi ve-
zéreltetés vádja alól magát kimenté. 

Egyetlen egy példát hozok még föl, t. ház, 
oly czélból, hogy a mai naphoz minél közelebb 
jussunk. Ez ugyanis törtónt 1868. febr. havában. 
(Halljuk ) Ez alkalommal el volt terjedve a 
közvéleményben azon hiedelem, hogy ismét nem 
a First lord of the admirality, hanem egyáta-
lában a Board of the admirality a számára 
megszavazott pénzeket könnyelműen és veszte
getve adja ki. Ezen elterjedt hirt Mr. Seeley 
szóba hozta a házban, és kérte egy bizottság 
kinevezését, hogy ez vizsgáltassák meg. A ház a 
bizottság kinevezését elhatározta; a bizottság el 
is járt hivatásában, és utoljára is az eredmény 
az volt, hogy nem lett további intézkedés szük
séges azért, mert a bizottság kijelentette, hogy 
az admiralitás tisztviselőinek jellemén semmi 
szenny nem marad. Tehát ismét nem a miniszter, 
hanem az admiralitás tisztviselőiről volt szó. 

Ezen példákból én azt hiszem t. ház, hogy 
kétségtelenül nyilvánul az, miszerint a képviselő
ház joga, sőt kötelessége a vizsgálatot elrendelni, 
nemcsak a miniszter személye ellen, de az alatta 
levő minisztérium eljárása irányában is. {Helyes
lés hal felől.) 

Másfelől kiviláglik az, hogy legalább ott, 
hol mégis, ugy hiszem, némi keveset értenek a 
parlamentalismus elvéhez, nem követik azt, 
hogy ily vád egyes esetre specificált legyen, 
nem, hogy bírói documentumokkal legyen iga
zolt; hanem két dolgot vesznek tekintetbe. Egyik 
dolog az, hogy ha oly komoly a vád, mely ha be-
bizon vitatnék, a ház részéről roszalást vagy 
kárhoztatást vonna maga után, a másik pedig 
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az, hogy nem egyes emberek gyanúsításából vagy 
kétkedéséből származik-e, hanem oly vád-e, mely 
nyugtalanitólag el van terjedve a közvélemény
ben. (Igaz! Bal oldalon.) És a hol ezen két tényező 
megvan, ott a vizsgálat kiküldését soha elle
nezni nem szabad, és nem is szokták: egy felől, 
mert érzik azt, hogy épen a speeialiter ok
mányokkal nem igazolható vádak ellenében, ha 
azok egyszer a közvéleményben elterjedve van
nak, egyedüli mód az igazolásra csak a parla
menti vizsgálat; de teszik azt azért is, mert ők 
legalább ugy fogják föl a parlamentális és sza
bad alkotmányos kormányzatot, hogy ezen sza
bad alkotmányos kormányzatnak még akkor is, 
ha magát bántva vagy magát méltatlanul sértve 
érzi a közvéleményben méltatlanul elterjedt hí
rek által, e vádakat ignorálnia nem szabad, de 
kötelessége megtenni mindent, hogy a közvéle
ményt megnyugtassa. Mert e kormány érzi, hogy 
ő a közügyért, a közvélemény által létezik, s 
érzi azt, hogy ha egyik vagy másik osztály el
len, — mondom, meglehet, teljesen alaptalanul 
— vádak s gyanúk a közvéleményben gyökeret 
vertek, azon osztály nem fogja hivatását jól, s 
az ország érdekében teljesíthetni mindaddig, mig 
vagy ki nem derül azon vádak s gyanúsítások 
alaptalansága, vagy pedig kiderülvén azoknak 
alapossága, a kormányzat azon ága meg nem 
tisztíttatott azoktól, kik hibásaknak találtatnak, 
(Helyeslés bal felől.) 

Így állván a körülmények, t. ház, részemről 
figyelembe ajánlom azt is, hogy AngJiában lega
lább nem tekintik oly csekélynek a közvélemény 
orgánumai, a hírlapok által elterjesztett híreket 
ugy, a mint i t t m a . a az indítványtevő ur is in
dokolásában tekinteni látszik, hogy Angliában 
legalább — az igaz, mint sehol a világon — 
nem fognak ugyan teljes s positiv hitelt adni 
mindannak, a mi a hírlapok utján közöltetik, 
de nem szokták előre kimondani azt, hogy a 
mi a hírlapok utján közöltetik, az csak rágalom 
lehet, hogy. mondom ott épen, ha az ország köz
véleményének orgánumai, a napi lapok valami 
ily hirt felkarolnak, szükségesnek tartják az ez 
által a közvéleményben támadt nyugtalanságot 
nem hatalomszóval, nem bírói eljárással, de a 
tiszta, igazság felderítésével eloszlatni. Ennek, is
métlem, csak egy helyes módja van: a parlament, 
a képviselőház bizottsága által véghezvitt vizs
gálat. Ezen szempontból tehát indítványomat, 
mint a mely a fönebbiek szerint legalább, mind 
a parlamentalismus elveivel, mind a miniszteri 
felelősséggel megegyez, és mely a képviselőház 
jogkörén egyáltalán túl nem megy, a t. háznak 
elfogadásul ajánlom. (Helyeslés bal felől.) 

Megjegyzem azonban, és kérem a t. házat, 
hogy, ha mégis mindezek daczára indítványomat 
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eltogadni nem méltóztatnék : tegyék ezt legalább 
azon, — bár ez esetben meggyőződésem szerint 
nem alapos — ckból, hogy a jelen esetben nem lát
ják ily bizottság választásának szükségét; de áll
janak el azon elvtől, a mely a múlt vita alkal
mával i t t felhozatott: mintha a háznak ily vizs
gálat elrendelésére nem volna joga; (Fölkiáltások 
jobb felől: Ez nem is mondatott!) álljanak el an
nak állításától: mintha ily vizsgálat elrendelése, 
akár a parlamentalismussal, akár a miniszteri 
felelősséggel ellenkeznék. (Közbeszólások jobb felől: 
Ezt senki sem mondta!) 

Méltóztassanak azok, kik azt hiszik, hogy 
ezt senki sem mondotta, az akkori viták folya
mát és a sajtó némely orgánumainak akkori 
nyilatkozatait elolvasni, és nem fogják állítani, 
hogy ezt senki sem mondotta. (Ugy vem! bal, felől!) 
Sőt merem állítani, hogy ezen érvet a minisz
teri padokról is hallottam. (Mozgás jobb felől.) 
Azonban, mert meggyőződésem szerint, ha önök 
elutasítják a vizsgálat elrendelését azért, mert 
ez esetben nem látják helyén a vizsgálatot, bi
zonynyal helytelenül cselekesznek, (Patay István 
közbeszól: A gyanít megmarad!) bizonnyal meg
fosztják magát az illető minisztériumot azon egye
düli úttól, melyen, mint remélni akarom, ma
gát igazolhatja; helytelenül járnak el azért, mert 
elmulasztják megnyugtatni a közvéleményt, sőt 
ezen eljárásuk által, igen félek, még nagyobb 
terjedelmet fognak adni a vádaknak és gyanúk
nak. (Ugy van bal felől! Mindez e perezben el
követett politikai tévedés volna, azonban két
ségbe vonni magát a jogot, és áílitani azt, hogy 
ez a parlamentalismussal, és a miniszteri fele
lősséggel ellenkezik, ez már sokkal több; ez meg
tagadása volna a képviselőház jogainak. (Helyes
lés bal felől.) Ez ismét oly példát adna, mely, 
azt hiszem, a képviselő-testületek történetébe]! 
egyedül fogna állani, — csakhogy ily egyedüli
ség nem az én ambitióm — példát adna arra. 
hogy lehet képviselőtestület, mely csak azért, 
hogy valamely kellemetlen indítványtól megsza
baduljon, saját jogát megtagadja. (Helyeslés bal 
felől.) Sokszor hallottam a mai időben, midőn 
mi a jogi tér t vitattuk, hogy a jogi térről el-
állani sokszor politikai bölcseség. Megengedjen 
a t. ház, én ebben nem osztozom. Igen, lehet eset, 
— bár a jelenlegi, meggyőződésem szerint, nem 
olyan, — midőn politikai ildom, politikai böl
cseség lehet: nem élni valami joggal; de meg
tagadni magát a jogot, az soha sem bölcseség; 
az legalább is gyengeség. (Élénk helyeslés.) Ké
rem, t . ház, ne kövessük el e gyengeséget, s aján
lom indítványom elfogadását. (Élénk helyeslés bal 
felől.) 

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! mindenek előtt kijelenteni ki-

26 
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vánom, hogy mellem kórállapota daczára köte
lességemnek tartot tam ma megjelenni, és kérem 
a t. ház elnézését hangom gyengeségeért. (Hall
juk !) 

A közlekedési minisztérium költségvetésének 
tárgyalása alkalmával, az átalános vita folya
mában több támadás intéztetett ezen minisz
térium és annak egyes hivatalnokai ellen. A föl
hozott vádak és gyanúsítások közül kimagasodott 
a Van Mons-féle vesztegetési kísérlet ügye, ugy, 
hogy mondhatni : a vita folyamában az oroszlán
rész ennek jutott . E körülmény indíthatta 
Zsedényi képviselő ura t azon határozati javas
lat indítványozására, mely most a t. ház tanács
kozásának egyik tárgyát képezi. 

Erre vonatkozva, a költségvetési tárgyalás 
befejezése alkalmával elmondottam, hogy mint 
miniszternek kötelességem kinyilatkoztatni, hogy 
az ügyek vezetését illetőleg a felelősség csak 
engem terhel, ós hogy ezt elhordozni nemcsak 
tartozom, hanem egész készséggel fogom is. A 
mennyiben pedig minisztériumom és annak 
egyes tisziviselői ellen határozatlan bár , de 
gyanúsítás jellegét viselő vádaskodások emel
tettek : kötelességem az ügyet ugy saját 
magam , mint az illető tisztviselők érdeké
ben tisztába hozni, (Halljuk!) a miért is 
késznek nyilatkoztam, e végett fegyelmi vizsgá
latot elrendelni. De miután vizsgálatot elrendelni 
és tartani teljes lehetetlen, ha nincs határozott 
vádpont, mely annak alapul szolgáljon; fölhívtam 
mindazon képviselő urakat, kik ama vádaknak 
kifejezést adtak, formulázzák azokat és juttassák 
hozzám, s legyenek személyesen jelen azon vizs
gálaton, melyet e vádak alapján elrendelni és 
tartani fogok; megjegyezvén, hogy ha ezt nem 
tennék: Zsedényi képviselő ur határozati javas
latának tárgyalásakor kötelezve érezném maga
mat, hogy alkalmat nyújtsak a háznak ítéletet 
mondhatni ezen eljárás fölött. 

Tisza Kálmán t. képviselő ur — alkalmasint 
belátván azt, hogy a Zsedényi képviselő ur ha
tározati javaslata ellenkezik a parlamenti fele
lős kormány természetével és jelesen hazai tör
vényeinknek a miniszteri felelősségről szóló ha
tározataival — (Helyeslés a szélső balon.) egy más 
határozati javaslatot t e t t le a ház asztalára, 
melyben elejtvén a minisztérium egyes hivatal
nokai ellen támasztott vádakat, a vizsgálatot 
az egész minisztérium ellen — tehát ellenem, mint 
annak felelős vezetője ellen — kívánja elren
deltetni; azt hozván indítványba, hogy a t. 
képviselőház egy héttagú bizottságot küldjön ki, 
mely a minisztérium tevékenységét átalában, 
különösen pedig a déli vasúttársaságnak ille
téktelen pártolása, a vasúti engedélyezések sza

bályellenes kiadása, és az utaknak helytelen 
kezelése miatt vizsgálja meg. 

E két határozati javaslat van tehát most 
napirenden. Engedje meg a tisztelt ház, hogy 
mindkettőre vonatkozó nézeteimet elmondhassam. 
(Halljuk! Halljuk!) 

A mi az elsőt, t. i. Zsedényi képviselő ur 
indítványát illeti, erre nézve igen kevés mon 
dani valóm van. Ellenkezik e határozati javaslat 
tartalma, mindazzal, mi a a parliamenti felelős 
kormány természetéből következik, mert mind 
azért, a mi egy minisztériumban hivatalból tör
ténik vagy elmulasztatik, a miniszter felelős; 
nem rendelhető el tehát vizsgálat azok miatt 
a minisztérium valamely hivatalnoka ellen, a ki 
mint ilyen, a dolog természete szerint a minisz
ter fegyelmi hatósága alatt áll, a kinek ajtaja 
minden panaszló vagy vádló előtt nyitva áll. 
Ez indított engem arra, hogy készségemet nyil
vánítsam fegyelmi vizsgálat elrendelésére és 
megtartására, és hogy fölszólítsam a t. képviselő 
urakat, miszerint ennek alapul szolgálandó vád
jaikat hozzám formulázva adják be. Ez levén, 
nézetem szerint módja, egy a miniszternek alá
rendelt hivatalnok ellen intézendő eljárásnak, 
nem pedig a Zsedényi ur által indítványozott 
parliamenti vizsgálat. Nem változtat, nézetem 
szerint a dolog emez állásán az sem, ha az il
lető hivatalnok egyszersmind képviselő is, vagy 
ha az emiitett vizsgálatot maga kívánná is ; 
mert senki sem kívánhat olyat — ha mindjárt 
érdeke kívánatossá tenné is — a mi a parlia
menti felelősség természetével ellenkezik. (He
lyeslés.) 

Kérem és remélem tehát, hogy a t. ház 
Zsedényi képviselő ur határozati javaslatát egy
szerűen mellőzni fogja. {Helyeslés.) 

A mi már most a Tisza Kálmán ur által 
beadott határozati javaslatot illeti: engedje meg 
a t. ház, hogy mindenekelőtt ezen határozati 
javaslatnak indokairól — melyekre az fektetve 
van szólják. (Halljuk!) Ilyen három hozatik föl, 
jelesen: 

1-ször a déli vaspálya-társulat érdekeinek 
illetéktelen pártolása, 

2-or a vasúti engedélyezések körül és a 
v asutaknak építés végett kiadásainál követett 
szabálytalan eljárás; és 

3-or a közutaknak helytelen kezelése. 
Lássuk az elsőt. A mily könnyű vádakat 

ily egész átalánosságban fölhozni, oly nehéz azok 
ellenében bárkinek magát védeni. Nem tudván, 
miből áll tehát a tulajdonképeni vád : abból-e, 
hogy a déli vasúttársaságot valami különös ked
vezményekben részesítettem? vagy talán üzleté
nek ellenőrzését nem kezeltem hasonló szigor
ral mint a többi társulatokéit? Tisza Kálmán 
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ur határozati javaslata ez iránt eligazodást nem 
nyújtván, a vádat azokbau kell keresnem, a 
mik i t t a házban költségvetésem tárgyalásakor 
többek által elmondattak. (Halljuk!) 

Hallottam fölhozatni azt, hogy a déli vas
úttársasággal a kormány az államra nézve ká
ros szerződést kötött volna; hogy jelesen a ma
gyar kormány 1866-ik évben kelt és az 1867. 
év april 13-án Bécsben megerősített szerződést 
Magyarországra nézve is kötelezőnek elismerte 
volna. Újra is ismétlem, hogy a magyar kor
mány ezen társasággal sem káros, Kem előnyös 
szerződést soha sem kötött, ily szerződést sem 
én, sem a magyar kormánynak más tagja alá 
nem irt. — Atalában én a déli vasúttársaság
nak a magyar államhoz való viszonyán semmi
féle szerződés által soha semmit sem változtat
tam, s igy ezen társaságot nem is pártfogol
hattam. 

Azt hiszem, ezen előadásom elég határozott, 
és világos arra nézve, hogy minden kételyt 
elhárítson: minélíogva ünnepélyesen tiltakozom 
minden gyanúsítás ellen, melyek e czimen a 
minisztérium ellen fölhozattak. (Élénk helyeslés 
jobb felől.) 

Nem egyszer halottam továbbá i t t azt is 
fölhozatni, hogy a kormány a déli vasúttársaság 
érdekében szándékosan késlelteti és hátráltatja 
az alföld-fiumei vasút kiépítését. (Halljuk.!) 

E vádra nézve ismétlem, a mit már a hoz
zám intézett interpellátlókra adott válaszaimban 
több izben kijelentettem, hogy miután a ház, a 
kormány előterjesztése folytán 1867-iki Julius 
havában utasította a minisztériumot, hogy a ká-
rolyváros-flumei vasút kiépítésére szükséges in
tézkedéseket megtegye : olykép intézkedtem, hog}?-
e vonalon már ugyanazon évi október havában, 
a mérnöki hivatalok fölállítva s a kellő személy
zettel ellátva voltak, a külső munkálatok, föl
mérések egész télen á t folytattatva, tavaszszal 
elkészültek. A részletes tervezetek és a belső 
irodai munkálat még néhány hónapot vettek 
igénybe. Voltak, kik gyanakodó fontolgatásra 
találtak okot már abban is, hogy a kormány 
miért fordított annyi időt és pénzt ezen tervek 
készítésére, holott egy belga társulat, sőt az 
osztrák kormány is saját közegei által kidol
goztatta volt e vonal terveit ? 

T. ház! a ki az ily természetű munkáknak 
csak némi ismeretével is bir, az tudja s nekem 
igazat fog adni abban, hogy a gondosan s lel
kiismeretesen készített előmunkálatok sem pénz
ben, sem időben soha veszteséget nem okoznak; 
s ha már ennélfogva remélhettem, hogy méltá-
nyoltatni fognak a károlyváros-fiumei vasxit ki
építésére vonatkozó előintézkedéseim, bizonyára 
nem gondolhattam arra, hogy találkozzék valaki 

e házban, a ki megrovásra méltó okot, talált vol
na abban, hogy felelőséggel terhelt kötelességér
zetemnél fogva a lehető legnagyobb gondot fordítot
tam azon vonal előmunkálatainak készítésére, mely
nek költségei előreláthatólag az államkincstárra sú
lyosan fognak nehezedni. {Igaz! jobb felől.) És ha 
volt mód az államkincstárt lehetőleg megkimélni 
ezen amúgy is drága vonalnak fölösleges költsé
geitől, ugy e mód — nyíltan merem állítani — abban 
állott, hogy e vonalat a legkiprobáltabb mérnökök 
által mérettem fel, s a terveket a leggondosab
ban dolgoztattam ki. (Helyeslés jobb felől.) 

A mint e tervek elkészültek, az építési mun
kák kiadása végett 1868 évi november 10 én 
nyilvános oífert-tárgyalást tar tot tam, melynek 
eredménye nem volt kielégítő; miért is az ad-
judicatio jelesen két okból fölfüggesztetett; elő
ször, mert a vállalkozók ajánlataikat igen ma
gasra te t ték; de másodszor azért is, mert egy 
külföldi vállalkozó társulat által egy oly aján
lat is volt a többi között beadva, mely e vo
nalat a Feli-féle rendszer szerint, a többiek ál
tal kívánt 25 — 23 és 22 millió helyett 11 mil
lió ír tért ajánlkozott kiépíteni, még pedig azon 
határozott kijelentéssel, hogy az ezen rendszer 
szerint kiépítendő vasút bírni fog egy világ for
galmi vasút kellékeivel. A dolog ily állásában 
t. ház, lehet-e képzelni oly felelős minisztert, a 
ki ily esetben, hol az állam részére 11 millió 
megtakarításról volt szó, ne ta r to t ta volna el-
utasithatlan kötelességének : alapos meggyőződést 
szerezni magának arról, hogy ez lehető-e vag_y 
nem ? (Helyeslés jobb felől.) Ez pedig nem tör
ténhetett máskép, mint elfogulatlan tekintélyek
ből egybeállított bizottság által, ezen rendszer 
czélszerü vagy czélszerütlen voltát a helyszínén 
— a Mont-Cenis-en, hol ezen rendszer épen azon 
időben vétetett alkalmazásba, s ennélfogva ar
ról tapasztalati adatok rendelkezésre nem állot
tak, — behatóan megvizsgáltatni; és ez esetben 
annyival inkább, minthogy az adjudicatio, a vál
lalkozók által kért magas árak miatt amúgy is 
el volt halasztva. A míg e bizottság egybeállit-
tatott , a helyszínére kiszabhatott, beható vizsgá
latát o t t megtehette,és eljárásáról készült kime
rítő terjedelmes jelentését beadhatta, hónapokat 
vett igénybe. A vizsgálat eredménye pedig az 
lőn, hogy az ajánlott rendszer egy oly világ
forgalmi vasút igényeinek — mint a fiumei — 
nem felel meg. Újra fölvétetett tehát a nyilvá
nos offert tárgyalás fonala, melynek eredmé
nye az lett, hogy míg első izben a versenyzők 
száma csak három volt, most nyolez ajánlat ada
to t t be, és az építési munkák, melyek 22 mil
lió száznegyvenezer forintban voltak iolszámitva, 
19.870,000 ír tért lettek kiadva. Igazolva lőn 
tehát a kormány eljárása az adjudicatio elha-
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lasztására nézve, midőn ezen második tárgyalás 
eredménye az állam részére egy pár milliót ta
karított meg. (Fölkiáltások jobb felől! Tökéletesen!) 
Ebből is kitetszik, t. ház, hogy mennyit érnek 
azon vádak, melyek a minisztériumnak azt ve
tik szemére, hogy ezen halasztásokat mind csak 
a déli vasúttársaság érdekében idézi elő. 

Hasonló vádkép hozatott i t t föl a károly-
város-eszéki vonalrész kiépitésónek is halogatása 
és késleltetése. Erre vonatkozólag, t. ház, egy 
közelebbi alkalommal volt szerencsém itt kije
lenteni, hogy időközben merültek föl oly átalá-
nos politikai kérdések, melyeknek eldöntése ezen 
vonal kiépitósével szoros kapcsolatban áll; de a 
melyek sem technikai, sem üzleti természetűek 
nem levén, az én hatáskörömön kívül esnek. El
mondottam, hogy a kormány egész erélylyel 
folytatja eme nehézségek elhárítására czélzó tár
gyalásait, melyek a közel jövőben, kivánt ered
ményre fognak vezetni; elmondottam, hogy az 
eddigi készületek ezen vonal kiépítését is bizto
sítják azon időpontra, melyben a károlyváros-
fiumei vonalnak szerződésszerüleg el kell készülni. 
(Helyeslés jobb felől.) 

Helytelenül hozatott föl i t t azon vád, hogy 
e vonalrész kiépítése is a déli vasúttársaság 
érdekei tekintetéből halasztatik; mert, hisz 
épen ellenkezőleg, ha e vonal hamarább elké
szülne, mint a károly város-fiumei: nyilvánvaló, 
hogy ez, az egész alföldi és szlavóniai forgalmat 
Sziszeknél, a déli vasúttársaság vonalaira ve
zetné. 

Előadtam ezekben az eljárást, mebyet az 
alföld-fiumei vasút kiépítésére vonatkozó intéz
kedéseimben követtem. A t. ház elfogulatlan 
Ítéletére bízom annak eldöntését : vajon a déli 
vasúttársaság érdekében történtek-e ezen intéz
kedések, vagy lebettek-e ezen intézkedéseimre a 
déli vasúttársaság érdekei befolyással? 

Gyanusitáskép hallottam itt felhozatni azon 
körülményt is, hogy a közlekedési minisztérium 
hivatalnokai többen az előtt a déli vasúttársaság 
szolgálatában levén : ebben rejlenek oka a déli 
vaspályatársaság érdekei illetéktelen pártolásá
nak, és megvallom, ebben nem kis mértékben 
ütköztem meg. Mert engedjék meg nzon tisztelt 
urak, kik ezen gyanúsításnak kifejezést adtak, 
hogy őket megkérjem : intézzenek önmagukhoz 
egy bizalmas kérdést, hogy, ha a sors ugy hoz
ta volna, hogy egy ideig a déli vasúttársaság 
szolgálatában álljanak, vajon képtelenitve érez-
nék-e magukat arra, hogy másnak vagy az or
szágnak, ezen társasággal szemben, becsületes 
szolgálatot tehessenek 1 (Élénk helyeslés jobb felől.) 
És ha erre maguktól megnyugtató feleletet nyer
nek, mi jogosítja fel őket arra, hogy ezt más

nál — az ellenkezőre való bizonyíték nélkül — 
kétségbe vonják? (Nagyon helyes! jobb felől.) 

Keringő utczai hírekből merített gyanúsítá
sokat bárkiről is elmondani igen könnyű; de a ki 
ezt teszi, azon erkölcsi kötelességet is elvállalja, 
hogy azt bebizonyítsa. (Élénk helyeslés jobb felől.) 

Az i t t elmondott szavakat a hírlapok szét 
viszik az országban, s az országgyűlés naplója 
megörökíti. Azért itt becsületsértő, alaptalan 
gyanúsításokat elmondani erkölcsileg nem szabad 
még a képviselői mentesség paizsa alatt sem. 
(Élénk helyeslés jolb felől.) Ellenkezőleg áll a do
log, ha van az illetőknek bizonyítékuk, melylyel 
az állított tényt constatálni bírják; mert akkor 
a kímélet tekintete megszűnik, s beáll a vádo
lás kötelessége. (Nagyon helyes! obb felől.) 

Debreczen városa érdemes képviselője a par
lamenti vizsgáló bizottság kiküldetését azon má
sodik állításával indokolja, hogy a vasúti enge
délyezések körül, és a vasutaknak építés végett 
történt kiadásánál szabálytalan eljárást követett 
volna a minisztérium. 

Tisza Kálmán ur határozati javaslatának 
ezen része is átalánosságokban mozog; újra nem 
mondja meg, mivel és mennyiben sértettek meg 
a létező szabályok. Végig kell tehát futnom a 
vasutengedélyézési eljárás minden stádiumán. 
(Halljuk!) 

A vasutengedélyezésre nézve szabályul szol
gál azon általam kia lőtt s az országgyűlés ál
tal 1868. évi május 26-án tar tot t ülésében 2046 
számú határozattal jóváhagyott rendelet, mely 
az addig érvényben volt vasutengedélyézési sza
básoknak egy e részben hozandó törvény ke
letkezéséig érvényt szerez. Ezen vasutengedélyé
zési szabály szerint, a kormány a magánosok
nak vasúti előmunkálatokra engedélyt, úgyneve
zett előmunkálati eoncessiót ád, mely által az 
illetők följogosittatnak másoknak birtokain is a 
szükséges méréseket megtenni. Az előmunkálati 
eoneessio tulajdonosa tehát, saját költségén ké
szítteti a terveket; ezen tervek készítésére az 
államtól semmi segélyezést nem nyer; sem pedig 
a végleges eoncessio elnyerésére semmiféle elő
jogban nem részesül. Ellenben ugyanazon sza
bályok szerint, végleges építési engedélyt csak az 
nyerhet, a ki az előmunkálati engedély alapján, 
az előmunkálatoknak és részletes terveknek bir
tokában van. 

En mindenkinek adtam előmunkálati enge
délyt, ki azért folyamodott, mert a dolog érde
kében áll. hogy minél több vonal minél töb
bek által tanulmányoztassék. (Igazi Ugy történt! 
a jobb oldalon.) 

Én senkinek sem adtam végleges építési en
gedélyt, kinek előmunkálati engedélye nem volt 
én senkit sem zártam ki a végleges engedélyt 
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czélzó tárgyalásokból: ha volt előmunkálati en
gedélye, és voltak tervei és előmunkálatai. (Igaz! 
jobb felől.) 

Miben áll tehát a szabályellenes eljárás ? 
Hallottam sokat emlegetni a versenyt De kér
dem, megtagadtam-e valakitől az előmunkálati 
engedélyt ? 

A kinek pedig nincsen, vagy nem volt elő
munkálata, azt csak nem hívhattam meg versenyre, 
oly tervek és oly előmunkálatok alapján, melyeket 
egy magán ember vagy társulat, saját költségén ké
szíttetett. Hiszen épen ezen esetben szegtem vol
na meg a szabályokat, melyek világosan meg
kívánják, hogy csak az kaphasson végleges vas
útépítési engedélyt, kinek előmunkálatai, kinek, 
tervei vannak ; és igen méltányosan : mert kü
lönben sohasem fog a magánipar vasútépítéssel 
foglalkozni, ha a tulajdon szentsége meg nem 
őriztetik. (Helyeslés jobb felől.) 

Sokat hallottam a magyar keleti vasutat 
emlegettetni, hallottam azt az ellenvetést, hogy 
miért nem bocsáttatott versenyre ezen vasút 
engedélyezése? Feleletül mondom ezekre, hogy 
épen azon okból, melyet fönemliték : hogy t. 1. 
magánosak által készített tervek alapján nyil
vános versenyt nem hirdethetek, nem lehet hir
detni. 

Ismeretes dolog, hogy ezen magyar keleti 
vasútnak először nagyvárad-kolozsvári része biz
tosíttatott , s ezen részre nyilvános árlejtés tarta
tott , mert ezen részről a kormánynak voltak 
részletes tervei; de miután a magyar hálózatnak 
az oláhországi vasutakkal való kapcsolása oly 
felette fontosnak mutatkozott — a mint az min
den oldalról és méltán sürgettetett is — azon 
egész erdélyi hálózatnak engedélyezését hoztam 
javaslatba, és miután ezen vonalrészről a kor
mánynak tervei nem voltak és sem akkor nem 
tar tot tam czélszerűnek a dolgot addig halasz
tani míg a kormány készíttethet terveket ; sem 
most utólagosan nincs legkisebb okom is ezen 
vasút engedélyezésének siettetését megbánni : a 
mostani engedélyesekkel — kik régebben a ma
gyar gazdasági egyesület kedvezményezése foly
tán a Bischofsheim és Hirsch czég által készí
te t t előmunkálatokat és részletes terveket ezek
től megvásárolván, mint sajátjukat hozzám be
mutat ták — az engedélyezési tárgyalást végre
hajtottam, ós azt a törvényhozásnak bemutat
tam , mely is azt , az arró' kelt XLV. tör
vény czikk által szentesitette. 

De nyilvános és átalános versenyt a ma
gánosak sajátját képező előmunkálati tervek 
alapján nem hirdethettem ; valamint nem tehet
tem azt — a mint Debreczen városa t. kép
viselője ezt igen jól tudhatja, az északkeleti vas
útvonalra sem, (Tetszés a jobb oldalon) egészen ha

sonló okokból. (Fötkiáltások: A miniszter igen el
fáradt! Függeszszük föl az ülést.) 

E l n ö k : Tiz perezre fölfüggesztem az ülést. 
(Tiz perez után.) 

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 : A mi az államköltségen épülő vas
utak kiadását illeti, a mire nézve Tisza Kálmán 
ur határozati javaslata szintén szabályellenes
séget emleget: megjegyzem mindenekelőtt, hogy 
— bár kívánatosnak tartanám az ellenkezőt — 
e tekintetben semmi írott szabályunk nincsen. 
Azonban az államköltségen épülő vasutak ki
adásánál is megtettem mindazt, mit az állam 
érdekeinek megóvása követel. 

A kormány Költségen épülő vasutak, a zá
kány-zágrábi és hatvan-miskolczi kivételével , 
mind nyilvános árlejtés, nyilvános verseny utján 
biztosíttattak. 

Kormányköltségen épülnek jelenleg az 
1868-ik évi 49. törvényezikk alapján, a károly-
város-fiumei, salgó-tarján-ruttkai és a miskolez-
bánrévi vonalak, mindezen vonalok nyilvános 
árlejtés utján adattak ki építésre. 

így jelesen a károlyváros-fiumei vasútépítés
re az árlejtés kihirdettetett 1869. évi június 
8-án, megtartatot t 1869. évi Julius 15-én; volt 
8 ajánlat, s a legkedvezőbbnek, mely 19.870,000 
írtért ajánlkozott, a francé bank consortiumának 
adatott át az építés. 

A salgó-tarján-ruttkai építésére tárgyalás 
hirdettetett 1S69. évi april 3-án, s a tárgyalás 
april 30-án megtartatván, öt ajánlattevő kö
zött a legkedvezőbbnek, a bécsi Bank-Vereinnak 
adatott az épités. 

A miskolcz-bánrévi vasút építésére kihir
dettetett a tárgyalás 1869. évi május 15-én, 
megtartatott június 18-án, s ennek alapján ada
tot t át a, pesti épitőtársulatnak. Hol van i t t a 
szabályellenes eljárás1? (Tetszés jobb felől.) 

A hatvan-miskolczi és zákány-zágrábi vo
nalak építési szerződése pedig az 1868. évi XII. 
külön törvény által hagyatott jóvá, mert midőn 
ezen vasutak építése iránt a kormány szerződött, 
még törvény nem alkottatott volt annak meghatá
rozására: mely vasutvonalak építtessenek a vasúti 
kölcsönből. Azon alkalommal, midőn a kormány a 
t. ház elé terjesztette, a ház vasúti bizottságá
ban meg lett vitatva azon kérdés: miért nem 
hirdettetett ezen vonalra verseny ? a minek föoka 
abban volt, hogy midőn a kormány az első vas
uta t építtette államköltségen átalányalku mel
lett : biztosítania kellett magát, hogy ezen épités 
oly kezekbe jöjjön, melyek ezen föladatnak meg
felelni teljesen képesek. Akkor, midőn e szerző
dések beczikkelyezéséről volt a szó, a törvényho
zás az alkotott törvényezikk által a kormány 
eljárását jóváhagyta; s most talán az, a mit a 
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t . ház akkor törvénybe igtatott , szabályellenes? 
(Élénk helyeslés jobb felől.) 

Nem áll tehát az, hogy a kormány eljárása, 
akár a vasutak engedélyezésénél, akár az állam
költségén épülő vasutak kiadásánál szabályelle
nes lett volna. A mi a költségvetés átalános 
vbája alkalmával i t t e tekintetben elmondatott, 
nagyobbára nem uj dolog, nem is a kormány
nak ujabb tetteire vagy intézkedéseire, hanem 
a törvényhozás által szentesitett kormányi té
nyekre vonatkozik. Ezen tényeket lehet ujabb 
discussio tárgyává tenni ; de azok miatt, szem
ben az ezen tárgyakban hozott törvényekkel — 
addig mig ezeket a minisztérium biven megtartja, 
azokhoz alkalmazkodik és azoknak hatályt szer
zett és szerez — a minisztérium eljárását sza
bályellenesnek nevezni nem lehet. (Helyeslés a 
jobb oldalon.) 

Végre, harmadik indokul, indítványa támo
gatására fölhozza Debreezen városa érd. képvi
selője, a közutak építése körűi észlelt helytelen 
eljárást. — En t. ház az átalános vita folya
mában magam kijelentettem, hogy a fönálló 
utépitészeti rendszert kielégítőnek nem ta r tom; 
elmondottam, hogy. ha a kormánynak valamit 
szemére lehetne vetni, az lenne, ha ezen rend
szerrel meg volna elégedve; és hogy a kor
mány ezen rendszert még eddig meg nem vál
toztatta, annak egyedüli oka az volt, mert nem 
lehetett. Ugyanis az ennek alapjául szolgálandó 
közmunka-törvény oly szoros kapcsolatban áll a 
megyéknek küszöbén álló rendezésével, hog}r azt 
a nélkül elintézni, és e részben üdvös és mesz-
szebb időre kiható intézkedést tenni teljes lehe
tetlen. Több idő óta kidolgozva áll nálam az 
erre vonatkozó törvényjavaslat, s nem rajtam 
múlt annak a törvényhozás elé terjesztése, de 
egyedül azon körülményen, hogy azt a megye
rendezésről hozandó törvénynek meg kell előznie. 
Most is csak azt ismételhetem, hogy az e rész
ben íönálló rendszert kielégítőnek nem ta r tom; 
de határozottan tiltakoznom kell minden kárhoz
tató nyilatkozás ellen, melyek az államnak 
egyes tisztviselők által történt károsítására, vagy 
bármi néven nevezendő visszaélésekre, vonatkoznak, 
mindaddig, mig erre nézve eoncret esetek föl nem 
hozatnak. (Élénk helyeslés jobb felől.) Lehetnek igen 
is visszaélések, mint minden emberi dologban; 
de épen az a baj, hogy az illetők a tudomá
sukra jövő rendetlenségeket és visszaéléseket a 
kormánynak, mely azokon segíthetne, föl nem 
jeleotik; hanem, mert ez sokkal könnyebb, ezen 
észleléseiket generalizálják, egész osztályokra ki
terjesztik, s azok fölött mondanak igaztalan és 
méltatlan ítéletet- (Élénk helyeslés a jobb oldalon.) 

Közutaink gyenge állapotát illetőleg fölhoz
tam azon lényeges okot, hogy a szükséges költ

séget, az arra megkívántató mennyiségben a 
törvényhozás nem adta meg. Erre Debreezen vá
rosa képviselője feleletében azt méltóztatott 
megjegyezni, hogy akkor kötelességem lett volna 
lemondani. Meglehet, igaza van. És én ezt meg
állapodott, rendes viszonyok közt azonnal meg
tet tem volna. 

Egyébiránt, kérem, legyen meggyőződve a 
t. képviselő ur, hogy engem sem ambitióm, sem 
hajlamaim e székhez nem kötnek, mely részemre 
csak töviseket termett, {Éljenzés a jobb oldalon.) 
és legyen meggyőződve, hogy vágyaim legföbbike 
teljesűlend akkor, midőn ebből kilcelhetek; mert 
ily viszonyok közt, midőn a legtisztább, a leg
szentebb törekvések soha legkisebb elismeréssel 
sem találkoznak, hanem mindig és mindig a leg
feketébb gyanusitássokkal: e székben ülni nem 
öröm, de attól menekülni csak kívánatos. (Hosz-
szas éljenzés a jabb oldalon.) 

Bocsánat t. ház e kis kitérésért, melylyel ma
gamnak szemben azon említett megjegyzéssel 
tartoztam ; de visszatérek tárgyamra, mely már 
amúgy is vége féle jár. (Halljuk.) 

Készletesen taglaltam a főnebiekben azo
kat melyeket Tisza Kálmán t. képviselő ur ha
tározati javaslatának indokolására abba felvett. 
Megvilágítottam részletesen az állítólagos visz-
szaéléseket, s igyekeztem megmutatni, hogy ezek
ből kiindulva, parlamenti vizsgálatnak helye nem 
lehetne. 

De egészen eltekintve a részletektől, még 
átalánosságban is érteném a parliamenti vizsgálat 
szükségét, ha a vezetésem alatti közlekedési ügy 
átalánjs állásában hanyatlás jelei mutatkozná
nak, ha a kormány ez irányban eredményeket 
nem tudna felmutatni. (Igaz! jobb felől.) 

De kérdem: mit vethetnek, a közlekedési 
minisztérium tevékenységét illetőleg, a kormány 
szemére ? 

Talán azt, hogy a mostani kormány Magyar
ország vasúthálózatát megkétszerezte? (Helyes-
lés jobb fel&l.) 

Talán azt, hogy fel tudván használni a 
szerencsés constellatiókat, oly élénk vasútépítési 
mozgalmat tudott előállítani, mely ezereknek és 
millióknak soha nem remélt kereseti forrásokat 
nyitott 1 (Igaz! ügy van! jobb felől.) 

Vagy azt, hogy az engedélyezett vasutak, 
most 37-, 36-, sőt 33,000 kamatbiztositás mellett 
épülnek ? holott a volt kormány alatt, hasonló 
vasutak 50-60000 írt. kamatbiztositás mellett 
engedélyeztettek? (Nagyon igaz! jobb felől.) 

Vagy talán azt, hogy az általunk kiadott con-
cessiók nem olyanoknak adattak ki, kik azt, 
kellő nyereséggel ismét tovább adják, mig végre 
az egész vállalat megbukik ? (Helyeslés jobb felől.) 

Talán azt, hogy a vasúti tariffakban oly 
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üdvös reformot hoztunk létre, mely rövid időn 
szállító viszonyainkat szerencsésen módositandja ? 
(Tetszés jobb felől.) 

Csodákat nem mivelhet senki, folyóinkat ez 
a kormány nem szabályozhatta 3 év a la t t ; a 
közutakat pedig, melyekre pénzt nem adtak, 
Isten kegyedelmével jó állapotban főn nem tart
hattam. (Helyeslés jobb felől.) A mit becsületes 
igyekezet megtehet, azt megtettük. Sok hasznost 
hoztunk lé t re ; és most mégis, majdnem ugy lát
szik, mintha azt hinnék, hogy minden, a mi jő, 
magától jött, s ha valami még meg nem tör
ténhetett, annak mi lennénk oka. (Tetszés jobb 
feM.), 

Én tehát sem részleteiben, sem átalánosság-
ban nem látom indokoltnak a vizsgáló bizott
ság kiküldését; a minisztérium működése, áta-
lános tevékenysége nem olyan, hogy abból bármi 
visszaélésekre következtetni lehetne. (Igaz! Vgy 
van! jobb felől.) Ha egyes hivatalnokok ellen pa
naszuk van, ám lépjenek fel határozott vádakkal, 
esak ne — saját kifejezésök szerint — utezán, kávé
házban és a ház folyosóján hallott kósza hírekre 
alapított gyanúsításokkal; mert ez oly eljárás, 
melyet én igaz nevén megnevezni nem birok, 
mert nem találok szót, mely ezt kifejezhetné, a 
nélkül, hogy ne sértene; sérteni pedig nem aka
rok. (Élénk tetszés jobb felől.) 

Z s e d é n y i E d e % A közlekedési minisz • 
ter urnák nyilatkozata (Nagy zaj. Nincs joga 
szólni! Csak utoljára!) a miniszter ur nyilatkozata 
folytán, mely szerint a Hollán Ernő ellen a kép
viselőházban intézett gyanusitgatásokat saját 
felelőssége alat t visszautasítja , indítványomat 
visszaveszem. (Helyeslés jobbról.) 

E l n ö k : A 100. §. értelmében a fölvételre 
kitűzött napon az indítványozó kifejti indítvá
nyát s a ház érdemleges tárgyalás nélkül sza
vazás utján elhatározza, vajon az indítvány tár
gyalás alá vétessék-e, vagy nem? Bátor vagyok 
e szakasz értelmében azon kérdést intézni a ház
hoz : kivánja-e az indítványt tárgyalás alá venni? 
(Zajos közbekiáltások: Már bele bocsátkoztunk a tár
gyalásba!) Méltóztassanak az elnököt kihallgatni. 
Kérdem tehát, vajon kívánja-e a t. ház tárgya
lás alá venni Tisza Kálmán indítványát, miután 
Zsedényi ur a magáét visszavonta? 

S i m o n y i E r n ő : A házszabályok 100-ik 
§-a azt mondja: „A fölvételre kitűzött napon az 
indítványozó kifejti indítványát s a ház érdem
leges tárgyalás nélkül szavazás utján elhatároz
za, ha vajon az indítvány tárgyalás alá vétes
sék-e vagy nem?" Kérdem a t . házat, midőn a 
miniszter ur pontonkint, majdnem szóról szóra 
ezáfolja az indítványt, (Igaz! balról) méltóztassa
nak határozni a fölött, eldönteni azt: vajon nem 
tárgyalása-e ez a kérdésnek? (Nem! jobbról; De 

, az! balról.) Tudom én nagyon jól, hogy a 127. 
§. azt mondja, hogy a miniszternek a kérdés 
föltótele előtt szólni szabad; (Nagy zaj. Már tár
gyalta a miniszter! bal felöl) de a tárgyalásba 

I bocsátkozni, pontonkint, tételenkint ezáfolni az 
j indítványt, s azután azt mondani, már most 
| nem tárgyaljuk, ez — nézetem szerint — par-

lamentális képtelenség. (Igaz ! bal felől.) Én ké
rem, hogy ez indítvány megkezdett tárgyalása 
folytattassék, és pedig kérem azt a házszabályok 
100. §-ának világos értelmében. (Nagy zaj. Föl
kiáltások jobb felől: Nem lehet') Különben is a 

i czél ezáltal eléretni nem fog, mert e kérdést mi 
elodázni nem engedjük, holnap uj inditványnyal 
fogunk föllépni. (Tessék! jobbról.) Hogy ily kér
dés tárgyalás nélkül menjen ki a házból, az a 
kormánynak ós az országnak hitelét rontaná le. 
(Igaz! bal felől). Ez, uraim! oly kívánság, melyet 
soha parlamenti kormány még nem tett , ez a 
parlamenti kormánytól hallatlan, népképviselők
től hihetetlen eljárás volna. Én kívánom, hogy 
a tárgyalás folytattassék. (Nagy zaj.) 

H o f f m a n n P á l ; Az előttem szólott t. 
képviselő ur azt állította, (Fölkiáttások: A kér
déshez!) a kérdéshez akarok szólni. Azt állította, 
hogy a szőnyegen levő kérdés iránt a ház már 
azt határozta volna, hogy ezen tárgynak tárgya
lásába bocsátkozzék. (Fölkiáltások bal felől: Nem 
azt állította!) Az előttem szólott t. képviselő ur 
azt állította, hogy tényleg megkezdetett a tár
gyalás. 

Ámde miután a házszabályok azt határoz
zák, hogy vajon a ház valamely tárgynak tár
gyalásába akar-e bocsátkozni ? azt szavazás által 
dönti el; i t t pedig szavazás nem történt : az 
előttem szólott képviselő ur által fölhozott ma
gyarázása a házszabályoknak nemcsak nem áll, 
hanem egyenest a házszabályok szóhangzása által 
megczáfoltatik. Kérem tehát, méltóztassék a t. 
ház a házszabályok szóhangzása értelmében sza
vazás által eldönteni: vajon kiván-e a tárgyalás
ba bocsátkozni, vagy nem ? (Helyes jobb felől) 

H a l á s z B o l d i z s á r ; A kérdés igen fon
tos. (Halljuk !) A t. elnök ur tévedésben van. 
(Nevetés jobb felől.) ISTe tessék előre nevetni, mert 
indokolni fogom állitásomat. 

A házszabályok csak annyit mondanak, hogy 
az indítványozó, vagy a jelen esetben az indítvá
nyozók, indokolván indítványukat, szavazás tör
ténik a fölött, hogy tárgyaltassók-e az indítvány 
vagy ne? De a t. elnök ur méltóztatott a mi
niszter ur hosszas védelmét meghallgatui, (Nagy 
zaj a jobb oldalon. Fölkiáttások: Nem voti védelem!) 
mely védelem a dolog meritumára is vonatko
zott ; és én a mennyire megörültem azon, hogy 
visszautasította Zsedényi képviselő ur kibúvó aj
taját, annyira megbotránkoztam (Nagy zaj jobb 
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felől) — ezen szóval élek — hogy a vizsgálat 
végrehajtása előtt védelmezte magát, (öhól jobb 
felől.) Méltóztassanak kihallgatni, ez nem tréfa
ság, ez ismét a házszabályok megszegése. 

H o f f m a n n P á l : A 127-ik §. 
H a l á s z B o l d i z s á r : Ha a t. elnök ur 

nem vette észre, hogy akkor lett volna köteles
sége ezen kérdést feltenni, mikor a két indít
ványozó befejezte szónoklatát, és nem tartottam 
szükségesnek figyelmeztetni a miniszter urat, 
hogy ne méltóztassék egy szót is szólam addig, 
mig el nem döntetik azon kérdés, hogy tár-
gyaltassék-e az indítvány, vagy ne: most már a 
tárgyalást nem lehet ellenezni. 

' Én tehát, miután feljegyeztettem magamat 
a szólásra, a tárgjdioz szólani kívánok. (Zaj.) 

E l n ö k : Az elnök semmit sem akar^ egye
bet, mint a házszabályokat fentartani. Én fel
tettem a kérdést a 100. § szerint, meghallgat
tam a miniszter urat a 127-ik § szerint, és a 
t. ház fogja elhatározni, hogy ez tárgyalás-e, 
vagy nem ? {Hosszan tartó zaj. Többen szólani ak-ar-
nak.J 

C s i k y S á n d o r : Én a házszabályok ér
telmében akarok szólani, és ragaszkodom ahhoz, 
a mit előttem szólott mondott, hogy miután meg
kezdettük a tanácskozást, nincs joga az elnök
nek szavaztatni a felett, hogy tárgyaljuk-e az 
indítványt vagy ne. 1 

Hozzájárul, t. ház, még az is, hogy ugyan
azon szabályok 158-ik §-nak értelme szerint a 
minisztériumnak mint érdekeltnek, mint a ki el
len e határozati javaslat intéztetett, nyilatkozni 
nem is állott jogában. Ugyanis ezen 158-ik sza
kasz azt mondja: „Ha a ház valamely tagja, 
mint folyamodó fél által vagy érdekében adatik 
be kérvény, ez annak tárgyalása alatt se a bi
zottságban, se az ülésben jelen nem lehet. 

De ha ellene adatott be kérvény, az iratok 
vele előlegeseu kizöltetnek s védelmét mind a bi
zottságban, mind a ház előtt szóval vagy írás
ban előzőleg előadhatja;" (Derültség.) Ne méltóz
tassanak idő előtt nevetni, később majd én ne
vetek. Utána ez következik: „azonban a bekövet
kező tanácskozásban és szavazatban részt nem 
vehet." 

Már most azt kérdem, vajon a miniszter ur 
nem vett-e részt a tanácskozásban, és ha részt 
vett, vajon a házszabályok értelmében járt-e el 1 
Amikor a t. elnök ur e szakaszt külön figye
lemre nem érdemesítette, ki kell jelentenem, 
hogy a házszabály megtartva nem volt, én te
hát a tanácskozás folytatását kívánom, s ennek 
következtében magamat föl is jegyeztetem. 

T i s z a K á l m á n : A házszabályok 100-ik 
§-sa határozottan kimondja, minek kell ily eset
ben történni; kimondja jelesen azt, hogy az in

dítványozó kifejtve indítványát, a ház érdemle
ges tárgyalás nélkül szavazás utján eldönti, va
jon az illető indítványt tárgyalni akarja-e vagy 
nem1? Ezen szakasz határozatát az idézett 127-ik 
szakasz nem ronthatja le, mert a 127-ik szakasz 
már egészen más ezimben is van, és szól azon 
esetekről, midőn a tanácskozás már megindult; 
szól arról, hogy a tárgyalás és tanácskozás 
megindulása után, a miniszterek szót kérhetnek 
mindig. A 100-ik §. pedig szól arról, hogy minek 
kell történni, mielőtt a tanácskozás megindul; 
és igy ha egyszer az érdemleges tárgyalásba akár
ki, — legyen az bár maga a miniszter ur, — bele
bocsátkozott : a felett szavaztatni: legyen-e tár
gyalás vag^y nem? már nem lehet. (Helyeslés a bal 
oldalon.) És én igen kérem a t. házat : méltóz
tassék egy felől a szabályokat megtartani, más 
felől, ne méltóztassanak a miniszterelnök ur 
nyilatkozata szerint ez esetben különben kétség
telenül alkalmazható igazságot magukra vonni, 
hogy a miniszterek olcsó dicsőséget vadásznak, 
t. i. csak akkor szeretnek szólni, ha senki sem 
felelhet nekik. (Helyeslés és derültség a bal ol
dalon.) 

C s e r n á o n y L j o s : T. ház! A kér
déshez szólok. Én azt hiszem, hogy a közleke
désügyi miniszter ur iránt ezen oldal, valamint 
az egész ház, a t. elnököt magát is beleértve, a 
tiszteletnek nagyobb jelét nem adhatta, mint 
épen a mai ülésben az által, hogy midőn vilá
gos volt, hogy a házszabályok ellenére fejtette 
ki nézeteit,, mielőtt még a ház a tárgyalásba 
belement volna, senkinek eszébe nem jutott őt 
közbe szakítani. 

En azt hiszem, hogy ez gróf Mikó iránti 
tiszteletből és azon igen méltányos és megkí
vántatott elnézésből történt, mert tudjuk, hogy 
gr. Mikó beteges állapotban volt; de átalános 
volt a meggyőződés, hogy gr. Mikónak a ház
szabályok szerint sem lett volna joga kifejteni 
nézeteit, mielőtt a ház a tárgyalásba bele nem 
ment. 

En azt merem állítani, hogy az igen t. el
nök ur maga is figyelmeztette volna, különben 
az igen t. miniszter urat, hogy ha nem vette 
volna tekintetbe ezen szempontokat. Hanem a 
dolog megtörtént : megtörténvén a tárgyalásba 
belementünk, és én azt hiszem, hogy a tárgya
lásnak folytattatni kell. (Helyeslés bal felől.) 

A l m á s s y S á n d o r : T. ház! (FöMáltásoh 
jobb felől: Eláll!) Kinek tetszett mondani, hogy 
elállók: az mondja máskor. (Zaj.) T. ház! Hogy 
a tanácskozmányba bele lehet-e menni a nélkül, 
hogy szavazzon a ház a fölött, vajon a tárgya
lásba belebocsátkozik-e vagy nem? erre azt hi
szem, számtalanszor volt példa: mert ha tudtuk 
azt, hogy a ház közakarattal tárgyalni kívánja 
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az ügyet, akkor az elnök rendesen nem is tette 
föl a kérdést. 

En azt hiszem, hogy a jelen esetben is épen 
azon helyzetben vagyunk: a nélkül, hogy a kér
dés feltétetett volna, elkezdtük a tárgyalást, 
mert a miniszter ur a tárgyalásba belement, 
holott a mint Tisza Kálmán képviselő ur kifej
tette, máskülönben szava sem lett volna 

En azt hiszem, hogy ha ezen dolgot el 
akarják szavazással ütni, azt azért teszik, mert 
a felhozott érveket megczáfolni nem tudják. 
(Helyeslés bal felől.) 

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! Én az 1848: III. t . ez. 28. 
§-ában adott jogommal éltem, midőn szóltam; 
e szakasz azt mondja: „A miniszterek az or
szággyűlés mindegyik táblájánál üléssel birnak, 
s nyilatkozni kívánván, meghallga tandók." Ne
hogy azonban, t. ház, a dolognak azon szin 
adassék, mintha én ez ügy tárgyalásától fél
nék: nekem legkisebb ellenvetésem sincs az el
len, hogy az indítvány tárgyalás alá vétessék. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Kérdem tehát a t. házat, kivan-
ja-e ezen indítványt tárgyalni vagy nem? (Kí
vánjuk.) Rögtön kívánja? (Rögtön.) A ház az in
dítványt rögtön kívánja tárgyalni. 

A szólók között fel van irva Simonyi Ernő. 
P a c z o l a y J á n o s Nem hallottuk a 

végzést. (Zaj, Elnök csenget. Halljuk! Halljuk!) 
E l n ö k : A t. ház tárgyalni kívánja és 

pedig rögtön. (Halljuk! Halljuk!) 
S i m o n y i E r n ő : Igen örvendek, hogy a 

t. ház a további tárgyalást elrendelte; azt hi
szem sem a kormányra, sem az országra nézve 
károsabb lépés nem történhetik vala, mint ha e 
kérdés tárgyalásának folytatását a ház megaka
dályozta volna. Ez nézetem arra nézve is, hogy 
a kormány saját maga érdekében, és a mi an
nál sokkal nagyobb, az ország érdekében is ro-
szabb politikát nem követhetne, mint ha a kí
vánt vizsgálatot megtagadja. Meglehet t. ház, 
hogy mindaz, a mit a t. közlekedési miniszter 
ur igen szép beszédében itten előadott, benne 
fogna foglaltatni a kiküldendő bizottság jelen
tésében is, és ha igen, akkor a gyanúnak még 
csak árnyéka is el fog tűnni, akkor vége lesz 
az országban minden beszédnek, minden gyanú
sításnak : a miniszter és a minisztérium tisztán 
fognak állani ország világ előtt. Holott most a 
miniszter ur saját maga ós minisztériuma vé
delmében egyoldalú állításokat tett , melyeket az, 
kinek tetszik elhihet, de a kinek nem tetszik, 
nem hisz el; ez által pedig sem a kormány 
dolga tisztába hozva, sem az ország érdeke fen-
tartva, sem a közvélemény megnyugtatva nincs. 
(Helyeslés bal felől.) 

KEPV. H. NAPLÓ 18í| VII. 

Azt mondotta az igen t. miniszter ur be
széde elején, hogy ö a felelősséget minden te
kintetben magára vállalja. Ez igen helyes el
járás, mert a parlament irányában csakugyan 
ő felelős egész személyzetóért. Ez azonban nem 
szüntetheti meg a parlamentnek azon jogát, 
hogy belenézzen az ő hivatalába és megvizs
gálja ott,vajon minden rendben van-e vagy nincs? 
Hogy az ily parlamentális vizsgálat tökéletesen 
a maga rendjén van, felesleges volna erre csak 
egy szót is mondanom azok után, miket e te
kintetben t . barátom Debreczen városa érdemes 
képviselője már mondott. Azt mondja a minisz
ter ur, hogy a netalán többi hivatalnoka által 
elkövetett mulasztás, vagy más bárminemű visz-
szaélésre nézve ő fegyelmi eljárást fog indítani. 
Ezt nyilvánitá már múltkor is a házban és fel-
szólitá azon képviselőket, a kiknek valami vád-
jok van, hogy azokat a fegyelmi vizsgálatnál 
terjeszszók elő. 

Méltóztassék megengedni a t. miniszter 
u r : tessék vizsgálni, a mennyit tetszik, semmi 
közünk hozzá, semmi beleszólásunk, hogy hiva
talos személyzetét saját belátása szerint rendez
hesse, ugjT, hogy azért a felelősséget elválalhassa ; 
de engem legalább ne szólítson fel arra, hogy dis-
ciplinaris vizsgálatában mint képviselő, akár 
mint vádló, akár mint tanú részt vegyek, mert 
én azt mint képviselő soha nem teszem. (Élénk 
helyeslés bal felől. Felkiáltások jobb felől: hanem itt 
lehet!) En, t. ház, részt vehetek egy parlamentá
lis vizsgálatban akár mint vizsgáló, akár mint 
meghívott kihallgatandó fél, akár mint vádlott 
fél saját védelmemben; de én a miniszter urnák 
disciplináris privát vizsgálataiba mint képviselő 
soha befolyni nem fogok. 

Áttér ezek után a miniszter ur, miután a 
Zsedényi képviselőtársam által beterjesztett ha
tározati javaslatot egyszerűen mellőzte vala, 
melyről én sem akarok többé egy szót sem 
szólni, miután az indítványozó azt egyszerűen 
visszavette, áttér ezután — mondom — a Debre
czen város képviselője által beadott határozati 
javaslat czáfolatára, és azt mondja, hogy ezen 
határozati javaslat először is vizsgálatot kivan 
az iránt, hogy a déli vaspálya érdekeinek ille
téktelen pártolása tapasztaltatott a minisztérium
ban; előadja hosszasan a miniszter ur ez iránti vé
delmét, s azt mondja: a déli vaspálya semmi 
előzékenységben, semmi kedvezményben nem ré
szesült a minisztérium részéről. Különösen fel
hozta pedig azon szerződést is, melyet magam
nak is volt alkalmam ezen házban felhozni, és 
melyet egyenesen károsnak, nagyon károsnak 
nyilvánítottam az országra nézve. Ezen szerző
désre nézve, meg kell vallanom, hogy a minisz
ter urnák mai nyilatkozata igen nagvon külön-
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bözik azon nyilatkozatától, melyet az első alka
lommal, midőn ezen tárgy felmerült, itten mon
dott. Nem mondja most, hogy ezen szerződés 
érvénytelen, hanem azt mondja, hogy a minisz
térium semmi olyan szerződést nem ismer el, 
mely a magyar minisztériumnak létrejötte után 
köttetett volna. Mikor én ezen szerződést felhoz
tam ezen házban és hivatkoztam a közlekedési 
minisztériumnak ő felségéhez te t t hivatalos je
lentésére, akkor a miniszter ur azt mondta sza
vamba vágva : „semmi oly szerződés nem kötte
tet t" , az államtitkár ur pedig igen sok parla-
mentális Hiedelemmel és szokással háromszor 
egymásután szavamba vágott azon felkiáltással : 
„Nem igaz !" (Hollán Ernő Mshessól: Ugy van!) 

Kérdem már most a miniszter urat és Hol
lán államtitkár és képviselő u r a t : nincsen-e ezen 
szerződés már ma a képviselőház pénzügyi bi
zottsága elé terjesztve, és pedig nincs-e oda, 
mint egy érvényes szerződés terjesztve ? Ennyit 
érnek tehát a miniszteriális nyilatkozatok, me
lyek olyan emphasissal. olyan eclat-val tétetnek 
e házban! (Mozgás.) Én, t. ház, igen ('bájtom, 
hogy ezen szerződés Magyarország által soha el 
ne ösmertessék, mert azon szerződés Magyaror
szág érdekeire nézve végtelenül káros. Ha egyéb 
körülmény nem forogna is fön, szükséges, hogy 
az országgyűlés küldjön ki parlamentáris bizott
ságot, mely megvizsgálván ezen és más vas
utaknak a magyar kormány létrejötte előtti 
szerződéseit, azokról véleményt adjon a háznak : 
mennyiben, s mi tekintetben jogérvényesek azok ? 
mi tekintetben elfogadhatók, és mi módon be-
czikkelyezhetők a törvénybe. Mert én tagadom 
bárkinek is azon jogát, hogy az ország bárme
lyik lakosát megadóztathassa a nélkül, hogy 
arra törvény által felhatalmazva lenne. 

Ha tehát más nem is volna, mint ezen 
régi szerződések megvizsgálása, már ez is elég 
indok arra, hogy a közlekedési eszközök létre
hozása körüli eljárását a kormánynak, — akár a 
jelen, akár azon kormánynak, mely törvényte
lenül ugyan, de tettleg mégis Magyarország kor-
mányozásába . avatkozott, — egy parlamenti 
bizottság megvizsgálja és arról a háznak véle
ményes jelentést tegyen. (Helyeslés szélső hal 
(elől.) 

Azt mondja továbbá a miniszter ur, hogy 
ezen határozati javaslatnak egyik indoka a vas
úti engedélyezések körül és a vasútépítések ki
adásánál követett szabálytalan eljárás, és erre 
nézve először is áttér a fiumei vasútra. Azt mondja a 
miniszter ur, hogy már az 1868-ik év tavaszán az e 
vasútra vonatkozó vonalozási munkálatok el vol
tak készülve, hogy ezen vasútra nyilvános csőd 
is hirdettetett , de nem fogadtatott el azon aján
lat, a mely bizonyos ajánlkozó fél által tétetet t , 

azért, mert ő az úgynevezett Feli rendszer 
szerint akarta építeni; ezen Fell-rendszer pedig 
nem találtatott czélszerünek a mi körülmé
nyeinkhez alkalmazva, és különösen a károly város
fiumei vasútra nézve. Erre nézve a minisztérium 
kiküldött egy bizottságot, a Mont-Cenisre, ahol 
hasonló rendszer szerint van működésben egy 
vasút, és ezen kiküldötteknek az volt a vélemé
nyük, hogy ezen rendszer csakugyan nem alkal
maztatható. Meglenet, hogy igazuk volt, én a 
Fell-rendszernek védelmezésébe bocsátkozni nem 
akarok ; nem akarom azt mondani, czélszerü lett 
volna-e azt alkalmazni vagy nem; hanem azt 
kérdem a miniszter úrtól, bár mi történt legyen 
is, ha minden a legjobb rend szerint történt is: mi 
módon érezte magát felhatalmazva arra, hogy 
19 — 20 millióra menő szerződést megköthessen, 
a nélkül, hogy arra a képviselőház által felha
talmazva lett volna? Ez a kérdés, a melyet fel
vetet tem első alkalommal, ez a kérdés, a melyre 
felvilágosítást kívánok ma is. (Helyeslés bal felől.) 
Soha el nem fogom ismerni a, minisztérium azon 
jogát, hogy milliókra menő szerződéseket, de 
hogy csak egy krajezárnyi szerződést is köthes
sen saját maga hatalmából, a nélkül, hogy a 
háznak engedelmét birná arra. (Helyeslés bal 
felől) 

Elismerem, hogy lehetnek oly körülmények, 
melyek haladéktalan, rögtöni intézkedéseket 
szükségeinek, oly körülmények, melyek nem en
gedik azt. hogy akár az együtt nem levő házat 
összehívja a minisztérium, akár magához a ház
hoz folyamodjék, mert néhány napi halasztás is 
k á r t okozhat; — elismerem, hogy ilyenkor a 
miniszter a maga saját felelősségére intéz
kedhetik : de ilyenkor utólagosan a háztól 
indemnityt tartozik kérni. Ez igaz, helyes eljá
rás. De a vasútépítésnél — különösen miután 
már három esztendő után történik ilyes vala
mi — az ily néhány napra való halasztást vesze
delmesnek vagy károsnak az országra nézve nem 
tartom. (Helyeslés hal felől.) 

Azt mondja a miniszter ur, hogy volt egy 
ajánlat, mely 22 millióért akarta építeni a vo
nalat, de ő azt fogadta el, a mely 19.800,000 
frtot kivánt csak, és így igen természetesen, 
tetemes péaz-mennyiséget takarított meg az or
szágnak. Ez is helyes. Mindezt én szívesen el
hiszem; hanem én kérdem a miniszter urat , 
hogyha ezen terv beterjesztetett volna a képvi
selőháznak, ugy a mint én mindenkor kívántam, 
hogy a vasúti tervek beterjesztessenek, minden 
részletökben és felvilágosításokkal, hogyha ak
kor ezen fiumei vonal nem a városnak túlsó 
oldalára vezettetik, és nem oly nehéz terrénu
mon át vezettetik, hanem a város azon részén 
épül a pálya udvar, a hol előbb a tengerpartot 
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kellett feltölteni: nem került voau- i a/,oa vasút 
— a város másik oldalára téve a náiyaa Ivar t— 
6—8 millióval kevesebbe, mint mosfc k >rnd ? 

En óhajtanám azt, hogy a házaik világos, 
tiszta indokokkal mutattassák ki, hogy az or
szágnak milyen érdekei vezették a k >rmányt 
arra, hogy 6 — 8 millióval többet költsön azon 
nehézségek legyőzésére, melyek azon körülméuy-
uyel jártak, hogy a városnak azon oldalán 
építtetik a pályaudvar, a hol azt munkába 
vették. 

Azután át tér a miniszter ur még mindig 
némileg a déli vaspályával foglalatoskodva, arra, 
hog y fölbozatott i t t ; miszerint a minisztérium
nál a főhivatalnokok legnagyobb részben, vagy 
nagy részben a déli vaspályától vétettek át, a 
mi bizonyos gyanúsításra, bizonyos roszalásra 
adot t volna alkalmat. 

Azt mondja a miniszter ur, és nézetem sze
rint igen helyesen, hogy alaptalanul gyanúsítani 
még a képviselői mentelem alatt sem szabad. 
Én a gyanúsítást, az alaptalan gyanúsítást min
denkor kárhoztatandónak tartom ; de i t t nem 
arról volt a szó, hogy pl. az államtitkár volt a 
déli vaspályának hivatalnoka, nem is arról 
volt a szó, hogy az egyik vagy másik miniszteri 
tanácsos volt azon vaspályánál : hanem azon 
hivatalról volt szó. mely legnagyobb részben 
idegenekből van összeállítva, hogy ezek ott a leg 
nagyobi") befolyást gyakorolják, hogy a vasutak 
vonatozását, a tervek meghatározását és átalá-
ban az egész építés vezetését végezik idegenek, a 
kiknek Magyarországon lételök csak ideig-óráig 
tart , és a kik tehát sem anyagi érdekeiknél, sem 
a haza iránti szeretetöknél fogva Magyarország 
irányában lekötelezve nincsenek, és hogy ezen 
idegenek a déli vaspályától vétettek át. (Igazi 
Ugy van! bal felől.) Nem arról volt a szó, hogy 
egyik vagy másik hivatalnok vétetett á t a déli 
vaspályától, — mert mihelyt magyar ember az 
illető, fölteszem róla. hogy a hazát jobban sze
reti, mint akár a déli. akár a világ 
bármely vaspályáját, — de idegen emberről, a ki
nek i t t semmi érdeke, a ki 3 évre szerződtetik, 
azon föltétellel, hogy 3 év múlva elmehet a 
hova akar, a ki tehát idegen létére különös 
előszeretettel vagy serupulositással alig viseltet
hetik a haza érdekei iránt. Meglehet, hogy van
nak egyes dicséretre méltó kivételek, de azt 
általánosságban föltenni nem lehet. (Igás! Ugy 
van! bal felől!) 

Előadta azután a miniszter ur, hogy a vas
úti concessiók kiadásánál bizonyos szabályok 
vannak elfogadva, és hogy ezen szabályok min
denkor megtartattak. Azt mondja, hogy oly 
munkálatoknál, a hol a kormánynak előmunká
latai nincsenek, csak azok bocsáttatnak ver

senyre, kiknek előmunkálataik vannak, és hogy 
kinek előmunkálata nincsen, a versenyre 

nem bocsáttatik, és hogy senki, a kinek elő
munkálata vau, a versenytől el nem utasittatik, 
valaminthogy senkitől az előmunkálati enge
dély meg nem tagadtatik. Ez igen helyes eljá
rás, és ha az a kellő nyilvánossággal összekötve 
gyakoroltatnék, ellene semmi kifogásom. Én 
ugyan megvallom, hogy nézetem szerint most, a 
kormányzat negyedik évében már a kormánynak 
minden szükséges vonlára saját előmunkála
tokkal kellene bírnia, és a kormány saját elő
munkálataira hirdethetne is nyilvános csődöt; 
de azon eljárás, mely i t t gyakoroltatik, folyton 
gyanúsításokra szolgáltat alkalmat épen azért, 
mert a közönségnek nincsen beletekintése a do
logba: az eljárás nem nyilvános. 

Csak néhány nap előtt, vagy pár hét előtt 
adatott ki az érsekujvár-trencsényi vasúti enge
dély. Méltóztassanak a lapokban megolvasni 
azon vitatkozásokat, melyek folytak arról 
hogy Stroussbergnek, a ki a concessiót meg
nyerte, nem volt előmunkálati engedélye. Hogy 
voltak-e előmunkálatai, vagy nem? azt nem tu
dom. Vannak, a kik azt állítják, hogy voltak, 
mások, hogy nem ; vannak, a kik azt mondják, 
hogy vasúti előmunkálatai nem is ezen vo
nalra vonatkoznak, vannak, a kik azt mondják, 
hogy megvette az előmunkálatot, vannak, a kik 
azt mondják, hogy Isten tudja mi módon jutot t 
hozzá. Igaz-e mindez, vagy nem ? igaz-e hogy 
Stroussbergnek a kormány adott előmunkálati en
gedélyt, vagy nem ? Igaz-e, hogy elutasított egy 
oly magyar pénzintézetet, mely előmunkálat 
nélkül pályázott a concessióra 1 mert ha az 
egyik pályázhatott előmunkálati engedély nélkül, 
akkor pályázhat a másik is —mondom — mind 
ezt kívánnám tisztába hozatni. 

En azt akarnám, hogy midőn az offertek 
beadásának határideje márczius l-re, 12 órára 
tűzetik, akkor az offertek fölbontása ne kizáró
lag a minisztérium kebelében, hanem az illető 
felek jelenlétében történjék; nem pedig ugy. 
hogy csak márczius másodikán tudhassák meg 
az illetők, hogy ki kapta meg a concessiót. A 
míg ez így fog történni, mindaddig a gyanúsítá
sok is létezni fognak. A gyanúsításoknak csak 
egy gyógyszere van : a nyilvánosság. (Helyeslés 
bal felől.) 

Áttér azután a miniszter ur a keleti vas
útra. En már a múlt évben, tulajdonképen már 
1868-ban, midőn először ezen vasutiügy tárgyalás 
alá került, felakadtam azon, hogy ezen vasút
nak legnagyobb része esőd nélkül adatott ki. 
Hivatkoztam akkor Hollán Ernő képviselő és 
államtitkár urnák, — ki akkor a miniszter tá
vollétében a minisztérium nevében nyilatkozott — 
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akkor te t t nyilatkozatára. 0 akkor egyenesen 
azt mondta, hogy a nagyvárad-kolozsvári vo
nalra volt nyilvános csőd hirdetve. Ezt nem is 
tagadtam, sőt azt mondtam, hogy az magából 
a tárgyalásokból is kilátszik : de hogy a kolozs-
vár-szeben-brassói-m-vásárhelyi,egy szóval a mellék 
vonalakra nem volt semmi verseny, hanem kiada
tott az egész munka ugyanazon áron, melyen 
kiadatott a nagyvárad-kolozsvári, ugyanazon vál
lalkozónak, Wahring Károlynak ; holott én kér
deztem akkor, és kérdem most, hog nem volt-e 
vállalkozó, a ki olcsóbb ajánlatot te t t? Igaz-e 
ez, vagy nem ? Ez az, a mire feleletet nem 
kaptam. Erre kérnék világos feleletet; (Helyeslés 
a szélső haloldalról.) azt szeretném, hogy ugy 
adassék a válasz, hogy a ház magát e tekintet
ben tökéletesen megnyugtatva érezze ; hogy lássa 
a ház és az ország, hogy csak azért történt a do
log igy, a mint történt, mert az ország érdeke, 
az ország java ugy kívánta. 

Azt monda akkor az államtitkár ur, és azt 
mondja most a miniszter ur, hogy erre a kor
mánynak előmunkálata nem volt, hanem volt 
angol vállalkozó — a ki igen természetesen 
mindent tud. a mi Pesten történik, mert hisz 
sohasem volt más foglalkozása, mint hogy meg
tudja, hogy itt a borászati, a gaszdászati, vagy 
nem tudom micsoda egyletek mit csinálnak; 
(Derültség a szélső bal oldalon.) tehát ez angol ki
találta azt, a mit a minisztérium ki nem talál
hatott , t. i. hogy az országos gazdasági egye
sületnek van egy kész terve, és azt megvette. 
Mivel pedig a dolog sürgős volt, és igy a dol
got halasztani nem lehetett, a kormány neki 
adta a concessiót. Kérdem: vajon nem vehette-e 
volna meg maga a kormány a gazdasági egylet
től e tervet, ugyanazon árért, mint az angol 
megvette, hogy ezen tervnek alapján hirdetett 
volna nyilvános csődöt? Ha ez történt volna, 
akkor nem merül fel azon gyanú, és kérdés, 
hogy hát miért kapta meg Wahring Károly azon 
vonal építését drágábban, mint mások ajánlkoz
tak? Én már két izben fölhoztam a házban, 
hogy ez iránt interpellátió történt ; ezen inter-
pellátióra azonban a kormány mai napig sem 
felelt. Méltóztassék ezen körülményeket földeri-
teni. Ezek azon körülmények, melyek a vizsgá
latot szükségessé teszik. (Bal felől helyeslés.) 

Azt mondja a miniszter ur, hogy a hatvan-
miskolcz - zákány - zágrábi vasútra miért nem 
hirdetett csődöt. Én figyeltem szavaira, vártam, 
hogy meghallom az okot, mert kíváncsi voltam; 
de erre nem felelt, hanem elővett egy listát, 
melyből felolvasta azt, hogy más vasutakra csak
ugyan hirdetett csődöt. (Derültség a szélsőhal ol
dalon.) Nem az a kérdés. A kérdés az: miért 
nem hirdetett a hatvan-miskolczi-zákány-zágrábi 

vonalokra csődöt? (Helyeslés és derültség a szélső 
lal oldalon..) Ezen vasútra nézve, midőn e kérdés 
tárgyalás alatt volt, azt mondta Hollán képvi
selő ur, hogy ezzel a kormány nagy eredménye
ket ért el. Az első eredmény, ugy mond, az volt, 
hogy a magyar kormány tört azon traditióval, 
mely eddig a vasutak építésénél fenállott. 

Nem tudom, érti-e valaki a képviselőház
ban, hogy ez mit tesz ? Én nem értem ; (Derült
ség a szélső lal oldalon?) de ez mindegye. A máso
dik eredmény már sokkal nagyobb volt. (Hollán 
Ernő "közleszól: Megmagyaráztam^ Tudom, hogy* 
a t. képviselő ur a vasúti költségvetésnél e té
telt . Vukovich t. képviselő ur kívánatára bőveb
ben megmagyarázta; hanem én megvallom, hogy 
magyarázatából sem értettem többet, mint első 
beszédéből. 

Azon másik eredmény az volt, hogy a kor
mány megdönté majd az egész Európában élő theo-
riát, mely szerint az állam olcsón nem épít
het, senki — úgymond — olcsóbban nem épített Ma
gyarországon, mint mi, — már t. i. ők, a kor
mány — s előállította azon eredményit is, hogy 
a vasút elkészül azon napra, a melyre befejezé
se kikötve volt. 

Kérdem a t. képviselő urat : vajon komo
lyan ismétli-e azt, hugy e vasút elkészült azon 
napra, a melyre kiépítése kitűzve volt ? (Hollán 
Ernő' nevetve közbeszól: Természetesen, komolyan. 
Derültség,) Akkor a mi naptáraink különböznek. 
(Derültség.) Hanem, t. ház, vizsgáljuk meg azon 
állítást, hogy a magyar kormány olcsóbban 
építette ezen vasutakat. Igen természetes, hogy 
ha egy vasútnak költségét meg akarjuk bírálni, 
előbb azt kell tudni, hogy mihy hosszú az a 
vasút. Azt gondolhatná valaki, hogy ennek 
megállapítása igen egyszerű dolog, de ez esetben 
a dolog nem olyan egyszerű. Az 1868 : ' XII. t. 
ez. azt mondja, hogy a zákány-zágrábi és hat-
van-miskolczi vasút összesen mintegy 27 \ mért
föld hosszú lesz, és az ezen törvényben megerő
sített szerződés 1. §-ban epyenesen ki van 
mondva, hogy e két vasút összesen 2T:Í2 mért
földnél sem hosszabb, sem rövidebb nem lehet. 

Ez tehát igen világos. 
De a 68-iki költségvetésben ezen vasút már 

30 mfnyire nyúlt. Az mondatik ugyanis a költ
ségvetésben ; „A hatvan-miskolczi és zákány-zág
rábi vasutaknak vállalkozás utján eszközlendő 
építési költség fedezésére, — 30 mfd" — ez
után következik az összeg. 

Az 1869-iki költségvetésben már ismét ösz-
szement. Ott ugyanis a 38-ik lapon az monda
tik : „A hatvan-miskolczi vasútvonalnak vállalko
zás utján eszközlendő építkezési költségei fedezé
sére — 16 \ mfd, még pedig a fővonal 15 mid, 
a gyöngyösi szárnyvonal \ \ mfd, — azután a 
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zákány-zágrábi vasútvonal 13 mfd, — ez össze
sen 29]!4 mfd." Mennyi már most valósággal 1 

Miután az 1870. évi költségvetésben ugyan
ezen szám, t. i. 29 V4 nafd van megtartva, ezt 
hiszem a eorrect számnak, s ez esetben ezen 
vasút l3 /4 mfddel hosszabb mint a törvényben 
meghatározva van, és 3/4 mfddel rövidebb, mint 
az 1868-iki költségvetésben fölvéve van. 

Lássuk már most, mennyibe kerül ezen 
vasút ? 

Az 1868-iki költségvetésben van rá előirá
nyozva, földbeváltási költségek fejében mértföl-
denkint 30,000 írt, összesen 900,000 forint, -
továbbá kiépítésére 6.000,000 frt, összesen te
hát 6.900,000 írt. Az 1870-iki költségvetésben 
a 6-ik rovat alat t előirányozva van a hatvan-
miskolezi vasútvonalra 5.720,000 frt, a gyön
gyösiszárnyvonalra 280,000 frt, összesen 6.000,000 
írt. Megvallom, i t t azt gyanítom, hogy azon szo
kott hanyagságnál fogva, mely különösen a pénz
ügyi és közlekedésügyi miniszter urak számadá
saiban mindenkor föltalálható, ezen 6.000,000 
itt kétszer ismételtetik, mert ha nem ismételte
tik kétszer, akkor irtózatos sok pénzbe került 
volna ezen vasút. 

Tovább menve, a 7-ik rovat alatt előirányoz
va van a zákány-zágrábi vasútvonalra ;"••.000,000 
frt. Az 1870-ik évi költségvetésben a 49-ik la
pon a 3-ik tétel alat t előirányozva van a hat-
van-miskolezi vasútvonalra 1.542,900 frt ; az
után a 4-ik tétel alatt a zákány-zágrábi vasút
vonal kiépítése és üzletberendezési költségei fe
dezésére, ide értve a személyzeti és kezelési költ
ségeket is, 379,800 frt. Tovább a 10-ik tétel 
alatt a hatvani pálya-udvar építési költségeinek 
fedezésére 500,000 frt. 

Ezek a költségek, melyek a költségvetésben 
előirányozva vannak. Ha veszszük azonkívül a 
vonalozási költségeket, melyek itt belefoglalva 
nincsenek, és melyeket igen nehéz elválasztani, 
hogy azok közül, melyik vasúthoz melyik tarto
zik, mert azok csak átalánosságban vannak az 
egyes költségvetésekben majd 100,000 frt, majd 
ismét 200,000 írt tal fölvéve : meg fog nekem 
engedni a t. államtitkár ur, ha azt mondom, 
hogy ezen elövonalozási költségekre mértfölden-
kint legalább is 5000 frt. fölvehető. 

Ez együtt 141,250 frt, és így az összes 
sommá, a mibe ezen két vonal került volna, 
20.463,950 fr t ; mondom itt , fölteszem azt, hogy 
a 6 millió frt kétszer van fölvéve, és hogy egy
szer fölösleges, mert lehetetlen, hogy 20 millió 
írtba került volna ezen vasút. Fölveszem azt, 
hogy az 1868-ban megszavazott 6 millió frt nem 
használtatott föl, hanem a jövő évi költségbe 
újra fölvétetett, a nélkül, hogy a ház értesitte-
te t t volna, hogy ez azon 6 millió frt, mely már 

r 

egyszer a költségvetésbe föl volt véve. En tehát 
azt hiszem, ezen 6 millió írtnak kihagyásával 
ezen kimutatás szerint költött a kormánv össze
sen 14.463,950 frtot. 

Igen természetes — és ez minden vasútépí
tésnél, melyek Európában történnek, igy van 
— hogy az intercaláris kamatokkal a vasútépí
tési időre 10%-re vétetnek föl. Ez tesz ez eset
ben 1.446,395 frtot, az összes tehát 15.910,345 
frtot, az az a 2974 mtfldre mértföldenkint tesz 
543,900 frtot. Már most ezen sommával kap-
esalatosan igen szeretem, a mennyire csak lehet, 
a kormánynak hivatalos okmányait idézni és 
azon eljárást venni irányul, a melyet ő maga 
követ. A miniszternek azon már sokszor idézett 
hivatalos jelentésében — az alföldi vasútról le
vén szó — a miniszter ő felségének következő 
jelentést tesz : „Az alföldi vasútépítés költségei 
az itteni hivatalos kiszámítás szerint mértfölden
kint 450,000 írtban lettek megállapítva. Ebből 
esik mértföldenkint 13,000 frt. az előkészítési 
időszak, részvénykibocsátás és hasonló költségek
re ; 340,000 frt. az összes építkezés teljes elő
állítására — az építkezési kezelési költségeket és 
a kisajátítást belefoglalva; 50,ü00 frt a forgalmi 
eszközök beszerzésére, 45.000 frt az időközi ka
matokra." És a kormány mégis azt találja, hogy 
igen jutányosán adta ki a vasutak építését, mi
dőn 450,000 frt valóságos költség után 36,500 
frtot — pedig ezüst pénzben — garantir ózott 
tiszta jövedelemként. 

Ha már most ezen arányt fölveszszük, 450,00G 
frt után garantirozott a kormány 36,500 frtot; 
543,900 lórint után kellett volna garantiroznia 
44,116 frtot, a mi — meg fog nekem engedni 
az igen t. képviselő és államtitkár ur és a tá
vollevő miniszter ur is — hogy ez nem olcsó 
építés. Nem olcsó az épités a hatvan-miskolezi 
és zákány-zágrábi vasutaknál; nem olcsó, mert 
a kassá-oderbergi vasutat kivéve, egy vasút sincs 
Magyarországban oly drágán garantirozva, mint 
ez. Sőt azt mondhatnám, hogy a helyi viszonyo
kat tekintve, ezen vasút a legdrágább. (Helyeslés 
a szélső hal oldalon, ellenmondás jobbról.) Ennélfogva 
a hatvan-miskolezi és zákány-zágrábi vasutak 
építésénél nem éretett el azon eredmény, hogy 
a kormány olcsón tud építeni, (Derültség.} ez ál
tal nem döntötte meg azon eddig fönállott theo-
riát, hogy a kormány olcsón építeni nem tud. 
(Hosszas derültség a szélső bal oldalon.) 

Azt mondja a miniszter ur, hogy az ered
mény, melyet a kormány fölmutatott, az, hogy 
33 — 36,000 frt. biztosíték mellett épit vasuta
kat, holott az elcjbbi kormány 50 — 60,000 írtért 
épített. Ugyan méltóztassék nekem mutatni egy 
vasutat, a kassa-oderbergit kivéve, melyre ké
sőbb át fogok té rn i : hol építtet az osztrák kor-
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n iny Magyarországon oly drága vasutat mint 
é itett a magyar kormány ? Hol gai"antirozott 
n osztrák kormány vasutat 40 ezer ír t tal ? (Hol
lán Ernő közbeszól: Meg fogom mondani!) A ti
szai vasútnak van 28 ezer, az állam vasútnak 
• 7 ezer, a déli vaspályának 35 ezer frt garintiája; 
de én részemről egy vasutat sem ismerek az 
előbbi kormány alatt, mely több mint 36—37 
ezer frt. garantiával birna. 

A közmunkára áttérve, a miniszter ur azzal 
mentegette magát ismét, hogy a képviselőház 
neki a szükséges pénzt megtagadta volna és 
azért nem fordíthatott elegendő gondot a do
logra. Bn azt hittem, hogy ezen érv többé föl
hozatni nem fog: mert, ha egy miniszternek tár-
ezája kellő vezetésére a felelősség elvállalása 
mellett a törvényhozás a szükséges eszközöket 
meg nem adja, akkor ezen miniszter mondjon le 
egyszerűen hivataláról. (Élénk helyeslés a szélső bal 
oldalon.) Olyan miniszter, a ki azt mondja: Ibant, 
qua poterant, qua non poterant, non ibant, 
(Derültség a bal oldalon, és közbeszólások jobbról; majd 
meglátjuk, hogy cselekesznek önök, ha a miniszteri szék
re jutnak!) az ily miniszter az én fölfogásom sze
rint nem miniszter. 

Azt mondta miniszter ur beszéde végén, és 
ez egyenesen reám volt czélozva, hogy itt oly 
dolgok hozatnak föl, melyek utczán, kávéházak
ban mondattak. (Ugy van!) Nem tagadom, hogy 
én e szavakat mondottam, hanem mikor az én 
szavaimat idézik, ne csonkítsák meg azokat, ha
nem mondják ki egészen. Én azt mondottam, 
hogy azon hír, azon gyanúsítgatás átalánosan el 
van terjedve, és hogy ezen átalánosságot bőveb
ben jelezzem ezt mondtam: „hanem azt állítom, 
bogy ez mindenütt, az utezákon, kávéházakban, 
(Zajos közbeszólások, nagy zaj, elnök csenget.) a 
easinókban, a társadalmi körökben, itt az or
szággyűlés folyosóin, sőt magában a miniszteri 
körökben is szóban van." Ez nem utcza és ká
véház. Önök az utezát és kávéházat kikapják, az 
utóbbit elhagyják. Én azt mondtam, hogy min
denki mindenütt beszél, ós ez az. a mi az ország 
hitelét, a kormány tekintélyét lerontja. (Igaz 
a szélső hal oldalon.) Ez az, a mit mondtam, és e 
mellett maradok most is. 

T. ház! Azok után, miket Debreczen városa 
érdemes képviselője mondott, a parlamenti szo
kásról a vizsgálatra nézve, azon idézések után én 
erre nézve egy szót sem mondok: hanem a mint 
ő azt világosan bebizonyította, hogy a parla
menti eljárás ugy kívánja, hogy midőn a szük
ség előadja magát, a ház ily bizottságot küldjön 
ki . — én most csak annak kimutatására szo
rítkozom, ha vajon a jelen esetben előadta- e 
magát a szükség egy ily bizottság kiküldetésére. 
(Helyeslés.) 

E n t . ház azt mondom, hogy igen is előadta 
magát, és igy kénytelen vagyok ismételni azo
kat is — röviden fogom csak érinteni, mert 
magyarázatába nem bocsátkozom, — a miket 
már előbbi alkalommal mondottam, hogy a mi 
az országban elterjedt híreknek és gyanúnak al
kalmul szolgált, az azon mód, mely a vasutak 
és átalában a közlekedési eszközök létrehozásá
nál követtetik. 

Fölhoztam például és már nem az utezáról 
vagy a kávéházból merített érveket, hanem azon 
érveket, a melyeket én fölhoztam, jót állok 
érettök, hogy akármelyiket, melyet mondtam, 
az országgyűlési tárgyalásokból vettem. Igen is 
megtettem azt, bogy összehasonlítottam azokat, a 
mik a múlt esztendőben mondattak, azokkal, a 
mik 6 hónap előtt mondattak, és összehasonlí
tot tam azokat, a mik 6 hónappal azelőtt mon
dottak azokkal, a mik egy hóval azelőtt mondot
tak, és felteszem, hogy mindig igazat kellett mon
daniuk. Ezeket öszehasonlitván, megmondottam, 
hogy ebből nézetem szerint mi következik. 

En tehát a mint mondám, az első hibát 
találtam a keleti vasút kiadásánál. Erről azon
ban az imént már szóltam, tehát erre vissza
térni nem fogok, elvárom, hogy a minisztérium 
ez iránt megfogja adni a fölvilágosítást. Elmon
dottam nézeteimet a fiumei vasútra nézve, el 
mondottam a hatvan-miskolczi vasútra nézve. 
Kifejtettem indokaimat, hogy miért nélkülözöm 
a csődhirdetést; a miniszter ur ugyan adott erre 
nézve némi fölvilágosítást, de ez nézetem sze
rint nem elégséges, és a fő érv, hogy miért nem 
hirdettetett ki a csőd? most is fönáll, mint az
előtt ; mert azon vasutat a kormány készpénz
zel építette, készpénzzel pedig kapni vállal
kozókat minden nehézség nélkül. 

Fölhoztam a déli vasut-társaság szerződését, 
fölhoztam azt ismételve és fölemiitettem, hogy 
a mi előbb csak a levegőben volt, az most a 
pénzügyi bizottságnál van. (Ugy van a szélső 
bal oldalon.') 

Fölhoztam a kassa-oderbergi vasutat, mely
re nézve azt szeretik mondani, hogy az nem 
a magyar kormány, hanem az előbbi kor
mány műve. En részemről mindig azt állitottam, 
hogy akármelyik kormány is . mely valamely 
ország kormányzatába beleavatkozik, akár tör
vényesen akár törvényeteienül, ezen beavatkozás
ért felelősségre vonható, és azért, hogy a múlt 
kormány követett el hibát, azon múlt kormán.v-
nak azon tagja, ki Magyarország hatalma alá 
esik, felelősségre vonható. (Igaz! a szélső bal oldalon) 

De mennyiben áll az, hogy ezt múlt kor
mány te t te? Az eredeti concessio kiadatott 1866-
dik Julius 26-án. Ezen eredeti concessio szerint 
biztosíttatik, — csak kerekszámot veszek föl 



153. országos ülés márczius 26. 1870. 215 

— 2.600,000 forint évenkinti jövedelem, az az, 
összesen 53,000,000 és néhány százezer írtban 
van biztosítva. Már most ez az eredeti szerződés 
csakugyan még az alkotmány visszaállítása előtti 
időben köttetett és azon tekintetből, hogy akkor 
köttetett, a magyar kormány érette felelősséggel 
nem tartozik. Igen, de az eredeti szerződés nem 
is oly rósz. Ez sem igen kedvező, hanem ha föl-
veszszük, hogy ez Ausztriának igen nehéz körül
ményei közt történt, tekintve, hogy ez néhány 
nappal a szadovai csata előtt történt, a midőn 
ugy Olaszország mint Németország részéről 
Ausztria meg volt támadva, akkor bizony az 
ausztriai birodalom hitele nem a legfényesebben 
állott, és akkor nagy tőkék beszerzése valóban 
költséges volt. Tekintetbe véve tehát ezen 
körülményt, az eredeti coneessio még nem is 
olyan nagyon drága; hanem van 1867. június 
22-ről egy pótszerződés, (Bálijuk!) és ezen pót
szerződésben egyenesen kimondatik az, hogy ezen 
pótszerződés a magyar pénzügyminiszter bele
egyezésével köttetett . I t t tehát már a magyar 
kormány felelős. Ezen pótszerződésben az eredeti 
2.600,000 frtnyi biztosíték 2.900,000 ír tra emelte
tet t , és az eredeti 53 millió tőke 58 millióra 
szaporittatott, és a kormány azon kötelezettséget 
vállalja magára, hogy a társaság által kiadott 
részvényekből 5 millió frt ára részvényeket, 
mint prioritási actiákat alpári megvesz, pedig 
akkor azok a nominális értéken alól állottak. 
Ez azon terhes szerződés, a mely ellen nekem 
kifogásom van. Ezen szerződés 1867-ben június 
22-én a magyar pénzügyminiszternek egyenes 
beleegyezésével, hozzájárulásával köttetett. Ez 
tehát már többé nem a német kormány, hanem 
a. magyar kormány tette. De azon eredeti con-
eessionáriusok, a kik ezen szerződést kapták, nem 
voltak képesek azt végrehajtani, és a szerint 
a coneessiónak nem tudom melyik, de világos, 
egyik rendelete szerint a szerződés megszűnt, 
a eoncessió elveszett. 

Ez már ismét a magyar kormány alatt 
törtónt. Már az első concessionáriusok, a kik 
Riche testvérek és gr. Porgách Antal és társai 
voltak, 1867. augusztus 31-én, nem levén képe
sek a dolgot végrehajtani, átengedték a conces-
siót Lagrand-Dumonceau-nak; eien Lagrand-
Dumonceau pedig a magyar kormány beleegye
zésével és hozzájárulásával átvette a eoneessiót. 
a nélkül, hogy 1867. augusztus 31-én a már 
tetemesen javult financziális állapotot fölhasz
nálva, a kormány bizonyos könnyítéseket esz-
közlött volna. De az építést a szerződés értel
mében Lagrand-Dumonceau szintén nem volt ké
pes végrehajtani, és 1869. april 21-én a con
eessio ismét a magyar kormány által harmad
szor is á truháztatot t egy társulatra, akkor is 

hatalmában levén, hogy megsemmisítheti a con
eessiót. a mely magában is semmivé l e t t , és 
megsemmisíthette volna ezt annyival inkább, 
mert a mit addig beépítettek ezen társulatok, 
nem a maguk pénzéből építették, hanem azon 
5 millióból, a melynek előlegezésére magát a 
kormány kötelezte. Tehát 1869-ben megszűnt 
ezen szerződés, de a kormány ismét átadta az 
angol-osztrák banknak ezt a nélkül, hogy vala
mit könnyített volna azon nagy garantián, azon 
súlyos terhén, a melynek fizetését az ország vi
seli. Igaz ugyan, hogy bizonyos súlyosító fölté
teleket szúrtak bele a szerződésbe, igy például, 
hogy nehezebb síneket, erősebb fataipakat, slip-
pereket alkalmazzanak; sok ily javítás által a 
szerződést súlyosabbá tették, de csak a vállal
kozóknak, nem pedig azoknak , a kik a tőke 
szerzésére vállalkoztak, és vállalkoztak a szado
vai ütközet befolyása alatt drága pénzen. Nem 
intézkedett a kormány akkor, a mikor kezében 
volt az intézkedés lehetősége, hogy 6—8 vagy 
10 millióval lejebb szállítsa a szerződést, ámbár 
1869. áprilisban egészen másképen állott a pénz-
piacz, mint 1866 — 67-ben Szadova előtt és 
után. (Igaz! bal felöl.) 

Tehát azt mondani, hogy a kassa-oderbergi 
vasútnak concessiója a német kormányt terheli, 
egyátalában alaptalan. Eredetileg igen is terhelte 
a német kormányt; de a főteher, a fösuly, a fővód 
a magyar kormányt illeti: mert a magyar kor
mány vállalta el a legsúlyosabb föltételeket, és 
kétszer kezében levén e coneessiónak megsemmi-
sithetése, mind a kétszer elmulasztotta azt tenni. 

Ennyit akartam a kassa-oderbergi vasútra 
nézve mondani. 

Fölhozatott még, és ma is érintve volt, az 
idegeneknek alkalmazása és azoknak Magyaror
szág közlekedési eszközeire, való káros befolyása, 
sok mondatott pro et contra erről; hanem én, t. 
ház, azt állítom ma is, a mit akkor mondot
tam. Nem bánom, nem ellenzem azt, hogy egyes 
kitűnő szakférfiak behivassanak, hanem követe
lem azt, hogy ezen idegen szakférfiak mellé, kik 
tökéletesen elismerem, hogy jól fizettessenek, al
kalmaztassanak magyar fiatal emberek ugy, 
hogy azok azon szak férfiak minden lépését lát
hassák, azért, hogy tanulhassanak. De én kér
dem: az önök híres vasutépitószeti igazgatósá
gukban van-e csak egy magyar felügyelő is? 

H o l l á n E r n ő : Van! 
S i m o n y i E r n ő : Azt mondja Hollán 

Ernő ur, hogy van, kérdem, hogy ki az? 
H o l l á n E r n ő : Nagy László és egy 

egész sor. 
S i m o n y i E r n ő : Nagy Lászlót átvitték 

a minisztériumhoz, az nincs többé ott 
H o l l á n E r n ő : Engedelmet kérek, az 
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vasúti felügyelő. (Jobbról zajos fölkiáltásoh: Mi
csoda vallatás ez! Rendre!) 

C s e r n á o n y L a j o s : Tessék átolvasni a 
külföldi kamarák tudósításait és ott látni fogják: 
hogy ott ily kérdés-intézés szokásos. (Zajos köz
bekiáltásuk jobbról: Rendre! Rendre! Elnök csen
get. Hosszas zaj.) 

S i m o n y i E r n ő : Egyetlen egy van, a ki a 
magyar korona területéről való, de az is horvát. 
Nekem nincs ugyan ellenvetésem az ellen, hogy 
horvátok alkalmaztassanak, ez igen is helyes; 
hanem hogy egyetlen egy horvát legyen oly he
lyen, a hol egyetlen egy magyar sincs, és hol 
a többiek mind idegenek, ezt helyesnek nem 
találom. (Élénk helyeslés bal felől.) Én ugy érte
sültem, és szeretném, ha erről a miniszter ur 
vagy az államtitkár ur positiv fölvilágosítást 
ndna, hogy épen ezen hivatalban nem régen 
néhány hét előtt egy rendelet keletkezett, a 
mely egyenesen meghagyja minden hivatalnok
nak, hogy minden ott látottakat és hallottakat 
titokban tartson. (Igaz! bal felől.) 

Azt kívánom ón is, a mit Hollán Ernő kép
viselő ur mondott, mikor ezen tárgyról szólott, 
hogy t. i. ez iskola legyen a magyaroknak; én 
is azt kívánom ; de iskola nem lesz akkor, 
mikor ajtón kivül tar ta tnak a magyarok, iskola 
csak akkor lesz, ha mindenbe belátásuk, bele
szólásuk lesz. Tudom ugyan, hogy volt ott ma
gyar ember is, ki beleszólott, de az olyan ott 
nem kellett, s egy szép napon csak arról érte
síttetett , hogy híre, tudta nélkül áthelyeztetett 
a minisztériumhoz. 

Ezek azon dolgok, a melyek ellen nekem 
panaszom, kifogásom van. Azután kérem, mi az 
a nagy szakavatottság, a mit ezek a hires fér
fiak tanúsítanak? ugyan miből áll az? múltkori 
beszédében Hollán Ernő ur elősorolta, hogy ret
tenetes teendőik vannak; azt monda: a vonalok
nál, melyek ma épülőben vannak. 149 uj állo
más fordul elő; nagyobb kiterjedésű külön állo
más pedig van 18. Az állomás magában még 
nem nehézség. Azt mondja, hogy ezen állomá
sokban összesen előfordul 1731 külön építkezési 
hely 2500 házzal. Ha 2500 ház. vagy 25,000 
ház, vagy 25 ház van, azzal a hivatalnak több 
dolga nincs; mert majd mind egy mintára épül
nek, kisebb és nagyobb házak, ha 25 mintájuk 
van, az sok, annál több bizonyosan nincs. 

Ugyan beutazta-e az államtitkár ur ezen 
vasutakat, és megnézte-e azon építkezéseket, 
melyeket ezen nagy szakférfiak végrehajtanak ? 
inert ezen építkezések egyedül azok, hol ők sa
já t eonceptiójokat alkalmazták. Az al- és föl
építésekre nézve a déli vaspálya chablonait hasz
nálták, azokon nincsen semmi uj. Az ő terem
tésük azok a gyönyörűséges pályaudvarok, me

lyekre nézve már háromszor változtatták a ter
veket, s melyekről a kormány most már át
látja, hogy nagyobbítani, tágítani kell őket. Mi 
okból történt, hogy ezek olyan kicsinyek lettek? 
Az igen dicséretes okból tör tént : gazdálkodásból. 

Hát gazdálkodás-e az, hogy most nagyob
bítani kell az udvarokat ? Ugyan kérem, meny
nyivel szaporították volna ezek a költséget, ha 
elég nagyok l e t t e : volna? ez mértföldenkint 
legfölebb egy-két ezer forinttal szaporította volna 
a vasutkiépitési költséget; ellenben hogy roszak, 
mennyi alkalmatlanságot, mennyi hátrányt okoz
nak ez által az üzletnek. Ez, nézetem szerint, a 
legokszerütlenebb gazdálkodás, mit a pályaudva
rokban szükséges épületeknél tehettek. Tehát) 
2500 ház volt, s ezek közé esett 1564 őrház. 
Kérem, ezen őrházak — mennyire én láttam — 
mind egy modorban vannak épitve; tehát 1564, 
vag\f 1, a hivatalnak tökéletesen mindegy. 

Ezek a baudirectiónak conceptiói. Gyönyö
rűséges eoűceptió, mondhatom ! Sehol az egész 
világon nem láttam, hogy az őrház a vasúti 
gátnak alatta legyen, mindenütt egy niveau-
ban van az a gáttal, és sehol alatta nincsen. 
I t t igy tették az építést, és csináltak neki 
olyan kis ablakocskát, hogy ha a vasúti tölté
sen egy kakas ül, az őr nem látja a vasutat. 
mert a kakas eltakarja az ablakot. Tehát meg
építették ezen gyönyörűséges őrházakat a német 
civilizátorok és szakférfiak, és most az őrök 
mindnyájan 2 lábnyi fürdőt vettek, mi igen ter
mészetes , mert a ház a gát alatt van. Az em
berek mind kiszaladgáltak a házakból, s az őr
ház őr nélkül maradt. Ez miud a szakférfiak 
működése. 

Kérem, mit csináltak mást. Csináltak még 
külön rajzokat. külön terveket egy nagyfontos
ságú czikkre: a kőszénhordókocsikra. Ez nagy
fontosságú dolog. Ezen kocsiknak csak egy hi-
bájok volt, hogy körülbelül 15 — 16 mázsával 
nehezebbek voltak mint az Európában közön
ségesen szokásban levő kocsik. Már pedig azt 
minden ember tudja, a ki még nem is szakférfiú, 
hogy a vasút főfeladata az, hogy egy gőzmoz
dony minél több súlyt vihessen maga után, és 
hogy ezen súlyból minél több legyen az á ru , és 
nem úgynevezett holt súly. I t t tehát minden 
kocsi után 15 —16 mázsányi súlyt akasztanak a 
mozdony u tán . a mely holt súly, semmit sem 
jövedelmez, de olyanok, a milyenek voltak, ezek 
a gyönyörűséges, ujonau tervezett, geniális ko
csik megérkeztek Salgó-Tarjánra, megrakattak 
egyenkint 2—200 mázsa kőszénnel, a melyre 
építve voltak, és szépecskén összetörtek ott hely
ben, és akkor azt mondták : tovább nem me
gyünk. (Zaj. Bal felől: Halljuk!) 

Ugy hiszem, elég lesz ezen részletekből an-
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nak kimutatására, hogy nagyon sokat ezen ge-
niális czivilizátorok által nem nyertünk. A mi 
különben illeti azt, hogy milyen arányban van
nak Magyarországban alkalmazva a magyarok a 
vasutaknál 1 én a t. államtitkár ur elnöklete 
alatt létező mérnök-egylet kimutatására hivat
kozom; e szerint i t t a régi vasúttársaságoknál, 
jelesen a es. kir. szabadalmazott osztrák állam
vaspályatársaságnál 3000 forint fizetéssel alkal
mazva nincs egy magyar sem, idegen kettő; — 2 700 
ír t tal egy magyar, egy idegen; — 2400 írttal egy 
magyar sem, három idegen;— 2100 frt fizetéssel 
egy magyar sem, 5 idegen; — 1800 ír t tal egy 
magyar, 9 idegen;— 1600 írttal egy magyar, l l 
idegen; 1400 írt tal 2 magyar, 19 idegen;— 1200 
írttal 1 magyar, 12 idegen; — 1100 írt tal 1 ma
gyar, 15 idegen; — 1000 írt tal 6 magyar, 24 
idegen. 

Ha méltóztatnak parancsolni, tovább is me
gyek. (Halljuk az összeget!) Az összege a magya
roknak 22Vio%, tehát közel 23°/0-a a hivatal
nokok számának. 

De ezek az összes fizetéseknek csak 19V2°/o 
nyi fizetését kapják, mert igen természetes, csak 
a kevésbé fizetett hivataloknál vannak alkal
mazva. 

Nem fogom hosszasan untatni a számok 
eiősorolásával a t. házat , hanem egyenesen azt 
mondom, hogy ez még a szolgákra is kiterjed, 
hogy még az 1200—300 írton alóli szolgáknak 
is csak 43%-ka magyar, 56%-je idegen, és azok 
is csak 4 2%-át kapják a fizetéseknek. 

Ennyi az állam vasattársaságról 
A cs. kir. szab. déli vaspályánál 3000 fo

rintos állomáson magyar nincs, idegen egy; — 
2400 írttal magyar nincs, idegen egy: —2160 
írttal magyar nincs, idegen egy, — 1680 ír t tal 
magyar nincs, idegen egy, 1440 ír t tal 1 ma
gyar, 1 idegen; — 126U írttal magyar nincs , ide
gen 3 ; — 1080 írttal egy magyar, 14 idegen, és 
igy tovább. 

I t t az összes számnak a magyar hivatalno
kok csak 18%-át képezik 8 2 % idegen ellené
ben, és azok kapják az összes fizetés 16%-át ; a 
szolgák képeznek 4 6 % , és kapják 4 1 % a fizeté
seknek. Már most megengedem azt : ott van 
például a Tisza vidéki vasútnál 3 6 % alkal
mazva magyarokból. Ez sem igen sok. A 
magyar-éjszaki vasútnál 5 9 % , a mohács-pecs-
barcsi vasútnál 54 első erdélyi vasútnál 
legfölebbha62V2 % van alkalmazva magyarokból. 
Már most a magyar államvasutaknál, mint mon
dám, ott, épen most adtam az éjszaki vasútról 
a számokat, kizárólagosan, még nem is legna
gyobb részben magyarok vannak alkalmazva, 
hanem milyen rendszert követ az állam az ő 
hivatalnokainak és szolgáinak fizetésében? Azon 
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systemát követi, hogy az államvaspályánál al
kalmazott hivatalnokok és szolgák a lehető leg-
roszabbul vannak fizetve valamennyi egyéb pá
lya hivatalnokai közt; a minek igen természetes 
következménye az, hogy a java mind elmegy 
más társulatokhoz, a hol jobban fizetik őket; 
akkor aztán az üzlet roszul megy, és az állam
vaspályák élére állított czivilizátorok elkiáltják 
magukat, hogy ime a magyar ember nem alkal
mas; igen természetesen, mert a java a ma
gyar embereknek elment onnét, a hol roszul 
fizették, ós ment oda, a hol jobban fizetik, és 
marad hátra a rosza a salakja. Ha aztán sze
rencsétlenség történik, a mint történt a legkö
zelebb, a magyar ember az oka, a magyar em
berek nem alkalmasak. Ez a kormány eljárása 
a vasutak kezelésénél. 

Van még a kormánynak egy más eljárása 
is, mely, nézetem szerint, igen kárhozatos és a 
parlament tekintélyének, magának a törvény 
tekintélyének is legnagyobb ártalmára van, és 
ez az, hogy a vasutaknak a törvényben már 
egyszer egyenesen kijelölt irányát a kormány 
önkényileg megváltoztatja. (Igaz! Ugy van! bal 
felől. Paczolay közbeszól: Besztercze!) Vagy éret
len volt azon terv, melynek alapján önök a há
zat fölhívták, hogy szavazza meg a költségeket, 
és akkor nem lett volna szabad azt a házba 
behozni: vagy pedig, ha érett megfontolás szülte 
azt, akkor ezen tervet meg kellett volna tartani. 
(Ugy van! Igaz! bal felől.) Mindennap jönnek 
panaszok, ma is jött egy interpellatio Torda vá
rosára nézve, nem régiben Jászberény városa 
részéről volt; ott van a törvényben és az eredeti 
szerződósben, hogy a hatvan-miskolczi vonalnak 
Gyöngyös közelében kell menni, de a kormány 
elterelte az eredeti iránytól 1V4 mílddel : kinek 
kedvéért? vizsgálni nem akarom,— (Fölkiáltások 
bal felől: Visontai! Derültség.) ott van, tessék 
megnézni, csakugyan ugy történt. 

Már most nem akarom a t. ház türelmét 
hosszasabban fárasztani, csak azt mondom, hogy 
mindezen körülmények oly fontosak, és annyira 
megérdemlik, hogy tisztába hozassanak, hogy ide 
egy rendszer hozassék be, melyet a t. háznak, 
ha kötelességének eleget tenni akar, mellőzni 
nem is szabad. 

A közlekedési minisztérium költségvetésénél 
sok mondatott el, hatással volt az egész házra, 
hatással az egész országra az, a mi elmondatott: 
mindnyájan azt hittük, ha más eredménye nem 
lesz is a vitának, annyi mindenesetre lesz, hogy 
ezentúl vigyázóbbak lesznek. 

És mi történt? néhány nappal azután ol
vasunk a hivatalos lap egy szegletében eldugva 
a törvényszéki hirdetések között egy „Árlejtési 
hirdetmény"-t, melyben több millióra menő mun-
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ka, ily szeglet-hirdetés mellett 11 nap múlva 
kiadatni rendeltetik. — Tehát 11 nap ha
táridő tüzetett ki erre. Azóta interpellatio tör- * 
tént e tekintetben, a miniszter felelt is, és azt 
felelte, hogy a minisztérium el nem fogadta ezen 
esődnek eredményét, hanem uj csődöt hirdetett. 
Ámde én tagadom azt, hogy a kormánynak, ha 
jogosan akar eljárni, igazságosan mindenki iránt, 
szabad legyen csődöt kihirdetni, s mikor a 
csőd szabály szerül eg ki volt hirdetve, azt mon
dani a csődülőknek: mi titeket csak bolondok
nak tartunk, most mehettek haza. (Ez nem áll! 
jobbról.) Mi történt tovább ? I t t van egy lap, melyet 
én megvallom, sohasem láttam előbb, ugy hiják: 
„Zwischenact." Hallottam, hogy a „Pester Jour
nal "-nak melléklapja. I t t kérem mindenféle hir
detések között, olyanok között, mikkel mulat
hatná magát akár ki a t. ház tagjai közül, ha 
azt elolvasná, i t t egyszerűen ezek között, „Kö-
nigl. uug. Staats-Eisenbahn" czim alatt van egy 
hirdetés, hogy a salgó-tarjáni vasúton 212 ezer 
és néhány száz frt ára munka, 5 nap múlva ki 
fog adatni. (Nevetés.) Ez is fölhozatott itt, e vé
gett is interpelláltatott a kormány, de még ed
dig feleletet nem adott rá. En pedig azt mon
dom, hogy a ki ezt tette, annak jó szándéka 
nem volt: annak bűnös szándéka volt, mert ilyet 
jó szándékkal senki nem lehet, az ellenkezik az 
emberi • észszel. (Igaz! ugy van balról, mozgás jobb 
felől.) I t t tehát kötelessége a kormánynak és a 
háznak nyomozni hogj' az ily visszaélésekn k 
már egyszer vége szakadjon. (Helyeslés bal felőle.) 
Én nem tudom ki tette, nem is kutatom, hogy 
ki tet te , ez a kormány kötelessége, hanem, hogy 
ez bűnös eljárás, azt mint képviselő itt ünnepé
lyesen állitom. (Fölkiáltások bal felől: Ugy van! 
Ellenmondás,; zaj jobbról.) 

Tudja az egész világ, hogy néhány nap 
előtt, talán csak egy-két hét előtt a kassa-oder-
bergi vaspályatársulatnak gyűlése volt, azon 
gyűlésben az alapszabályok megváltoztattattak, az 
ily eljárás mindenkor ugy történt, hogy az igy 
megváltoztatott alapszabályok fölterjesztettek a 
kormányhoz. A kormány azokat helyben hagyta 
s akkor uj gyűlés hirdettetett, és az uj gyűlésen 
ezek kihirdettettek, vagy ha a kormány el nem 
fogadta, módositattak. I t t azonban ellenkező el
járás történt. Oda küldetett egy miniszteri ta
nácsos, a ki jobbról miniszteri tanácsos, balról 
vasúti biztos; oda megy tehát ezen két minő
ségében, és oda leül. Egyik minőségben helyes
li, megszavazza az alapszabályokat, másik mi
nőségében a kormány nevében azokat azonnal 

helyben hagyja és a gyűlésen azonnal a meg
változtatott alapszabályok szerint választáshoz 
fognak, •— s mit csinálnak ? megválasztják az épí
tésre vállalkozó egyént directorrá, hogy maga
magát ellenőrizze. (Nayy zaj. Két óra lesz. Ma
darász közi (-kiált: Hétfőn folytassuk! Zaj.) 

E l n ö k : Tessék folytatni. (Halljuk!) 
S i m o n y i E r n ő : Ha jól vagyok érte

sülve, a kormány e választást helyben nem hagy
ta , és igen helyesen cselekedett. (Zaj. Hétfőn! Irá
nyi szólni akar. Fölkiáltás: a szónokot megszakítani 
nom szabad! Zaj. Halljuk. Fölkiáltások: A minisz. 
ter kimerültsége miatt föl volt az ülés függesztve!) 

E l n ö k : Méltóztassanak a szabályt meg
tar tani , hogy a szónokot félbeszakítani nem 
szabad, és szabály-e a másik : hogy az ülés két órá-ig 
tartson? nem az. Különben ha negyed órá
val tovább ta r t , tán még nem oly baj. Hányszor 
kezdjük fél órával később, mint kellene! (Zaj. 
De a szónok kimerült.) 

S i m o n y i E r n ő : Ha a t. ház paran
csolja, én folytatom. {Halljuk! Nagy zaj balról: 
Ne beszéljen! Kimerült! Mikónak megengedték!) 

E l n ö k : Azt nem tudtam, hogy a szónok 
kimerült, ez esetben szívesen kész vagyok az 
ülést fölfüggeszteni. 5 perezre, tehát fölfüggesz
tem az ülést. 

(Öt per ez szünet után.) Az ülés ismét megnyitom. 
S i m o n y i E r n ő : T. ház! Igen sajná

lom, hogy a t. ház türelmét hosszabb időre kell 
igénybe vennem, de ugy hiszem, a t. ház meg
egyez abban, hogy e tárgy igen fontos és né
kem különös érdekemben fekszik, hogy ezen fon
tos tárgy, a mennyire csekély erőmtől kitelik, 
kifejtessék, és igy igazolhassam azon álláspontot, 
a melyet a közi. minisztérium költségvetésé
nek vitájánál elfoglaltam. Ennél fogva még több 
mondani valóm van, beteges is vagyok, a t. ház 
figyelme és türelme is kimerült már, az idő is 
előre haladt : méltóztassanak tehát megengedni, 
hogy hétfőn folytathassam előadásomat. {Helyes
lés bal felől, ellenzés jobb felől.) 

E l n ö k : A képviselő ur előadása még kö
rülbelül egy fél óráig tar that . Ugy hiszem te
hát, hogy miután a képviselő ur csak imént lá
badt föl betegségéből, és ki van merülve, a t. 
ház beleegyezhetnék azon kérésembe, hogy hétfőn 
folytathassa előadását. (Helyeslés.) 

Az ülést tehát bezárom. Legközelebbi ülés 
hétfőn 10 órakor lesz. 

Az ülés végződik d. u. ,27* órakor. 




