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CCXXVIII. ORSZAtfOS ULEb 
1868. májas Ildikén 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények bemutatása. Végleges szavazás a görög-keleti vallásuakaí Illető törvényjavaslatra. Az alföld-fiumei 
vasutat tárgyazó törvényjavaslat és mellékletei tárgyalás alá vétetnek s átalánosságbau elfogadtatnak. Saavazás a tizes bizottság hi
ányzó egy tagjára. 

A kormány részéről jelen vannak: Lónyay 
Menyhért; később Eötvös József b., Festetics György 
gr., Gorove István, Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d, e. 10l/2 órakor. 

Elnök* Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Csengery Imre úr fogja vezetni; 
a törvényjavaslat elfogadása mellett szólam kívá
nók neveit Mihályi Péter jegyző úr jegyzi, az 
ellene szólók neveit Dimitrievics Milos jegyző 
úr jegyz i . A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitele
síttetni. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a május 
9-kén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : A jegyzőkönyv ellen észrevétel nem 
levén, hitelesíttetik. 

Bemutatom az idő közben beérkezett kér
vényeket. 

Pozsony megye közönsége a megyék rende
zése alkalmával észrevételeit figyelembe vétetni 
kéri. 

Újvidék szabad kir. város közönsége a szerb 
nemzeti színházat az országos alapból segélyez-
tetni kéri. 

Csechovszky Leo lovag, 1849-diki magyar 
ezredes, gaíicziai prsemysli községi lakos, a hon
védalapból segélyeztetése iránt múlt évben bea
dott kérvényét pártoltatni és az eredményről ma
gát értesíttetni kéri. 

Nádudvar községének több lakosa a marad
ványföldeknek és úrbéri természetű szőlőknek 
országos alapból leendő megváltását törvény által 
meghatároztatni kéri. 

Rábé torontálmegyei község lakosai a sző-
regi kir. kincstári földekből 20 évi bérlet mellett 
1280 láncz földet általadatni kérnek. 

Müller József magyar kir. sorajátékgyűjtő a 

magyar hadjáratban a fegyvergyárra fordított 
mintegy 3000 frt. követelését megtéríttetni kéri. 

Mandics János huszti polgár az 184%-diki 
szabadságharcz bajnokai részére tett kiszolgálta
tásokért járó 610 frt. 57 % kr. követelését utalvá-
nyoztatni kéri. 

Endrőd közeg előjárósága és lakosai a tisza
lök-gyomai és a pest-csongrádi csatorna létesíté
sé*, kérik eszközöltetni. 

Miudezen kérvények a kérvényi 1 izottság-
hóz utasíttatnak, 

SipOS Orbán: T. ház! Bátorkodom egy 
kérvényt benyújtani, és ha méltóztatnak meg
engedni , tartalmát igen röviden előterjesztem. 
Jász-Berény város képviselő testülete folyamodik, 
hogy a magokat szerződésileg megváltott köz
ségek megváltási viszonyainak elintézésekor szin
tén figyelembe vétessék, annyival inkább, mert az 
1715. évi XXXIV-dik törvényczikk a Jász-Kunság
nak a jobbágyság alóli megváltását országos te
hernek ismerte el. E kérvényt bátorkodom a 
t. ház asztalára letenni. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasittatik. 
LehOCZky E g y e d ; T. házi Breznóbánya 

városának a nemzetiségi kérdés az országos egy
ség és épség fentartása melletti elintézése ügyében 
sürgős kérvényét van szerencsém a r. ház aszta
lára letenni. Midőn ezt teszem, kérem a t. házat, 
méltóztassék azt egyenesen az ez ügyben működő 
bizottsághoz áttenni. 

E l n ö k : A nemzetiségi ügyben működő bi
zottsághoz tétetik át. 

Besze J á n o s : T. ház! A dicső emlékezetű 
József nádor védszárnya alatt keletkezett vakok 
intézetének mind megyei, mind városi bizottsága, 
név szerint Eötvös József b. , Havas Ignáez, Stro* 
mayer stb. édes kötelességemmé tették, hogy az 
országos vakok érdekében (Derültség. Elnök csen
get) kérvényöket a t. háznak benyújtsam. Ma-
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gyarországban 12,000 szerencsétlen világtalannál 
több létezik; ezekről gondoskodva tudomásom 
szerint nincs, mert csak alig 70 ápoltatik ezen 
intézetben, kik ha tanulnak is valamit ezen inté
zetben, ismét koldusbotot fognak kezökbe és 
ugy járnak országszerte. Mind a megyei, mind 
a városi világtalanok boldogsága felett őrködő 
bizottság tervezetet nyújt be, melyben kimutatja, 
hogy ha ezen hazában az 5 millió adózó évenkint 
csak egy-egy krajczárt fizetne is, ezen krokból 
50 000 ft. jővén be. tiz esztendő alatt azon 12.000 
szerencsétlen világtalan embertársunk nem fogna 
fetrengeni istáp nélkül országszerte. Nincs szük
ség ezen szerencsétlen világtalanoknak ügyét a t. 
ház pártfogásába ajánlanom, mert meg vagyok 
győződve, hogy nincs itt egy képviselő sem, ki 
ép u gT n e v i s e ^ n ^ lelkén ezen ügyet, mint én, 
ki legjobban buzgólkodom ezen szerencsétlenek 
sorsának javitásán. Ennélfogva van szerencsém 
ezen kérvényt a t. háznak benyújtani, és hiszem. 
hogy az 50,000 kivánt forintot a ház évenkint 
számadásába be fogja venni: mert a jelen, anyagi 
jóllét után törekvő világban a kegyeletnek oltá
rán is meg kell gyújtani egy pár gyertyát, mit 
ezennel alkalma nyílik tenni az országnak. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasittatik. 
Következik a görög-keleti vallásúak egyházi 

ügyeit tárgyazó törvényjavaslat végleges felolva
sása, a mint azt a t. ház elfogadta. 

Horváth LajOS j e g y z ő (felolvassa a görög
keleti vallásúak egyházügyeit tárgyazó törvényjavas
lat elfogadott szövegét.) 

E l n ö k : A kik a felolvasott törvényjavaslatot 
végleg elfogadják, méltóztassanak fölkelni. {Meg
történik.) A ház a görög-keleti vallásúak egyházi 
ügyeit tárgyazó törvényjavaslatot végleg elfo
gadja ; ezt a maga idejében Mihályi Péter jegyző 
úr fogja a mélt. főrendekhez átvinni. 

A t. háznak a gyorsirók állása iránt hozott 
határozatát a mélt. főrendekhez szintén Mihályi 
jegyző ár fogja átvinni. 

Napirenden van az alföld-fiumei vasút tár
gyában beadott törvényjavaslat tárgyalása. Min
denek előtt a törvényjavaslat fog felolvastatni. 

Csengery Imre jegyző (fóbhasa az alföld-
fiumei vasutat tárgyazó törvényjavaslatot.) 

E l n ö k : Kivánja-e a t. ház az engedélyi ok
mányt felolvastatni? (Felkiáltások: Felolvasottnak 
tekintjük!) A ház az engedélyi okmányt felolva
sottnak tekinti. 

Következik a központi bizottság jelentése. 
K i r á l y i P á l e lőadó (olvassa a közp. bizottság 

leknlését s két határozati javaslatát a vasutépitési 

engedélyezések iránt átalában s az alfóld-fiumrd va
sútvonal tárgyában.l) 

E l n ö k : Az átalános tárgyalás megkezdődik : 
méltóztassanak a tárgyhoz szólani. 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár : 
T. ház! Minthogy Mikó Imre gr. közmunka- és 
közlekedésügyi miniszter úr gyengélkedő egész
ségénei fogva akadályozva volt a mai ülésen meg
jelenni, a t. ház engedelmével nekem lesz szeren
csém a napirenden lévő tárgyalásnál őt helyet
tesíteni. Midőn erre nézve a t. háznak szives el
nézését kikérném, bátor leszek néhány átalános 
észrevételt előrebocsátani azon czélból. hogy rö
viden körvonalozzam azon nézpoutokat, melyeket 
a minisztérium a ház asztalán fekvő javaslat és 
szerződés megkötésénél szem előtt tartott. (Halljuk !) 

Szükségesnek látom ezt a tárgy fontosságánál 
fogva átalában, de különösen azért i s . mert az 
épen felolvasott törvényjavaslat a minisztériumnak 
e téren kifejtett önálló működésének első gyümöl
csét képezi, s mert előreláthatólag annak mikénti 
elintézése sok tekintetben mérvadó lehef ajövőben 
kibocsátandó vasúti engedélyekre nézve is. 

Átalában minden vasúti pályára nézve kibo
csátandó engedélynek megítélésénél három fő kér
dés jő tekintet alá. 

Az első kérdés az, megfelel-e a vállalat átalá
ban a haza érdekeinek ? A második: elég szilárd-e 
fináncziális alapja? a harmadik kérdést végre azon 
súlymérték határozza meg, melylyel az elválla
landó teher esetleg az ország kincstárára nehezedik. 

A mi az első kérdést illeti: valamely hazai 
vasút az országra nézve a szerint lehet hasznos és 
czélszerű, a mint annak iránya a közforgalom 
igényének megfelel. 

Az alföldi vasutat illetőleg, ennek irányzatára 
nézve, nem csak az országos közvélemény, de maga 
a t. ház is múlt évi július 1-én kclettkezett hatá
rozatával nyilatkozott. E tekintetben tehát fel 
mentve érzem magamat minden bővebb indoko
lástól; egyedül egy körülmény van, melyet igenis 
fel kell emlitenem, amennyiben az idézett határo
zat vonatkozott egy alföld-fiumei vonalra, holott 
a mostani törvényjavaslat egyedül a nagyvárad-
eszéki vonalról, tehát az alföld-fiumei vonalnak 
első részéről szól. 

Múlt évi július havában az alföldi vasút 
létesítésére alakult eonsortíum képviselői a köz
munkái miniszterhez kérvényt nyújtottak be. a 
melyben a nagyvárad-eszéki vonalnak végle
ges épitési és üzleti engedélyeért folyamodtak, 
A minisztérium nem vonakodott ezen folyamo
dást azonnal tárgyalás alá venni, a mely rész-

») Lásd az Irományok 230-dik számát s e szám I. éa II. 
mellékletét. 
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letes tervekkel s költségvetéssel volt támogatva. 
Tekintetbe kellett ugyanis venni, hogy ha rögtön 
tárgyalás alá nem veszi a minisztérium ezen ké
relmet, az eddig már ia elkészült tervek alapján 
munkába vett alépítmény, valamint az egész vál
lalat, bizonyosan nevezetes károsodást szenvedett 
volna. Nem lehetett tehát ezen kérelemnek elinté
zését függővé tenni azon nevezetes és terjedelmes 
előkészületek bevégzésétől, amelyek az egész vonal
nak Nagy-Váradtól egész Fiúméig való elintézésétől 
függtek. A kormány, mondom, ennélfogva nem vo
nakodott magát a beadványt.a mely egyelőre Nagy- j 
Várad-Eszékről szólt, tárgyalás alá venni. Hogy j 
azonban a ház intentióinak tovább is eleget te- ; 
gyen. nem késett ezen vonal utolsó szakaszaira 
Károlyvárostól Fiúméig az előkészületeket meg
tenni olyképen. hogy a szükséges előmunkálatok 
teljesen kiegészíttessenek, hogy azok alapján szük
ség esetében a kormány költségén is munkába 
leltessen venni a vonalt. 

Á mi a közbeeső részt illeti, jelesül a szlavó
niai vonalat, erre nézve nem állottak a miniszté
riumnak oly tervek rendelkezésére, a melyeknek 
alapján a munkálatokat vagy a tárgyalásokat azon
nal meg lehetett volna kezdeni. 

Volt azonban még egy körülmény, a mely-
nélfogva a minisztérium tartózkodott végleg in
tézkedni a szlavóniai vonalra, és e körülmény a 
következő. 

Á mint a közmunkaminiszterium az országos 
közlekedési ügyek rendezését megkezdette, első 
teendője az volt, hogy a t. háznak bemutasson 
egy átalános vázlatot, a melyben a rendezés ügyét 
előadta. Ezen vázlat közöltetett minden törvény
hatósággal az országban azon ezélból. hogy eset
leg óhajtásaikat kijelentsék a részletességekre, és 
a helyi érdekek szempontjából észrevételeiket elő
adják. A törvényhatóságok legnagyobb része nyi
latkozott, s adandó alkalommal esetről esetre ezen 
beadványok s kérvények az illető vonalakkal 
együtt tárgyaltatnak. 

U g y vélekedett a minisztérium, hogy ha az 
egész országban minden vidéknek mód és alkalom 
nyújtatott arra nézve, hogy helyi érdekeik tekin
tetéből nyilatkozhassanak, méltányos és igazságos, 
hogy Sziavon- és Horvátországban az érdekkö
röknek szintén mód nyújtassák arra nézve, hogy 
helyi érdekeik tekintetéből hasonlag nyilatkozhas
sanak. A kormány örömmel értesült, hogy ez
előtt egynehány nappal a horvát országos küldött
ség köztünk mulató tagjai ily értelemben bead
ványt nyújtottak be a háznak. A minisztérium 
örömmel fogja megragadni az alkalmat, hogy ha
sonló módon és egyenlő utón Horvát- és Szlavón-
ország érdekkörei alkotmányos utón szintén kije
lenthessék óhajtásaikat, és nem lesz semmi aka

dály arra nézve, hogy a sziavon vonal ügye ig 
végleg eldöntessék. 

Van még egy nevezetes pont, melyet fontos
ságánál fogva érintetlenül nem hagyhatok, és ez 
az alföldi vasút azon pontja, melyen a Dunán 
átvitetik. (Halljuk!) Volt idő, és ez nem igen távol 
van tőlünk, midőn a speciális magyar érdek azi 
kivánta volna, hogy az alföldi vasút Bezdánnál 
vezettessék át a Dunán. Az alföldi vasút engedé
lyesei szintén e pontot választották és erre nézve 
nyújtották be kérelmöket. De mivel idő közben 
fölmerült az aggodalom, hogy Fiume versenyké
pessége Trieszt ellenében ez által károsodnék, a 
minisztérium szükségesnek tartotta intézkedni, sőt 
a szerződésben világosan kikötni és kötelezni a 
vállalkozókat, hogy azon esetre, hogy ha Erdődöt 
jelölné ki azon pontul, melyen a vonalat át kell 
vezetni a Dunán, a vállalkozók ezen feltételnek is 
okvetlenül hódolni tartoznak. Természetes, hogy 
az egész szlavón vonal és a szlavóniai vonalon 
fejlődő forgalomnak kulcsát azon pont képezi, 
melyen e vonal a Dunán átvitetik. Midőn már 
most semmi sem áll annak útjában, hogy a szla
vóniai vonalra nézve végleg intézkedjék a mi
nisztérium, természetes, hogy ezen vonal legfon
tosabb pontjára, mondhatom, annak kulcsára néz
ve nincs semmi további fenakadás, hogy e rész
ben már most végleg intézkedni lehessen , és 
a minisztérium örömmel ragadja meg az alkalmat. 
hogy a t. háznak ajánlja ezen pontot, melyen a 
vonal a Dunán átvezetendő. (Helyeslés)) 

A mi a másik kérdést illeti, értem a vállalat 
financiális alapját : nem lehet érintetlenül hagy
nom azon körülményt, hogy a közel múltban 
többször volt alkalmunk tapasztalni, hogy a vas-
utengedélyek gyakran olyak nevére adattak ki, 
kik azokat semmikép érvényesíteni nem tudták, 
minek az lett szomorú következménye, hogy 
gyakran a kinyert engedélyeket üzérkedés utján 
áruba bocsátották. Tudjuk tapasztalásból, hogy 
mit sem használ, ha efféle engedélyek kiadatnak 
olyak nevére, kik az elvállalt kötelezettségeknek 
eleget tenni nem bírnak; azon indignatiónál fogva 
pedig, melyet hasonló esetek a közérületben szül
tek, ugy a közönség, valamint a törvényhozás mél
tán elvárhatja a kormánytól, hogy jövőre ilyetén 
eseteknek eleje vétessék. Közgazdasági viszonya
ink örvendetes fejlődésének tanúságául emelhetem 
ki azt, hogy ez alkalommal, midőn a független 
nemzeti kormány ez első nagyobb vasutvállalatot 

I önállóan kezelte, ezen műtét egyszersmind na
gyobb működési tárgyát képezte az átalános ma
gyar hitelbanknak, melynek speciális hivatásához 
tartozik, hogy a közjóllét emelésére és felvirágozta
tására czélzó vállalatokat felkarolja s anyagi ere
jével támogassa. Azonkivül ezen bankkal szövet-
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ségben és társaságban látunk még több nevezetes 
kereskedelmi czégeket és bankokat, melyeknek 
nevei elég kezességet nyújtanak arra nézve, hogy 
a szerződés minden pontjában teljesen és pontosan 
végre fog hajtatni. 

A mi már most az épités és az üzlet berende
zésére vonatkozó költségek és az azokból eredő 
kamatbiztositási terhek elvállalását illeti : erre 
nézve meg- kell jegyeznem, hogy a közmunkami-
niszterium, minden fényűzés és felesleges köl
tekezés mellőzésével, mégis szilárd fölépitmény-
nyel az egész pályának mértföldenkinti költségeit 
450,000 forintban evaluálta, e mellett oly in
tézkedések és oly kikötések történtek, hogy az 
elhasználásnak leginkább alávetett tárgyak, neve
zetesen a sinek és föl építmény szerkezete olykép 
készüljenek, hogy azon a legnehezebb gépek, a 
leghosszabb vonatok közlekedhessenek; tekintve 
azonban a haladást és más szomszédos államok
nak példáit, a mi a többi berendezést illeti, lehető
leg a takarékosság elveit követte a minisztérium, 
minélfogva megengedte — ismételve mondom — 
más államoknak a haladás utján mutatott példáin 
indulva, hogy a hol a szükség nem kívánja, az 
állomáson az épületek faszerkezetüek legyenek, 
azonban az esetre, ha idővel a föl szaporodott for
galom megkivánja, a kormány engedelmével ezen 
faszerkezetű épületek kőépületekkel felcseréltet
hessenek. Intézkedett ezenkívül a kormány oly
kép, hogy a dunai átkelés álló és szilárd hid he
lyett egyelőre csak vasúti rév alkalmazásával esz
közöltessék, a mi az első kiállitásban nevezetes 
megtakarításokat tett lehetővé. Ezeket számba 
véve s a pénzpiacz jelen viszonyaihoz mérve, ezen 
450,000 frt valóságos beruházási tőke tiszta jöve
delmének, a kamatbiztositásnak és a törlesztési há
nyadnak hozzászámitásával együtt 36.500 forin
tot tesz. 

Nem akarom állítani, hogy ez oly eredmény, 
melynél jobbat kívánni nem lehetne ; de bizton és 
határozottan merem állítani, hogy az utóbbi idők 
tapasztalásai ennél kedvezőbb eredményt sem 
nálunk, sem a szomszéd államokban nem mutat
nak föl. 

A mi a szerződésnek többi feltételeit illeti, 
különösen kellene még szólanom a tariffák kérdé
séről. Azonban csak röviden és átalánosan a kö
vetkezőket leszek bátor fölemlíteni. 

Nem csak nálunk, hanem cgyátalán egész 
Európában méltán panaszolják a vasúti tariffák 
magasságát. A személyes vitelbérek ugy szólván 
a vasutak keletkezése óta változatlanul fenállanak 
a mai napig. A mi pedig ezenkivül az áruszállítást 
dleti, ugy látszik, az egész tariffa-politika azon az 
elven sarkallik, hogy a vállalkozók a jövedelme
d e t csekélyebb forgalom mellett magasabb tarif- ' 
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fákra és nem megfordítva tömeges szállitás mellett 
csekélyebb jövedéki quotákra támasztják. Termé
szetes ennélfogva a törekvés, mely szerint egész 
Európában oly közgazdasági tényezők után néz
nek, melyeket nyilvános correctivumok gyanánt 
lehessen működtetni, minthogy a magángazdasági 
tényezők kellő hatással nem birnak. A kormány 
szivesen csatlakozik ezen átalános törekvéshez, és 
azt hiszem, nem igen távol időben lesz szerencséje 
a t. háznak egy törvényjavaslatot terjeszteni elö, 
melynek czélja az lenne, hogy a vasúti tariffák a 
közgazdaság követelményeihez képest átalában 
egészségesebb alapokra fektethessenek. (Helyeslés.) 
Az ilyen elveket nehéz egyes esetekben alkalmazni, 
de igenis czélszerüen alkalmazásba vehetők akkor, 
ha az egész országban az egész forgalmi rendszer
re kihatólag egyidejűleg és együtt hozatnak alkal
mazásba. A mennyiben tehát a jelen viszonyok 
megengedik, a kormány gondoskodott, hogv egye-
lőre is lehető kedvezményekben részesítse e vonal 
körében fekvő érdekeltségeket. 

Vannak több nevezetes kedvezmények, me
lyek a tariffa megállapításánál e szerződésbe föl
vétettek. Hogy csak keveset említsek meg. neve
zetes az, hogy az áruszállításban a liszt egyenlő 
kategóriába tétetett a gabonával; a, mi régi óhaja 
volt az országnak; miért hasztalan küzdött a köz
vélemény, hasztalan a sajtó, az országos közgaz-

| dasági intézetek. (Helyeslés.) 
Előnyös és kedvező az országos forgalomra 

j nézve azon fokozatos megállapodás, mi a termény-
szállitásra né/.ve átalánosan megállapított scala 
szerint elfogadtatott. Előnyös a személyforgalom-

| ra nézve az, hogy a kormány kikötötte eme vas-
j útnál, első példa gyanánt az országban, hogy ne-
| gyedik osztályú állóhelyii kocsik alkalmaztassa
nak, mi különösen a földmives és szegényebb sorsú 
osztályokra nézve igen kedvező. Kikötőire továb
bá, hogy ha a társaság, mint eddig használatban 
van, a gyorsvonatoknál a maximál tariffát "20 per
centtel felemelheti, hogy annak természetes ellen
hatása gyanánt, midőn vegyes vonatokat használ, 
a maximál tariffát 20 percenttel leszállítani köteles. 
(Helyeslés.) 

Van még egy intézkedés, mely a kormánynak 
ez idő szerint oly befolyást enged a tariffa szabá
lyozására, minő eddig az országban nem volt. 

Ezeket átalános megjegyzésekűl előre bocsát
va, bátor vagyok a/, imént fölolvasott törvényja
vaslatot a t. ház bölcs elintézésébe ajánlani, s egy
úttal föntartom magamnak, hogy előforduló eset
ben az egyes szakaszoknál felmerülő kérdéseknél, 
a mint az kívántatni fog. a t. háznak szükséges 
fölvilágositással szolgáljak. (Átnünos hdyedés.j 

Zichy Nándor g r \ : Bocsánatot kérek, én 
nem tudom a kérdést megkülönböztetni: a minisz-
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téri előterjesztés-e substratuma a jelen tanácsko
zásnak? vagy a bizottság javaslata? vagy a hatá
rozati javaslatok? Ez eló'zetes kérdés volna eldön
tendő. 

ElnÖk: A tanácskozás tárgya a törvényja
vaslat áfalánosságban; ha a javaslat átalánosság-
ban el lesz fogadva, akkor következik a részletes 
tárgyalás. 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : Zichy Nándor gr. t. 
képviselőtársam felvilágosítására van szerencsém 
megjegyezni, hogy az átalános vita tárgyát igenis 
a minisztérium által benyújtott törvényjavaslat a 
nagyvárad-eszéki vasútvonal tárgyában, valamint 
az ezzel kapcsolatban levő engedélyokmány ter
vezete képezi; de az átalános vitának tárgyát ké
pezik azon határozati javaslatok is, melyeket a köz
ponti bizottság volt szerencsés előterjeszthetni. 
Ezek képezik tehát nézetem szerint az átalános vita 
substratumát. (Helyeslés.) 

Gubody Sándor (a szószékről): T. ház! Ha 
annak idején szerencsés lehettem volna a vasúti 
bizottság üléseiben és az ott folytatott tárgyalá
sokban részt venni, minthogy az európai vasutvo
nalakra nézve kiadott concessióknál és azok építé
sénél, különösen kezdetben elkövetett sok hiba és 
tévedés körül némi ismerettel birok: törekedtem 
volna a t. bizottságot meggyőzni, hogy mielőtt az 
országban szükséges fővonalak kiépíttetnének, ad
dig óvakodjunk a másod rendű vonalaknak, különö
sen idegen pénzzel és értelmi erőkkel való kiépíté
sétől; s igyekeztem volna megmutatni azt is, hogy 
a másod rendű vasutvonalak kiépítésének költsé
geit — mely vonalak rendesen két fővonalt vagy 
vizi utat bizonyos vidékek, valamint a fővonalak 
tulajdonosai érdekében kötnek össze — önérdekük
ben is azon vidékeknek és illetőleg fővonalak tu
lajdonosainak kötelessége levén viselni, az osztó 
igazsággal megegyeztethetőnek nem tartom, hogy 
azon költségeket átalában a haza minden lakosára 
róvjuk. Igyekeztem volna arról is meggyőzni a t. 
bizottságot, hogy mindenekelőtt azon fővonalak 
épitendők ki, melyek az ország területén vagy 
azon kivül Magyarország nyers terménykereske
dését és ipartelepeit a kül- ós fogyasztási piaczok-
kal összekötik; s különösen arról is, hogy mind
addig, míg a vasutvonalak felépítéséhez és felsze
reléséhez szükségelt mindenféle szerek és tárgyak 
előállítására megkívántató gyárak fel nem állíttat
nak, ezen pénzerőtlen országban közgazdasági 
szempontból és az ország anyagi jólléte iránt való 
tekintetből vasutak, különösen ily nagy vasutak 
építéséhez fogni nem helyes: mert csak az által 
emelkednék iparszegény országunkban az ipar, és 
milliók az országban maradnának. De miután két 
szakértő közül, kik e házban ülnek, a sors egyi
künket sem ért, s arra, hogy mindezeket bemutas

sam , többé alkalmam sem nyílik, nem levén remé
nyem, hogy különösen az érdekletíeknek minden 
áron vasútépítési lázas óhajának elébe állhassak: 
csak annyit vagyok bátor mondani, hogy átalános-
ságban ezen törvényjavaslatot magamévá teszem, 
fentartva magamnak, annak idején a részletes tár
gyalás alkalmával az egyes pontokra nézve elő
terjeszteni véleményemet és módositványaimat. 

Azonban engem valóban nem nyugtatott meg 
igen t. Hollán Ernő államtitkár úr igen szabatos 
és fontos előadása, különösen arra nézve, hogy 
miért hagyatik ki a fiumei vonal az eszéki vonal
ból ; valamint azt sem tudom érteni, miért kell ne
künk oly drágán építenünk. Abba már bele
nyugszom, hogy a fővonalak előtt másod rendű vo
nal építtessék, t. i. a nagyvárad-eszéki, mert kü
lönben sem tehetek már ellene; de nem tudom 
megérteni, miért nem igtattatott azon czélba vett 
szerződésbe, mely azon consortiummal köttetett, 
melyről elhiszem, hogy igen erős firma, és elhiszem, 
hogy nem fogunk benne csatlakozni, minden esetre 
a vasútnak Eszéktői Fiúméig való kiépítése? és 
annyira nem tudok ebbe belenyugodni és azt meg
érteni, mert felfogásom szerint csak ezen beigtatás 
menthette volna a közlekedési minisztériumnak 
azon cselekvényét, hogy ellenére annak, hogy 
mindenütt, különösen ily országban a fővonalak, 
melyek az országon keresztül idegen országokba 
mennek, épitendők volnának, most a fővonal kiépí
tése előtt ezen mellékvonalat akarja kiépíttetni, 
mert ezen másod rendű vonal össze van kötve a fiu
mei vonal kiépítésével. Igen jól emlékszemén, mit 
mondott, de nem is mondott, hanem irt Hollán 
Ernő úr 1865-ben, mely munkája nyomtatásban 
közkézen forgott: azt monda t. i., hogy a másod 
rendű nagyvárad-eszéki vonal jövője a fiumei vo
nalra van fektetve, mely által a nemzet közóhaj
tása szerint megnyilik hazánk kereskedése a ten
gerrel. Lónyay miniszter úr azon időben, szintén 
1865-ben, mint az országos gazdasági egyesület 
elnöke, ugyanazon gyűlésben azt monda, hogy 
még mindeddig hiányzik termelő vidékeinknek és 

I a fővárosnak egyedüli és legközelebbi összekötte-
j tése a tengerrel Fiúménál, és, fájdalom, azon déli 
I vasutvonalak, melyek kiépíttettek, oly irányban 
1 vezettettek, melyek Magyarország érdekeivel meg 
j nem egyeznek és a magyarországi tengeri kereske-
j dés nagy fontosságának meg nem felelnek. Mikó 

gr. ő excellentiája 1867. őszén munkájában, me
lyet a vasúthálózatról kiadott, és mely hasonlókép 
közkézen forog, azt monda, hogy a legelső helyet 
vasúti rendszerünkben a fiumei vonal kiépítése 
foglalja el, s annak indokolását az országnak sok 
éven keresztüli közvéleménye fölöslegessé teszi. Es 
mindamellettt csodálatos, hogy épen statustitkár 
úr terve szerint, kiről tudom, és ugy hiszem, nem 
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sértek vele, hogy mint szakértő ő késziti el az ily 
munkákat, annak kiépítését csak Eszékig tervezte, 
vagy belé egyezett abba, hogy az engedélyesek 
csak Eszékig vállalják el, s ott, mint azon utas, a 
ki bizonyos czélt tűzött ki magának, hogy oda el
jusson, midőn ezen vonalon jól elhaladt és a czél-
hoz már közel van, akkor félre ugrik és felkanya-
ritja a vasutat Villány felé. Baranyaváron keresz
tül, és mindezt a pécs-barcsi vonalnak kedvéért, 
melyre az engedély a trieszti vasútvonal érdekében 
adatott meg. Annálfogva nekem alázatos kérésem 
csak az volna, hogy először a consortiummal kö
tendő szerződésben azonnal tétessék be az Eszék 
s eshetó'leg Zágráb, vagy pedig Károly városon 
keresztül Fiúméig terjedő vasútvonal mielébbi ki
építése, és ez kötelességükké tétessék, mert nem 
szükség oly nagyon sietni. Három év van kitűzve 
az engedélyezett e vasútvonal kiépitésére; meghosz-
szabbitjuk négy évre, de határozottan betétessük 
a szerződésbe, hogy ezen vonal a negyedik évben 
kiépíttessék. 

Másodszor átalánosságban véve ismét hivatko
zom a vasutak tekintetében az európai állapotokra, 
miért nem tetszik nekem, hogy a consortiumra 
nézve a szerződésben nyoma sincs annak, hogy a 
mellék, harmad, negyed rendű szárnyvonalak ki
építése kötelességgé tétetett volna. Csodálkozom 
ezen, és annyival inkább, mertHolIán képviselő és 
államtitkár lír épen már idézett munkájában ily 
formán szól. (Malijuk!) Ha jól emlékszem, ezeket 
mondja: hogy midőn Európában az első vasutakat 
kezdették építeni, ennek oly nagyszerű kifejlődé
sét meg sem gondolhatták, mert bizonyára az en
gedélyt oly kikötésekkel adták volna, hogy a 
mellék szárnyvonalakról is gondoskodva legyen, 
a helyett, hogy pusztán nagy vonalakat engedé
lyeztek, s a jövőre szükséges kiépitéseket szám
ba sem vették; de a mi annak idejében elmaradt, 
hatalmunkba jöhet, hogy utólag helyrehozzuk. Mi
nekünk okulnunk kell a többi országok példáján. 
és mint Széchenyi monda : „örüljünk, hogy min
denben elmaradtunk,'"' a mi ugyan nevetséges le
het sok ember előtt ; de evvel ő azt akarta 
mondani, hogy a kik elmaradtak, más nemzetek 
tapasztalásaiból okulva kerülhetik a hibákat, el
hagyhatják a tévedéseket, a jókat és czélszerüket 
pedig magokévá tehetik. Mindemellett erről a con-
cessióban, hogy t. i. a mellék szárnyvonalak kiépí
tése kötelességgé tétetnék, a javaslott törvényjavas
latban szó sincs. Ez most annyira áll Európában, 
hogy épen Erancziaországban, hol annyi szárny
vonalak épittettek, most mind összevonva hat tár
saságnak adattak át, melyeknek kötelességévé van 
téve azoknak mielébbi kiépítése. És ez az osztó 
igazsággal megegyezik nem csak azért, mert áta-
un véve a vasúti fővonalak már magokban, még 

oly országokban is, hol nyoma sincs a monopóli
umnak de jure, a fővonalak tényleg monopoliumok,s 
hátráltatják a mellék szárnyvonalak megelőző ki
építését. Mert ugyan ki volna olyan vigyázatlan, 
hogy a meglevő fővonalak mellett pénzét egy 
másik vonal építésében veszélyeztetné ? A mellék 
szárnyvonalak kiépítése később soha sem fizeti ki 
magát, és Franciaországban a fő társulatoknak kö
telességévé tétetett azok kiépítése, s panaszra az il
lető vállalkozók szája meg sem nyílt, mert azon 
veszteség, melyet a sovány jövedelmű szárnyvo
nalak építésével látszólag szenvednek, bőven van 
pótolva az által, hogy a személyes forgalom steher-
vitel sokasodásával a fővonal többet jövedelmez. 
Annálfogva nem tudok kibékülni azzal, hogy erről 
nincs gondoskodva a szerződésben. 

Harmadszor pedig valóban nagyon csodál
kozom, hogy aki te t t 36,500 forint tiszta jövede
lem biztosítása igértetik mértföldenkint ezen má
sod rendű vonalra. Bocsánatot kérek, hogy ismét 
mások mondásaira hivatkozom, de azon szeren
csétlenségem van, hogy ámbár öreg vagyok, jó 
emlékező tehetséggel birok: ugy emlékszem, hogy 
Hollán Ernő államtitkár urnák épen az imént em
iitett azon igen épületes munkájában olvastam töb
bek közt. {Halljuk!) Hivatkozik Széchenyi István 
azon mondására, hogy mivel nekünk nagy személy
forgalomra számítani nem lehet, főleg nyers ter
ményeink vannak, és azoknak magas áron szállí
tása a külföldi piaezot részünkre megnehezíti: ne
künk igen olcsón és takarékosan kell építeni; csak 
ez által leszünk képesek a külfölddel versenyez
hetni. De az általunk biztosított összeg, t. i. 
36.500 mértföldenkint, melyről azt se tudom, 
hogy mikép jön ki, s azt hiszem, hogy talán 
700,000 forintnak az 5% kamatja: ez oly nagy 
összeg előttem, hogy ily biztosítási összeg mellett, 
és ha a vasútépítéseknél nem mellőztetnek a szépi-
tési és fényűzési építkezések: akkor Magyarorszá
gon a legelső és legfőbb rendű vonalak sem fogják 
magokat kifizetni. Ez tehát gazdaságosnak korán 
sem mondható, mert épen Hollán Ernő úrra hivat
kozom, ki azt irá, hogy másod rendű vonalakat 
250 — 300 ezer frttal mértföldenkint ki lehet épí
teni, mihelyt megmaradunk a legszigorúbb taka
rékosság mellett, mint azt ily szegény országban 
bizonyára követni kell. Bslgiumban vannak ajleg-
olcsóbb vasutak, hol egy mértföldnek építése áta-
lában alig kerül 4 — 5 száz ezer forintba. [ 

Azt mondják ugyan némelyek, hogy ^ezen 
olcsó épités ott azért lehetséges, mert az egész 
ország sík, és nem kell természeti akadályokkal 
küzdeni; de épea ez nem áll, mert tessék csak 
megnézni a brüsseli vonalat Antverp, Courtrai s 
Ostende felé. és az azon levő áthidalásokat,melyeket 
a sok víz és csatorna, melyeken az ut keresztül 
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megy. szükségessé tesz, mennyibe kerülhettek azok; 
sőt tessék továbbá megnézni a monsi s namuri vas
utat, kivált annak azon részét, mely Poroszország 
határai felé épült: s láthatni fog 9 —10 ölnyi 
átmetszéseket, 10—11 öl magasságú töltéseket, 
magán a Yesdre folyón 25 hid van s 18 tunel, 
mégis átalában véve a belgiumi vasutak 450.000 
írtnál nem kerültek többe. És ennek mi az oka? 
Sok tényező van erre ; (Halijuk!) de a legfő'bb 
tényező az, mit Lebau miniszter mondott egy igen 
pompás felépítményi tervre: ,,Pas des batiments 
somptueux! les stations magnifiques sönt la 
rumé des chemins de fers;" vagyis nem kell költ
ségesen építeni: és, továbbá tudjuk is, hogy ott 
csak annyi épületet tettek, a melyek szükségesek 
voltak arra, hogy a hivatalbéliek fedeztessenek és 
a portékák berakathassanak, ezen épületek is 
nagyobbrészt vályogból készíttettek; mig a tiszai 
vaspályán például még a bakterházak is oly fény
űzéssé] építtettek, a milyennel épített házam ma
gamnak sincs. {Igaz.'j Ha így építünk, akkor ter
mészetesen 36,500 irtot kell biztosítanunk, 

Ennélfogva én azt óhajtanám, hogy a bizto
sítási összeg ne így pausaliter tétessék k i ; hanem 
a vasútépítésbe befektetendő tőkék a közlekedési 
minisztérium által különösen kinevezendő speciális 
bizottság ellenőrködése és felvigyázata alatt hite
les okmány nyal igazolva constatáltassanak, s ak
kor nem bánom,' ha azon tőkének is 60/„ biztosít
tatik a consortium részére. 

Átalában véve a miket elmondottam, csak 
annyiban láttam szükségesnek elmondani, a meny
nyiben Hollán Ernő államtitkár urnák némely fel
világosításaira, melyek engem valóban meg nem 
nyugtattak, sokan oly nagyon könnyen reákiáltot-
ták, szokás szerint, a „helyes '- t . 

En tehát átalában a részletes tárgyalás alap
jául az alföldi vasútvonalra vonatkozó törvényja
vaslatot elfogadom ; hanem bocsánatot kérek a t. 
háztól, ha előre is kijelentem, hogy a részletes 
tárgyalás alkalmával némely észrevételeimet s 
több pontra nézve módosításaimat előterjeszteni 
bátorkodni fogok. 

Rad iCS Áko s : T. ház! Az országgyűlés 
múlt évi június l-jén hozott határozata folytán 
megbízatott a közlekedési miniszter, hogy a mie
lőbb kiépítendő vasutvonalakra nézve a szükséges 
előmunkálatokat haladéktalanul eszközölje. Azóta 
tíz hó múlt eh és a közlekedési minisztérium ezen 
mielőbb kiépítendő vasutakra nézve a szerződése
ket csakugyan megkötötte, a nélkül azonban, 
hogy az előmunkálatokat, melyekkel megbízatott, 
csak egy vonalon is teljesítette volna: és így most 
azon kellemetlen helyzetben vagyunk, hogy oly 
engedélyokmány fölött kell tanácskoznunk, mely
nek semminemű elfogadható alapja nincs, mert 
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sem részletes tervezet, sem részletes költségvetés 
nem áll rendelkezésünkre, és a mi még több, a 
vonal hossza, mértföldek száma sincs meghatároz
va. Elő vannak ugyan sorolva az engedély-ok
mányban azon pontok, melyeket a vonalaknak 
érinteniök kel l ; azonban az elősorolt pontok között 
lehet 42, de ha tetszik, lehet 50 mértföldnyi vona
lat építeni. A vállalkozók épen ezen engedélynél 
fogva nem fognak ragaszkodni az egyenes irány
hoz, főleg ha az egyenes irányban még nehézsé
gekre is találnak, annál kevésbbé, minthogy a 
mértföldenkinti, szerfölött magas tiszta jövedelem 
biztosítása miatt érdekökben áll, hogy a mértföldek 
számát lehetőleg szaporítsák. 

De nem csak azért hibáztatom a közlekedési 
minisztérium eljárását, mert a reá bizott előmunká
latokat végre nem hajtatta; de azért is, mert nem 
gondoskodott arról, hogy a szabad versenynek 
kellő tér nyittassék. E tekintetben a szabad ver
seny elvét még a Bach korszakában is nagyobb 
tiszteletben tartották, sőt Schmerling idejében is, 
midőn pedig a vasúti politika oly fontos szerepet 
játszott Magyarország érdekei ellen, a pályázás 
rendesen ki volt hirdetve. (Halljuk!) És most mi 
történik? Szerződések köttetnek biztos számítási 
alap és a pályázás kihirdetése nélkül. 

Hogy hová vezet ezen eljárás, erre nézve csak 
egy példát lesz szerencsém fehozai. (Halfjuk!) A 
fiumei pályaudvar feltöltési munkálatát a közleke
dési minisztérium minden pályázás, minden nyil
vános árverés nélkül adta át a déli vasuttársulat 
egy ismert nevű vállalkozójának; oly árak vétettek 
fel a szerződésben, a mily árakat hasonló munká
latokért minálunk nem szoktak fizetni. Természe
tesen a helybeli vállalkozók méltán megütközhet
tek e szerződés felett, már csak azon okból is, 
hogy a fiumei territóriumon idegen vállalkozó 
építkezzék akkor, midőn magok a helybeli vállal
kozók ezen feltöltési munkálatokat 30—40,000 fo
rintért olcsóbban átvették vulna. Midőn nekem, 
ezen, hogy ugy fejezzem ki magamat, Törökor
szágban divatozó eljárás értésemre esett, azonnal 
lépéseket tettem a közlekedési minisztériumnál, 
hol azonban azt nyertem válaszul, hogy a dolgon 
többé segíteni nem lehet, miután a közlekedési mi
niszter úr a szerződést már aláirta. Legyen szabad 
azonban reménylenem, hogy ezen szerződés csak 
akkor fog érvényes lenni, ha az, az országgyűlés 
elé terjesztetvén, jóváhagyatott. (Helyeslés balfelöl.) 
Egyébként ez alkalommal kötelességemnek tartom 
megemlíteni még azon körülményt is, hogy az alag
út épen a pályaudvar szomszédságában van ter
vezve, melytől alig esik 50 — 60 ölnyi távolságra. 
Már most méltóztassanak tekntetbe venni: ha az 
alagút torkolatától néhány sin rakatik le a tenger
partig, és ezen ideiglenes sinuton az alagútból 
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nyerendő kőmennyiség a pályaudvar feltöltésére 
fordittatik, a pályaudvar feltöltése csak csekély 
összegbe került volna ; mig ellenben az alkalmazott 
eljárás mellett a fiumei pályaudvar feltöltése közel 
fél millió forintba' fog kerülni: ezenkívül az alag
útból nyerendő kőmennyiség eltávolítása külön 
kiadással jár. Tehát már ezen egy esetnél az ál
lamkincstár közel fél millió forinttal van megkáro
sítva. (Halljuk! Halljuk!) 

Hollán Ernő államtitkár: Nem áll! 
RadiCS ÁkOS: Tessék a tényeket tényekkel 

megczáfolni. 
Már most mennyivel inkább meg lesz, káro

sítva az állam oly vállalatnál, hol sem a részletes 
tervek, sem részletes költségvetés nem szolgál ala
pul, hol még a vonal hossza, a mértföldek száma 
sincs meghatározva. 

De nagy mértékben apasztja az alföld-fiumei 
vasút versenyképességét azon körülmény is. hogy 
a nagyvárad-eszéki vonal az alföld-fiumei vasút 
alkrészét nem képezi; holott pedig az alföld-fiumei 
vasút egységét az országgyűlés múlt évi július 
1-én hozott határozatában világosan kimondotta. 
(Helyeslés) Már most mi következik abból, ha a 
nagyvárad-eszéki . az eszék-sziszek-károly városi 
és a károly város fiumei, három részre darabolt vas
út külön fog kiépíttetni? Az, hogy mivel az em
iitett vonalrészek térnehézségre nézve egymástól 
különböző területen haladnak át. egymástól eltérő 
kiállítási költséget fognak igényelni; minthogy 
pedig a szernél}-- és áruszállítási dijakat a befekte
tési tőke és a forgalom mennyisége alapján szok
tuk meghatározni: természetes, hogy ily eljárás 
mellett a tariffák is az egyes vonalrészeken külön
bözők lesznek. Nézetem szerint a közlekedési mi
nisztériumnak az országgyűlés határozatához ké
pest, kezdet óta oda kellett volna törekedni és mű
ködni ., hogy az alföld-fiumei vasút egy társaság 
általa legegyenesebb irányban és egyidejűleg épít
tessék ki, szükség esetében a vasúti kölcsön egy 
részének is reáforditásával. (Helyeslés.) Ily eljárás 
mellett az alföld-fiumei vasiit kiépítésénél és üzleté
nél közel 10%-ot lehetett volna megtakarítani: 
azon körülmény pedig, ugy vélem, nagyon fokozná 
e vasút versenyképességét, midőn tariffái 20° 0~kal 
leszállittatnak'. főleg a déli vasuttársaságnak 
Triestben öszpontosuló vonalai ellenében. (Helyes-
lés.) Három társaságnál természetesen mindig 
többe kerül az ügykezelés, három társaságnak 
majdnem három annyi műhelyre, forgalmi eszkö
zökre van szüksége. Tegyük fel, hogy az egyik 
elkülönített vonalrészeu nem találtatik kavics, épí
tési anyag, kőszén stb.: ekkor kénytelen a szom
széd vonalrészt birtokló társasághoz fordulni, a 
melyik bizonyára nem fogja megengedni, hogy 
Baját vonalán a szomszéd vonalrész szükséglete 
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ingyen szállittassék. Aki e tárgygyal közelebb fog
lalkozott, el fogja ismerni, hogy nem mondtam 
sokat, midőn az ily módon történhető megtakarí
tást 20%-ra tettem. 

A bezdáni áthidalásra nézve, a központi 
bizottság jelentése folytán nincs többé észrevéte
lem : egyébiránt különben is meg valék győződve 
arról, hogy a t. képviselőház soha sem fogta volna 
beleegyezését adni oly tervezet keresztül vite
léhez, mely Magyarország önálló világkereskedel
mi kifejlődését nagy részben meghiúsította volna. 
(Helyeslés.) 

Midőn a központi bizottság jelentését és elő
terjesztett határozati javaslatait pártolom, a tarif
fák. a mértföldenkint biztosított tiszta jövedelem 

1 összege és egyebek felett a részletes tárgyalás al-
i kalroával fogom megtenni észrevételeimet. 

Ivánka Imre : T, ház! Az alföldi vasutvo-
! nalnak Szlavónián és Horvát országon keresztül 
• való folytatására nézve a tisztelt államtitkár úr 
I 

| azt mondotta, hogy azért nem vétetett föl a szer-
j kezetben a vasútnak egész Fiúméig való kiterjesz-
' tése. mert szükségét látta a kormány annak, hogy 
j hallgattassanak ki Szlavónia és Horvátország helyi 
i érdekei. Azt vélem, hogy midőn én — nem ugy, 
1 mint t. előttem szólott Gubody barátom, ki e vas-
í uti vonalt nem tartja fővonalnak — ezt igenis or

szágos fővonalnak tartom, és midőn egy országos 
fővonalról van sző. mindenekelőtt az országos főér-
dekekről kell gondoskodni: akkor a helyi érdekek 

| csak másod rendűek lehetnek; a fb'érdek pedig nem 
! lehet más. mint az. a mit Kadics képviselő úr is 
i felemiitett. hogy t. i. a lehető legrövidebb utón 

köttessenek össze a vég pontok, még akkor is, ha 
| netalán e legrövidebb összeköttetés nem lenne a 
j legolcsóbb építkezésében: mert a sok évtizeden 
I át leendő forgalomra, az áruk szállításának olcsó-
! ságára nézve roppant befolyása van az $it rövid-
í ségének, és így azon vasút, mely ekként vezetve, 
i néhány százezer forinttal drágább, de több mért-
| földdel rövidebb találna lenni, mégis olcsóbb lesz 
I idővel a forgalom rentabilitása által. A fő feltétel 
| tehát az, hogy -—• a mint már mondám —- a két 
' vég pont a lehető legrövidebb utón köttessék össze; 
j és mert tudjuk, hogy ezen vasutat nem építheti ki 
: Szlavónia és Horvátország saját garantiája mellett, 
| hanem csak ugy fog az létesülni, ha az egész ma-
1 o-var állam fogja kamatait garantirozni: nem lehet 
'• az irány meghatározására nézve döntő egy vagy 

más vidék speciális érdeke. 
Ezzel nem kívánom azt mondani, hogy ne 

vétessenek figyelembe Szlavónia, és Horvátország 
; helyi érdekei. Igenis vétessenek azok is figyelem-
i be. és elégíttessenek ki szárnyvonalak utján. Kö-
! teleztessék az ezen fővonalra vállalkozó társulat a 
1 szükséges szárnyvonalakat a fővonalba belevezetni 
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és ugyanazon feltételek alatt kiépíteni, melyek a 
fővonalra nézve lesznek elfogadva. 

Magát a fővonalat meg kell tehát állapítani, 
a lehető legrövidebbre meg kell határozni a mért
földek számát: mert ha ezt nem teszszük, g a vál
lalkozónak csak átalánosságban garantirozzuk, 
hogy minden egyes mértföld után ennyit meg 
ennyit fizetünk, kerülőt fog tenni ott is, a hol 
egyenes vonalon el lehetne menni, és az állam y2, 
7*1 V8 mértfölddel többért fog garantirozni, a 
mellett hosszabbittatni fog az áruforgalom sok 
időre, a mire különben szükség nem lett volna. 
(Tetszés.) Ehhez hasonló tapasztalást volt alkalmam 
tenni a napokban a hatvan-miskolczi vonalnál: a 
mire most nem terjeszkedem ki, mert nem tartozik 
a mai napirenden levő tárgyhoz ; hanem kínálko
zott az alkalom a kormányt arra figyelmeztetni, 
hogy ott is talán szándékoltatnak olyas kitérések, 
melyekre nem volna szükség. 

Ismétlem : az alapfeltételt a szlavón-horvát 
vonalra nézve abban találom, hogy az a lehető 
legrövidebb utón vezettessék Eszékről Sziszekre, 
Sziszekről Károlyvárra és onnan Fiúméba. (He
lyeslés.) Ezt a t. ház kimondván, az legyen fő 
szempont; csak azután vétessenek tekintetbe a 
helyi érdekek, és biztosíttassanak szárnyvonalak 
kiépitése által. 

Gubody Sándor t. képviselő úr megemlítette, 
hogy a vasutaknál sok idegen mérnök alkalmaz-
tatik. Én ugyan helyesnek tartom, hogy elismert 
capacitásu idegen mérnökök, különösen olyanok, a 
kik nehezebb pályavonalak épitésénél gazdag 
tapasztalást meritettek, és oly kimeritő tudomány
nyal bírnak, a melynek megszerzésére nálunk 
még eddig nem nyilt alkalom , hivassanak be és 
találjanak foglalkozást: mert hiszen azon vasutak
nál, melyek a 17 éves provisorium alatt építtet
tek, nem magyarok, hanem jóformán kizárólag 
idegenek voltak alkalmazva; én, mint mondám, 
igen helyesnek tartom azt, hogy ily erők alkal
maztassanak ; de feltételül tűzném ki, hogy az ily 
mérnökök mellett, különösen oly vasutvonalaknál, 
melyek az állam közvetlen befolyása alatt vagy 
saját költségén építtetnek, kellő számú magyarok 
is alkalmaztassanak, hogy igy fiatal mérnökeink
nek alkalom és tér nyittassék, megszerezni azon 
praktikus tudományt, amely az ily építkezéseknél 
szükséges. (Helyeslés.) Épen a napokban volt szin
tén alkalmam ugyanazon vasútnál, melyet előbb 
emiitettem, tapasztalni, hogy pl. egy egész sectió-
ban — a mely az állam befolyásával építtetik — 
öt mérnök van alkalmazva, de azok között csak 
egy magyar van, alárendelt helyzetben- sőt az 
irodának felirata is igy hangzik; „Hatvan-Miskol-
©zer Bahn. Section Hatvan." 

H o l l á n E r n ő á l l a m t i t k á r : Nem a kor
mány befolyása alatt épül. 

I v á n k a I m r e : Én nagyon fogok örülni, ha 
e tekintetben megczáfoltatom. 

Azon aggodalmak, melyeket Gubody igen t. 
képviselőtársam a pécs-barcsi vonal iránt kifejtett, 
a képviselőház azon határozata által, hogy az át
hidalás Erdődnél történik, nagyobbrészt megszűn
nek ; és meg fognak szűnni teljes mértékben, ha 
ki fogja mondani a képviselőház azt, a mit felszó
lalásom kezdetén bátor voltam felemlíteni: hogy 
t. i. a lehető legrövidebb vonal választassák Eszék-
Fiume összeköttetésére. Ez esetben a felhozott ne
hézségek el fognak esni, és meg fog szűnni azon 
aggodalom, hogy az ugy nevezett déli vasúttársa
ságnak függeléke leszen majd az alföldi vasút, 
mitől ez ideig tartani kellett. 

Tisztelt képviselőtársam Gubody Sándor elő
adására van még egy észrevételem. A mi a pénz 
beszerzését illeti: a 450,000 forintnyi beépítési 
tőke után fizetendő évi kamatbiztositás 36,500 
forinttal igen nagynak tűnik fel első pil lanatra; 
de ha méltóztatik az intercalaris kamatokat, az 
ezüst agiót, a pénzbeszerzési költségeket s a tör
lesztést is számitásba venni, és méltóztatik figye
lembe venni azt, hogy ezen tőkének négy eszten
deig szintén jövedelmezni kell, a mint az t. i. suc-
cessive beépíttetik: maga a tőke sokkal nagyobb 
lesz, mint 450,000 frt, a mi valóságosan az épí
tésre szükséges, és kétségtelen, hogy ezen nagyobb 
tőkét kell biztosítani a vállalkozók javára. 

Ezt voltam bátor megemlíteni azért, mert 
nem csak Magyarország — mint uj állam, s a 
melynek vállalatai iránt a pénzvilág jelenleg még 
egy kis vonakodással van — hanem Olaszország, 
sőt maga Francziaország is, épen a vasúti vállala
tokra igen nehezen kap pénzt nagy kamat nélkül, 
mert a vasúti vállalatoknak az utóbbi években 
történt rósz rentirozása féltékenynyé tette a pénz
világot az üzlet ezen ágába fektetni a tőkét, s csak 
is azon esetben ereszkednek a pénzemberek a vas
úti vállalatokba, ha az állam garantiája mellett 
tetemes kamatra bizton számithatnak. 

Egyet tartanék igen szükségesnek, t. képvi
selőház : ez pedig az, hogy mentül előbb hozatnék 
törvény, a mely meghatározza azon feltételeket, a 
melyeket az illető vállalkozóknak a közlekedési 
munkálatok beadásánál stricto sensu teljesiteni 
kell: mert ha ez egészen oly modorban történnék, 
a mint t. képviselőtársunk Badics mondotta, hogy 
t. i. árlejtés nyittatnék egy egész vasúti vállalatra s 
vonalra és nem csak a vállalat egyes részeinek 
kivitelére, t. i. annak kiépítésére, hanem — mon
dom — az egész vállalat megalapítására, akkor 
aligha fognak találtatni társulatok, a kik ezer meg 
ezer forint költségre menő kutatásokat fognának 
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tenni saját költségökre a nélkül, hogy kilátásuk 
lenne, hogy, ha előmunkálataikat elkészitették, mint 
egy előjoguk is legyen az építésre s a tőketársu
lat alakítására nézve. Ha azok a munkálatok, me
lyeket egy vagy más társulat tetemes áldozattal 
készített, azuián köztudomásra hozatnának, és a 
második, harmadik ember quasi licitálhat lefelé: 
akkor bizonyosan óvakodni fog mindenki ilyen 
munkálatot megtenni; ez pedig az államra — meg
győződésem szerint — indirecte káros lenne. ('He
lyeslés.) Igen helyesnek találom azt ott, a hol le
hető, hogy az előmunkálatokat az állam készítteti 
el, az állam költségén, és akkor adja a nagy kö
zönség elé. Jelenleg azonban e helyzetben még 
nem vagyunk, azokkal az erőkkel nem birunk, 
hogy ilyen nagyszerű, és minden irányban szük
séges építkezésekre nézve, most egyszerre ele
get tehetnénk; az ellen azonban nincsen kifo
gásom, hogy egyes, igen nagy tanulmányozást 
igénylő vonalakra — mint p. o. a károlyvár-űu-
mei vonalra — nézve, készittesse el az állam az 
előmunkálatokat, terjeszsze a közön-ég elé: s azu
tán tessék eoneurrálni a kivitelre nézve. (Helyeslés') 

Besze J á n o s : T. ház ! Részemről egy szer
ződéshez sem javulok szavazatommal, melyben 
azon néhány százezer munkás érdeke, ki a munká
latban részt vesz, biztosítva nincs. Uraim ! tapasz
talásból tudom, hogy az 1845, 46 és 47. években 
a Vácztól Pozsonyig vezetendő vasút elkészítésé
nél a nép, mely munkát keresve, oda vándorolt, 
a kocsmáitatás és az élelmi szerek bérbe adása 
mellett annyira kizsákmányoltatott, hogy nem csak 
mindent megevett, a mit éjjel nappal dolgozott, 
hanem a mellett még annyira elbetegesedett, hogy 
az első esztendőben 860 beteg volt s meghalt 418. 
más esztendőben meghalt 652 ember, mert éjjel-
nappal dolgozva, nem ehetett semmi meleg éi el t ; sőt 
már annyira is mentek a bérlők, kik a legroszabb 
szalonnát, legroszabb kenyeret és legroszabb pálin
kát szörnyű nagy áron eladták a népnek, hogy mi
dőn számadásra került a dolog . . . (. I dologra!) Ez 
a dologhoz tartozik, mert azon vasutakat a nép fogja 
épiteni, és méltányos is, hogy a népnek, ha dolgo
zik, haszna is legyen belőle, nem pedig, hogy a 
bérlő gazdagodjék, ki azt subarrendálja, a sub-
arrendáns pedig megint más sub-subarrendáns-
nak kiadja, t. i. kocsmárosoknak és mindenféle 
szállítóknak, és csak ezek a haszonbérlők gazda
godnak meg, és 7—8 ember nyerészkedik az 
egész nép véres verejtékén, ez pedig egyre-másra 
hal. Azért, mielőtt én bármely vasúti szerződést 
szavazatommal megerősítenék, kivánom, hogy a 
szerződésbe beletétessék, hogy a vasúti munkála
tok kezdetétől teljes bevégezteig a munkában 
levő egész vonalon élelmi szereket és szeszes ita
lokat mindenki szabadon árulhasson. 

S i m o n y i Lajos b . : T. ház! Nem szüksé
ges itt elmondanom, hogy ezen úgynevezett al
föld-fiumei vasút mennyire van érdekében nem 
csak az alföldnek, hanem az egész hazának; de 
csak azon esetre fog megfelelni a haza érdekének — 

j mely az államtitkár úr mondása szerint is mindenek 
I előtt figyelembeveendő — ha az egész vonalon át, 
| t. i. Kolozsvártól elkezdve, Váradon és Eszéken 
| keresztül a legrövidebb vonalon összeköttetik 
| Fiumével, mert csak ez teendi versenvképessé a 
I fiumei vaspályát a déli vaspályával, "mely Ma-
í gyarországnak összes kereskedését Triesztbe össz-
| pontosítaná, s ha e részben nem intézkedünk 
| mielébb, akkor a kereskedelmi forgalom Trieszt-
! hez szokván és ott öszpontosulvan, évtizedek lesz-
j nek szükségesek arra, hogy az ismét — a kül-
! kereskedést értem — Fiuméhez szokjék és ott a 
kereskedésnek azon lendület adassék, melyet 
országos érdekekből fentartani kötelességünk. 
Epén azért, ha ezen vasútvonal mielőbb nem 
hosszabbittatik meg, azaz Eszék a legrövidebb 

| idő alatt nem köttetik össze Fiúméval: akkor a 
i haza érdekét mellőzzük, akkor Fiume versenyké-
| pességét csökkentjük s nagy kárt teszünk összes 
i kereskedésünknek. (Igaz!) 

Egy tekintetben, megvallom, nem elégített 
I ki a t. államtitkár úr nyilatkozata. Ha t. i. jól 
! értettem, azt mondta, hogy Károlyvártól Fiúméig 
| azon esetre fog a kormány intézkedni s kölcsön 

által a vasút építését elrendelni, ha annak szük
ségét átlátja. Én azt hiszem, ha a legrövidebb 
idő alatt consortium nem alakulna, akkor ennek 
szüksége már beállott, és elvárhatja az országgyű
lés a kormánytól, hogy minél előbb, ha máskép 
nem lehet, államköltségen épittesse ezen vasutat, 
mely azon egyedüli mód, hogy Fiume összeköttessék 
az ország különböző részeivel, különösen pedig az 
alfölddel. 

Én mind ezt elérhetőnek látom az által, ha 
a t. ház mindenek eló'tt elfogadja a központi bi
zottságnak véleményét, mert az felel meg legin
kább azon felhatalmazásnak, mely a múlt évi 
június 1-én a kormánynak adatott, és a melynek, 
mint itt előterjesztetett, a minisztérium különböző 
okoknál fogva eleget nem tett és eleget nem te
hetett. S mivel ez leginkább megfelel mind azon 
fölhatalmazásnak, mind pedig a baza érdekeinek : 
ennek következtében én azt óhajtanám, hogy 
mindenek előtt fogadja el a t ház a központi bi
zottság' javaslatát, mely igy szól: ,,Gondoskodjék 
a kormány, hogy ezen vaspálya Eszéktől, Károly-
városon át Fiúméig a legrövidebb vonalon, füg
getlenül minden más társaságtól és minél előbb 
építtessék ki." Csak ezen mód által érjük el a czélt, 
melyet kitűztünk, csak igy teljesítjük kötelessé-

! günket Fiume iránt, melyet a költők Magyaror-
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szag gyöngyének mondanak. De ha Fiumét mel
lőzzük, akkor nem lesz drága gyöngye Magyaror
szágnak Fiume, hanem mostoha gyermeke. (Tet
szés.) Ennek következtében a középponti bizottság-
javaslatát ajánlom elfogadás végett. 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár *. 
A mennyiben sikerült följegyeznem és figyelemmel 
követnem azou észrevételeket, melyeket az eddigi 
szónokok sorban előhoztak, bátor leszek igen rö
viden az ezekre szükséges felvilágosit ásókkal és vá
laszokkal szolgálni. {Halljuk! Halljuk!) 

A mi a legelsőt illeti: Gubody Sándor tisztelt 
képviselő urnák első felvetése e törvényjavaslatra 
az volt. hogy ugyan miért osztályozta a közmun
kái minisztérium az alföldi vasutat az első rendű 
vasutak közé ? és miért nem állította föl inkább a 
forgalom természetéhez mérten másod rendű vasút
nak? Én, megvallom őszintén, hogy igen nagy 
súlyt fektetek észrevételére; és azt hiszem, az or
szágos közlekedési rendszer a vasutak tekintetében 
is csak ugy és olyképen fog czéljának megfelelni, 
ha a vasutaknál is elfogadjuk azon osztályozást, 
mely a közönséges utaknál fenáll. Ha vannak 
országos, vidéki és vicinális útjaink : hasonlóul a 
vasutakra nézve is ezen megkülönböztetést kell 
tennünk, s meg kell tartanunk azon osztályokat, 
melyek szerint az első osztályba jönnek a nemzet
közi főforgalmi vonalak, a másodikba a kereszt-
kapcsoló vonalak, s ezek után a helybeli, cseké
lyebb forgalomra szánt vonalak Hogy azonban 
ezen osztályozás és ezen elveknek alkalmazása a 
most tárgyalás alatt levő vasútra nézve miért nem 
történt a t. képviselő urnak szándéka vag)~ inten-
ciója szerint? arra nem a minisztérium fog megfe
lelni ; arra megfelelt a t. ház. mely határozattá 
emelte múlt évi július l-jén azt, hogy az alföld
fiumei vasút mint fő forgalmi vonal a legelső sor
ban kiépíttessék. (Ugy van!) 

Azt hozta fel t. barátom, különösen utalva az 
általam annak idejében a magyar gazdasági egye
sületnél melegen pártolt elvekre, hogy ugyan 
miért épül ilyen drágán e vasút V miért nem épít
jük olcsóbban V miért nem az olcsó vasutak 
rendszerét fogadtuk el már itt is? Ez a szó ..drá
ga" vagy „olcsó" nag}"on relatív fogalom; és ha 
valaki azt állítja, hogy ez alku drága volt, szeret
ném, ha adatokkal is támogatná állítását. En ré
szemről akkor igen szivesen előállanék és szolgál
nék ellenadatokkal, melyek tájékozásul szolgálná
nak arra nézve, hogy meg lehessen ítélni, vajon 
drága vagy olcsó-e ezen vasút? Ha felvesszük 
egész Xémetországot. hozzáértve minden államait, 
Belgiumot is. a melyre méltóztatott hivatkozni : a 
legutolsó hivatalos statistika szerint ki van mutat
va, hogy ott átalában a vasutak mértföldenkint 
800.000 frtba kerülnek. Méltóztassék ezt összeha

sonlítani az általunk javaslatba hozott vasutszer--
ződéssel. A közmunkai minisztérium e vasutat 450 
ezer frtban evaluálta ; természetes, hogy az agió 
hozzászámittatik, mert pánzviszonyainknál fogva 
közönségesen 50/c mellett ily vasutakat felépíteni 

I nem lehet. De nem is áll hatalmunkban, hogy a 
j folyó és divatos kamatlábat javunkra lejebb szál

líthassuk. Rendesen, a mai viszonyok közt , ha 
alkut akarunk kötni, elkészülhetünk arra, hogy a 
vállalkozók a kamatlábat 7 V2 vagy 8 °/0-ra álla
pítják meg. Négyszáz ötvenezer forint után mint
egy ötszáz forintot tevő törlesztési hányad hozzá-
számitásával, méltóztassék felvenni a kamatokat: 
lesz 36,500 í r t ; és ha összehasonlítás kedvéért ez 
összeget át akarjuk változtatni, pl. öt és 2/10 percent 
kamatra — hozzáfoglalva a törlesztési hányadot is 
— akkor a befektetési tőke 700,000 forintra fog 

| emelkedni; de épen ez mutatja, hogy ezen alku, 
| legalább jelen viszonyaink közt, kedvezőtlennek 
j nem mondható. Méltóztassék felvenni, hogy Né

metországban az átlag 800,000 fit ; mi 100,000 
i írttal ezen alul vagyunk, pedig Németországban 
I az árfolyamkülönbözet kiegyenlítése oly nagy 
í mérvben, mint nálunk, nem szükséges. Maga ezen 

czim. az ugy nevezett árfolyam-különbözet kie-
gyenlitése e vasútnál 250,000 frtot tesz. De átme
gyek más példára. Franeziaországban a hivatalos 
kimutatások szerint a vasutak átalában mértföl
denkint 1.141,000 forintba kerülnek; Angliában 
szintén egy német mértföldnek átlagos költsége 
1.500,000 írt. Mint mondám, nem akarom állítani, 
hogy ez oly ár, melynél jobb nem lehet; de hogy 
jelen viszonyaink közt nem kedvezőtlen, azt bát
ran merem állítani. (Tetszés.) 

Azt emiitette tisztelt barátom Gubody Sándor, 
hogy csodálatos előtte, miért nem mentünk Eszék
nek? miért kanyarittatott fel e vonal Bezdánig? 
Erre azzal felelek, hogy azon vázlat, melyet elő
ször bemutattunk, mint már szerencsém volt föl
említeni, nem a minisztérium conceptiója, nem is a 

| minisztérium ténye volt; de volt azon részletes ter-
| vezet, melyet az alföldi vasút épitésére alakult 

consortium annak idején hivatalosan beadott. Á 
minisztérium időközben tapasztalván, hogy ez Fiú
ménak nem javára, de esetleg kárára lehet, maga 

i hozta indítványba Erdődöt, mint legalkalmasabb 
I átkelési pontot: mert kénytelen vagyok megje-
I jryezui. hogy volt idő, még pedig nem igen távol 
| tőlünk, a midőn Magvarország speciális érdeke 
] azt kívánta volna, hogy Bezdánnál menjen át a 
| vasút a Dunán. .Miután a kormány értesült a felöl, 

hogy a ház intentióinak Erdőd inkább megfelel, 
maga részéről szívesen elállott az alternatívától, s 
maga hozta javaslatba, hogy átkelési pontul a Du
nán Erdőd jelöltessék ki végleg és változatlanul, 
(/•'.lénk. helyeslés.) 
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Emiitette továbbá Gnbody Sándor képviselő
társam, hivatkozva korábbi állításaimra, miért nem 
gondoskodtunk arról, hogy ezen első nagy vonal 
megállapításánál a vállalkozók szükség szerint 
szomszédos mellékvasutak építésére is köteleztes
senek V (Halljuk!) Bocsásson meg tisztelt barátom, 
ez mindenesetre oly elv, melynek teljesen hódolok, 
•s melyet magam is hirdettem annak idején. De 
meg fog engedni tisztelt barátom, hogy ily elvek, 
a mennyiben időszerű reformok életbe léptetését 
czélozzák, nem lehetnek a pillanat müvei, de nem 
is minden alkalommal kötheti ki azokat egyik 
részről a szerződő fél, hanem azokat az idő és alka
lom emelhetik érvényre. Biztosithatom tisztelt ba
rátomat s teljes megnyugtatásául kijelenthetem, 
hogy a minisztérium igenis gondoskodik arról, 
hogy ezen elvek követeléseinek elég legyen téve; 
és tán korábban, mint tisztelt, barátom hiszi, fog 
az ő intentiójának megfelelő javaslat a ház aszta
lára tétetni. Idő előttinek kell tartanom arra mal
most kiterjeszkedni, minthogy az, mint mondom, 
még- nem kész javaslat. 

Át kell térnem most t. barátom Radics Ákos 
észrevételeire. (Hallj > > k !) 

Azt mondotta a t, képviselő úr : tiz egész 
hónap kellett a minisztériumnak, és még sem volt 
képes előmunkálatait előállítani. Bocsásson meg a 
képviselő ár, de nagyon csodálkozom, hogy épen 
ő hozza fel ezen állítást, holott ő tudja legjobban, 
hogy a minisztérium buzgó munkásságának igen 
szép eredménye létezik irodáiban, a mennyiben a 
károly város-fiumei vasútvonal alapos tanulmá
nyokra támaszkodó munkálata ott fekszik készen ; 
és ha — a mint látom biczentéseiből - - nem tud
ná, szívesen szolgálok vele : tessék bár mikor 
megtekinteni. 

RadiCS Ákos : ismerem ; csakhogy az nem 
alapos munkálat. 

Hol lán Ernő á l lamt i tkár : Felhozza kép
viselő úr azt is, hogy az alföldi vasútnál mellőz
tük a szabad verseny elvét. (Halljuk!) Bocsánatot 
kérek, de nem hihetem, hogy e kérdést komolyan 
intézhette volna hozzám : mert azt kell kérdenem: 
hiszi-e, hogy ma Európában szabad versenyt lehet
ne rendes utón hirdetni oly vállalatra, mely tulaj
donképen nagyobb mérvű államkölcsönuek meg
kötésére vonatkozik, habár más alakban, mint a 
közönséges államkölcsönök, mely legalább 30 mil
lióra terjed? Azt hiszi-e, hogy az embereket oly 
könnyen össze lehet toborzani, hogy 30 milliót 
előállítsanak? Nem hiszem, hogy ezt komolyan 
higye, hogy ez legyen gyakorlati módja hasonló 
nagyobb vállalatok sikeres negotiátiójának. flíc-
k'idés.) Kénytelen vagyok arra is figyelmeztetni 
t. képviselő urat — miről különben neki igen jó 
tudomása van -— hogy a minisztérium vonako-
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| dott-a legelső kínálkozó ajánlatokat elfogadni és 
! azok szerint szerződést kötni; maga tett kísérlete
ket ; visszautasította azon első ajánlatokat, melyek 
nem minden erőszakoskodás nélkül történtek. 
Voltak ajánlatok, drága ajánlatok, melyeket a mi
nisztérium tárgyalás után visszautasított; voltak 
ismét olyanok, melyekből tetemes részt lealku
dott. Utoljára sikerült, találni oly vállalkozót, ki 
neki ugy a kivitelre, mint az egész vállalat szel
lemi és anyagi sikerére nézve minden kellékekkel 
ellátott biztosítékokat nyújtott, és kivel igen is 
azon ár mellett szerződött, melyet mindenképen 
elfogadhatónak talált. Nem volt tehát a verseny 
kizárva; többekkel érintkezett a minisztérium; és, 
ugy hiszem, a t. ház több tagjának van arról tu
domása, hogy épen az alföldi vasútra nézve töb
bekkel voltunk érintkezésben. (Iga: ! Ugy van '.) 

Kiterjeszkedett t. barátom egy helybeli szer
ződésre is. (Halljuk!) Bocsánatot kérek, ez a tárgy
tól kissé eltér: mert, ugy tudom, hogy az alföldi 
vasútnak Nagy-Váradtól Eszékig terjedő része van 
napirenden. Ha jól értettem —• nem tudom, tisz
tán hallottam-e — egy szerződésről szólt, mely 
Fiúméra vonatkozólag- köttetett. Szerintem ez a 
mai tárgyalásra és a mai napirendre nem levén ki
tűzve, tulajdonkép tárgyalásunk alá nem tartozik : 
de a mennyiben a t. képviselő úr észrevételeket 
tett, én azokat viszontészrevételek nélkül nem 
hagyhatom. (Halljuk!) és mivel fölemiitette, igenis 
kijelentem, hogy a fiumei municipiumnak kebléből 
alakult vasúti bizottság ismételve sürgette a mi
nisztériumot, igyekezzék az ott éhező népnek mi
előbb munkát szerezni. Ezen ismételt kéréseket tá
mogatta annyiszor a mennyiszer az ottani királyi 
biztos is. A minisztérium, hogy ezen óhajtásoknak 
eleget tehessen, utasítást adott a vasúti igazgató
ságnak, ho"T mielőbb adton be jelentést arra néz-
ve, hogy az ottani szűkölködő népességet mi mó
don lehetne leggyorsabban foglalkoztatni és neki 
némi keresetet szerezni. Erre nézve a vasúti igaz
gatóságtól az hozatott javaslatba, hogy a jövő in
dóház kővel való feltöltése eszközöltessék, és a mi
nisztériumnak az volt szándéka, hogy épen fiumei 
lakosoknak adja ki ezen munkát: de mivel a fiumei 

| lakosok közt nem mutatkozott azon értelmi erő, 
I mely ezen munkálatoknak szakszerű végrehajtá-
' sara megkívántatik, dilettánsoknak pedig azt kiadni 
1 nem lehetett: gondoskodni kellett arról, hogy szak
értelemmel biró művezető kerestessék, és így tör
tént, hogy a horvátországi helytartótanács által 
legmelegebben ajánlott horvát vállalkozó egyesülé
sével az ottani, a vasúti bizottság ajánlata, mel
lett, alakult consortiumot bizta meg, hogy a mun
kálatokat minden idővesztés nélkül végrehajtsa. 
Ezen tény teljes megnyugtatására szolgált Fiume 
városának, amiről a hivatalos jelentések irodáink

ká 
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ban tanúságot tesznek. Utóbb történt, hogy a mű
vezető és a fiumei vállalkozók magok közt meg
egyezni nem'tudtak és közöttük belső villongások 
támadtak. Erre nézve panaszt emeltek a miniszté
riumnál és szintén képviselő úr is magán utón ezen 
irányban érdeklődött; a minisztérium azonban 
semmi hivatást sem érzett magában ar ra , hogy 
ezen nem egészen szerencsés speculatiót felkarolja, 
(Helyeslés) hanem kijelentette, hogy a szerződést 
minden pontjában szigorúan fen fogja tartani és 
a lekötelezetteket szükség szerint executió utján is 
elvállalt kötelességeik teljesítésére fogja szorítani. 
(Elénk helyeslés.) Nagyon sajnálom, hogy a t. ház 
előtt kénytelen voltam ezen tárgyat, mely nem 
tartozik a napirendhez, fölemlíteni; de mivel képvi
selő úr ez irányban fölszólalt, kénytelen voltam ma
gyarázattal szolgálni. (Tetszés.) 

A mi azon tételt illeti — nem emlékezem 
már, a t. szónok urak közül melyik említette fel — 
hogy ezen vállalat egész kiterjedésében Nagy-Vá
radtól Fiúméig legyen önálló, egységes és ne vá
lasztassák külön: a minisztériumnak is ez volt 
szándéka; kénytelen vagyok azonban kijelenteni, 
hogy minden intézkedések, a melyek ezen vonal 
építésére történtek, bizonyos megelőző történeti 
alapokon fejlődtek ki . Az alföldi vasútra nézve bá
rom éve létezik egy consortium. A másik vasútvo
nal létesitése körül, melyet a minisztérium irá
nyaira nézve némiképen módosított és megigazított, 
már régebben működött a Villermont és Licot de 
Nismes-féle belga vállalkozás. E társulat már sok
kal előbb, mint a minisztérium ezen kérdéssel fog
lalkozott volna, a horvátországi kancellária utján 
némi előjogokban részesittetett. melyeket a minisz
térium a magánjogi kérdések megsértése nélkül 
nem mellőzhetett. Ezen vállalkozás már sok pénzt 
fordított a vonal létesítésére. E tényeket tehát egy
szerűen mellőzni nem lehetett a minisztériumnak 
föladata. Biztosithatom azonkívül a t. házat, a mint 
a minisztérium minden alkalmat felhasznált annak 
kijelentésére, és a mit most ismételni talán fölösle
ges, hogy a Nagy-Váradtól Fiúméig minden idegen 
befolyástól ment, független közlekedés előállítására 
fog törekedni, és hogy a minisztériumnak soha 
más szándéka nem is volt. {Tetszés.) 

Vannak még némelyek, a miket Ivánka Imre 
t. képviselő úr hozott fel, nevezetesen az idegen 
mérnököket illetőleg. Ez volt egyik körülmény, 
melyre figyelmemet felhivta. A minisztérium, mi
dőn a vasutak építésére nézve intézkedett, azon 
véleményben volt, hogy a hazának érdekében áll, 
és hogy egy nemzeti culturalis érdeknek fog ele
get tenni, midőn gondoskodni fog, hogy a vasút 
építése és jövő üzlete magyar szakértelem ál
tal vezettessék. Tudjuk, hogy a lefolyt mostoha 
idők nem igen sok alkalmat szolgáltattak arra, 

hogy ezen specialitásokra nézve a nemzeti elem 
kiképezhesse magát. Azon elemet kellett azonban 
fölhasználnunk, a mely ez idő szerint rendelkezé
sünkre állott, és jó lélekkel mondhatom, hogy a 
mennyire intelligentia az országban a vasúti ügyek 
körül található volt, azt a minisztérium felhasználta 
és kimerítette. Alkalmazásban jelenleg több mint 
120 magyar mérnök van, kik egy önálló magyar 
mérnöki vasuttestületet képeznek, és ugy tekin
tem, hogy ez igen sokat igérő és gyümölcseiben 
dúsan jutalmazó intézkedés lesz, s kevés év múlva 
azon kedvező helyzetben leszünk, hogy külföldi 
intelligentia után e téren nézni kénytelenek nem 
leszünk. 

A mi azt illeti, hogy Hatvanban talán német 
mérnökök vannak alkalmazásban : azok nem a kor
mány közegei, hanem azon vállalkozóké, kik az 
ottani építést munkába venni készülnek. A minisz
térium nem terjesztheti ki annyira a szerződésszerű 
kikötéseket, miszerint föltételül tűzze ki azt, hogy 
csak magyar mérnököt köteles foglalkodtatni a 
vállalkozó, a mikor ugy áll a dolog, hogy sem ma
gyar, sem német mérnök drága pénzen sem kap
ható. 

Emlitette t. barátom azt is, hogy kívánatos 
volna, ha a minisztérium előterjesztene egy átalá-
nos törvényt, mely szabályokat foglalna magában 
arra nézve, hogy a vállalkozók mikép járjanak el 
a minisztérium irányában, és hogy egyátalán a 
vállalkozás körül mik volnának teendők. E tekin
tetben megnyugtathatom a t. képviselő urat, hogy 
a magyar király ivasuti igazgatóságnál ott fekszik, 
sőt részben a tisztelt háznak elő is terjesztetett az 
úgynevezett cahier de charge, a mit föltételfüzet
nek nevezünk, és én nem hiszem, hogy ezen írott 
füzet csak egy lényeges kérdésre nézve is kétség
ben hagyja az illető vállalkozókat, a kik a minisz
tériummal bárminemű érintkezésbe akarnak bocsát
kozni. Sőt továbbment a minisztérium: legújabban 
külön szabályrendeletet bocsátott ki, melynél fogva 
mindenki világosan útba igazittatik arra nézves 
hogy a terveket, költségvetéseket és minden köten
dő szerződés alapjául szolgáló egyes tételeket mi-
kép kelljen előkésziteni és azokat a minisztérium
nak tárgj^alás végett előterjeszteni. A mi ezenfelül 
e tekintetben a törvényhozás tárgya lesz, arra 
nézve kétségtelenül külön törvényjavaslatot fogunk 
a ház elé terjeszteni, mire nézve a vasúti bizottság 
előtt volt szerencsém nyilatkozni. 

T . barátom Simonyi Lajosnak különös ész
revételem nem volna; arra nézve azonban meg
nyugtathatom, hogy a mennyiben talán nem he
lyesen kifejezett mondásomból azt értette volna, 
hogy a minisztérium a károlyvár-fiumei vonal fel
építésére vonatkozó intézkedéseket valamiképen 
függőben tartaná, azon tekintetben határozottan 



CCXVIII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Május 11. 18C8.) 251 

kijelenthetem, hogy a károlyvár-fiumei vonalt ille
tőleg a művezető személyzet rendezve és minden 
intézkedések az épités folytatására meg vannak 
téve. A terveken egész télen át dolgoztak, és e 
munkálatokban annyira haladtunk, hogy azépitési 
tárgyakat pályázat utján kiadhatjuk, vagy a mint 
reménylem, legközelebb coneessio utján egy na
gyobb vállalkozó társulatnak átengedhetjük. 

Ezeket véltem szükségesnek a fölmerült kér
désekre megjegyezni, kérvén a t. házat, hogy a 
fölolvasott törvényjavaslatot átalánosságban, a 
részletes tárgyalás alapjául elfogadni méltóztassék. 
(Éleink helyeslés középen és a jobb oldalon.) 

RadíCS Á k o s : Tisztelt ház! (Nagy zij. Fel
kiáltások: Kétszer nem lehet szólani!) 

Zichy Nándor gr. : T. ház! Felette sajná
lom, hogy a tárgyalásnak csak jelen stádiumában, 
midőn ugy tűnik föl felszólalásom, mintha az igen 
t. miniszteri képviselő úr vég czáfoló szava után 
fognék csak szóláshoz, vagyok kénytelen beszélni. 
Ez onnan ered, hogy én felírattam magamat a szó
lásra, és azt bivém, hogy a szólók mind fel valá-
nak jegyezve, a szólásra pedig fel nem hivattam. 

En a tárgyat nagyfontosságunak tartom, 
ugyanazon indokból, melyet államtitkár úr felho
zott , ugyanis abból, hogy ezen pálya megszavazása 
némi részben irányt fog adni további eljárásunknál; 
és ugyanazért kívántam volna, hogy mielőtt ezen 
eljárást követnők, már is átalában közlekedési rend
szerünk némileg körüliratott volna. Ezen remény
nyel azért is kecsegtettem magamat, mert az igent, 
államtitkár, sőt maga a miniszter úr is azelőtt már ré
gen a közlekedés érdekében teendőkre nézve kime
rítő és érdekes munkálatot terjesztett, a ház és az 
országgyűlés tagjai elé, mely azonban meg nem 
vitattatott; kívánatosnak tartanám ezt azért, mint
hogy törvényeink közt a vasúti közlekedés érdeké
ben teendőket némileg megszoritandóknak és meg-
határozandóknak tartom azért, mert igen sokat 
tenni nem lehet, és mert, ha tudjuk, mennyit aka
runk körülbelül tenni, akkora vállalkozók is tudni 
fogják, hová irányozzák kivánataikat, mi által na
gyobb verseny idéztetik elő a kitűzött vonalakra 
nézve. 

Sajnálom másodszor azt is, hogy a jelen elvi 
vitában magát a bizottság javaslatát, annak két 
határozati előterjesztésével, és a miniszteri előter
jesztést a küldöttségnek javaslataival együtt vitat
juk meg. Ennek következtében kénytelen vagyok 
már jelenben mind a három tárgyra nézve nyilat
kozni, mert így már ezen három tárgyat egymás
tól elválasztani nem vagyok képes. 

Nekem azon szempont, melyből a vasúti bi
zottság ezen törvényjavaslatot a ház elé terjeszti, 
némileg különbözőnek látszik attól, melyet a mi
nisztérium e részben elfoglal; jellemzi ezt különö

sen az első határozati javaslat, melyben a házat 
arra hívja fel, hogy a jövőben adandó engedé
lyekre nézve állapitson meg bizonyos eljárási mó
dot, és pedig azért, mert a jelen concessióra nézve 
nem látja az adatokat oly kimerítőknek, hogy azok 
által minden nehézségnek eleje vétessék. Viszont 
a t. államtitkár úr kiemelte, hogy a cahier de 
charge előttünk fekszik, a mely tökéletesen ele
gendő lehet úrra, hogy abból a minisztérium és a 
ház is megnyugtató tudomást szerezzen magának 
mind a vonalra, mind a költségvetésre nézve. Tu
dom, hogy oly adatokat az előmunkálatokról kí
vánni nem lehet, melyei; a kérdést tökéletesen ki
merítenék ; kívánatosnak és szükségesnek tartom 
azonban, hogy az adatok olyanok legyenek, mi
lyeneknek az államtitkár úr jellemzé. Nem tudom 
megérteni, miért indul ki a bizottság más szem
pontból, mint a minisztérium ; én azonban kényte
len vagyok azon előterjesztést venni kiiudolási 
pontul, mely mint bizottsági javaslat terjesztetik 
elénk, minthogy ezen bizottságban a minisztérium
nak alkalma volt ezen kérdést felvilágositani, a mi 
orgánumunk pedig a bizottság. Nem tartom czél-
szerünek, hogy ugyanazon pillanatban, melyben 
bizonyos elvektől eltérünk, ugyanazon pillanatban 
mondjuk ki ezeket elveinkül. Kivánatosnak tar
tom ugyan, hogy a ház, mint azt az igen tisztelt 
államtitkár úr kifejtette, a vasúti engedélyekre 
nézve bizonyos átalános megállapodásokat hozzon 
létre a minisztériummal együtt, azaz hogy szerez
zen úgynevezett vasúti concessionális törvényt; 
azonban a jelen határozati javaslatot nem látom 
olyannak, mely akár kellőleg kimerítő, akár min
den nehézséget megfejtő adatokat tartalmazna: 
mert nincs kimondva benne, a mit ki kellene mon
dani, és sok olyan van kimondva, a mi talán bő
vebben is van elmondva, mint a mennyire szüksé-
g-eltetnék. 

En tehát, a miniszteri előterjesztést és vasúti 
concessiót elfogadom azon szempontból, melyből 
ajánlja, azon szempontból t. i.. hogy a körülmé
nyek szabnák meg az illető eljárási módot és a 
munkálatokban követendő czélszerüséget. 

Ha a minisztérium, mely felelős és szakértő' 
is, és a küldöttség azt mondják, hogy oly kedve
zők a feltételek, miszerint azokat elodázni és a 
kérdést függó'vé tenni czélszerüleg nem lehet: ab
ban megnyugtatást lelek magamra nézve, és az e 
tekintetben eltérő egyéni nézeteimet alárendelem 
azon felfogásnak ; (Helyed;.; a j'óbb "idaion) azon
ban sem azon első, sem azon másod rendű hatá
rozati javaslatot nem bírom magamévá tenni. 

Az elsőre nézve már elmondottam indokai
mat; a másoddeat pedig azért, nem fogadhatom el, 
mivel minél élénkebben óhajtja az ország a Fiú
méval való összeköttetést, annál kevésbbé tartom 
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kívánatosnak azt, hogy ezen óhajtását mindenkor 
kimondja; hogy a ház azt mondja, miszerint 
mindenesetre ki akarja épiteni, és épen minden 
más társulat kizárásával is. Nem tartom ezt czél-
szerünek, mivel a eoneurrentiát megszorítja; és 
nem tartom czélszerünek, mivel ha a két alkudozó 
fél közül egyik tudja azt, hogy a másik fél min
den esetre kivan valamit s azt minden áron sürge
t i , akkor bizonyosan kevésbbékedvező ajánlato
kat fog tenni , mint tenne az esetben, ha mi ki
mondanék, hogy kiszámítjuk és mérlegelni fogjuk, 
hogy mit kell tenni, s azután fogunk a körülmé
nyek szerint intézkedni. 

Ezen szempontokból ajánlom én a bizottság 
javaslatának elfogadását átalánosságban módosit-
ványaival együt t ; a részletekre azonban nem tar
tok fen megjegyzéseket, mert habár a bizottság 
azt mondja, hugy a munkálatok tökéletlenek, épen 
ezen tökéletlenségek orvoslását a minisztérium 
felelősségétől várom, melynek kötelességében áll 
az eljárásokat annál szorosabban ellenőrizni és a 
netalán szükséges eltérések (corvatore) mellőzését 
eszközölni. {Helyeslés.) 

Tisza K á l m á n : Tisztelt ház! Legelsőben is 
kénytelen vagyok előttem szólott képviselőtársam 
előadására részint magyarázólag, részint czáfo-
lólag egy pár megjegyzést tenni. 

0 azt mondja, nem érti, hogy a vasúti bizott
ság mit akart mondani azon három pontban fog
lalt javaslattal, és azokat ellentétben látja a minisz
teri államtitkár úr előadásával. Ezek között ellen
tét igazság szerint nincs. A vasúti bizottság észre
vétele vonatkozik arra — s a mennyiben a bizott
ság ezt szükségesnek látta, nem gondolnám, hogy 
ne lett volna igaza — hogy oly előmunkálatok 
legyenek jövőre nézve készen, mielőtt a vasút 
engedélyeztetnék, hogy irányát határozottan ki 
lehessen tűzni. Nem az egyes mérésekre vonatkozó
lag mondotta ezt a bizottság, hanem kimondotta 
igenis az irány megállapithatására kellő előmun
kálatok elkészítésére; s erre oka volt, mert a nagy
várad-eszéki vonalnál, mely első tárgyát képezte 
vitatkozásának, azon alternatíva volt felállítva: 
Bezdán-e vagy Erdőd ? s azon felvilágosítást 
nyerte, hogy azt most meghatározni, melyik lesz 
előnyösebb, nem lehet: mert nincsenek készen a 
kellő munkálatok. Azt akarta tehát, hogy jövőben, 
midőn előterjesztetik a javaslat, mindannyiszor, 
akár ezen bizottság, akár más, azon helyzetben 
legyen, hogy a kérdéses pontok felett felvilágosí
tást szerezhessen, mert ehhez hasonló eset egyik és 
másik vasútnál elő fog állni. 

Méltóztatott azt is mondani, hogy nem barátja 
annak, hogy midőn valamely elvet megsértünk, 
azt akkor kimondjuk. Azt gondolom, elv megsér
tése azután következik be, miután az mint elve a 

háznak vagy az országgyűlésnek felállíttatott. 
Még midőn ez és a most nem sokára tárgyalás alá 
jövő javaslatok készültek, midőn a ház elé terjesz
tettek, midőn az illető vállalkozókkal a szerződési 
javaslatok köttettek, még ezen elvek kimondva 
nem voltak, azokat tehát most már csak visszaha-
tólag lehetne a most tárgyalás alatt lévő vasutakra 
alkalmazni; és épen ez az oka, a miért ezt tenni a 
vasúti bizottság nem akarta, hanem helyesebbnek 
találta azon elveket kimondatni, hogy jövőben 
azok tartassanak figyelemben, midőn, ha azok 
most kimondatnak, mind a kormány, mind az 
illető vállalkozó, a ki szerződni kivan, mind a ház 
tudni fogja, mi a megállapított elv. 

Azon okoskodást, hogy ha akarjuk, hogy a 
vasút Fiúméig megépüljön, ne mondjuk ki : meg
vallom őszintén, nem értem. Azt gondolom, a mit 
akarunk, azt ki kell mondanunk, mert különben 
nem is tudhatják, hogy akarjuk-e vagy nem. 
Hogy szükséges kimondani, az annyival inkább 
bizonyos, minthogy jelenben is — legalább azt 
hiszem — nem csak nekem, de rajtam kívül sokak-

| nak sajnálkozására és helytelenítésére az alföld-
fiumei vasút helyett annak csak egy darabjára 
nézve kaptánk előterjesztést. Az okokat, melyekért 
még ezen darabjára nézve is a javaslatot elfo
gadhatónak tartom és a részletes vitatkozás alap
jául elfogadom, mások is elmondották s a javaslat
ból is kitűnik; hanem eltérőleg az előttem szólott 
képviselőtől, eltérőleg attól, hogy ha akarjuk, ne 
emlegessük: a központi bizottsággal tartok, és azt 
mondom, ha akarjuk, hogy meglegyen, ne csak 
emlegessük. hanem komolyan és határozottan 
mondjuk ki, hogy akarjuk; és részemről azon 
meggyőződésében vagyok, hogy a nagyvárad-
eszéki vasútra a jelen helyzetben az országgyűlés 
helyesen csak ugy adhat engedélyt, ha határozot
tan kiköti és kimondja ujonan, hogy az egy fővo
nalnak egy része : mert tökéletesen igaz az, hogy a 
nagyvárad-eszéki vasútvonal magában oly helyi 
érdekű vonal, melyre az országnak ma pénze nincs, 
és engedélyezhető és főfontosságu csak ugy lesz, 
ha minden időhaladék nélkül folytattatik a ten
gerig. 

Azért részemről járulok azon indítványhoz. 
melyet Simonyi képviselőtársam előterjesztett: 
méltóztassék a t. ház a központi bizottságnak ide 
vonatkozó jelentését és határozati javaslatát elfo
gadni és határozatának erejére emelni. És ha ez 
megtörtént, azután méltóztassék csak kimondani, 
hogy a nagyvárad-eszéki vasútra vonatkozó elő
térj észt vény eket a részletes tárgyalás alapjául el
fogadja. Azt hiszem, hogy a t. ház részéről ez lenne 
a leghelyesebb eljárás. Különben is azt gondolom, 
azon négy különböző tárgyra, mely előttünk van, 
egyszerre szavazni nem lehet: mert előttünk van a 
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a központi bizottságnak általam most érintett hatá
rozati javaslata, előttünk van a nagyvárad-eszéki 
vonal egyezményi tervezete, előttünk fekszik a tör
vényjavaslat, előttünk van végül a központi bizott
ság második határozati javaslata. Én azt gondo
lom, mindezekre külön kell határozni és szavazni. 
Azért bátor vagyok ismételni, méltóztassék a t . ház 
a második mellékletben foglalt ezen határozati ja
vaslatot elfogadni, azután menni át arra. hogy a 
törvényjavaslatot és azegyezményi javaslatot részle
tes tárgyalás alapjáxü eHbgadja-e? 

E l n ö k : Ha kivánja a t. ház, mindenekelőtt a 
határozati javaslat fölött lehetne szavazni. 

K á r o l y i Ede gr . : A mi a fiumei vasút 
ügyét magában véve illeti, rövid szóval fogom elő
adni azt, mi ugy hiszem, épen annak egynémely 
ho málycsabb pontjára világosságot fog vetni. 

A t. miniszter úr eljárása épen ez ügyben föl
fogásom szerint, ugy hiszem, correct. Csak egy 
pont van, a mely fölött bajosan lehetett volna a 
vitát kimeritőleg kifejteni: t. i. hogy az ár csak
ugyan elfogadható-e? és hogy a vásár jó volt-e 
vagy nem ? Én azon kivételes helyzetben vagyok, 
hogy e részben néhány részletes felvilágosítást ad
hatok. (Ealljvk!) Azon időben, midőn azon társa
ság, mely most ezen engedélyt megkapta, épen al
ku dozásban volt, folszólittattam külföldi bankárok 
által egy más ajánlatot tenni. Megtettem, és hosszú 
tanácskozások után a kormány részéről, midőn ad 
fractionem panie került volna a dolog, az sült ki 
hogy a mostani társaság tetemesen olcsóbb és jobb 
feltételek mellett tette volt ajánlatát. Ezt csak any-
nyiból emiitettem fel, hogy azon időben ez volt a 
legjobb ajánlat. 

Többet ezen tárgyra nézve említeni nem akar
ván, mivel azt hiszem, egyet értünk, pártolom a ja
vaslatot. 

E l n ö k : Ha a t. ház beleegyezik, mit Tisza 
Kálmán képviselő úr indítványozott . . . . 

Ghyczy I g l l á c z : Azt vagyok bátor kérdezni, 
a határozatok fölött foly-e a tanácskozás, vagy a 
törvényjavaslat fölött? (Átalánosan!) Ha lehet a 
dologhoz szólani, bátor volnék a határozati javas
lathoz egy pár szó hozzátételét inditványozni. (Fel
kiáltások: A részletes tárgyaláskor!) 

E l n ö k : Bocsánatot kérek, mindenekelőtt a 
határozati javaslat felett kell szavazni. 

Ghyczy Ig l lácz : Föntartom magamnak a 
hozzászólhatást. 

E l n ö k : Mindkét határozati javaslat föl levén 
olvasva, azt hiszem, a szavazási kérdés az lenne: 
a vasutak készítése tárgy ában bemutatott két hatá
rozati javaslatot a t. ház átalánosságban a részletes 
vita alapjául elfogadja-e vagy nem? (Elfogadjuk!) 
A kik a két határozati javaslatot átalánosságban 

elfogadják, méltóztassanak felkelni. (Megtörténik.) 
A két határozati javaslat átalában el van fogadva. 

Miután az alföldi vasútra nézve az átalános 
tárgyalás be van fejezve, következik azon kérdés, 
hogy a törvényjavaslatot átalánosságban részletes 
tárgyalás alapjául elfogadja-e a t. ház ? (Elfogad
juk !) MéltóztassanaK azok, kik a törvényjavaslatot 
átalában a részletes tárgyalás alapjául elfogadják, 
fölállani. (Megtörténik.) A törvényjavaslatot átalá
ban részletes tárgyalás alapjául a ház elfogadta. 

Következik az engedélyokmány tárgyalása. 
(Felkiáltások: Holnap !) Ezen okmányt a t. ház fel
olvasottnak tekintette. Méltóztassanak az iránt nyi
latkozni, vajon elfogadja-e a t. ház az engedélyok-
mányt,vagy azt először fel kivánja olvastatni? (Nem,!) 

Deák Ferencz : Én, t. ház ! eljárásunkat kis
sé visszásnak tartom. Szavazattal elfogadjuk a tör
vényjavaslatot, melynek egyik lényeges része az. 
hogy a szerződési tervezetet a törvény elfogadja 
és megerősíti: s miután ezt kimondtuk, csak ak
kor olvassuk még el, hogy mit tartalmaz azon 
szerződés, melyet megerősitünk. (Derültség.) En 
ugy gondolom, czélszerübb lett volna mind a kettőt 
együtt tárgyalni, és megvitatni, hogy a szerződési 
tervezetet elfogadjuk-e vagy nem V 

Méltóztassanak csak figyelembe venni az osz
tályuk tárgyalásait. A törvényben ki van jelölve, 
hogy a pálya Zombortól Eszékig mellék szárny
vonallal Baranyavár felé vezettessék, és midőn az 
osztályokban tárgy^altatott ezen szerződés, az osz
tályok bele kívánták tétetni, a mit a központi bi
zottság bele is tett, hogy Erdődnél legyen az átke
lés, a mi igen lényeges dolog. Jele tehát, hogy 
midőn a törvényjavaslatot el akarjuk fogadni , 
azon törvényjavaslatot, mely a szerződési terve
zetet megerősíti, elébb magát a szerződési javas
latot kellett volna tárgyalni. 

Hogy mi itt most tárgyaljuk a szerződési 
javaslatot, azt valóban nem értem, miután mái-
többséggel elfogadtuk a törvényjavaslatot. mely
ben ezen szerződési tervezet megerősittetik. (De 
csak átalánosságban!) Ha tehát a t. ház az előre bo
csátott szavazásnál fogva már kötelezőnek tartja 
azt, hogy a szerződést elfogadtuk. . . (Nem !) Ha nem 
tartja, akkor mit fogadtunk el ? (A törvényjavasla
tot a részletes t irgyalás alapjaid!) De hát azon kér
dés , mely irányban vitessék a vasútvonal: Erdőd
nél-e, Bezdánnál-e, vagy másfelé? az csak részle
tes kérdés? En ezt oly átalános kérdésnek tartom, 
hogy részemről p. o. hajlandóbb volnék az egész 
vasúti törvényt visszavetni elejétől utoljáig, ha az 
volna kitűzve, hogy Bezdánnak vitessék. Ez any-
nyira belevág az elvbe, hogy ezt részletes kérdés
nek nem tekinthetjük. 

Azonban, ha a t. ház minden tagjának fön-
hagyja azon jogot, hogy a részletes tárgyalás al-
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kalmával még azon kérdésekbe is belebocsátkoz
hatok, a melyek voltakép az átalános tárgyalásnál 
lettes volna eldöntendők, az ellen nincs kifogásom; 
s ha valakinek lesz észrevétele, akkor elmondhatja; 
hanem az eljárás nézetem szerint visszás. 

BÓnis Sámue l : T. ház! Én azt hiszem, 
most a ház a határozati javaslat elfogadásával 
csak a részletes tanácskozás alapjául fogadta el a 
törvényjavaslatot, (Helyeslés. Igaz!) s így magát 
a törvényjavaslatot még el nem fogadta. A rész
letes tanácskozásnál nem zárja ki a háznak ezen 
határozata azt. hogy valaki a meritumra nézve ne 
tegyen olyan észrevételeket, melyek őt oda fogják 
birni, ha elvettetnének, hogy a végső megszava
zásnál az egész törvényt meg ne szavazza. Hanem 
most, nézetem szerint, csak a részletes tanácskozás 
alapjául van elfogadva a törvényjavaslat; teljesen 
még elfogadva, nincs. (Helyedéi) Tehát a részletes 
tanácskozás alkalmával mindenki hozzászólhat az 
elvekhez. 

E l n ö k : Az átalános tárgyalás be van fejezve, 
következik a részletes tárgyalás. (íölkiáltások: Hol
nap ! Ma! Zaj. Elnök csenget.) 

Besze képviselő úr egy indítványt adott be 
írásban, hanem véleményem szerint ez az indít
vány a részletekre tartozik. 

Ha a t. ház azt kívánja, hogy a részletes 
j tárgyalás holnapra tétessék át, (Helyeslés, ellemon-

dás) ugy most. a 10 tagú bizottság egy hiányzó tag
jára méltóztassanak szavazataikat beadni. 

Mielőtt azonban a szavazás megkezdődnék, 
kérem az osztályok t. tagjait, és pedig az 1-ső, 2-dik, 
3-dik és 4-dik osztályt, hogy ma délután 5 órakor 
méltóztassanak megjelenni. Grorove miniszter úr a 
Poroszországgal megkötendő kereskedelmi és An
golországgal kötendő hajózási szerződésre nézve 
felvilágosításokat fog adni. Az 5-ik, 6-ik, 7-ik, 
8-ik és 9-ik osztályok tagjait pedig kérem, mél
tóztassanak, ugyanezen tárgy miatt, 6 órakor meg
jelenni. 

Már most, méltóztassanak a szavazatokat 
| beadni. 

Csengery Imre jegyző (felolvassa a képvi-
! viselők névsorát. , kik egyenkint beadják szavazati je-
| gyeiket.) 
I Elnök: (a szavazatok beadása után)" A bea-
I dott szavazatok össze fognak számíttatni s az 
1 eredmény holnap fog kihirdettetni. 
| Az ülést, miután a ház ugy is elszéledt, el-
| oszlatom, 

Az ülés i'égzödik d. u. 1 ~°/4 órakor. 

1868. május 12-dikén 

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 s Körvények bemutatása. A tizen bizottság egyik hiányzó tagjára történt szavazás eredménye kihirdettetik, s bár 
átalános többsége hiányzik, érvényesnek ismertetik. Az alföld-fiumei vasútról szóló törvényjavaslat és mellékletei részletesen 
tárgyaltatnak. 

.1 kormány részéről jelen vannak : Gorove Ist¬ 
ván, Lónyay Menyhért* 

Az ülés kezdődik d. e. 10x/\ órakor. 

E l n ö k ; Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Csengery Imre jegyző úr fogja 
vezetni; a törvényjavaslat mellett szólani kívá
nók neveit Horváth Lajos, az ellene szólókat Di-
mitrievics Milos jegyző úr fogja jegyezni. 

A múlt ülés jegyzökönyve fog hitelesíttetni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a május li
kén tartott ülés jegyzökönyvét) 

E l n ö k : Észrevétel nem lévén , a jegyző
könyv hitelesíttetik. 

Bemutatom az idő közben beérkezett kérvé
nyeket. 

Máramaros megye közönsége Pest megye 
közönségének a kormány által kiküldött királyi 
biztosok miatti sérelmét orvosoltatni kéri. 

Aranyos szék közönsége a sóügyben az érdé-




