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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-
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lyi gazdas ági egyesület álfal beadott javaslatot 
pártoltatni kéri. 

Özv. Mandics Ándrásné szül. Oivszi Anna, 
huszti lakos, a ezabadságharcz bajnokai részére 
kiszolgáltatott élelmi czikkekért megyebizottsági-
lag elismert 5250 o. é. frt követelését kifizettetni 
kéri. 

Szabó Gábor iülöpszállási lakos és érdektár
sai a magyar pénz beszedése által szenvedett ká
raik megtérítése iránt tavaly beadott kérelmüknek 
sikert eszközöltetni kérnek. 

Beké Gábor fülöpszállási ügyvéd a pest-ujvi-
déki vasút és mellékágai kiépítése iránt beadott 
kérvényét figyelembe vétetni s azt sikercsen elin
téztetni ujabban isí kéri. 

Zemplén megye közönsége, néhány gör.katb. 
lelkész által elkövetett izgatások megfékezése mi
att az ezek által kierőszakolt aláirássa] s községi 
p ecsettel ellátolt s a képviselőházhoz beadott, a 
zempléni oroszok kivánalmait tárgyazó folyamod-
vánvt eredetibe D, áttekintés végett, megküldetni 
kéri" azf azon módon eredetiben visszaterjei-zteni 
kötelességének űn eivén. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
fognak áttétetni. 

Hunfalvy Pál képviselő úr kérvényt kivan 
benjui'tani. 

H u n f a l v y P á l *. T. ház! Egy kérvényt bá
torkodom benyújtani a t. háznak, melyet Gömör 
és Szepes megye számos gyártulajdonosai, keres
kedelmi testületei és takarékpénztárai, továbbá 
Galiczia legiparosabb részének, jelesen a sandeczi 
és vadoviczei kerületnek iparos városai, helységei 
és igen számos iparosa aláirtak és általam benyuj-
tatnak alázatosan a t. háznak. Á kérvényezők egy 
vasutért folyamodnak, mely akassa-oderbergi vas-
ufbél Poprádon kiágazván, onnan a Poprád völgyén 
Kézsmárkra, Kézsmárkról a kárpáti völgyön be
kanyarodván Dsáron ésJurgeven keresztül a Bial-
ka völgybe s ennek mentében egyenesen Neu-
marktba' Galieziában, onnan pedig Vadoviczébe és 
Oszvienczimba menne, hol is a Ferdinánd császár-
éjszaki vasúttal egyesülne. Ezen 24 mértföldnyi 
vasút által egyenes összeköttetésbe jó'ne Galicziá-
nak legiparosabb része és általa a felső porosz 
Szilézia is Magyarország iparos részével, Szepes 
és Gömör megyékkel, sőt a kassa-oderbergi vasút 
által a termelő magyar alfölddel, a honnan ezen 
részek magokat gabonával ellátják. Ezen vasút 
tehát tulajdonképen a magyar földmivelők érdekét 
mozdítja elő; és ha már ezen egy érdek is elég 
nyomós arra, hogy a t . ház figyelmét ezen vasútra 
forditsa, van még egy más hatalmasabb érdek, a 
tneíy hathatósabban ajánlja: az ipar érdeke. A 
legtöbb magyarországi tervezett vasútnál a tőr
vényhozás leginkább csak reményli, hogy a vasú-

1 tak fokozott és olcsóbb forgalma ipart is fog terem
teni lassankint, a mely az ország földművelését 
jövedelmezőbbé teszi. De ezen kérvényzett vasut-

! nak nem kell majd tapogatódzó kísérletekkel ipart 
ébreszteni: mert már létező, a Kárpátokon túli és 
inneni részeken létező ipart ugy fogná hatalmasan 
élénkiteni, mint egy májusi jó eső a már kikelt 
vetéseket dúsakká teszi. Ha ezen vasút által Ma
gyarország felső vidéke, jelesen Gömör és Szepes 
iparos vidéke egyenes összeköttetésbe jönne Gali-
cziának ezen iparos vidékével, mely fában is gaz
dag : vasiparunk felette sokat nyerne. De az 
iparnak egyéb ágai is, melyek mind túl, mind in-

i nen már is virágzanak, ámbár a forgalom drága 
és rósz, ezen vasút által szintén felszámitbatlan 
mérvben növekednének. Ezen vasutat sem a kas-® 
sa-oderbergi, sem a kassa-eperjesi-tarnovi vasút 
nem pótolhatná. Egyetlen egy tekintet a térképre 
és az ottani viszonyokra arról győzhet meg min
denkit, hogy a tervezett vasút a két emiitett vas
út jövedelmezőségét és érdekeit koránsem bánt
hatja, főt a fokozott ipar által még előmozdítja. 
Kérem tehát a t. házat, méltóztassék a kérvénye
zők folyamodványát tekintetbe venni és azt annak 
idejében a kormánynak is figyelmébe ajánlani. 
(Helyeslés.) 

Elnök : Azt gondolom, e kérvény a vasúti 
bizottságnak lesz kiadandó. (HdycsVs.) 

Vadnay LajOS : T. ház ! Szabadalmazott 
| Miskolcz város képviselő testületének megbizásá-
i ból van szerencsém annak alapos érvekkel támo

gatott kérvényét benyújtani. Tárgya a több oldal
ról indokolt ezen kérvénynek az igen t. pénzügy
minisztérium által a házjövedelmi és illetőleg a 
házosztályadó iránt előterjesztett törvényjavaslat
nak kivánt módosítása : azon törvényjavaslaté, a 
mely köztudomás szerint országszerte igen nagy 
aggodalomra, adott alkalmat,, és a mely tárgyára 
nézve, e szerint minden tekintetben megérdemli 
a t. háznak törvényhozói kiváló gondoskodását. 
Jelenleg azonban nem látom ro helyét, se idejét 
annak, hogy akár magának a kérvénynek fő tár
gyát, akár indokait részletesebben fejtegessem ; e 
részben fentartom magamnak szükség esetére a 
jogot és szabadságot akkor szólani részletesebben, 
mikor a kérvény tüzetesen fog tárgyaltatni; ezúttal 
csupán csak a nevezett kérvényt azon kérésemmel 
bátor vagyok a. t. házhoz benyújtani, hogy a 
mennyiben az szoros összeköttetésben van az or
szágos évi költségvetés vagyis a budget tárgyalá
sával : méltóztassék a t. képviselőház kellő és igaz
ságos figyelembe vétel végett azt egyenesen a 
pénzügyi bizottsághoz utasitani. (Helyeslés.) 

Elnök : A pénzügyi bizottsághoz utasitiatik. 
Csiky Sándor : T. ház! Heves megye ke

belében fekvő Nagy-Rét helysége 84 szölőbirto-
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kos lakosának aláírásával ellátott kérvényt bátor
kodom a ház asztalára letenni, melyben az érintett 
lakosok azt kérik, hogy az 1848. IX. t. czikk ál
tal is már megszüntetni rendelt szőlődézma meg
szüntetését a tisztelt ház tárgyalás alá venni, és 
egyszersmind azt el is rendelni kegyeskedjék oly 
módon, hogy a kártalanítás az illető birtokosok
nak téríttessék meg közköltségen vagyis országos 
költségen. (Zaj . Hó!) A mi a dézmának természeti 
kiszolgáltatását illeti, hogy az mindaz ipar, mind 
a forgalom, mind a helyes gazdálkodásnak ártal
mára és hátrányára van, a t. ház előtt fejtegetni 
nem kell. mert az köztudümásu és a tapasztalás 
által igazolt tén}T; hanem csakis az iránt esede
zem , méltóztassék a t. ház elrendelni, hogy ezen 
kérvény a kérvényi bizottsághoz utasíttatván, az 
minél elébb tárgyalás alá vétessék. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasittatik. 
A n t a l f y K á r o l y : T. ház! Csik-Gyergyó és 

Kászon egyesült székely szék 1861. évi tisztvise
lői megbízásából és azoknak nevében van szeren
csém a t. házhoz egy kérvényt benyújtani, mely
ben folyamodók tiszteletteljesen terjesztik elő, 
hogy a Csik-Szentgyergyó és Kászon szék képvi
selő bizottsága még 1867. évi július 28-án tar
tott bizottsági üléséből felirt volt a magyar kir. 
minisztériumhoz az iránt, hogy az 1861. évi Csik-
Szentgyergyó és Kászon alkotmányos tisztviselői
nek azon időből hátramaradt félévi fizetéseit kia
datni méltóztassék. Ezt ugyancsak azon évi okt. 
12-én tartott üléséből tett felterjesztésében sür
getni el nem mulasztotta; azonban bár a m. kir. 
belügyminisztérium, ugyancsak 1867. évi dec. 
10-éről 27,483 szám alatt kelt és az erdélyi ma
gyar kir. főkormányszékéhez intézett leirata sze
rint, ezen követelést jogosnak találta és a kiszol
gáltatást a magy. kir. pénzügyminisztérium intéz
kedése alá bocsátotta : folyamodók mégis fájda
lommal tapasztalták azt, hogy míg a provisorium 
hivatolnokai tett szolgálatuk idején túl is dijaz-
tattak, addig az 1861. évi csikszéki alkotmányos 
tisztviselők a haza érdekében tett szolgálatuk idejére 
sem nyerhetik meg fáradsággal kiérdemlett szolgá
lati fizetésöket. Hogy az absolut kormány ezen 
jogos kérést nem teljesítette annyi év alatt, bámul
nom kellene, ha nem tudnám azt. hogy ezen vona
kodásnak egyik oka volt az is, mert a folyamodó 
tisztviselők, törvény iránti tiszteletökkel, alkot
mányra letett esküjökkel összeférhetlennek tartot
ták azt, hogy a febr. 26-kai pátens alapjára állja
nak s így állomásukról lemondtak, mert inkább 
tisztelték a törvényt, mint szerették a pénzt. Azon
ban épen azon szempontból föl sem szabad tennem 
a felelős magyar minisztériumról, hogy ezen jo
gos kérelmet teljesíteni kész ne volna; s mert e 
kérelem jogosultsága oly átlátszóan igazságos, 

hogy azt bővebben indokolni sem czékzerünek, 
sem helyen levőnek nem találom: elégnek tartom 
a t. házhoz csak azon kérést intézni, méltóztassék 
ezen kérvényt gyors elintézés végett ajánlattal az 
illetékes helyre áttétetni. (Helyeslése) 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz fog átté-
tetni. 

Anta l fy K á r o l y : Még egy kérvényt vagyok 
| bátor a t. háznak előterjeszteni, melynek benyúj

tásával János Lajos erdélymogyei áldozár bizott 
I meg. Folyamodó átalánosságban érinti az erdé-
I íyi legfelső kereskedelmi és közlekedési pontok-
I nak, úgymin t Ojtoznak. de jelesül Tömösnek azon 
| vissás helyzetét, hogy ott a veszteglő hivatalnál 
| oly tisztviselők vannak alkalmazva, kik a helyi 
] viszonyokat, az ott lakó nemzetiségek szokását és 

nyelvét nem ismerik; azonfelül ráadásul oly 
szolgákat tart a veszteglő intézet, kik a mellett, 
hogy a magyar nyelvet nem értik,a szomszédos kül
földiekkel faj-, nyelv-, érzelem-rokonságban levén, 
a csempészetet könnyű szerrel és finomul űzik stb. 
Azután áttér kérvényező személyén és papi állá
sán ejtett számos sérelmekre és zaklatásokra, me
lyeket a veszteglő hivatalnokoktól és azok alap
talan föladásai nyomán a szebeni cs. k. főhadi 
vezérségtől szenvedett, Végül a folyamodó, ki 7 
évi nehéz vassal terhelt 2 év és 4 havi internálás 
alatt, egészségében megfogyva, lélekben és test
ben megtörve, minden anyagi segedelem nélkül 
hivatalából kitaszítva áll, s már az előbb jelzett 
körülmények folytán papi javadalmazásától meg
válni kénytelen ült, ezen kérvényében tisztelettel 
kéri a t. házat, méltóztassék azon veszteglő inté
zettel szemben egy vegyes bizottság kiküldését 
eszközölni. Addig is pedig szomorú sorsát a t. 
háznak kegyes figyelmébe ajánlani bátorkodom. 

E l n ö k : Ekérvény szintén a kérvényi bizott
sághoz fog áttétetni. 

A tizes bizottság egy hiányzó tagjára be
adott szavazatok eredménye fog kihirdettetni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa): A tizes 
bizottság hiányzó egy tagjának megválasztására 
beadatott 209 szavazat. Ezek közt Popovics Mi
hály nevével volt egy ; minthogy ily nevű képviselő 
nincs, e szavazat nem számitható. Elnök nem sza
vazott, Román Sándor nem szavazott, távol volt 
193. A 208 szavazatból nyert Ivacskovics György 
72, Véghső Gellért 53, Popovics Zsigmond 46, 
Betegh Kelemen 12. Hodosiu József 9, Papp 
Zsigmond 3, Mihályi Péter 2, Maniu Aurél 2, 
Boheczel Sándor 2, Gull József 2, Bethlen János 
gr. 1, Borlea [Zsigmond 1. Simonyi Ernő 1, Paiss 
Andor 1, Kapp Gusztáv 1 szavazatot. 

E l n ö k : T. ház! Miután a felolvasott ered
mény szerint a házszabályok által megkívánt áta-
lános többséget egy képviselő sem kapott, azt hi-
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szem, a házszabályok szerint uj választást kell el
rendelni. Erre nézve kérem a t. ház tagjait, hogy 
a közelebbi ülésre szavazataikat behozni méltóz
tassanak. (Felkiáltás: Csak a legtöbb szavazatot 
nyert kettőre!) A házszabályok nem rendelkeznek 
arról, hogy csak a legtöbb szavazatot nyert két 
tag közt történjék szavazás: ennélfogva a kép
viselők szabad akaratától függ arra szavazni, a 
ki iránt bizalmok van. 

Napirenden van az alföld-fiumei vasút iránti 
törvényjavaslat. 

Dánie l P á l i Bocsánatot kérek: az előbbi 
kérdésben a ház szabályira kivánok hivatkozni. 
(Halljuk!) A házszabályok 17. §-ában ez áll : „Ha 
átalános többség nincs, a szavazás azon két tag 
fölött ismételtetik, kikre legtöbb szavazat esett". 
Ez az elnökválasztásról szól. Ezután így szólanak 
a házszabályok : ,.Az előbbi módon egymás után 
két alelnök s egyszerre hat jegyző választatik". 
Azonban azt hiszem, ha itt nem jegyzőről van is 
szó, ezen eljárást per analógiám itt e választásra 
alkalmazni lehet. (Nem áll!) Ennélfogva csak a 
két legtöbb szavazatot nyert képviselőre vonatko
zólag kellene szavazni. 

Tisza K á l m á n : A 16, 1 7-ik és következő 
egy pár szakasz tisztán csak az elnök és jegyzők 
választásáról szól; (Az alakulásra!) és ezen sza
kaszoknak ezen része, az igaz, azt mondja, hogy 
csak két tag közt történjék a szavazás; de hitem 
szerint, e szakasz azon részét, hogy átalános szó
többség szükséges, a többi választásra alkalmazni 
nem szükség, és nem is alkalmaztatott eddig. En 
részemről semmikép sem látom,hogy ki volna kötve, 
hogy a többi választásnál átalános szótöbbségre 
lenne szükség. Ennélfogva, épen e szabályok 
alapján, azt óhajtom, hogy az, ki legtöbb szavaza
tot nyert, az maradjon. (Helreslés.) 

E l n ö k : E szerint, tisztelt ház, a legtöbb 
szavazatot nyert képviselő úr. t. i. Ivacskovics 
György lesz a tizes bizottság tagjává. (Helyeslés) 

Napirenden van az alföld-fiumei vasút ügyé
ben már átalánosságban elfogadott törvényjavas
lat s mellékletei részletes tárgyalása. Azt hiszem, a 
ház a részletes tárgyalásnál ugyanazon sorrendet 
fogja megtartani, melyben átalánosságban nyi
latkozni szíveskedett. (Helyeslés.) Ennek folytán a 
részletes vita első tanácskozási tárgya a határozati 
javaslatok lesznek, minthogy legelőször Tisza 
Kálmán indítványa folytán a határozatokra tör
tént az átalános szavazás. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa a határo
zati javaslatot az alföld-fiumei vasút ügijében.) 

Ghyczy I g n á c z : Tisztelt ház ! Tegnap 
volt szerencsém kijelenteni , hogy ezen hatá
rozatra nézve egy rövid hozzátételt leszek bátor 
beadni. A jelen határozatnak czélja az, hogy az 
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alföld-fiumei vasútnak minden más társaságtól 
való függetlensége mondassék ki. Ezen függet
lenség biztosítására s annak elérésére, hogy azon 
idő alatt, inig az alföldi vasút eszék-fiumei vo
nala kiépül, más, már forgalomban levő vasutak, 
sőt az alföldi vasútnak minden esetre előbb el
készülő szárnyvonalai eszközlése által, oly viszo
nyok ne keletkezzenek és alakuljanak, melyek 
az alfödi vasút függetlenségét veszélyeztessék, sőt 
már előre is illusoriussá tegyék: bátor vagyok 
a jelen határozathoz egy rövid hozzátételt indít
ványba hozni, s azt a t. ház átalános figyel
mébe ajánlani. A második kikezdés maradna a 
mint van: ,,Gondoskodjék a kormány, hogy ezen 
vaspálya Eszéktől Sziszeken, Károlyvároson át 
Fiúméig a legrövidebb vonalon, függetlenül min
den más társaságtól, és minél előbb épittessék ki." 
Ehhez hozzá jönne: ,,a szárnyvonalak csak a 
fővonal elkészülte után építtetvén ki." (Helyeslés.) 

Csengery Imre jegyző (felolvassa a beadott 
inódositványt.) 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár: 
T. ház! Ezen módositványra nézve némi észrevé
teleim lesznek. 

Midőn a nagyvárad-eszéki vonal engedélye
zése tárgyalás alatt volt, a nélkül, hogy a ház 
határozata egyszersmind kijelölte volna az Eszék
ről Baranyaváron át Villányra vezetendő szárny
vonalat, a vállalkozók mindamellett ennek kiépíté
sét illetőleg engedélyezését szintén sürgették. Az 
indokok, a melyeket kérelmök támogatására felhoz
tak, különösen azok voltak, hogy az alföldi vasút
nak építésére szükséges anyagokat különösen azon 
vidékről fogják beszállitani, a mely Eszéktől nyu
gatra esik, nevezetesen a kő-, fa- és vasanya
gokra nézve. Történt, hogy épen ezen körülmény 
felemlitésével, sőt annak számba vétele mellett, 
tették magok is az egész építésre vonatkozó szá-
mitásaikat, és erre alapították nagy részben azon 
árak megszabását és meghatározását, melyek sze
rint az egész vasút készül. A kormány kénytelen 
volt ezen körülményt figyelembe venni; csak az 
volt a kérdés, ha vajon ezen szárnyvonalnak 
egy időben történendő kiépítése nem volna-e ká
ros magára az alföld-fiumei vasútnak versenyké
pességére nézve V E tekintetben szükséges volt, 
hogy a kormány magával tisztában legyen és szá
mításokra alapítsa beleegyezését. Combinatióba 
kellett tehát hozni, ha vajon Zombortól — mely 
minden esetre és minden variánsokra nézve a kö
zös kiindulási pont — ha vajon, mondom, Zom
bortól Fiume felé a kiterjedés nem olyan-e, hogy 
az, esetleg a szárnyvonalnak Zombortól Eszéken 
át és Villányon át Triest felé való felhasználása 
talán az alföld-fiumei vasút kárára lehetne? A 
számitások eredménye következő: az első irány-
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ban Zombortól Erdődön, Eszéken, Sziszeken és 
Károlyváron át egyenes irányban Fiúméig az ösz-
szes kiterjedés 695/10 mföld; Zombortól Erdődön, 
Eszéken, Baranyaváron Villányon, Pécsen, Bar
cson, Kottorin, Pragerhofon át Triestbe 87 s /1 0 
mföld; vagy végre a Zombortól Erdődön, Eszéken, 
Baranyaváron, Villányon, Pécsen, Barcson, Zá
kányon, Zágrábon. Steinbrükön által Triestbe 
86 V,„ mföld. Az egyik irányban, ugy mint a má
sik irányban, a különbség körülbelül 17 egész 
18 mföld, A kormány ezen számok megitélésénél 
arról győződött meg, hogy oly távolsági különb
ség, mely körülbelül 17—ÍSmí'öldre terjed, a mai 
körülmények között a versenyképességet sehogy 
sem veszélyezteti. 

De voltak azon kivül 'igenis oly tekintetek, 
melyeket épen ezen szárnyvonal épitését illetőleg 
számba kellett volna venni: ilyen volt kétségtele
nül azon körülmén}', hogy a vállalkozók a pécsi 
kőszénbányákban, nagyobb ipartelepekkel bir-
nak, hogy ezeknek felhasználása, valamint külö
nösen az összeköttetés az anyagok szállítására 
nézve, magát az egész vállalkozást könnyítené; 
azonkívül nem volt semmi oka a kormánynak 
ellenzem ezen szárnyvonal épitését, különösen azon 
oknál fogva, mert ezen szárnyvonal az, mely az 
alföldi vonali kapcsolatba hozza a pécsi kőszén
bányákkal, pedig tagadhatatlan, hogy az egész 
alföld ipara fejlődése tekintetéből minden esetre 
czélirányos, ha e vasút egyenes összeköttetésbe 
jönne ezen kó'szénbányákkal. 

Volt azonkívül még egy más tekintet is : az, 
hogy a pécsi bányáknak rendeltetése minden 
esetre az, hogy ma-holnap az adriai kikötőkben, 
különösen Fiúméban rendelkezésére álljanak nem 
csak a jövőben fejlődő magyar marinának, de 
különösen az idegen marinának is, mely az adriai 
kikötőkben Játja el magát kőszénnel. Tagadhatat
lan., hogy azon esetben, ha ezen szárnyvonal, 
mely ezen tervezetbe felvétetik, kiépíttetik, a leg
egyenesebb, legrövidebb ut nyilik ezen kőszéntev-
mékek számára a fiumei kikötőbe, mi egyszer
smind termékenyíteni fogja azon vasutat, melyet 
a t. ház karnatbiztositáasal készül ellátni. 

Ezek voltak azon tekintetek, melyeket a kor-
mány figyelembe vett , és a szerződés alapjaiban 
egyszersmind elfogadta, hogy a vállalkozók részé
ről tett ezen kívánságnak elég tétessék. 

Volt alkalmam az osztályban lefolyt tárgya
lások alkalmával kijelenteni, hogy ez idő szerint a 
kormány közforgalmi szempontból ezen szárnyvo
nalra különös súlyt nem fektet: de épen nem látok 
semmi okot arra nézve, hogy a vállalkozókat azon 
könnyebbitésektőh melyeket igénybe vettek, kü
lönösen az olcsóbb árak meghatározása iránti 
tekintetből elutasítsa. 

Ezek voltak azon okok, melyeket röviden 
előadni szükségesnek tartottam. 

Méltóztassanak a törvényjavaslatban megte
kinteni azon kikötést, mely szerint ezen szárnyvo
nal kiépítése az építési időszak legutolsó részében 
határoztatott eszközlésbe vétetni, miért én ezt ré
szemről Fiume versenyképessége tekintetéből egy-
átalábau károsnak nem tartom. 

S i m o n y i Lajos b . : Hollán Ernő igen tisz
telt államtitkár úr mint egyik fő okot ezen szárny
vonal kiépítése mellett fölhozza azt, hogy az illető 
vállalkozók azért óhajtották ezen szárnyvonalnak 
mielőbbi kiépítését, mert az anyagok megszerzése 
szempontjából az igen előnyös, és különösen azért, 
hogy az anyagok kön^^ebben legyenek szállítha
tók . szükséges ezen szárnyvonal, mert csak ezen 
az utón lehet megszerezni az illető szükséges fa
anyagokat, követ, kavicsot stb. Én azt hiszem, 
ezen tekintet figyelembe nem veendő, mert magán 
a fővonalon oly anyag van, mely a vasút építésére 
szükséges: van elegendő fa, kavics, k ő ; t. i. azon 
esetben, hogy ha a várad-csabai vasútvonal leg
elébb felépül, akkor a fővonalon át lehet szállítani 
elég anyagot, mely által az egész vasút kellőleg 
felépíttethetik. 

Ez az első ok, melyet a t. államtitkár úr fel
hozott. 

A másik ok az, hogy a pécsi kőszénbányák 
okvetlenül szükségesek, hogy összeköttetésbe jöj
jenek ezen vasúttal, mert a vasúti forgalomra néz
ve oly igen szükséges kőszén ezen az utón igen 

| könnyen szállítható, E tekintetben bátor va-
j gyök az igen tisztelt államtitkár urat figyelmez-
i tetni. hoorv az arad-szebeni vasút által vasúti ösz-
| szeköttetés jön létre azon igen dús kőszénbányák-
j kai, melyek Erdélyben ki fognak zsákmányoltatni, 
I melyeknek nevét hamarjában nem tudom meg-
| moadani. (Zsil-völgyi!) és azok oly dús eredményt 
' mutathatnak föl. hogy a kőszén Aradról szállítva 
j mázsánkint legfölebb 35 krba kerül, s ez oly jó 
| minőségű és olcsó kőszén, meíylyel a pécsi semmi 
' esetre nem versenyezhet; és pedig azért, mert &z 
! közelebb levén a tengerhez, mely természetesen 
: hajózási szempontból sok kőszenet igényel az 
| ottani forgalomra: ennek következtében igen sok-
i kai olcsóbb lesz azon kőszén, mely Erdélyből fog 
| szállittatni, ha a szeben-aradi vasút egyenes össze-
j köttetésbe jő az alföld-fiumei vasúttal. 

Továbbá azt mondotta a t. államtitkár ár, 
hogy a kormány mindenekelőtt figyelembe vette 
azt, hogy vajon nem árt-e Fiume Triesttel való 
versenyképességének ezen szárnyvonal kíépitteté-
se? és különösen arra utalt, hogy 17—18 mértföld 
lesz a különbség. Ez talán akkor fog történni, ha 
a pálya ki lesz építve; de az által, hogy ez későb
ben építtetik, a fiumei kikötőnek és átalábau a keres-
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kedésnek igen nagy kárára lesz, mert igen jól" 
tudjuk, hogy ha egyszer a külföldi kereskedők 
egy bizonyos piaczra szoknak, melyen megveszik 
a magyarországi terményeket, akkor évtizedek 
kellenek hozzá, niíg ujolag egy másik piaczra 
mennek által; ennek következtében, hogy ha, mie
lőtt az alföld-fiumei vasútvonal egész vonala kié
píttetnék , összekötjük azt a déli vaspályával s 
ez által összekötjük Triesttel, akkor Fiume ver
senyképességének ésátalában a magyar kikötőnek 
és az egész kereskedésnek nagy kárt teszünk. 
(Helyeslés.) 

Ezen indokoknál fogva én Ghyczy Ignácz 
képviselőtársam indítványát azért pártolom, mert 
óhajtom, hogy a szárnyvonalak csak akkor épít
tessenek ki, ha a fővonal már elkészült. (Helyedéi) 

BÓniS Sámue l : Azon előnyök, melyeket 
előttem szóló képviselőtársam mint a szárnyvonal 
kiépités&'ből mutatkozókat a ház elé terjesztett. 
csak akkor jöhetnek tekintetbe, ha a főczélnak, 
melyet a ház ezen vasút elhatározásánál kitűzött, 
nem praejudicálnak. A főczél Fiumét összekötni 
az alfölddel, vasút által és egyenes vonalon. Ha 
ezen törvényjavaslat az egész vonalra szólna, 
akkor tán állnának az államtitkár úr észrevételei; 
de mivel ezen törvényjavaslat azon vonalnak csak 
egy részéről szól, és mivel a szárnyvonal egy 
másik vasútvonallal hozná összeköttetésbe az alföl
det, mely vasút nem Fiume, hanem Triest felé 
visz: azt hiszem, ezen szárnyvonalnak kiépítése a 
főczélnak, t, i. annak, hogy Fiumét kössük össze a 
vasúttal, praejudicál. Es mivel ez így áll, szerin
tem, azon kisebb jó, mi a szárnyvonal kiépítése 
által kilátásba helyeztetik, hogy t. i. olcsó fát és kő
szenet szállíthatunk a vonal építéséhez, tekintetbe 
nem jöhet. Én tehát pártolom Ghyczy Ignácz in
dítványát. (Helyeslés.) 

RadiCS Á k o s : Én Ghyczy ignácz képviselő
társam indítványát szintén pártolom; de azon 
értelemben, hogy az eszek-villányi szárnyvonal 
az eszék-fiumei vonallal egyidejűleg építtessék ki, 
mit annyival inkább elfogadhatónak vélek, mint
hogy a Brenner-pálya, mely természetesen sokkal 
nehezebb térviszonyokkal bír, az előmunkálatok-
kai együtt három év alatt teljesen befejeztetett; a 
károiyváros-fiumei vasút pedig épen ugy viszony
lik a Brenner-pályához. mint körülbelül 1 : 3. vagy 
mint a nagy várad-eszéki vasút viszonylik a károiy
város-fiumei vasúthoz. Ha tehát a károiyváros-
fiumei vasút három év alatt, és az eszék-fiumei is 
három év alatt elkészülhet, nem látom át, hogy e 
taődositványt miért ne fogadnók el. Pártolom 
Ghyczy Ignácz indítványát. 

Gubody Sándor: T. ház! Én szintén párto
lom Ghyczy Ignácz indítványát, mert általa azt 
fogjuk elérni, mit én módositványomban első 

helyre tettem, nevezetesen, hogy a consortium 
köteleztessék egyúttal az eszék-fiumei vasút kiépí
tésére. 

Nem tehetek róla, t. ház, ha mind azon oko
kat, melyeket Hollán úr előhozott, mellőzve, mert 
azok inkább azon társulatoknak javára vannak 
felhozva, melyek a vasutat kiépítik, mint a köz
jóra, ha, mondom, azokat mellőzve, s mellőzve a 
legfőbb okot is, nevezetesen, hogy minden meg 
volt kisértve, hogy az eszék-fiumei vasútvonal ki
építtessék, de nem találkozott rá semmiképen vál
lalkozó : azt javaslom, t. ház, hagyjuk inkább bol
dogabb időkre az indítvány ózott alföld-fiumei vasút 
kiépítését, vagy pedig igyekezzék a nemzet —• ha
bár erőködéssel is — a maga erejéből kiépíteni 
ezen vasutat, mintsem hogy elfogadja a consortium 
által felajánlott azon szerződést, mely szerint a vas
út csak Eszékig fogna kiépíttetni és Eszéktől fel-
kan37arittatnék Baranyavárnak, Villánynak stb. 

T. képviselőház! én tökéletesen meg vagyok 
győződve arról, hogy ez ezen consortium kíván
sága, sőt conditio sine qua non-ja volt. Természe
tesen: mert egy consortium mindig a maga egyéni 
hasznát nézi, és midőn először reá fekszik a leg
könnyebben kiépíthető vonalra, és ez által mind 
azon előnyöket, mind azon fuvarokat megkapja, 
melyeket csak oly mérvben kap meg akkor, ha 
Fiúméig épiti a vonalat: természetes, hogy ez neki 
érdekében áll. 

De méltóztassanak meggondolni , akadhat-e 
a világon oly meggondolatlan ember, k i , mi
után a legkönnyebben kiépíthető része a vonalnak 
mások által elfogadtatott és azok a hasznot belőle 
kihúzták: sokkal nagyobb technikai akadályokkal 
összekötött más vonalt kiépítsen és abba ölje a 
pénzt? Ez lehetetlen ; és utoljára is oda szorulunk, 
hogy vagy Magyarországnak kell igen drága 
pénzen kiépíteni a vasutat, vagy pedig soha fiumei 
vasutunk nem lesz; s a főczél, melyet szemünk elől 
soha sem kell tévesztenünk, az, hogy igyekezzünk 
oly utat előteremteni a tengerig, mely a legrövi
debb és legolcsóbb legyen, meghiúsult: mertake-
reskedésben krajezárok határoznak, és normális 
időkben — mert nem kell hinni, hogy mindig oly 
rósz lerniés lesz Európában, sőt az egész világban, 
mint az idén — a versenyt ki nem álljuk az orosz 
és amerikai terményekkel, ha egyenes vonalban 
nem építünk vasutat az alföldről Fiúméig, egy má
sikat pedig Budáról Fiúméig. 

Ennélfogva én ezt oly fontosnak tartom, 
hogy valósággal nekünk minden utat módot el 
kell követnünk arra nézve, hogy azon consortium 
kényszerülve legyen azon vonalat is kiépíteni; és 
én remélem is magától azon consortiumtól, mely
ben oly neveket olvasok, melyeket Magyarország 
leggazdagabb mágnásai viselnek, sőt felteszem 
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róla, hogy azon néhány ezernyi nyomorult haszon
ért nem fogja a haza jövőjét megvetni. 

Ez a nemzet oly forró óhajtása, a társországok 
oly hő kivánata, hogy talán — mint Csengery 
Antal előadásában megjegyezte — kapcsolatban 
van a kibéküléssel; ez a nemzet jövendő anyagi 
jóllétének sarkköve; és mégis ilyeneket látunk, 
hogy azt jövő időkre relegáljuk. 

En tehát arra kérem a t. képviselőházat, fo
gadja el azon módosítványt, mely indirecte azon 
consortiumot kényszeríteni fogja, hogy azon vo
nalat kiépítse: mert nyíltan kimondom: a haza 
jövője iránti tekintetből a fiumei vonal minél előbb 
kiépítését háttérbe szorítani haza elleni bün ; s min
den áron oda kell törekednünk, hogy Fiúméig 
egyenes vasutvonalunk legyen. [Helyeslés a bal 
oldalon.) 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár: 
T. ház! Az épen hallottakra kénytelen vagyok ki
jelenteni, (Halljuk!) hogy az Eszékről Baranyavá
ron át Villányra vezetendő szárnyvonal egyik té
nyező volt a vállalkozók által felállított számítás
ban és az egész szerződés megkötésében. A vállal
kozók utoljára magok tudják legjobban, mikép 
állíthatják fel számításaikat leghasznosabban, és 
én egyátalában nem vonakodliatom kijelenteni, 
hogy én a magam részéről az ő számításaikat 
helyeseknek találtam. Mert annyi bizonyos, hogy 
az építési anyagok nem az alföldön , hol a vas
utat elő kell állitani, hanem egészen más vidé
keken találtatnak, honnan kell elszállíttatniuk^ 
(Váradon !) a mi egész számításuknak alapját 
képezi. 

Hallottam azt is fölemlíteni, miért nem építik 
fel a esaba-nagyváradi vasutat, hol szintén elég 
anyagot fognak találni? Megengedem, hogy ha 
egyszer kész lesz a esaba-nagyváradi darab, akkor 
igenis lesz elég anyag. De mig képesitve lesznek a 
nagyváradi vasutat arra felhasználni, hogy azon 
vidékről anyagokat hozhassanak, előbb épen az al
földi vasutat kell megépíteni, hogy az alsó vidék
ről Várad felé építési anyagot lehessen szállítani. 
{Arra n csak ugy kell anyag!) Engedelmet kérek: 
{Zaj) Szegedtől egész Csabáig egészen a Bácskán 
keresztül, egészen az alföldön végig építési anya
gokat nem kapni. (Kezdjék az építést Nagy-Várad
nál !) De nem ott kezdik, hanem alulról kell kez
deni, és onnan szerzik be az anyagokat. Különben 
ez eltérő nézet lehet. Lehet, hogy valaki azt hiszi, 
hogy az anyagot jobban lehet így előteremtem; 
de a vállalkozók ellenkező nézetben voltak, és szá
mításaikat ugy állították fel, hogy nyugati vidé
kekről fogják beszerezni az anyagot. 

Én csak annak megfontolására térek át, va
jon ezen szárnyvonal, mely a vállalkozók részéről 
mint feltétel köttetett ki arra nézve, hogy azon 

árak mellett építhessék ki a vasutat, mely a szer
ződésben kiköttetett, ártalmára lehet-e Fiume ver
senyképességének, ha ezen vonal egyidejűleg épít
tetik ki az egész alföldi vasúttal? 

Azt hallottam fölemlittetni, hogy nem szük
séges arra tekintettel lenni, hogy a pécsi kőszén
termékeket lehessen az alföldre szállítani, hiszen 
ott van a Zsil völgye. Olyanokat hallottam a teg
napi tanácskozás alkalmával a versenynek üdvös 
hatásáról fölemlittetni, hogy kénytelen vagyok 
arra nagy súlyt fektetni, hogy épen az alföldi ipar 
érdekében a versenynek itt nagyon üdvös ered
ménye lesz, ha a kőszénszállitásban két részről 
fognak concurrálni. Ha lesznek a Zsil völgyében 
arra való anyagok, bizonyosan csak üdvös hatása 
lesz annak, ha a pécsi és a zsilvölgyi bányák mint 
versenyzők fognak az alföldi piaezokon fellépni, 

Az hozatott fel, hogy féltékenyeknek kell len
nünk Fiume versenyképességére. En ezen nézet
ben tökéletesen osztozom, és elismerem, hogy fél
tékenyen kell eljárnunk, hogy Fiume versenyké
pessége megtartassák. De midőn aggodalmak me
rülnek fel ezen szárnyvonal kiépítése következté
ben, mely 18 mértföld kerülőt tesz Triestbe, akkor 
bátor vagyok arra utalni, hogy hát nem létezik-e 
oly ut, mely sokkal versenyképesebb? nem bírunk-e 
vízi utakkal a Tiszán és Dunán, melyek kapcsola
tosan a Szávával, Sziszeken és Zágrábon át még 
veszélyesebbek lehetnének, és melyek a mostani 
tapasztalás után azt mutatják, hogy legnagyobb 
része az alföldi terményeknek azon az utón szállít
tatik a külföldre, mely a Száván Sziszeken át egye
nesen Triestbe vezet? 

En a féltékenységet nem bírnám ennyire 
vinni, és azért kénytelen vagyok a t. házat arra 
kérni, méltóztassék a határozati javaslatot ugy el
fogadni, a mint azt a központi bizottság javaslatba 
hozta. (Helyeslés.) 

J u s t h JÓZSef: T. ház! Azok után, miket 
előttem szóló elmondott, igen kevés mondanivalóm 
van ; csak egy körülményre vagyok bátor figyel
meztetni a t. házat: hogy azon féltékenység nem 
áll, hogy mig a fiumei vasútvonal kiépitése egé
szen Eszékig létesül, addig a kereskedelem egé
szen más utat nyervén, nem oly könnyen fog visz-
szatereltetni Fiuméba. Nem áll ez azért, mert a 
törvényhozásnak mindig jogában áll a Fiume felé 
vezetendő vasútvonal kiépítését szorgalmazni 
keresztülvitelét eszköz ölni. 

Egyébiránt igen sokat tanácskoztunk a con-
currentiáról; de az még sincs tisztában, hogy Szisze
kig kell vinni minden esetre, mert ott fognak ösz-
szejönm. Akár Triest felé, akár Fiume felé, minden 
esetre Sziszekhez sokkal közelebb esik Fiume, mint 
Triest, és ha ezen szárny vonal ki is építtetik, akkor 
bizonyosan Sziszek felé senki sem fogna menni 
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Baranyaváron át, hanem inkább Eszéktől Sziszek 
felé. 

De lássuk, hogyan áll a dolog. Ha a szerződő 
feleknek egyik feltételéül, és pedig Grubody sze
rint mint conditio sine qua non, kitüzetik, hogy e 
vonalnak Fiúméig való folytatására kötelesek : ak
kor a fiumei vasút kiépítése el fog maradni. (Akkor 
más fogja kiépíteni !j Meglehet, hanem mégis elma
radhat ; s én leginkább e szempontból nem fogad
hatom el a javaslati módosítást. 

L ó n y a y Menyhért pénz í igyér : Méltóztas
sanak megengedni, (Halljuk!) hogy a tett indít
ványra nézve némelyeket megérintsek, különösen 
pénzügyi szempontból tekintve az indítvány kö
vetkezményeit. 

Hollán Ernő t. barátom azon ellenvetésekre, 
melyek felhozattak ezen szárnyvonal ellen, különö
sen forgalmi tekintetben, ugy hiszem, kellően vá
laszolt. Kiemelte, hogy ezen szárnyvonal által 
Fiume érdekei semmi tekintetben sem fognak hát
térbe szoríttatni, s a versenytől már azon oknál 
fogva sem lehet tartani, mert azon másik ösz-
szekötő vonal 17 —18 mértfölddel hosszabb; kie
melte azt, hogy mennyire fontos Fiume érdekében 
a legközelebb fekvő kőszénbányából kőszénnel 
ellátása. Es e tekintetben kifejteti nézetében osz
tozom én i s : de osztozni fognak mindazok, 
kik ismerik a hajózási viszonyokat az Ádiáai és 
átalában a Földközi tengeren, és tudják, minőnagy 
fontossággal bír minden tengeri kikötőre nézve, 
különösen a gőzhajózás kifejlése után, azon körül
mény, vajon akikötő lehetőleg legolcsóbb kőszén
nel ellátható-e vagy nem. (Helyeslés,) Simonyi b. 
azon indoka, hogy hiszen, ha ezen szárnyvonal el 
nem készül is, Fiume a Zsil völgyéből Hunyad 
megyéből láttathatik el kőszénnel, nézetem sze
rint, meggyőzőnek nem mondható : mert nagy 
fontosságú azon különbség, mely a két kőszéntelep 
távolsága közt létezik. Ha a vonal az ő nézete sze
rint épülne, Fiume csak a 30 és néhány mértföld
del távolabb eső kőszéntelepekkel, úgymint a Zsil 
völgyével jönne kapcsolatba. És épen Fiume érde
kében tartom fontosnak, ha Fiume a legközelebb 
eső kőszénteleppel, úgymint a pécsivel hozatik 
összeköttetésbe, 

Nem akarok szólani arról, mennyire fontos a 
technikai kiépítés nehézségeinek elhárítására a 
szárnyvonal kiépítése, miután Hollán képviselő úr 
bebizonyitá, hogy az építési anyagokat épen ezen 
összeköttetés folytán lehet olcsóbban előállítani; 
de szólni kívánok egyedül a kérdés pénzügyi ol
daláról. (Halljuk!) 

Bizonyára a t. ház is óhajtja, hogy a kamat-
biztositás mellett építendő vonalak mindazon fel
tételekkel bírjanak, melyeknél fogva a garantia 

folytán elvállalandó teher az államra nézve lehető 
legkönnyebben viselhető legyen; tehát, hogy a 
vasút — nem szólva most arról, hogy hova és 
merre vezet a vonal — átalában véve mentül jöve
delmezőbb legyen. Már pedig olyan vasútnál áta
lában, mint ezen vasút, melynél a teherszállítás 
leginkább kifelé, azaz a határok felé történik, a 
jövendőbeli jővedelmezésre nézve nagyfontosságú, 
hogy a vonalnak ellenkező irányban, azaz a bel
föld felé viszszállitása legyen; már pedig' az egész 
alföldet Pécsről kőszénnel elláthatni nem csekély 
fontosságú előny magára a vatut jobb jövedel-
mezési képességére, minthogy kocsiai nem menvén 
üresen vissza, nevezetesen olcsó fuvar-bér mellett 
láthatja el Magyarországnak igen nevezetes ter
melő részét. S ezt annál kevésbbé lehet figyelem 
nélkül hagyni, mert a tapasztalás még; mindig azt 
bizonyította, hogy valamely vidék iparának felvi
rágzására közlekedési eszközeik tökéletesítésén kí
vül semmi sem bírt oly nagy befolyással, mint a 
tüzelő szernek olcsósága; nálunk pedig bizonyára 
nagy fontosságú tekintet, hogy oly vidék, mint az 
alföld, olcsó tüzelő szerrel láttassák el. 

Még egyet akarok megemlíteni. (Halljuk!j 
Mai világban a tapasztalás azt mutatta, hogy a 
nagyban való kivitelnél és a kereskedési conjunctu-
rák felhasználásával a vasutak annyira kizáró és 
kitűnő helyet foglalnak el, hogy a tengeren szállí
tás azzal gyakran versenyezni nem képes; tehát a 
feladat nem csak az, hogy Magyarország kikötőjét, 
Fiumét kössük össze az ország legproductivabb ré
szével, hanem a feladat az is, hogy ezen, az oi'szág 
leginkább termelő részéből a terményeknek biztos 
kiszállítása és állandó piaczra vitele éressék el 
azon irányban, hová a kivitel minden viszonyok 
közt biztosítva lehet; és e tekintetben nem kell mel
lőznünk azon körülményt, hogy a magyar gabo
nának kivitelére biztosabb és állandóbb piacz alig 
lehet, mint Svajcz. AFrancziaországba való kivitel 
mindig függ a termeléstől, de Svajcz nem termel
vén annyit, mennyit évi szükséglete tesz, s miután 
a magyar termelési vidék hozzá legközelebb fek
szik, a magyar gabona és liszt ez irányban ott 
mindig állandó piaczra számolhat. Tehát a terme
lőkre nézve bizonyára nem közönyös, hogy ezen 
vonal, ha meghosszabbíttatik, Karinthián át épülő
ben lévén Svajcznak a vasútvonal, Magyarország 
alföldét hozza egyenesen Svajezczalpsszeköttetésbe, 
és ily módon az alföld terményeinek biztos és olcsó 
szállitása nem csak Fiume felé. di különösen 
Svajcz és déli Francziaország felé is biztosítva 
lesz. Mivel pedig a szállításnak folytonossága a vas
útnak jövedelmét is emeli: azt állítom, hogy az al
földi vasút ezen szárnyvonal kiépitésének kérdése 

j nem csak technikai és kikötői érdekben megol-
! dandó kérdés, hanem kiválólag reánk nézve pénz-
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ügyi kérdés is, mert azt merem állitani, hogy ha 
egyoldalulag járunk el, és nem tervezzük a vonalt 
akkép, hogy a kőszénszállitáson kivül, az alföldet 
egy állandó kiviteli piaczczal kössük össze: akkor 
bizonyára sok évek során kell majd az államga-
rantiát igénybe venni s terhét elviselni. 

Ezért voltam bátor felszólalni, és figyelmez
tetni a t. házat, hogy pénzügyi szempontból is ok
vetlen szükségesnek tartom ezen szárnyvonalnak 
elfogadását s a tett indítvány elvetését. (Helyeslés.) 

Ivánka I m r e : T. ház! Azt hiszem és ugy 
fogom fel a dolgok állását, hogy ha Horvát-Szla-
vonországokkal ügyünk már rendezve volna, most 
nem beszélnénk aíföld-eszéki, hanem beszélnénk 
alföld-fiumei vasútról. Teljes meggyőződésen^ re
ménylem és elvárom, hogy a napokban a kérdés 
politikai részén íul leszünk. Csak is közös óhajtá
sunknak adok kifejezést, midőn reméiyylern. hogy 
a nehézség meg fog szűnni rövid időn, és ki fogja 
mondhatni az országgyűlés, hogy „alföld-fiumei0 

vasutat és nem „alföld-eszéki •' vasutat épit. 
Azt vélem , legfőbb súlyt érdemlő kikö

tés az , hogy kimondassék azon jövő engedély
ben, melj az Eszékről Fiúméba vezető vasútról 
fog szólni, hogy az Eszékről Sziszekre és Sziszek
ről Károlyvárosra directe vezettessék, nem pedig, 
hogy megmaradjon egy szöglet a meglevő zágrábi 
irá,nyban. Ezt én a kereskedés jövő fejlődésére 
nézve igen fontosnak tartom. 

Államtitkár úr előbb emiitette fel azt, hogy 
a kérdésben levő szárnyvonal kiéjdtése mint 
utolsó építményi szakasz van a szersződésben ki
téve, tehát akkor fog az kiépíttetni, midőn már 
többi része a fővonalnak ki lesz építve. A vasút, 
ha Eszéken keresztül nem oly formán, mint ter
vezve van, nem eltérésekkel Diakovár felé, esnem 
tudom még hová, hanem ha a legrövidebb vona
lon Sziszek felé vezettetik, még többel lesz rövi
debb, mint 17 mértfölddel a triesti vonalnál. 

Én tehát nem látom azon aggodalmakat, me
lyeket épen néhány barátim felhoztak, annyira in
dokolva; és igy nem e tekintetben, hanem igenis 
azon tekintetből pártolom Grh)*czy Iguácz indítvá
nyát, hogy ha ez majd alkalmaztatni fog a vasút
nak azon részére, mely Eszéktől fog Fiúméig vezet
tetni, itt nem kívánnám, hogy a fővonal iránya 
mindenféle helyi érdekeknek alárendeltessék, ha
nem a helyi érdekek tekintetéből vezettessenek 
mellékszárnyvonalak a fővonalhoz. 

A mi már a pénz beszerzését magát illeti, 
ezen vasutak építésére szükséges tőkék beszerzésé
nél egy körülményre vagyok bátor figyelmeztetni a 
t. házat. Nem ismerek egyhamar nagyobb bajt, mint 
hogyha valamely országban egy tulhatalmas vas
úttársaság kezébe veszi az összes vasutakat; erre 
nézve vannak példák Francziaországban. Olaszor

szágban és még nagyobb mértékben Észak-Ame
rikában, és némi tekintetben minálunk is, merta: 
déli vaspályatársaságnak itt túlsúlya van. Én 
tehát abban látom az előnyt, hogy itt most egy 
társaság alakuljon, mely főrészében nem a déli 
vasuttárság részvényeseiből, hanem más tőkepén
zesekből áll, s épen azt kívánnám, hogy ezen tár
saság vesse meg alapját és építsen tovább oda más 
vonalakat is. 

Nem kétlem, hogy ha Horvát- és Tótorszá-
gokkal a kiegyezkedés megtörténnék ma, és ugyan
azon társaság felszólittatnék, hogy épitse tovább 
a Fiúméig vezető vonalat ugyanazon feltételek 
alatt, bizonyosan igen szívesen kiépitené azt Ká-
rolyvárosig. Más a Károly várostól Fiúméig vezető 
vonal: itt az akadályok igen nagyok és az építke
zés igen költséges; azonban, a mennyire értesülve 
vagyok, aránylag csekély árkülönbséggel azt is 
átvenné ugyan e társulat; és ez bír annyi erővel, 
hogy tovább fogná építhetni az egészet kedvező 
feltételek mellett. 

KaCSkOViCS IgnáCZ: Azok után, mik itt 
elmondattak, megnyugtatva érzem magamat az 
iránt, hogy a szárnyvonal kiépítése nem fogja 
akadályozni az eszék-sziszeki vonal kiépítését; 
megnyugtatva érzem magamat azért, hogy ha a 
ház az ország érdekeivel összeegyeztetőnek találja 
ég látja, hogy ezen vonal kiépítésére társulat nem 
találkozik, maga is ki fogja építtetni államköltsé
gen ; én tehát ezen szárnyvonal kiépítését akadá
lyozni nem óhajtom. De van egy más, ennél sok
kal fontosabb kérdés, melyet a ház figyelmébe aján
lani kivánok: az t. i.. hogy valamint a magán élet-

| ben, ugy a társulatoknál és vállalkozásoknál is, mi
nél több kis társulat alakul, annál több regié-és üz
leti költséget eredményez ; egy nagy társulattal a kis 
társulatok nem állhatják a versenyt; és hogy ezen 
vasutaknál szükségképen be fog következni az, a mi 
bekövetkezett Francziaországban, mert sehol sem 
szükségeltetik annyi üzleti műhely és gyártelep, 
mint a vasutaknál; minek következése az, hogv a 
kis építési társulatok nem levén ezt képesek kiállí
tani, jövedelmük nagy részét fölemésztik és kény
telenek az állam subventióját igénybe venni, A ki 
foglalkozott a francziaországi vasuttársulatok ügyé
vel, tudni fogja, hogy ott kezdetben igen sok tár
sulat keletkezett, melyek kedvezőtlen üzletet vittek 
és az állam segélyezésére rászorultak, a miért is az 
állam inkább fusiót létesített az egyes társulatok 
közt, s igy alakult azon nagy központi társulat, 
mely nagyrészt kezeli a francziaországi összes 
vasutakat, a minek következése az lett, hogy az 
állam nem esak nem ad subventiót, hanem ellenke
zőleg tetemes jövedelmet huz, s h a hitelt lehet adni 
azon jelentésnek, a mely az 1866-diki eredmény
ről 1867-ben kiadatott, s melyben hazánkfia Horn 
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is közreműködött, ki van mutatva, hogy 27 millió 
jövedelmet adtak az államvasutak Francziaor-
szágban, holott a fusio előtt kárt szenvedett, mert 
subventióval kellett támogatnia. Én tehát oda kívá
nom a t. ház figyelmét irányozni, hogy azon határo
zati javaslat toldassák meg azon eszmével vagy meg
jegyzéssel, hogy az illető minisztérium azon le
gyen, hogy az egész alföld-fiumei vonal minél 
kevesebb társulat által építtessék és minél keve
sebb legyen az üzlet. Az állam óhajtásának, 
mely nem lehet más, mint az, hogy a társula
tok olcsón és deficit nélkül kezeljék a vaspályákat 
8 e szerint minél kevesebb társulat vezesse kezelé
sűket, azon okok, melyeket tegnap az államtit
kár xir előadott, akadályokat gördítenek útjába a 
mennyiben azt monda, hogy azon társulat már 
tetemes költségeket fordított a vonalra: másfelől 
pedig azon társulatra, mely az alföldi vasutvona
lat építi, nem lehet ráparancsolni, hogy a vonalat 
folytassa, és igy legyen eszközölhető az, hogy a 
két vonal, az alföldi és sziszeki egy társulat által 
építtessék. Én tehát a határozati javaslatot egé
szen megtartani óhajtom, azonban hozzá, kívánnám 
tétetni ezt: ,,azegész alföldi vonal minél kevesebb. 
ha lehet egy társulat által épittessék ki". Ezzel 
legalább szabad kezet engednénk a minisztérium
nak is. Ajánlom tehát javaslatomat a ház figyel
mébe. (Fölkiáltások: Maradjon!) 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár: 
Ezen utóbbi indítványra nézve vagyok bátor azon 
megjegyzést tenni, hogy a minisztériumnak sem 
lehet szándékában Eszéktől Fiúméig az összes 
vonal-complexumra több vállalkozó társaságot 
ölszólitani, mert épen azon körülmény, hogy a 

károly város-fiaméi vasútvonal kiépítése rendkí
vüli költségekkel jár, teszi szükségessé, hogy ezen 
vonal össsefoglaltassék oly hosszabb kiterjedésű 
vonaliak melynek költségei csekélyebbek, hogy 
igy az egészre nézve kedvezőbb quotiens essék 
mértföldenkint. Eddig és továbbra is mind azon 
tárgyalások, melyek a minisztériumban folytak 
és folytattatni fognak, egyenesen arra czéloznak, 
hogy az Eszéktől Sziszeken át Fiúméig építendő 
vasútvonalon az egész egy vállalkozó társaság
ban központosuljon. (Szavazzunk!) 

KurCZ G y ö r g y : T. ház! Azokra nézve, 
mik itt az építendő vasútvonalakról technikai 
oldalról és pénzügyi tekintetből felhozattak, nem 
akarok refleetálni; csak t. képviselőtársam módo-
sitványára vagyis toldására van némi észrevéte
lem, a mennyiben -z én meggyőződésem szerint 
abban ellenmondást látok. Okot ezen indítvány 
vagy módositványra. mint láttuk, azon aggodalom 
nyújt, melynélfőgva veszélyeztetve, fenyegetve 
véli az építendő fiumei vasútvonal függetlensé
gét az esetben, ha ezen szárnyvonal kiépíttetnék ; 

én legalább igy fogtam fel a módositvány értel
mét. Ha a fiumei vonal függetlensége veszélyez
tetnék azon esetre, ha ezen szárnyvonal kiépíttet
nék, ha az aggodalmas állítás helyes volna, 
akkor azon indítványnak nem volna szabad meg
engedni, hogy a szárnyvonal bármikor is kiépít
tessék: mert ha csakugyan fenyegetné a füg
getlenséget, akkor soha ?em lehetne megenged
ni ; ha pedig nem fenyegeti, azon szárnyvonal 
kiépítése nem látom okát miért ne engedtessék 
meg, holott elősegíti a fiumei vasútnak mielőbbi 
kiépítését. Én tehát az indítványt mint magá
ban ellenmondót azon czélnak megfelelőnek nem 
tartom és el nem fogadhatom. El nem fogad
hatom épen azért, mert a fiumei vasutat -min
denek előtt szeretném és óhajtom, mint a nemzet 
legforróbb óhaját, kiépítve látni, az indítványt pe
dig oly legyőzhetetlen akadálynak látom, jeleideg 
legalább, mely megszünteti a fiumei vasút kiépit-
hetését. Ennélfogva a módosítvánvt nem pártolom. 

E l n ö k : Szólásra senki sem levén fel
írva, következik a szavazás. A szerkezetet maga 
az indítványozó képviselő' úr és az indítvány 
többi pártolói szintén elfogadván, a kérdés csak 
az lehet, kívánj a-e a tisztelt ház, hogy a szerkezet 
után külön, e szó után: „épittessék", e szavak té
tessenek : „a szárnyvonalak csak a fővonal kiépí
tése után építtethetnek ki" hozzá csatoltasanak-e 
vagy ne? Azt hiszem, ez a szavazati kérdés. A szer
kezet maga nem jöhet kérdés alá. mert az indít
ványozó és a felszólaló képviselő urak magát a 
szerkezetet elfogadták. A kérdés tehát csak az 
lehet, elfogadja-e a tisztelt ház azon indítványt, 

! melyet Ghyczy Ignácz képviselő úr tett, t. i., 
hogy az utolsó szó : „épittesék" után e szavak té
tessenek: „a szárnyvonalak csak a fővonal elké
szülte után építtetvén kiíc. 

20 képviselő név szerinti szavazást kér. 
Csengery Imre jegyző (olvasa a név sze

rinti szavazást kívánók névsorát.j 
E l n ö k ; Az igennel szavazókat, t. i. azokat, 

a kik az indítványt elfogadják, Csengery Imre 
fogja jegyezni, a nemmel szavazók neveit Horváth 
Lajos,a távollevők neveit pedig Dimitríevics Milos. 

A kérdés igen fontos levén, nézetein szerint 
megérdemli a t. ház egész figyelmét. Ennélfogva 
bátor leszek még a jegyző urat felkérni, legyen 
szíves a szavazás előtt magát az indítványt felol
vasni; és kérem a t. ház tagjait, hogy egész csen
dességben szíveskedjenek szavazataikat beadni, 
különben lehetetlen kellően feljegyezni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa « képviselők 
névsorát, mely alkalommal: 

Igenné szavaznak: Almássy Sándor.Ács Károly , 
Ányos István, Bdiczey István, Beniczk:; Gyula, Be-
niczky Ödön, Békásy Lajos, Bohory Károly, Bociké 
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Dániel, Bónis Sámuel, Borlea Zsigmond, Boros Pál, I 
Berzenczey László, Császár József, Cseh Sándor, Cser-
nátony Lajos, Csiky Sándor, Deáky Lajos, Des-
sewffy Ottó, Detrich Zsigmond, Domahidy Ferencz, 
Dráqfy Sándor, Dezső Szaniszló, Eöry Sándor, Far
kas Elek, Fisser István, Gábriel István, Ghyczy Ig-
nácz, Ghyczy Kálmán, Gubody Sándor, Hevessy Ber
talan, Hodosiu József, Jámbor Pál, Jókai Mór, Ken¬ 
de Kanut, Kiss Lajos, Roller Antal, Kupricz Imre, 
Lovassy Ferencz, Luksics Bódog, Luzsénszky Pál 
b., Lükö Géza, Madarassy Mór, Majthényi Dezső, 
Makray László, Markos István, Milkovics Zsigmond, 
Maróthy János, Miskolczy Lajos, Móricz Pál, Nagy 
Ignácz, Nicolics Sándor, Nyáry Pál, Odescalchi 
Gyula hg, Oláh Miklós, Olgyay Lajos, Pap Lajos, 
Pap Pál, Pap Simon, Patay István, Perczel István, 
Pethes József, Pétery Károly, Popovics^ Zsigmond, 
Prónay József Péchy Tamás, Radics Ákos, Ráday 
László gr., Ruttkay István, Simonyi Lajos b., Soldos 
Imre, Sipos Orbán, Somossy Ignácz, Sulyok Mór, 
Sümeghy Lerencz, Svastics Gábor, Szaplonczay Jó- , 
zsef Szentkereszthy Zsigmond b., Széky Péter, Szon-
tagh Pál [nógrádi), Thalabér Lajos, Tisza Kálmán, 
Tisza László, Tóth Kálmán, Tokodig Ágoston, Üjfa-
lussy Lajos, Varga Antal, Varró Sámuel, Várady 
Gábor, VégJtsö Gellért, Vidacs János. 

Nemmel szavaznak: ifj.Ambrózy Lajos b..A.nd-
reánszky Boldizsár, Antalfy Károly, Armbruszt Pé
ter, Bay György, Bartal János. Bánffy Albert b.. Bá
nó József, Bánó Miklós, Berényi Ferencz gr., Ber-
náth Lajos, Berzeviczy Tivadar, Besze János, Betegh 
Kelemen, Bethlen Farkas gr., Bethlen János gr., Beth¬ 
len Sándor gr., Bezerédj László, Binder Lajos, Bittó ! 
István, Boér János, Boheczel Sándor, Borcsányi Já- \ 
nos, Boros Bálint, Botka Mihály, Branovacsky 
István, Bujanovics Sándov., Czebvián László gr., 
Csengery Imre, Cséry Lajos, Csík András, Csiky Ist
ván, Csörghe László, Czorda Bódog, Dapsy Vilmos, 
Dani Ferencz, Dániel János, Dániel Pál, Deák Fe
rencz. Decáni Károly, Dellimanics István, Dimitrie-
vics Milos, Dobrzánszky Adolf, Dózsa Dániel, Dras-
kóczy Gyula, Kitel Frigyes, Erős Lajos, Édes Albert, 
Fábián Gábor, Fejér János, Fest Imre, Földváry 
Miklós. Freyseysen Gyula, Frideczky Timót, Gál Já
nos, Gedidy Lajos, Glatz Antcd, Gorove István, Gör-
gei Géza, Cranzenstein Gusztáv, Halmosy Endre, 
Hedry Ernő, Hertelendy Kálmán, Holtán Ernő, Hor
váth Antal, Horváth Döme, Horvátit Károly, Hor
váth Lajos, Hrabovszky Zsigmond, Hunfcdvy Pál, 
Huszár István, Ibrányi Lajos, Ihász Rezső, Inkey 
József, Jankovics Antal, Jendrassik Miksa, Joanno-
vics György, Justh József, Justh Kálmán, Kaesko-
vics Ignácz. Kandó Kálmán. Kardos Kálmán, Ka
zinczy István, Kálnoky Pál gr., Kemény Gábor b., 
Kemény István b., Kemény Zsigmond b., Kerkapoly 
Károly, Kethely József, Királyi Pál, Kiss Jakab, 

Klapka György, Kossuth Pál, Kovách László, Kuba 
János, Ködlik István, Kurcz Gfóryy, Kvassay László, 
Kapp Gusztáv, Láng Gusztáv, Lázár Dénes, Lázár 
Kálmán gr., Lázár Sándor, Lehoczky Egyed, Lónyay 
Gábor, Lónyay Menyhért, Madocsányi Pál, Máday 
Lajos, Mátyás József, Mihályi Péter, Miske Imre b., 
Moldován János, Molnár József, Molnár Pálh Mor-
scher Károly, Németh Károly, Nagy Péter, Onossy 
Mátyás, Orczy Béla b., Ormos Sándor, Paiss Andor, 
Pap Máté, Pap Mór, Papp Zsigmond, Perczel Béla, 
Perényi Zsigmond b., Pethe András, Pillér Gedeon, 
Plachy Lajos, Pidszky Ferencz, Rannicher Jakab, 
Reviczky István, Román Sándor, Rónay Lajos, Rö-
ser Miklós, ifj. Piudics József b., Rudnyánszky Fló
rián, Salamon Lajos, Sebestyén László, Sigray Fü
löp gr., Siklósy Karoly, Simon Pád, Somssich Pál 
Stoll Károly, Szabó Imre [pápai), Szakái Lajos, Sze-
lestey László, Szemző István, Szemző Mátyás, Széche
nyi Béla gr., Székács József Székely Gergely, Szitá
nyi Bernát, Szontagh Pád fgömöri), Tanárky Ge
deon, Teutsch György, Tolnay Gábor, Tóth Vilmos, 
Török Sándor [nógrádi), Irauschenfels Emil, Tul-
bá,s János, Urbanovszky Ernő, Urházy György, 
Vadász Manó, Vadnay Lajos, Vay Béla, 6., Vay 
Sándor b. , Várady János, Vécsey-Oláh Károly, 
Wesselényi József b., Vladár Tamás, Wodianer Al
bert b., Vojnics Barnabás, Vojnics Lukács, Zeyk Jó
zsef, Zeyk Károly, Zerdahelyi Incze, Zichy Antal, 
Zichy-Ferraris Viktor gr, Zichy Jenő gr., id. Zichy 
József gr., ifj. Zichy József gr., Zsarnay Imre, Balo-
miri János, Bömches Frigyes, Fabritius Károly, Feli-
denfeld Frigyes, Karácsonyi Frigyes, Szolga Miklós. 

Kijelenti, hogy nem szavaz: Ivánka Imre. 
Nincsenek jelen : Almássy György gr., Antírássy 

Gyula gr., Babes Vincze, Balomiri Simon, Bárányi 
Ágoston, Barinyai József, Bartal György, Bencsik 
György, Berde Mózes, Bernáth Zsigmond, ifj. Beth
len Gábor gr., Binder Mihály, Bogyó Sándor, Botka 
Tivadar, Böszörményi László, Buócz Kálmán, Con-
rád Mór, Csanády Sándor, Csengery Antal, Cser-
novics Péter, Damaszkin János, Dedinszky Jó
zsef, Dégenfeld Gusztáv gr., Dobóczky Ignácz, Drott-
leff Tamás Vilmos, Domokos László, Eötvös 
József báró, Eszterházy István, gróf, Faragó Fe
rencz, Fejér Miklós, Fülepp Lipót, Gál Miklós, Gál 
Péter, Geczö János, Gull József, Halász Boldizsár, 
Horvét Boldizsár, Horváth Elek, Hosszú József, Hu
szár Károly b., Ivácskovics György, Iveinket, Zsigmond, 
Kalauz Pál, Karácsony János, Kautz Gyula, Ká
rolyi Ede gr., Keglevich Béla gr., Kiss Miklós, Lator 
Gábor, László Imre, Lukynich Mihály, Macellariu 
Illés, Madarász József, Majthényi József b., Manoj-
lovics Emil, Mániu Aurél, Medán Endre, Mednyánsz-
ky Dénes b., Melas Vilmos, Mikó Imre gr., Miletics 
Szvetozár, Mocsonyi András, Mocsonyi Antal, Mo-
csonyi György, Mocsonyi Sándor, Molnár Endre, Ná~ 
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nássy Ignácz, Noszhpy Antal, Opicz Sándor, Paczo- f 
lay János, Papfahy Konstantin, Percsel Mór, Petkó j 
Lázár, Podmaniczky Frigyes, b., Popovics-Desseanu 
János, Prugberger József, Puskariu János, Ráth 
Péter, Rónay Jáczint, Rónay Mihály, Semsey Albert, 
Simay Gergely, Sipos Firencz, Somogyi László, Soms-
sich lrnre gr., Stefanidesz Henrik, Sztojacskovics Sán
dor, Szabó Miklós, Szász Károly, Szentiványi Adolf 
Szentiványi Károly, Széles Dénes, Szilátíy Áron, 
Szilágyi István, Szlávy József, Szluha Benedek, Sztra-
timirovics György:, Simonyi Ernő, id. Teleki Domo
kos gr., Tinku Ábrahám, Tolnay Károly, Tóth Lö-
rincz; Török Dániel, Török Sándor (gomori), Tre-
fort Ágoston, Trifunácz Pál, Thury Gergely, Thury 
Sámuel, Varga Flórián, Wass Sámuel gr., Vállyi 
János, Vitolaij József, Wlád Alajos, Vucsctics Ist
ván, Zámory Klímáin, Zichy Nándor gr., Zmeskal 
Mór, Zsámbokréthy József, Zsedényi Ede, Zsiivay 
József. 

E l n ö k : A jegyzők össze fogják számítani a 
szavazatokat. 

Csengery Imre jegyző (rövid szünet múlva) .• 
Távol volt 120 képviselő; szavazni nem akart 
egy ; az elnök nem szavazott; igennel szavazott 91, 
nemmel 1 89. 

E l n ö k : Az összeszámított szavazatok szerint 
a képviselőház többsége a Grhyezy Ignácz képviselő 
úr által beadott indítványt el nem fogadja. E szerint 
marad a központi bizottság által beadott szerkezet. 
Ha a ház kivánni fogja, felolvastatik. (Nem szüksé-
ges!) Miután a határozati javaslatot a tisztelt ház hatá
rozattá emelte, következik a második határozati ja
vaslat, msly a múlt ülésben átalánosságban elfogad
tatott. 

Csengery I m r e j egyző (olvassa a vasútépí
tési engedélyekre vonatkozó határozati javaslatpont
jait, melyek egyenkint elfogadtatnak). 

E l n ö k : El lévén fogadva ezen határozati ja
vaslat i s , azt gondolom, a ház osztályaiból alakult 
központi bizottság határozati javaslatának bevezető 
sorai kihagyatnak és csak az elfogadott pontok 
vétetnek be a t. ház határozatába. (Helyeslés.) 

Következik az alföldi vasút engedélyokmá
nyának tervezete. A miniszteri javaslat fog minde
nekelőtt felolvastatni. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa az engedély
okmány czímét.) 

Kirá ly i P á l e l ő a d ó : A központi bizottság
nak a czimre nincs észrevétele. 

BóniS S á m u e l : T. ház! A 145, és 150-ik ülés
ben hozott határozat, mely ezen vaspályának ki
építését elrendelte, ezen vaspályáról ugy szól, mint 
alföld-fiumei vaspályáról. Igaz, hogy ezen szerve
zetben azon pályának csak egy része szándékolta
tik kiépíttetni, azaz hogy egy részére vannak vállal
kozók. Azonban azt hiszem, hogy miután a törvén y-
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hozás nem ok nélkül nevezte e pályát alföld-fiu
mei vaspályának, azaz nem ok nélkül nevezte meg 
az első pontot és a végsőt—mert a czél az volt, hogy 
a tengerrel köttessék össze az alföld — bár ez ezen 
pályának csak egy része is : óhajtanám, hogy a feje
zetben tétessék oda „alföld-fiumei." (Helyeslés.) 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár: T. 
ház ! Nekem a most felhozott indítványra nézve lé
nyegesészrevételem nincs; igazolnom kell mindazon
által, hogy a kormány miért hozta e vonal elneve
zését ilyképen és ily szövegezéssel javaslatba. Igaz, 
hogy a háznak múlt évi július 1-én keletkezett ha
tározata szól az „alföld-fiumei" vasútról. Föl volt 
említve egyszersmind annak oka is, miért válasz
totta ezen két nagy vonalat két külön vállalatra, 
a mennyiben most az „alföld-eszéki" vonal van tár
gyalás alatt és utóbb egy „eszek-fiumei" vonalról 
lesz szó. Mondom, nincs semmi lényeges észrevéte
lem Bónis képviselőtársunk indítványára nézve; 
azt az egyet mégis kénytelen vagyok a. t. ház figyel
mébe ajánlani, hogy a mennyiben itt elnevezésről 
van szó, minden esetre szükséges, hogy az a tárgy
nak megfeleljen. Ma egy „nagyvárad-eszéki" vonal
rólvan szó, holnap vagy közelebb a t. ház el fogja ha
tározni, hogy egy „eszék-fiumei" vasút építtessék. 
Nem hiszem,hogy az ajánlatba hozott elnevezés ezen 
két külön tárgyat valósággal elhatározza ugy, mint 
az engedélyezés utján fog megállápittatni és elha
tároztatni. Kénytelen vagyok ezt a t ház megfonto
lásába ajánlani, bár nekem az indítványba hozott 
elnevezés ellen elvileg semmi kifogásom sincs. (Ma
radjon a szerkezet!) 

Nyáry P á l : Miután tisztelt barátom Bónis 
Sámuel a t . háznak e tárgyban kelt határozatára, 
más szóval a minisztérium fölhatalmazására hivat
kozott, azt hiszem, a minisztériumnak a ház megha
talmazásán túl nem szabad mennie. (Ugy van! balfe
löl.) Neki kötelessége végrehajtani azt, mire fölhatal-
maztatott; arra pedig nem volt fölhatalmazva, hogy 
megváltoztatván a nevet, még, csak gyanúra is ad
jon alkalmat, hogy nem csak a czim, hanem maga 
a lényeg szándékoltatik megváltoztatni. Mivel ál
lamtitkár úr maga is azt mondja, hogy semmi 
lényeges ellenvetést nem tud tenni Bónis indítvá
nya ellen , a minthogy nem is tehet, mert a ház 
határozata így szól: fogadja el a t. .ház Bónis indít
ványát és tegye a czímbe : „alföld-fiumei". 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár: 
Egy észrevételem van, a mennyiben igazolnom 
kell, hogy a minisztérium semmikép sem tért el a 
ház határozatától. 

Nyáry P á l : Itt van a határozati javaslat. 
Hollán Ernő közlekedési államtitkár: 

Méltóztassék a törvényjavaslatnak első szakaszát el
olvasni, mely világosan azt mondja, hogy „a ma
gyar királyi közmunka- és közlekedési minisztérium 

34 
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által az alföld-fiumei vasútnak a Nagy-Váradtól 
Eszékig terjedendő, s a nagyvárad - kolozsvári vas
pályával összekötendő vonala." A dolog tisztába 
hozatala végett kénytelen voltam ezt fölhozni; és ha 
tárgy természetéhez képest az ajánlott megkülön
böztetés tétetik, a minisztérium azt nem ellenzi; de 
tiltakoznom kell az ellen, hogy a minisztérium a ház 
határozatát figyelmen kívül hagyta. (Elénk hdyeslés 
<i Középen,) 

Tisza K á l m á n : Már tegnap bátor voltam 
kimondani azon nézetemet, hogy sajnálom esnem 
is tartom helyesnek, hogy az előterjesztésben a 
ház múlt évi július 2-kái határozata nem tartatott 
kellőleg figyelemben. 

E nézetemet most is ismételnem kell. Egyéb
iránt azt gondolom, hogy ugy, mint a dolgok ma 
állanak, mind annak,hogy Bónis Sámuel képviselő
társunk indítványa elfogadtassék, mind pedig an
nak, hogy ellentétbe ne jö'jünk a helyzettel, eleget 
lehet tenni. Jelesen azt gondolom, hogy ugy kel
lene a czimet tenni : „Az alföld-fiumei vasútnak 
nagyvárad-eszéki részérc szóló engedélyokmány." 
(Helyeslés) Ezzel, gondolom, mind a két igénynek 
megvan felelve. (Elfogadjuk!) 

EillÖk: Nem levén senki e tárgyra felirva, a 
határozatot a t. képviselőház beleegyezésével ak
ként vélem kimondhatni, hogy a czim Tisza Kál
mán képviselőtársunk indítványához képest akkép 
lesz szerkesztendő: „Az alföld-fiumei vasút nagy
várad-eszéki része engedélyokmánya." {Helyeslés.) 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa az engedély
okmány első szakaszának első kikezdését.) 

Királyi Pá l elöaűő : A központi bizottság 
ezen első szakasz első pontjára nézve módosítást 
hoz javaslatba, t. i. az 1-ső pont 12-dik sorában 
„egy" szó után eszó „Eszékről" teendő. E szerint 
a szerkezet következőkép állana : „jogot nyernek 
egy Nagy-Váradtól Eszékig vezető s a nagyvárad
kolozsvári pályával kapcsolatos mozdonyvasut, 
valamint egy Eszékről Baranyavárön át Villányra 
kiágazó szárnyvonal építése- és üzletére." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a központi bizott
ság módositványát ? 

Gubody Sándor : Én e szakaszra nézve bá
tor voltam módositványt beadni : de miután Grhy-
czy Ignácz képviselőtársam előbbi módositványa 
megbukott, fölöslegesnek tartom e fölött vitába 
bocsátkozni és módositványomat visszavonom. 

EillÖk : Az első szakasz első kikezdése elfő-
gadtatik. 

Csengery Imre jegyző (olvassa az első sza- \ 
kasz második kikezdését.) 

Királyi Pál előadó : A központi bizottság 
ezen pont 5-ik sorában a „Bezdán" szót „Erdőd "-
del és a hatodik sor utolsó szavát „Baranyavárról" 
„Eszék* szóval kívánja felcserélni. 

Szakál L a j o s : T. ház! Az első szakasz 2-ik 
bekezdésére leszek bátor rövid észrevételt előter
jeszteni. Miután a központi bizottság „Bezdán" 
helyett „Erdő'döt" vette be a szövegbe, a valóság
nak nem felel meg azon kitétel, hogy „a vállal
kozók részéről bemutatott terv szerint," mert ez 
épen a vállalkozók tervével ellenkezik : kérem 
tehát ezen incisumot kihagyatni. (Helyeslés.) 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár: 
Az észrevétel helyes ; részemről is hozzájárulok. 

Csengery Imre jegyző (olvassa az'első sza
kasz harmadik kikezdését.) 

Királyi Pál előadó .- A központi bizottság 
szerint ezen 3-dik pont első sorában e szó után : 
„szárnyvonal" „Eszékről," és az utána következő: 
^Baranyavárön" helyett „Baranyaváron át* lenne 
teendő. A szöveg tehát ekkép szólana: „A szárny
vonal Eszékről Baranyaváron át egyenes irány
ban Villányra megy. hol a pécs-mohácsi vonallal 
egyesül.1' (Helyeslés.) 

Gubody Sándor: Ezen pontra nézve is van 
egy módositványom; de miután Ghyczy Ignáez 
képviselőtársam indítványa el nem fogadtatott, 
kénytelen vagyok ezen módositványt is vissza
venni. 

E l n ö k ; Az első szakasz harmadik kikezdése 
elfogadtatik. 

Csengery Imre jegyző (olvassa az első sza
kasz 4-dik kikezdéséL) 

K i r á l y i P á l e lőadó : A központi bizottság
nak e kikezdésre nincs észrevétele. 

EillÖk : Az első szakasz negyedik kikezdése 
elfogadtatik. 

Csengery Imre jegyző (olvassa az első sza
kasz 5-dik kikezdését.) 

Kirá ly i P á l e lőadó : Ezen pontra vonat
kozólag a központi bizottság módositványa követ
kező : Az első sorban . ,Nagy-Váradnál" szó után 
e szót kívánja tétetni: „és ;" és ugyanezen sorban 
előforduló ezen két szó : „és Barauyavárnál" ki
hagyandó. Ekként lenne a szerkezet: ,,Nagy-Vá
radnál és Csabánál a vasút olykép vezetendő, 
hogy ezen állomások pályaudvarai a nagyvárad-
eszéki irányban átmeneti állomások lehessenek". 
(Helyeslés) 

E l n ö k : A központi bizottság javaslata elfo
gadtatik. 

Csengery ímre jegyző (olvassa az első sza
kasz 6-dik kikezdését.) 

Kirá ly i P á l e lőadó : A központi bizottság
nak e kikezdésre nincs észrevétele. 

Elnök: A t. ház az első szakaszt a központi 
bizottság szövegezésében fogadta el azon változta
tással, melyet Szakái Lajos képviselő úr hozott 
indítványba, 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 2-dik sza-
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kasé első és második kikezdését, melyek szó nélkül 
elfogadtatnak. Olvassa harmadik kikezdését.) 

K i r á l y i P á l e lőadó : A központi bizottság
nak e pontra nézve módosítása van, hogy t. i. e 
pont negyedik sorában az „april" szó után ma
radt hézag töltessék ki akként, hogy a rendelet 
kelte és száma kiteendő, vagyis : 20-án 4973. sz. a. 
Ugyané pont 6-ik sorában „terjesztendő"' helyett 
„terjesztett" teendő. 

E l n ö k : Méltóztatnak a bizottság módosítását 
elfogadni ? (Elfogadjuk!) A- szerkezet tehát a köz
ponti bizottság módosításával fogadtatik el. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a második 
szakasz 4. és 5-dik kikezdését, melyek észrevétel nél
kül elfogadtatnak. Olvassa 6-dik kikezdését.) 

Somossy Ignácz: E pont nem fejezi ki tisz
tán, egy vagy két évre szól-e a bruttó jövedelem ? 
Ennélfogva e szó után : „bruttó jövedelem" kérem 
e szót igtatni : ,,évenkint." 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár : 
Helyes! 

Radics Ákos : Miként mindnyájan tudjuk, 
a földkisajátitás, a földmunkálatok, fölépitmények 
kevesebb költségbe kerülnek, mint az első sinut-
nál ; ezenkívül a magas építmények, mint épületek, 
indóházak, műhelyek, őrházak, vizáilomások, táv
írdák, jelzők, műépitmények, továbbá a forgalmi 
eszközök stb, majdnem egészen elesnek, úgyhogy 
a legrészletesebb számítások alapján be lehet bizo-
nyitani, hogy a második sinutra szükséges befek
tetési tőke az eisó' sinutnál szükséges kiállítási 
költségnek legroszabb esetben 45%-át teszi. Már 
most, ha az első sinutuál a mértföldenkint biztosí
tott tiszta jövedelmet, 36,500 frtot vennők fel ala
pul, akkor a második sinutra 45° 0 kai csak 16,425 
frtot lehet felszámítani: ez tesz a két sinutra mért
földenkint 52,925 frtot. Ha már most az üzleti 
kiadást legroszabb esetben 50%-ra számitjuk, 
akkor nézetem szerint a második sinut kiépítésére 
megkivántató bruttó jövedelemnek nem 120, ha
nem 106,000 frt fog megfelelni. Minden esetre fel
tűnő, hogy az eredeti szerkezetben 150,000 forint 
vétetett fel. A pénzügyi bizottság ezen 150,000 
írtból 30,000 frtot vont le a nélkül, hogy a mért
földenkínt biztosított tiszta jövedelem összegét is 
megváltoztatta volna; ugy látszik tehát, mintha 
az eredeti szerkezetben ezen 30,000 frtnyi többlet 
csak ugy jóhiszemííleg vétetett volna fel. Mind
ezek folytán felkérem a tisztelt házat, méltóztassék 
azon 120.000 frt helyett a biztosabb számításon 
alapuló 106,000 frtot elfogadni. 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár : 
T. képviselőház! Nem akarom a t. képviselő úr 
épen fölemlített számításait kétségbe vonni; de 
Jgenis gyakorlati szempontból kénytelen vagyok 
azon észrevételt tenni, hogy részemről nagyon 

óhajtom, hogy az alföldi vasút forgalmánál fogva 
minél előbb jusson azon állapotba, mely szerint 
elérkezett azon időpont, hogy ezen szerződésben 
kikötött 1 eltétel szerint is a második sinvonalat 
lerakni kénytelen legyen. Habár ezt melegen óhaj
tom, más részről mégis ki kell jelentenem, hogy 
közel jövőben ezt nem látom bekövetkezhetőnek ; 
és valamint én részemről nem volnék képes ma 
már biztos alapokra fektetni azon számítást, hogy 
mibe fog kerülni akkor ezen második sinvonal: 
ugy nagyon kételkedem benne, hogy számító 
vállalkozó találkozzék, ki ma már elfogadjon egy 
kalkulust, mely talán 10, 15 vagy 20 évvel ké
sőbben fog beállani. Hogy ennek alapján vállalkozó 
nem fogadhat el ajánlatot, azt nagyon természe
tesnek találom. De nem is tartom gyakorlatilag 
kivihetőnek, hogy a kormány ily alapokon kikö
téseket tehessen. A mi már most magát ezen tétel 
megállapítását illeti: ugy tudom, hogy az ország
ban létező legnagyobb vasútnak, mely "az or
szágnak egyik végétől a másikig keresztül hasitja 
hazánkat — értem az államvasutnak — ezen tétele 
180,000 frtban van megállapítva. Meg kell jegyez
nem, hogy midőn a kormány ezen consortiummal 
megkezdte az alkudozást, a maga részéről is kísér
letet tett ezen tételt 120,000 frtban megállapítani, 
a mit azonban a vállalkozók az időben semmiké
pen elfogadni nem akartak. Csak az osztályokban 
lefolyt tárgyalások közben ismételve felmerült 
azon óhajtás következtében, hogy a 150,000 fo
rintban kitett bruttó jövedelem szállíttassák le 120 
ezerre, azon okból, mert a kormánynak egy másik, 
már szintén a ház elé terjesztett szerződésnél sike
rült, mint a kormány átalában törekszik is foko
zatosan mindig kedvezőbb feltéteteleket kieszkö
zölni, ezen tételt már 120 ezer forintra leszállítani: 
a kormány a tanácskozások közben újból felszólí
tást intézett a vállalkozókhoz, és ez alkalommal 
van szerencsém kijelenteni, hogy a vállalkozók 
ezen felszólítás folytán e föltételt elfogadták. 

Én tehát részemről a 120 ezer forintot, mint 
a megkötött alku egyik fültételét, ajánlom a tisz
telt háznak. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a tisztelt ház ezen pontot a 
központi bizottság által ajánlott módosítással és a 
Somossy képviselő úr által ajánlott „évenkint" 
szó közbeszurásával ? (Elfogadjuk!) Tehát a 2-dik 
szakasz 6-dik kikezdése a központi bizottság szer
kezetében Somossy képviselő úr módosításával 
fogadtatik el. 

Csengery Imre jegyző (olva.-sa a 2-dik sza
kasz 7-dik kikezdését.) 

RadíCS ÁkOS : T. ház! Az emelkedési vi
szony, mint tudjuk, lényeges befolyással van a 
vonal eonservatiójára, a kőszénfogyasztásra, áta
lában az üzleti kiadások tételeire. Minél nagyobb 
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az; emelkedés, annál nagyobb az üzleti kiadás; és 
megfordítva, minél kedvezőbbek az emelkedési 
viszonyok, annál nagyobb a pálya tiszta jövedel
me : szóval az emelkedési viszony a bruttó és nettó 
jövedelem közti viszony meghatározására lényeges 
befolyást gyakorol. E szerint azt hiszem, a maxi
mál emelkedési viszony kérdésének megoldása 
reánk nézve közönyös nem lehet. Hivatkozhatnám 
itt egyéb pályák emelkedési viszonyaira; de elég
nek tartom e czélra az arad-károlyfehérvári vonal 
maximál emelkedését felemlíteni, hol pedig a terü
leti nehézségek tudtommal sokkal kedvezőtleneb
bek, mint a nagyvárad-eszéki vonalnál. Az arad-
károlyfehérvári vasútnál az emelkedés, miként ezt 
az e vonalra kiadott engedélyokmány tanúsítja, 
1 : 400-ban van megállapítva; azt hiszem tehát, 
ha már a nagyvárad-eszéki vonalnál kedvezőbb 
maximai emelkedési viszonyt nem állítunk fel, de 
legalább a kedvezőtlenebb területeken áthaladó 
pályáknál elfogadott emelkedési viszonyokat al
kalmazzuk. Ezek után az eredeti szerkezet helyett 
következő módositványomat van szerencsém el
fogadás végett ajánlani: „A maximai emelkedési 
viszony egy-négyszázra (1 : 400) szabatik meg, az 
ellenemelkedésnél az emelkedési viszony 1 : 600 
lesz." 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár: 
Nem akarom állítani, hogy a t. képviselő úr ro-
szul van értesülve, ámbár igen hajlandó vagyok 
azt hinni, hogy nem egészen jól értesült, mert 
hogy 1 : 200-hoz átalában a közforgalom igényei
nek mindenkép megfelel és pedig a legkedvezőbb 
viszonyok közt, azt merem állítani. Például hozom 
fel a buda-kanizsai vaspályát. Senki sem fogja ta
gadni, hogy ezen vaspálya a közforgalomnak 
egész berendezésénél fogva mindenkép megfelel, 
pedig ott az emelkedési viszony 1 : 150-hez. De 
mellőzöm, és nem akarok elméleti szabályokra vo
natkozni ; csak egy tényt hozok fel: hogy a nagy
várad-eszéki vonalnak Nagy-Váradon, Csabán, Sze
geden keresztül egész Szabadkán át Zomborig 
terjedő része az alföldi consortium által nem csak 
minden tervezeteiben elkészíttetett, de valósággal 
építés alá, illetőleg munkába vétetett. Már pedig 
ott ezen emelkedési viszony hatósági engedély 
mellett fogadtatott el. Ha csak tehát az egész kész 
alépítményt elpusztítani nem akarnók, ezen szer
ződésben uj emelkedési viszonyt természetesen fel
hozni nem lehet. Ennélfogva a kormány azt foga-
dá el, mely az ottani viszonyok szerint hatóságilag 
megengedtetett és gyakorlatban van, mert hiszen 
az alföldi vasútra nézve ugy áll a dolog, hogy 
kész az alépítmény s azt felhasználva kell folytat
nunk az építést. (Maradjon a szerkezet!) 

E l n ö k : Elfogadja a tisztelt ház ezen kikez-
dést a központi bizottság javaslata szerint'? (Elfo

gadjuk !) A 2-dik §. 7-dik kikezdése a központi bi
zottság szerkezetében fogadtatik el. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 2-dik §. 
8-dik kikezdését.) 

Királyi Pál előadó: A központi bizottság 
ezen pontban csak a következő sajtóhibát kívánja 
kijavíttatni: t. i. „kimaradásoknak" helyett tétes
sék : „kanyarodásoknak." 

Gubody Sándor: Ezen ponthoz kívánnám 
hozzátétetni: „de az eltérések által nem szabad, 
hogy az elfogadott lejt- és irányviszonyok kedve
zőtlenebbekké várjanak." 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár: 
T. ház ! Nekem átalában nincs kifogásom ezen 
hozzátétel ellen, csakhogy szükségtelennek tartom • 
mindazt pedig, a mi szükségtelen, nem javasolha
tom, hogy fölvétessék: mert az ugy is mindig ér
tetik, és ezen szerződés világosan ki is köti, hogy 
a közlekedési minisztérium helybenhagyása nél
kül végleges építéshez hozzá fogni sem lehet. Még 
a részletes terveket is egyenkint be kell a minisz
tériumnak mutatni és azok csak az ö helybenha
gyásával ellátva szolgálhatnak a valóságos építési 
kivitel alapjául. Utoljára, a mint már érintettem, 
az egész vonal nem csak vonaíozva, de az alépít
mény legnagyobb részben ki is van épitve; csak 
az utó só szakaszról van még szó, t. i. Zombortól 
Erdődön át Eszékig. Ott, ha bármi legcsekélyebb 
károsítás mutatkoznék, a minisztériumnak mindig 
bőséges módjában áll azon igazítani. Én tehát nem 
tartom az indítványba hozott módosítást szüksé
gesnek. (Maradjon a szerkezet!) 

Tisza K á l m á n : T. ház ! Engedelmet kérek, 
ha egy pár megjegyzést vagyok bátor tenni. 

Elsőben is az igen tisztelt államtitkár urnák 
előadására azt vagyok bátor megjegyezni, hogy 
ezen szerződési okmány ép oly nagy szabadságot 
nem hagy fen az illetőknek és a kormánynak, a 
mint magyarázni méltóztatott. Es én részemről ép 
azért tartottam és tartom a hozzátételt elfogadha
tónak, mert nem hagy fön oly "nagy szabadságot, 
a mennyiben azt mondja, hogy ;,az eltérések által 
nem szabad, hogy az elfogadott lejt- és irányvi
szonyok kedvezőtlenebbekké váljanak", a mit nem 
érthetek máskép, minthogy az emelkedések és ka
nyarulatok nem lehetnek roszabbak, mint a miként 
itt ki vannak téve. 

A mi magát a dolgot illeti, az emelkedési és 
a kanyarulati viszonyok mikép létesítése okvetle
nül nagy befolyással bír az építés költséges vagy 
kevésbbé költséges voltára ; és épen azért, midőn 
szerződés köttetik, az illető vállalkozó okvetlen a 
kitűzött emelkedési és kanyarulási viszonyokhoz 
képest szabja meg, minő föltételek, minő ár mel
lett kész építeni. Azt tartom, hogy nekünk, mint 
képviselőháznak, érdekünk és kötelességünk az, 
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hogy minél jobb emelkedési és kanyarulat! vi
szonyokat tartsunk fön, mert az emelkedési és 
kanyarulási viszonyoknak jósága ismét az üzletre 
és a forgalomra döntő befolyással bir. Épen azért 
azt tartom, hogy mivel itt előnyös kanyarviszony 
van biztosítva, nekünk ahhoz ragaszkodnunk kell, 
és nem szabad mintegy útmutatást adnunk arra, 
hogy a vállalkozó, ki épen e megállapított viszo
nyok mellett megszabott díjért köteles épiteni, a 
forgalomra roszabb hatással leendő viszonyok 
mellett is építhessen. (Helyeslés. Maradjon a szer
kezet 0 

E l n ö k : A t. ház a második szakasz 8-dik ki-
kezdését a központi bizottság szövegezésével fo
gadja el. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a második 
szakasz 9, 10, 11, 12 és 13-dik kikezdését, melyek 
észrevétel nélkül elfogadtatnak. Olvassa 14-dik ki
kezdését.) 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : Itt az első sorban 
egy sajtóhiba v a n : „istakolt", mi helyet „itatott" 
teendő. 

Elnök:: Méltóztatnak elfogadni a II-dik sza
kaszt ? (Elfogadjuk!) Tehát a II-dik szakasz elfo-
gadtatik a központi bizottság javaslata szerint. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 3. és 4. 
§-t, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. Olvassa 
az 5-dik §-t.) 

Királyi Pál előadó: Az 5-dik szakasz 3-
dik pontjában a 3-dik sorban a központi bizott
ság javaslata szerint Eszék elé „és" szócska teendő, 
a nyomban következő „és Villány "^szavak pedig 
kihagyandók. Ugyanezen §. 4-dik pontjában 
az utolsó sorban e szó helyett ,,pályavonalt" ezek 
veendők fel: „pályaszakaszt és az eszék-villányi 
szárnyvonalat". Ennélfogva az 5-dik szakasznak 
3—4 és 5-dik pontja a központi bizottság szer
kezete szerint következőkép állana: „egy év alatt 
az engedély kiadásától számítva a szeged-zom-
borí pályavonalt; két év alatt az engedély kia
dása napjától számítva a szeged-csabai, valamint 
a Zombor és Eszék között engedélyezett pálya
vonalakat ; végre 3 év alatt az engedély kiadásá
tól a nagyvárad-csabai pályaszakaszt s az eszék
villányi szárnyvonalat". 

S í m o n y i LajOS b.: Az alföldi vasút kiépí
tésénél egyik legnagyobb nehézség az anyagok 
hiánya; a mi pedig megszerzésüket illeti, az 
a legkönnyebben eszközölhető oly vidékekkel való 
összeköttetés által, melyekben a vasutak épitésére 
szükséges anyagok a legnagyobb mértékben és 
bőségben találtatnak. Minthogy az anyagokat 
csak akkor lehet a vasutakon szállítani, ha már 
kiépültek, mint igen t. államtitkár úr monda 
a mai vitatkozás alkalmával, a miről mindenki 
•meg van győződve és én magam is : természetes, 

hogy ezen anyagok szállításának eszközlésére 
okvetetlenül szükséges volna, hogy a vonal Nagy-
Váradtól Csabáig egyidejűleg azon vasúttal, 
mely Csabától Szegedig és Szegedtől Zomborig 
vezet, kiépíttessék, hogy ezután a kellő anyag a 
vasúton az illető helyre legyen szállítható. Ennek 
következtében bátor vagyok indítványozni, hogy 
egyidejűleg a szeged-zomborival és eszek-villá
nyival a várad-csabai is építtessék ki. (Helyeslés.) 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár: 
T. ház! A vonalszakaszok és azon határidő 
kikötésére nézve, melyek itt javaslatba hozattak, 
kénytelen vagyok megjegyezni, hogy az leg
inkább a vállalkozók számításán alapul. Az 
anyagszállítás, melynek, ismételve ki kell emel
nem, igen nagy szerepe van az egész vonal 
előállításában, leginkább támaszkodik azon vízi 
szállításra a Dunán le a Ferencz-csatorna felhasz
nálásával egész Zomborig. Ez volt alapja annak, 
hogy a vállalkozók legelőször is a szeged-zom-
bori vonalat kívánták kiépíteni, és a mint 
ezen vonal elkészül, azt óhajtják felhasználni 
mint kész közlekedési eszközt egyszersmind a vo
nal további folytatására nézve. A mennyiben 
őket ezen kikötés maga 50 mföldnyi vasút építé
sére 3 évre kötelezné, ez minden esetre oly körül
mény, oly föltétel, mely csak biztos és megbízható 
vállalkozók által létesíthető, és a mennyiben ezen 
egész ajánlatuk igen alapos számításokra támasz
kodik, kénytelen vagyok arra kérni a t. házat, 
méltóztassék ezen általok kiemelt és világosan 
kitett föltétel mellett maradni. (Maradjon!) 

E l n ö k : Tehát elfogadtatik. 
Csengery Imre jegyző (olvassa a 6. és 7-

dik §-?, melyek szó nélkül elfogadtatnak. Olvassa 
a 8-dik §-t.) 

RadiCS ÁkOS: A második pont ötödik so
rában e szóra: ,.jutányos" van észrevételem. Nem 
tartom ugyanis helyesnek, hogy az állam vala
mely tett szolgálatért „jutányos" kárpótlást ígér
jen, „méltányos" kárpótlás helyett. (Felkiáltások: 
Jobb a jutányos! Maradjon a szöveg!) 

E l n ö k : Méltóztatnak a szöveget elfogadni ? 
(Elfogadjuk!) Következik a 9. §. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 9. §-t.) 
RadiCS ÁkOS: Az első pontban nincs telje

sen kifejezve, hogy kinek áll jogában a távirda-
vezeték felállítása. Azt gondolom tehát, hogy ezen 
szavak után ,,az engedélyesek köteleztetnek" ezt 
kellene tenni: ,,az állam távirdalgazgatóságá-
nak" : különben az első pontnak, felfogásom sze
rint, nincs értelme, mert nincs kifejezve, kinek 
engedje meg. 

A negyedik pontban ezen szót: „póznáira," 
nem tartom elfogadható kifejezésnek, mert a pózna 
alatt nem értek egyebet, mint rudat vagy dóron-
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got ; már pedig a távirdahuzalok rud- vagy do
rongra nem alkalmaztatnak; nézetem szerint te
hát e szót .,póznáira" ezen szóval ,,oszlopaira" kel
lene felcserélni. (Helyeslés.) 

Vadnay L a j o s : Maradjon! Nem oszlop 
az, hanem pózna. (Maradjon!) 

E l n ö k : Tehát marad a szöveg. 
Csengery Imre jegyző (olvassa a 10-dík 

§. 1. és 2-dik bekezdését, melyek észrevétel nélkül el
fogadtatnak. Olvassa 3-dik belekezdését.) 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : E pontra a bizottság
nak módosítása van. A 4-dik sorban e kifejezést: 
„osztrák és magyar" e- szóval akarja felcserélni: 
.,,magyar és osztrák". Ugyanezen bekezdés utolsó 
sorában előforduló,.lassúbb" szó helyett az értelmet 
helyesebben kifejező szót: „csekélyebb" ajánlja. 

Elnök: Elfogadja a tisztelt ház? (Elfogadjuk!) 
Csengery Imre jegyző (olvassa a 10-dík 

§. 4. 6- és 6-dik kikezdését, 'melyek észrevétel nélkül 
elfogadtatnak.) 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 10-dik 
§. 7. és 8-dik kikezdését, melyek észrevétel nélkül el
fogadtatnak. Olvassa 9-dik kikezdését.) 

Királyi Pál előadó: Ez utolsó pontra 
nézve a bizottság a 2-dik sorban e szót: „leg
alább" akarja beékelni. (Helyeslés.] 

SzOntagh P á l (gömöri): T. ház! Nekem 
az első pontra volna egy alázatos észrevételem. 
Azt gondoltam, hogy e szakaszt végig kell meg
hallgatnom, és akkor fog csak előkerülni; de ha 
nem ez az eset, bátor vag yok észrevételemet most elő
adni, t. i. a kivételes árszabásra nézve, a mely kikez-
dés igy szól: ,,Továbbá k ő , s ó , szén stb.". 
Óhajtanék az ottan megnevezett czikkekhez még 
némelyeket hozzá tétetni, a melyek értékben épen 
oly csekélyek és súlyra nézve nagyobbak, mint a 
megnevezettek, és melyeknek forgatása nemzet
gazdaságunkra épen oly fontos. Ezen czikkek 
egy része a gazdaságra vonatkozik, t. i. a trágya-
nemüek, a hamuk, a földnemüek, és más czik
kek, melyek talán szorosan véve nem is tartoznak 
ide jelenben, de meglehet jövőre nézve. Mint
hogy ezen rendszabály valószinüleg más pályákra 
nézve is praecedensül szolgáland és el fog fogad
tatni, ennélfogva bátor vagyok ez alkalommal 
megemlíteni, hogy az olcsó vasnak első és főfel-
tétele az levén, hogy a nyers anyag és a tüzelő 
szer. hol az együtt nem fordul elő, mint Anglia 
kivételével máshol sehol sem fordul elő, olcsón 
szállittassék, ezt tekintetbe véve meg van nevezve 

a szén, coaks, briquets stb. Vannak azonban ese
tek, hol nem a szén szállíttatik az érczczel, hanem 
megfordítva történnék a szállítás előnyösebben. 
Óhajtanám azért hozzátenni, hogy : ,.nyers vas 
és vasérczek". 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár : 
T. ház! Távol vagyok attól, hogy el ne ismerjem 
annak fontosságát, a mit a t. képviselő ur e pilla
natban némely elősorolt tárgyakra nézve elmon
dott ; de arról is meg vagyok győződve, hogy 
közgazdaságunk tekintetéből még korán sem me
rítettük ki gondoskodásunkat, ha azt csak azon 
elősorolt tárgyakra terjesztjük ki ; sőt azt hiszem, 
vannak ezeken kivül sok más lényeges kereske
delmi czikkek. vannak sok más termelési anyagok, 
melyekre hasonlag ki kell terjeszteni figyelmün
ket, melyekről szintén kell gondoskodnunk. De a 
mi előttünk fekszik, az kötvény, szerződés, melyet 
ugy kötött meg a kormány, a mint a jelenlegi 
viszonyok megengedték, még pedig nem is most. 
hanem már novemberben. Es kénytelen vagyok 
arra is utalni, mit tegnap volt szerencsém megje
gyezni, hogy a kormány átalában a tariffázást 
igen tökéletlen műnek tekinti, s legelső gondosko
dása lesz, hogy ezt átalános rendszer, átalános 
közgazdasági szabály szerint állapítsa meg; és 
azon alkalommal, hiszem, lesz helyén, hogy ezen 
tárgyakról, melyeket felemlíteni méltóztatott, gon
doskodjunk: mert szerintem nem volna helyes, ha 
most megakasztatnék a szerződés végrehajtása, 
mely már megköttetett, csak azért, mert még né« 
hány czikk nincs benne megemlítve. Erre okvetet
lenül lesz mód. A közügy érdekeit akként kívánta 
a kormány megóvni, hogy világosan kikötötte a 
szerződésben, hogy a mikor a törvényhozás ezen
túl a taríffát máskép megállapítja, vagy a tariffá-
zás kérdésében bár miképen fog intézkedni, min
den hozandó törvények e társulatra nézve is köte
lezők. (Helyeslés.) 

E l n ö k ! Minthogy , t. ház, a mint veszem 
észre, a tagok nincsenek határozatképes számmal, 
bátor vagyok az ülést eloszlatni. 

Holnap 10 órakor folytatjuk a tárgyalást. 
A kérvényi bizottság letette jegyzékét a ház 

asztalára; s ennek folytán a t. háznak, hogy ha 
netalán holnap ideje korán bevégeztetnék a fenfor-
gó törvényjavaslat fölötti vitatkozás, a kérvényi 
bizottság jegyzéke fog fölvétetni. 

AB ülés végződik d. u. 11/i órakor. 




