
124 CCXIX. ORSZÁGOS ÜLÉS. (April 25. 1868.) 

szombaton 10 órakor megtartani. (Helyeslés.) To
vábbá felkérem a vasúti bizottság t. tagjait, mél
tóztassanak holnap délután 5 órakor tanácskozás 
végett összejönni. 

A mai ülésnek más tárgya nem lévén, az 
ülést bezárom. 

Az ülés végződik d. u. 12 3/4 órakor. 

CCXIX. OKSZÁGOS ÜLÉS 
1868. april 25 dikéu 

S z e n t i v á n y i K á r o l y , k é s ő b b G a j z á g ó S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : A királyleány keresztelésére küldöttség neveztetik ki. Kérvény bemutatása. Az eddigi adószedée meghosszab
bítására vonatkozó törvényjavaslat tárgyaltatik s elfogadtatik. Vasnti kérvények elintézése. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsef !>., Lőnyay Menyhért, Mikó Imre gr., később 
Horvát Boldizsár. 

Az ülés kezdődik d. e. 10'/, órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét liadics Ákos jegyző úr fogja ve
zetni ; a szólani kivánók neveit Mihályi Péter 
jegyző úr fogja jegyezni. A múlt ülés jegyző
könyve fog hitelesíttetni. 

Mihályi Péter jegyző (,-lvassn az april 
22-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 

Elnök: Van szerencsém a t. háznak hivata
los értesítés következtében jelenteni, hogy a felsé
ges királyi család körében beállott örvendetes ese
mény folytán a keresztelés ma délben 1 órakor 
fog megtörténni. Az intézkedés ugy történt, hogy 
mindkét ház a keresztelési szertartásnál küldött
ség által legyen képviselve. Ha a t. ház méltózta
tik beleegyezni, a küldöttség tagjaira nézve leszek 
bátor a t. háznak előterjesztést tenni: (Halljuk!) 
A ház elnöke, Bánffy Albert b., Ivánka Zsigmond, 
Ivánka Imre, Inkey József, Nagy Péter, Mihályi 
Péter, iíj. Rudics József b., Székács József. Somssich 
Pál, Trifunacz Pál, Várady Gábor, Vucsetics Ist
ván, id. Zichy József gr. A küldöttség tagjait kérem, 
méltóztassanak pontban 12 órakor diszöltönyben 
itt az országházban megjelenni. 

Az utolsó ülés óta beérkezett Andrássy Ala
dár gr. és Harkányi Fülöp kérvénye, kik a ma-
gyar-galicziai vasutconsortium nevében kérik, 
hogy a mag3Tar kormány törvényjavaslatában a 
kassa-csapi vasútvonal kiindulási pontjául megje
lölt a) vagy b) pont ne a törvényjavaslathoz mel
lékelt szerződés értelmében jelöltessék ki. Ezen 

tárgy a vasúti bizottság előtt épen most levén tár
gyalás alatt, ezen kérvény egyenesen oda lenne 
utasítandó. (Helyeslés.) 

Napirendre van kitűzve az indemnity meghosz-
szabbitására vonatkozó törvényjavaslat tárgya
lása. (Elhagi.ja az elnöki széket s ezt, Gajzágó Hala
monfoglalja el.)r 

RadicS ÁkOS j e g y z ő (jololvassa a fórvény-
javaslastot '). 

Kacskovics Ignácz előadó: A központi 
bizottság ezen törvényjavaslat szövege helyett uj 
szerkezetet javasol, kiindulva azon elvből, hogy 
mivel ezen intézkedés nem uj, hanem folytatása 
az 1867-dik évi törvényczikknek, e törvény czikk-
ben azon elveknek részletesen kell megérintve 
lenni, melyek már ebben a törvényben le vannak 
téve és törvény erejére emeltettek. A központi bi
zottság a czimet ekként óhajtja megváltoztatni: „Tör
vényjavaslat az 1868. évi május hó elejétől ugyan
azon év uniushó 30-dikáig viselendő közterhekről." 

E l n ö k : Azt hiszem, a központi bizottság ál
tal előadott nézetek inkább a részletes tárgyalás
hoz, mint az elvi kérdéshez tartoznak. Az első kér
dés az, elvileg, átalánosságban elfogadja-e a 
tisztelt ház ezen törvényjavaslatot a részletes vita 
alapjául? (Felkiáltások: Elfogadjuk!) Kivánja-e a 
tisztelt ház. hogy szavazás történjék? (Nem szük
séges !) Miután elvileg, átalánosságban a részletes 
tárgyalás alapjául ezen törvényjavaslat elfogadta
tott, következik a részletes tárgyalás. (Felkiáltások: 
Halljuk a központi bizottság javaslatát!) Követke
zik az a kérdés, hogy a szerkezetek közül melyi
ket fogadja el a tisztelt ház; a központi bizottságét; 

r) Lásd az Irományok 221-dik számát. 
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vagy a miniszteri javaslatot? (A központi bizott
ságét!) Tehát az fog szakaszonkint felolvastatni. 

Kacskov ic s IgnáCZ e lőadó (olvassa a tör
vényjavaslat czimét, bevezetését s 1-sö §-át, melyek 
egyenkint elfogadtatnak. Olvassa a. 2-dik §-f T). 

Zichy Nándor g r . : T. ház : Nekem e má
sodik szakaszra nézve azon észrevételem volna, 
hogy az tulajdonképen semmit sem mond: mert 
ha uj törvény alakul, ezen uj törvény szabályoz, 
s ezen esetre provisiót tenni a törvényben nem 
szükséges. Ennek következtében ezen második 
szakasz kihagyását javasolnám. 

Kacskovics Ignácz előadó: A központi 
bizottság ezen 2-ik szakaszt azon elvből fogadta 
el, hogy a kiindulási pont az 1867-ik évi XVlII-ik 
törvényczikk rendeletének további fentartása lé
vén, ott pedig ezen fentartás magában a törvény
ben benfoglaltatik, nem látta helyesnek és a do
log logikájával összeíérhetó'nek kihagyni azt, a mi 
azon törvényben benfoglaltatik, és így e pontot 
ismét alkalmazandónak találta. 

Halász B o l d i z s á r : Ezt annál szükségesebb
nek tartom, mert az 1-ső pontban határidő van 
kitéve; tehát ha előbb intézkednék a törvényhozás, 
ezt most szükséges megérinteni: mert ha ezen ha
táridő jun. 30-áig nem volna, akkor ez nem volna 
szükséges. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a központi bizott
ság szerkezetét? (Elfogad]'uk!) Ennélfogva el fo
gadtatik. 

Kacskovics Ignácz előadó (olvassa a s-i.k 
szakaszt. Elfogadjak !) 

E l n ö k : Nem lévén ellenészrevétel, a t. ház 
a 3-ik szakaszt elfogadja. í gy a t. ház az egész 
törvényjavaslatot átalánosságban és részletesen is 
elfogadván, a szabályok éri elmében következik a 
végleges szavazás ezen törvényjavaslat felett. Ha 
a t. ház beleegyezik, ez talán a jövő hétfői ülésre 
tűzethetik ki. (Helyeslés.) 

A kivonat a képviselőház költségvetési bi
zottságának 1868-ik évi april havára készített je
lentéséből a gyorsirókra nézve ki levén osztva, 
kérném a t. házat, hogy ennek tárgyalására határ
napot kitűzni méltóztassék. (Felkiáltások: Hét
főre!) Ha tehát a t. ház beleegyezik, ezen kivonat 
tárgyalására a jövő hétfő tűzetik ki. 

Most következik a kérvényi bizottság elő
adása. 

Szontagh P á l e lőadó (gömöri, olvassa, a 
kérvényi bizottságnak a gömöri vasút iránt beadott 
kérvényre vonatkozó véleményét, mely szerint e kérvény 
a közlekedési minisztériumhoz teendő át.) 

B ó n i s S á m u e l : A mennyiben a bizottság 
véleménye az, hogy kérvény a közlekedési minisz-

' ) Lásd az Irományok 225-ik Bz&mánal mellékletét. 

teriumhoz tétessék át, én ezt oda kiváuom módo
sítani, hogy tétessék át a vasúti bizottsághoz. 

E l n ö k : A közlekedési minisztériumhoz vagy 
pedig a vasúti bizottság való áttételt méltóztatnak 
elfogadni ? 

K e g l e v i c h B é l a gr . : Nem járulhatok igen 
tisztelt Bónis képviselő társam véleményéhez, mert 
szerintem nagyon is indokolva van a kérvényi bi
zottság véleménye, mely szerint e kérvény a köz
lekedési minisztériumhoz tétetnék át. Tétetnék pe
dig át azért, mert a minisztérium különböző munká
latokat vétetett elő azon vidékeken, hogy magá
nak bővebb tudomást szerezzen az ipar érdekeinek 
szempontjából , helyes-e az , mit a vaster
melők véleményeztek ? Ez vezethette a bizottságot 
is arra, hogy ezen véleményt terjeszsze a ház elé: 
miért is én csak ezen vélemény mellett szavazha
tok. (Maradjon!) 

BÓniS S á m u e l : Nem bánom, ha mindkét 
helyre tétetik át. 

G h y c z y K á l m á n : Hogy következetesek 
| maradjunk minapi végzésünkhöz, mely szerint a 

kérvényi bizottság jelentése épen azért rendelte
tett itt mielőbb fölvétetni, hogy a vasúti bizottság
hoz adassanak ki az illető folyamodványok; mint
hogy azonban fontos körülmények kivánják, hogy 
e folyamodvány tartalmáról a közlekedési minisz
térium is értesíttessék : talán legczélszerübben já
runk el, ha mind a közlekedési minisztériummal, 
mind a vasúti bizottsággal közöljük azt. (Helyeslés.) 

Elnök: E szerint a bizottság véleménye oda 
fog módosíttatni, hogy mind a közlekedési minisz
tériumhoz, mind M vasúti bizottsághoz tétessék át 
a kérvény. 

Szontagh P á l e lőadó (gömöri, olvassa a kér
vényi bizottság jelentését Losoncz városa és vidéke kö
zönségének vasútiigyi kérvényéről, mely szerint ez a 
közlekedési minisztériumhoz lenne utasítandó.) 

E l n ö k : Elfogadja- e a t. ház a bizottság vé
leményét ? 

N i c o l i c s Sándor: T. képviselőház! Azt 
gondolom, hogy ellentétbe ne jöjjünk előbbi hatá-
tározatunkkal, ezen kérvényt is ugy a közlekedési 
minisztériumhoz, mint a vasúti bizottsághoz kel
lene utasitani. (Helyeslés.) 

BÓniS S á m u e l : Tisztelt ház! A mennyiben 
a háznak minapi határozata az volt, hogy vala
mennyi vasúti kérvény tétessék át a vasúti bizott
sághoz, szerintem elég lenne, ha ezen kérvények
nek rubrumai olvasatnának fel: mert határozata 
a háznak ugy is levén, ha valahol a kérvényi bi
zottság azt javasolja, hogy egyik vagy másik 
kérvény tétessék át a közlekedési minisztérium
hoz : ez nézetem szerint nem viciálja a dolgot, 
mert a közlekedés miniszter úr ugy is jelen van a 
vasúti bizottság tárgyalásainál. (Helyeslés.) 
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Szontagh P á l e lőadó (<fómöri): T. ház ! 
Az itt fekvő, még mintegy 30 darab kérvény, átalá-
ban mind vasútra vagy csatornára vonatkozik, és 
a kérvényi bizottság feladatát eddig ugy fogta fel, 
hogy ezeket nem a vasúti bizottsághoz, hanem 
egvenesen a közlekedési minisztériumhoz utasi-
tandúknak véleményezte: hogy az eló'bbeni hatá
rozatok értelmében a vasúti hálózat végleges meg
állapítása alkalmával figyelembe vétessenek ; ha 
pedig figyelembe nem vétetnének, akkor a közle
kedési minisztérium tegyen ez iránt a képviselő
háznak indokolt előterjesztést. Én részemről jelen
leg is azt gondolom, hogy jobban megfelelünk a j 
kérvényezők kivánatának és a tárgy alapos meg
oldásának, ha a jelen kérvényt is egyenesen a 
közlekedési minisztériumhoz teszszük át, mert cse
kély nézetem szerint a vasúti bizottság csak a 
kész tervek megvizsgálására van kiküldve. a ter
vek kidolgozása pedig a közlekedési minisztériu
mot illeti. 

Nyáry P á l : T. képviselőház ! ü g y látszik, 
a t. előadó úr nem emlékszik arra, mi e teremben 
tegnapelőtt történt ; én tehát bátor vagyok emlé- I 
kezeiében megújítani azt, hogy t. i. épen a kér
vényi bizottság elnöke tett itt jelentést, és azon 
oknál fogva, mert bizonyos vasútvonalra vonat
kozó kérvény nem a kérvényi, hanem a vasúti bi
zottsághoz utasíttatott: azon kérdést tette, vajon, 
mivel vagy negyven ilyen kérvény van a kér
vényi bizottság előtt, nem volna- e helyesebb 
ezeket is ugyanazon bizottsághoz áttenni? A t. 
ház pedig e részben azon kijelentést tette, hogy 
ezen kérvények ma olvastassanak fel és tétesse
nek át a vasúti bizottsághoz. Azt gondolom, a 
kérvényi bizottság már készen volt azon tárgyak
kal, mikor a t. elnök úr jelentését tette; így tehát 
a kérvényi bizottság véleménye megelőzi ezen né
zetet. Ennélfogva azt gondolom, hogy, mint Bónis 
Sámuel f. barátom mondotta, ezen kérvényeket 
nem szükség itt felolvasni, hanem előbbi meg
állapodásunkhoz képest, a mintj elősoroltatnak, 
mindjárt át kell tenni a vasúti bizottsághoz. A mi 
azt illeti, hogy ugyanezek egyszersmind az illető 
minisztériumnak is adassanak k i : azt nem tartom 
szükségesnek azért, mert az illető miniszter min
den bizottsági ülésben részt vesz. Igen természe
tesen, kivált ily dologban bizonyosan nem fog a 
vasúti bizottság munkálkodni, ha csak az illető 
minisztert meg nem kérdezi. Ennélfogva azt gon
dolom, hogy tegnapelőtti kijelentésünkhöz képest 
olvastassák fel a kérvények jegyzéke, és tegyük át 
e kérvényeket — mint a bizottsági elnök úr he
lyesen kívánta — a vasúti bizottsághoz. [Helyeslés) 

JuSth JÓZSef: A tisztelt ház előtt nem isme-
rétes azon körülmény, hogy ezen kérvények mai
akkor fordultak elő a kérvényi bizottságnál, 

mikor a vasúti bizottság még ki sem volfc 
küldve. Ezek nem tárgyaltatván, előadó úr ter
mészetesen nem változtathatta meg a bizottság ál
tal hozott határozatot. En a múltkori ülésben 
azért kértem, hogy a kérvények a kérvényi bi
zottsághoz utasíttassanak, mert a házszabályok 
78. §-a tisztán kimondja, és minden qualificatio 
nélkül mondja ki, hogy minden kérvény a kérvé
nyi bizottsághoz utasíttassák. Most a vasúti bizott
ság ki lévén küldve, bátor vagyok továbbá is 
azon kérést intézni a t. házhoz, méltóztassék minden 
héten egy napon tárgyalni azon kérvényeket, 
melyek vasúti tárgyra vonatkoznak, hog-y igy 
azok a vasúti bizottsághoz áttétethessenek. En is 
szerencsés vagyok a vasúti bizottság tagjának 
lenni; és csakugyan méltányos dolog, hogy ha a 
ház előleg a vasúti bizottsághoz utasit valamely 
kérvényt, hogy várja be a többiekét is, a kik 
talán az ellenkezőt kérik. Legjobb lesz tehát, ha 
Bónis képviselő úr nézete fogadtatik el, és ezen 
kérvények rubruma olvastatik fel, és a ház azo
kat egyenest a vasúti bizottsághoz utasitja. Hi
szen minden aggodalom megszűnik, mert a szak
miniszter ott van és minden ülésben ugy is részt 
vesz; ha tehát valamelyik kérvényt további ta
nulmányozásra akarja fölhasználni, azt a bizott
ságtól megkaphatja. (Helyedés ) 

Bezerédj Lász ló : Én kérésemmel oda 
járulnék, méltóztassék a t. ház kölünbséget tenni 
azon kérvények közt, melyek már a beadott tör
vényjavaslatokban foglalt vasutakra vonatkoznak, 
meg azok közt, melyek még a minisztériumnál 
tárgyalás alatt vannak : mert azokra nézve, melyek 
iránt már törvényjavaslat adatott, be,ugy gondolom, 
a kormány eljárását befejezte, és a tjbbi teendő a va
súti bizottságot illeti, hogy t. i. a t . háznak az iránt je
lentést tegyen ; azon vasútvonalak azonban, melyek 
törvényjavaslat által meghaladva nincsenek, még 
a kormány eljárástól függenek, s ezen kérvé
nyekfontossága vagy helyessége döntő befolyást is 
gyakorolhat a kormány elhatározására, és azokra 
nézve a vasúti bizottság ugy sem intézkedhetik 
előbb, minthogy a kormánynak ebbeli szándékát 
vagy tervét nem ismeri. Méltóztassanak tehát 
azokat egyenesen a minisztériumhoz utasítani, és 
ne a vasúti bizottsághoz, mert ez azoknak hasz
nát ugy sem vehetné. (E:énk hd edés) A vasúti 
bizottsághoz pedig egyedül azon kérvényeket 
méltóztassanak utasítani, melyekre nézve a tör
vényjavaslat már be van fejezve, és melyek tár
gyalására az illető bizottság ki van küldve ; és 
pedig ezeket minél előbb méltóztassanak áttenni, 
hogy munkálkodása a késedelem által feltartóz
tatva ne legyéén. (Htlsjcd's.) 

K e g l e v i c h B é l a gr . : Tisztelt ház! Csak 
azt akarom megjegyezni, hogy tekintetbe kell venni, 
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mit akarnak elérni a kérvényezők. A vasúti bi
zottság ki van küldve, hogy kész tervek felett 
ítéljen; itt pedig nem olyanok utasíttatnak hozzá, 
melyek ezt elősegítik, melyek egyes vonalak 
ezélszerüsége vagy czélszerütlensége felett ada
tokat tartalmaznak. Ennélfogva helyesnek tar
tom előttem szólónak magyarázatát, és kérem 
a t. házat, hogy ez értelemben méltóztassék el
járni . 

GhyCZy K á l m á n : Tisztelt ház! Én nem 
lehetek egészen azon véleményben, melyet előt
tem szóló és igen t. barátom Bezerédj képviselő úr 
előterjesztett: mert igen helyesen fejtette meg a 
kérvényi bizottság t. elnöke , hogy minélfogva 
kellett igj szerkesztve lenni a kérvényi bizottság-
jelentésének : azért t. i., mert akkor még a vasúti 
bizottság kiküldve nem volt. midőn a kérvényi 
bizottság ezen folj-amodásokat tárgyalta. Azóta 
neveztetvén ki a vasúti bizottság, egyátalában 
nem tartom czélszerünek, hogy ugyanazon egy 
tárgy, a vasutak tárgya két különböző helyen tár-
gyaltassék. Mindenesetre szükséges, hogy con-
centriee, összefoglalva, eombinative történjék ezek 
iránt intézkedés. Ha arról volna szó, hogy mi
vel ezen folyamodások a vasúti bizottsághoz kül
detnek, azokat a közlekedési minisztérium többé 
ne is lássa: akkor io'en elismerném az a^g-odalom 
helyességét; de ezen kérvényeknek a vasúti bízott 
sághoz utasítása nem zárja ki azt, hogy ezen fo
lyamodások azután ismét a vasúti bizottság vélemé
nyével akö/dekedési minisztériumhoz áttétessenek. 
Azért is szükséges továbbá ezen fotyamodásoknak 
a vasúti bizottsághoz áttétele, mert azon folvamo-
dások is, melyek nem a már kész törvényjavas
latokban foglalt vasutakat tárgyazzák, azon vas
utakkal, melyek iránt törvényjavaslataink már 
vannak, összeköttetésben lehetnek, és azon tör
vényjavaslatokban foglalt vasutak irányára némi 
tájékozást, felvilágosítást adhatnak; épen azért 
tehát, mivel már némi törvényjavaslataink van
nak a vasúti bizottságnál: szükséges, hogy mind
azon folyamodások is, melyekre nézve előre kü
lönben sem tudhatjuk, nincsenek-e összeköttetés
ben a már törvényjavaslatba foglalt vasutvona
lakkal , utasíttassanak a vasúti bizottsághoz, 
oly módon, hogy a mennyiben a vasúti bizottság 
ezen kérvényeknek hasznát nem vehetné, azokat 
ismét a ház elé terjeszsze, és akkor, ha szükséges. 
adassanak azok át a közlekedési minisztériumnak. 
Ezen egy pár nap halasztás bizony nem fog tenni 
nagy különbséget. 

" Z ichy Nándor g r . : Tisztelt ház! Nem 
nyughatom meg abban, hogy a ház oly végzést 
hozzon, mely distinguál a kérvények tartalma sze
rint olyképen, hogy némelyik fölött nem is birna 
maga rendelkezni; de elvben sem tudnék megnyu-

I godni, hogy a ház oly kérvényeket, melyek ily 
, érdekből ide jőnek, n e a m a g a orgánumához, t. i. a 
I vasúti bizottsághoz küldjön : mert a ház a vasút

hálózatra nézve szintén initiativával bírhat, és ezen 
i ' 
\ initialivára nézve kívánom, hogy ha ily kérvény 
' jön, birálja meg a maga orgánuma által. Ha ma-
, gáu érdekről van szó, mely a kormány által elin-
J tézendő, akkor természetesen oda intézendő, hol 
i eligazítását nyeri ; hanem itt közérdekről lé-
I vén szó, és az, a mi ezen kérvényekben fog-
: laltatik, igy is a kormány tudomására jön —• 
í mert a kik kérvényöket ide benyújtják, külön 
I kérvényt nyújthatnak a kormányhoz is •— a t. 
| házhoz benyújtott kérvényre a ház figyelme vau 
i fölbiva: azért azt hiszem, leginkább ugy fele-
I lünk meg a kérvényezők kívánságának,, ha kérel-
I möket a vasúti bizottsághoz utasítjuk. 

HaláSZ B o l d i z s á r : Tisztelt képviselőház! 
| Én az előttünk fekvő kérdést igen egyszerűnek 
l tartom. Ha a háznak nem volna már speciális 
! bizottsága a nemzetiségi kérdésben, a vasutak kér-
| désében, igen természetes, hogy a házszabályok 
| 79-ik szakasza szerint nem lehetne máskép intéz-
! kedni, mint az egyes kérvényeket a kérvényi 
I bizottsághoz utasítani: de a ház méltóztatott a 
j . . . . 
: vasúti kérdésben speciális bizottságot választani. 
| En tehát időnyereség tekintetéből is czélszerünek 
! tartanám, hogy ily speciális kérvények a megfelelő 
| bizottsághoz utasíttassanak ; s ennélfogva jövőre is 
! kimondani, hogy minden kérvény, mely speciális 
| bizottság elé tartozik, oda utasíttassák, mert ezt az 
! időnyereség és czélszerüség tekintetén kivül a 
| consequentia is magával hozza. En tehát e tekin-
• tétben kívánnám, hogy jövőre mind azon kérvé-
I nyék, melyek speciális bizottság elé tartoznak, 
! egyenesen oda utasíttassanak. 

Elnök: : A most fölmerült kérdés határozati-
lag lesz megoldandó. E tekintetben az első kér-

! dés az, méltóztatik-e a t. ház kívánni, hogy ma
gok a kérvények olvastassanak fel ? vagy pedig 
csupán jegyzékök, ugy mint azt Bónis Sámuel 
képviselő úr indítványozta ? (t 'élkiáltások: Csak a 
jegyzék!) 

Halász Bo ld iz sár : A házszabályok 79-ik 
szakasza azt mondja: „A kérvényeknek csak 
jegyzékei jelentetvén be, az illető jegyző által föl
olvastatva a kérvényi bizottsághoz utasíttatnak." 
Fölkiáltások: Az egészen más tárgy!) 

Szontagh P á l e l ő a d ó (gömori): Bátor va-
gzok e tekintetben egy kis fölvilágositással szol
gálni. (Ilolljuk!) Korábbi határozataink egyik 
pontja azt mondja, hogy mivel a háznak is érdeké
ben állhat annak idejében, midőn a vasúthálózat tár
gya fog előkerülni, megtudni, mik az egyes 
vidékeknek kívánalmai és nézetei, egy lajstromba 
foglaltassanak össze az e tárgyban beadott kér-
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vények az illetők indokolásait magában foglaló 
kivonattal együtt. Ezen határozat következtében 
az ily kivonatok eddig kellő terjedelemben fölol
vastattak, ezentúl azonban Bónis Sámuel igen t. 
tagtársunk indítványára a ház beleegyezésével 
azoknak csak rövid foglalata fog előadatni. 

Bónis S á m u e l : Bátor vagyok a t. házat, a 
mennyiben az én indítványomról van szó, fölvi
lágosítani, hogy az én indítványomnak merituma 
nem az. hogy csak a kérvények rövid foglalata 
olvastassák fel, hanem az, hogy azon kérvények 
hóvá utasíttassanak. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Nem tudom, beleegyezik-e a t. ház 
azon kérdésbe, melyet előbb felállítottam: méltóz-
tatik-e a t. ház kívánni, hogy a kérvényeknek 
csak rövid jegyzéke olvastassék fel? vagy a kivo
nat belőlük, mint azt előadó úr indítványozta? 
Ez az első kérdés. (F'ólkiáltások: Az a kérdés, hová 
kell utasítani!) Hogy a kérvényt hová kell utasí
tani, azt hiszem, az minden fölolvasott kérvénynél 
külön meghatározandó. A mi pedig az előbbi kér
dést illeti: erre nézve nincs határozat, hogy t. i. 
a kérvény a közlekedési minisztériumhoz tétes
sék-e át, vagy pedig mind a közlekedési minisz
tériumhoz, mind a vasúti bizottsághoz. (Á vasúti 
bizottsághoz! A közlekedési minisztériumhoz!) U g y 
látom, a kérdést szavazás által kell eldönteni: 
méltóztassanak tehát azoü, kik a kérvényt egye
dül a közlekedési minisztériumhoz akarják utasí
tani, fölállani. (Megtörténik.) 

Keglevich Bé la gr . : A szőnyegen forgó 
kérdésre akarok megjegyzést tenni. Vannak, 
a kik a kérvényt egyszerűen a vasúti bizottság
hoz akarják utasítani; vannak, a kik különbséget 
akarnak tenni, és oly kérvényeket, melyek vala
mely speciális tárgyra vonatkoznak, a megfelelő 
bizottsághoz és a minisztériumhoz kívánnak átté
tetni. (Helyeslés.) Ez a nézetkülönbség. Ennél
fogva én a kérdést részemről ugy kérném feltétetni, 
hogy ily megkülönböztetés mellett szavazhassunk: 
vagy arra. hogy a kérvény a minisztériumhoz és 
a vasúti bizottsághoz, vagy csupán a vasúti bizott
sághoz tétessék á t? (Helyeslés.) 

Mikó Imre gr. közlekedési miniszter : 
Az én felfogásom szerint a most felmerült kérdés 
igen egyszerűen oldható meg, főleg ha figyelembe 
veszszük,mi czélból küldetett ki a vasúti bizottság: 
azért-e, hogy a már beadott törvényjavaslatokat 
megvizsgálja és véleményt adjon a t. háznak ? 
vagy pedig átalában minden vasúti kérvényt tár
gyaljon ? Ezen bizottság nézetem szerint arra van 
ki küldve, hogy ezen beadott törvényjavaslatokat 
megvizsgálja: mert a többi sok mindenféle combi-
uatiót ugy is nehéz volna ott egyszerűen elütni. 
En tehát mind ezeknél fogva Keglevich Béla kép
viselő úr inditványát helyeslem : mert, mint már 

, volt szerencsém mondani, a vasúti bizottság azért 
küldetett ki, ho _y a beadott törvényjavaslatokat 
megvizsgálja, s így csak a már törvényjavaslatba 
foglalt vasutak tárgyában beadott kérvények len
nének hozzá utasitandók. 

E l n ö k : Bocsánatot kérek Keglevich Béla gr. 
képviselő úrtól; de azt hiszem, nekem kötelessé
gem volt a szavazás által eldöntendő kérdést 
mindenek előtt a bizottság jelentésére föltenni, 
mintán a bizottsági jelentés oda nyilatkozott, hogy 
egyedül a közlekedési minisztériumhoz terjesz-
tendőkfela vasutak tárgyában beadott kérvények. 
Nekem tehát kötelességem volt a szavazást erre fek-

| tetnem és csak azután a másik kérdést feltennem. 
Tisza K á l m á n : Talán szabad lesz az igen t. 

i közlekedési miniszter úr után saját nézeteimet is 
elmondani. Én részemről azon nézetben vagyok, 
hogy ha nincs is jelenben más teendője a vasúti 
bizottságnak, mint azon vasutak iránt adni véle-

! ményt, melyekre nézve a házhoz javaslatok adat
tak be; mind az által azt, hogy csak is azon 

| vasúti kérvények utasitandók oda. melyek szintén 
í azon vonalakra vovatkoznak, nem volna egészen 
j czélszerü kimondani: nem pedig azért, mert lehet-
I nek oly vasúti kérvényük is — a mint tudom is, 
I hogy vannak — melyek ellentétben állanak azon 
j vasutvonalakkal , melyek most tárgyalás alatt 
| vannak. Ezen esetben azon vonalak, melyekre 
i ezen kérvények vonatkoznak, már előre el volnának 
i vetve. Ugy hiszem tehát, hogy ezzel nem volna a 
| dolognak elég téve, ésakkor legalábbis ugy kellene 
j magunkat kifejeznünk, hogy mindazon vasúti kér-
! vények, melyek a jelenleg tárgyalás alatt lévő 
| vonalak irányára vonatkoznak, a vasúti bizott-
í ságkoz utasíttatnak. (Helyeslés.) 

Elnök: T. ház! Az elöbbeni határozat foly
tán, ugy látszik, a bizottságnak azon véleménye, 
hogy azon kérvények csak is a közlekedési mi
nisztériumhoz tétessenek át, nem pártoltatik: mert 

| itt most már arra nézve, hogy a közlekedési mi-
I niszteriumhoz, vagy a vasúti bizottsághoz tétes-
I sék-e át. kétféle vélemény van : az első az, mely 
I a kérvényeket válogatás nélkül át akarja té-
< tetni mind a bizottsághoz, mind a miniszterium-
| hoz; a másik az, mely különbséget tesz a kérvé-
1 nyék között, és c^ak azokat kívánja áttétetni a 
| bizottsághoz, melyekre nézve már törvényjavaslat 

adatott be. azokat pedig, melyekre nézve törvény
javaslat még nem adatott be, a közlekedési miuiszte-

I riumhoz kivánja áttétetni. 
B ó n i s S á m u e l : T . ház! Ha a kérdés ugy 

j tétetik fel, mint az elnök úr kitűzte, akkor néme
lyek aggodalma az iránt, hogy egy, már törvény
javaslatban lévő vasút összeütközésben lehet az
zal a vasúttal, mely iránt kérvény adatott be, s 
ha keresztül megy a törvényjavaslat, a kérvény 
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minden hatály nélkül maradhat, ezen aggodalom, 
mondom, megszüntetve nem lesz. A mennyiben 
az én inditványom ugy volt feltéve, hogy a kér
vények tétessenek át a vasúti bizottsághoz, ez ki 
nem zárja azt, hogy a vasúti bizottság, ha nem 
látja ellentétben a kérvényt a törvényjavaslatban 
lévő vasúttal, akkor későbben áttehesse további 
megvizsgálás végett a közlekedési minisztérium
hoz ; a mennyiben tehát, mondom, e kettő nincs 
egymással ellentében, kivánom a szavazást az én 
indítványomra: hogy t. i. áttétessenek-e a kérvé
nyek a vasúti bizottsághoz? 

E l n ö k : Én részemről csak az első kérdést 
tettem föl szavazás alá ; különben, mikor az első 
kérdés jön szavazás alá, hogy a kérvények min
den válogatás nélkül tétessenek-e át a vasúti bi
zottsághoz, vagy a közlekedési minisztériumhoz, 
nincs kizárva az, hogy a vasúti bizottságtól visz-
szamenjenek a közlekedési minisztériumhoz. A 
kérdés tehát, melyre a t. ház szavaz, az lenne, 
hogy a vasutak érdekében befolyt kérvények min
den válogatás nélkül tétessenek-e át a közleke
dési minisztériumhoz és utólag a vasúti bizottság
hoz? Ez nem zárja ki, hogy ha a vasúti bizottság 
valamit a meritumra nézve megjegyzendőnek talál, 
viszsza ne küldhesse a minisztériumhoz, 

Zichy Nándor gr . : Én nem látom a kérdés
ben azon eszmét kifejezve, hogy a vasúti bizott
sághoz legyen minden kérvény utasítandó ? Ez az 
egyik eszme, és ennek nyomát nem látom a kér-
déBben. 

Kerkapo ly K á r o l y : T . Ház! Én azt hiszem, 
hogy mielőtt valami kérvény, mint például a va
sútra vonatkozó, tárgyaltatott volna, senki, tehát 
a vasúti bizottság sem tudja, hogy van-e, s minő 
vonatkozással egy más, a vasutainkat illetőleg 
beadott miniszteri törvényjavaslatra. Ha olyan kér
vény utasittatik a vasúti bizottsághoz, melyről, miu
tán megvizsgáltatott, kitűnik, hogy semmi vonatko
zással sincs a törvényjavaslatban foglalt pályákkal, 
azt nyugodni hagyja s átküldi a közlekedési mi
nisztériumhoz ; ha ellenben egy vagy más kérvény 
tüzetesen nem mondja magát vonatkozással lenni 
oly pályára, mely iránt már törvényjavaslat ada
tott be, akkor kénytelen volna azt figyelmen kí
vül hagyni, holott, ha figyelembe venné, fölismerné 
azon vonatkozást, melyben a már beadott törvény
javaslathoz áll s ennek megáljapitása- vagy módo
sításánál számba vehetné. Én hát semmi hibát 
nem látok abban, ha minden, vasútra vonatkozó 
kérvény a vasúti bizottságnak adatik k i ; sőt ez 
praktikus hasznot fog eszközölni azon kérvények 
tárgyalásánál, melyeket vonatkozásban lát lenni 
azon vonalakkal, melyekről törvényjavaslat van 
beadva; ellenben semmi praktikus hatást nem idéz 
elő azokra nézve, melvek az illető vonalakkal 
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összeköttetésben lenni nem látszanak, és azokat 
azután átteheti további használat végett a közle
kedési minisztériumhoz. Én tehát azon vélemény
ben vagyok, hogy ugy tűzendő ki a kérdés, hogy 
azoknak is lehessen szavazni, a kik azt akarják, 
hogy a kérvények előleg minden válogatás nél
kül menjenek a vasúti bizottsághoz, mivel nem 
lehet a priori megmondani, hogy ez vagy amaz 
vonatkozik-e vagy nem oly vasútra, mel}' iránt 
már törvényjavaslat van beadva. {Helyeslés.) 

Tisza K á l m á n : Én is a kérdéshez akarván 
szólani, egy értelemben az előttem szólóval a kér
désnek ily föltételét indítványozom: kivánja-e a t. 
ház, illetőleg rendeli-e, hogy a vasúti kérvények 
mind a vasúti bizottsághoz tétessenek át azon uta-
sitással, hogy a melyek a nála tárgyalás alatt levő 
vasutakra nem vonatkoznak, azok a közlekedési 
minisztériumhoz tétessenek á t? (Helyeslés) 

E l n ö k : E szerint a szavazási kérdés az volna, 
bele egyezik-e a tisztelt ház . . . (Közbeszólások: 
Elfogadjuk Tisza Kálmán indítványát!) Engedelmet 
kérek, tisztelt ház! de a kérdést azon esetben is fel 
kell tenni. (Halljuk!) Tehát a szavazási kérdés, 
ha a tisztelt képviselő úr indítványát jól fogtam 
fel, az, hogy a tisztelt ház elfogadja-e, miszerint 
minden vasúti kérvény a vasúti bizottsághoz kül
dessék azon utasítással, hogy az olyan kérvények, 
melyekre nézve törvényjavaslatok tárgyalás alatt 
nincsenek, a közlekedési minisztériumhoz téteses-
nek át? 

Ghyczy Ignácz : Bátor vagyok a kérdésre 
nézve megjegyezni , hogy az indítvány nem 
ugy volt téve, mint azt elnök úr most kérdésbe 
foglalá; hanem ugy volt föltéve, hogy azon kér
vények, melyek a vasúti bizottságnál tárgyalás 
alatt lévő vasutakra nem vonatkoznak, tétessenek 
át a közlekedési minisztériumhoz. (Helyeslés.) 

Szontagh Pál előadó (gömöri): A még 
hátra levő kérvények tárgyaira nézve bátor 
vagyok megjegyezni, hogy némelyek a múlt na
pokban beadott törvényjavaslatok által már rész
ben, némelyek pedig a mostani kérvényi bizottság 
által egészben elintéztettek azon időtől fogva, 
midőn azokat a kérvényi bizottság tárgyalta. 
(Halljuk!) 

A kérvények következők: 
Borsod megye közönségéé a pest-keresztes-

kövesd-csát-miskoiezi; 
Szepes megye közönségéé a miskolcz-sajó-

völgy-dobsinai; 
Vas megye közönségéé a győr-molnári-grae-

czi és kottori-zagrábi; 
Veszprém megye közönségéé a buda-székes-

fehérvár-veszprém-niolnári-graeezi; 
Temes megye közönségéé a dcbreczcn-s^at-

már-szigeti; 
17 
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Kraszna megye közönségéé a nagyvárad
kolozsvári és debreczen-szatoiár- szigeti ; 

Brassó és Megyés városok, Aranyosszék, 
Felső-Fehér megye és Fogaras vidék közönségéé 
a nagyvárad-kolozsvár-tövis-bodzaszorosi vasúti 
vonalak iránt; 

Aranyosszék és Torda városok közönségeié, 
melyekben a nagyvárad-kolozsvár-brassói vona
lat , a mennyiben gyakorlatilag kivihető lenne, 
Aranyosszék és Torda városok határain keresztül 
kérik vezettetni; 

Maros-Vásárhely város közönségéé a kolozs-
vár-hadrév-vásárhely- nyárádvölgy- szovád-parajd-
udvarhely-brassói; 

Bártfa város közönségéé bártfa-szek-
cső-biala-tarnovai; 

a barsmegyei gazdasági egyleté az eszter-
gom-nána-garanvölgy-oderbergi; 

Szabolcs megye közönségéé a nyiregyház-
nagy-károlyi; 

Nagy-Becskerek város közönségéé a nagy-
becskerek-ujvidéki ; 

Torda megye közönségéé az erdélyi; 
Beszterczebánya város számos polgáraié a 

pest-losoncz-beszterczebányai; 
Beszterczebánya város közönségéé a miskolcz-

putnok-pelsőcz-jolsva-nagy-rőcze-murányi , ille
tőleg tiszócz-garanvölgy-breznóbánya-besztercze-
bányai; 

Kassa város közönségéé a pest-przemislyi és 
a kassa-csap-szigeti; 

Veszprém város vasúti bizottságáé a buda-
fehérvár-veszprém-molnári-graeczi: 

Arad megye közönségéé az aradmegyei; 
Grömör megye összes érdekeltjeinek képvise

lőié a gömörmegyei ; 
Losoncz város és vidék számos lakosaié a 

pest-oderbergi vonalak kiépitése iránt; 

I Esztergom város közönségéé, melyben a ga-
ranvölgyi vasutat Esztergomnál a Dunán és- ;a 
buda-fiumei vonallal kéri kapcsolatba hozatni ; ,; 

Máramaros, Temes, Zemplén, Arad és So
mogy megyék, továbbá Temesvár, Debreczen, 
Szatmár-Németi és Eszék városok közönségeié, 
melyekben a magyar tengerparti város Fiume 
kérvénye pártoltatván, az alföld-fiumei vonalat a 
gombos-erdőd-eszék-sziszek-károlyváros-fiumeileg-
egyenesebb irányban, a déli vasúttársaság vonalai
nak érintése nélkül, egyetlen külön önálló társa
ság által kérik kiépíttetni; 

Torontál megye közönségéé, melyben Po-
roszkay Ignácz mérnöknek a hasznosabb csatorna-
és az olcsóbb és tartósabb vasut-épitések iránti 
emlékiratát figyelembe kéri vétetni; 

Pozsony város közönségéé a Duna-szabályo
zás iránt; 

Pest megyébe bekebelezett Alsó-Némedi, 
Gryán, Tatár-Szent- György, Alsó- és Felső-Dabas. 
Sári, Ocsa, továbbá a békesmegyei Gyoma me
zőváros . Szent-András, valamint Tisza-Inoka 
községek közönségeié a pest-csongrádi; 

nem különben Kis-Kun-üorozsma város kö
zönségéé a pest-szegedi csatorna kiépitése iránt: 

mely kérvények a bizottság véleménye szerint 
mind a közlekedési minisztériumhoz volnának át-
teendők. 

E l n ö k : Mind ezen vasúti kérvények tehát a 
t. ház mai határozata értelmében át fognak tétetni 
a vasúti bizottsághoz ; a melyek pedig a csator
nákat illetik, azt hiszem, hogy a vasúti bizott
ság azokat át fogja tenni a közlekedési miniszté
riumhoz. 

Egyéb tárgy nem lévén, a t. ház beleegyezé
sével hétfőn délelőtt 10 órakor fog ülés tartatni. 

Az ülés végződik d. e. 113|t órakor. 




