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CCXXX. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. május 13-dikán 

G r 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 . 

T á r g y a i : Kérvények bemutatása. Az alföld-fiumei vasútról szóló törvényjavaslat mellékleteinek részletei 
•rább foly. Az államköltségvetéi mellékleteiből a még hiányzó 111-dik füzet benyujtatik. 

tárgyalása to-

A kormány részéről jelen vannak: Gorove. Ist
ván, Lónyay Menyhért, Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10l/í órakor. 
4 

E l n ö k l Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Csengery Imre jegyző űr vezeti, 
A szólni kívánók neveit Dimitrievics Milcs jegyző 
úr jegyzi. A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitele
síttetni . 

Csengery Imre jegyző (olvassa a május 12-
kén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

Elnök: Ha nincs észrevétel, (Nincs!) a jegy
zőkönyv hitelesítve van. 

Kassa szab. kir. város közönsége a képvise
lők gyakori kimaradását az országos ülésekből 
ineffwUoltatni kéri. 

Turánszky Nándor aranyos-maróti lakos az 
állami jövedelmek kezeléséről beadott emlékiratát 
figyelembe vétetni kéri. 

Ér-Díószeg mezőváros Bihar megyében a 
tisza-ér-körüsi csatorna létrehozatalát kéri. 

Ugyan azt kéri Gyoma mezőváros Békés me
gyében. 

Mike József és Miké Juliána al-torjai lakosok 
a kincstári ügyész által ellenök indított perben a 
kezdi-széki egyes bíróság által hozott 688 számú 
ítéletei; megsemmisíttetni kérik. 

Mindezen kérvények a kérvényi bízottsághoz 
fognak áttétetni véleményes jelentés végett. 

Napirenden van az engedélyokmány 10-dik 
szakasza 11-ik pontjának részletes tárgyalása. 

Radics Ákos: Miután a t. államtitkár teg
napi és tegnapelőtti előadásaiban ismételve ki
emelte, hogy a vasúti tariffák szabályozására nézve 
rövid idő alatt törvényjavaslatot fog a közlekedési 
miniszter a ház elé terjesztetni: ennélfogva az 
egyes tariffa-tételek bonczolgatásába ezúttal nem 
bocsátkozom, mert a vasúti tariffák gyökeres ja
vítása nem csak ezen egyes vonalnál, de az egész 

vasúthálózatnál égető kérdéssé vált. Ott van pél
dául a semmeringi pálya, mely mértfőidenkintkö
zel 2 millió forintba került, és itt van ugyanazon 
társaságnak buda-pragerhofi vonala, mely mért-
földenkint alig került 650000 forintba: és mégis 
mindkét pályánál ugyanazon tariffatételek vannak 
alkalmazásban. Ezen és ebhez hasonló sérelmeket 
csak akkor foghatjuk gyökeresen orvosolhatni, ha 
egyszer azon előterjesztendő törvényjavaslatot tár
gyalás alá veszszük. 

De igenis alapos kifogásom van a 10-dik §. 
8.. 9. és 10-dik pontjaira nézve, mélyek a kérdés 
alatti vasút árszabásának .szabályozásával foglalkoz
nak. A mennyiben alkalmam volt egyéb engedély
okmányokat tanulmányozhatni, az ilyen feltéte
lekhez kötött árszabályozási módozatokat sehol 
sem fedezhettem fel, legalább nem azon engedély
okmányoknál, melyek parlamentális tárgyalás és 
jóváhagyáson mentek keresztül; sőt ellenkezőleg 
mindezen engedélyokmányokban azon elvet látjuk 
kifejezve, hogy ha az állam a biztosítást magára 
vállalja, akkor egyszersmind jogában áll az ál 
lamkormánynak az árszabályozást bármikor elren
delni. Azonban mellőzve ezen körülményt, azt hi
szem, kerülni kell oly kitételeket, melyek által az 
árszabások szabályozása a kormány közegei és az 
engedélyesek között alku tárgyává tétetik. 

Ezek folytán van szerencsém a 10-dik czikk 
8, 9. és 10-dik pontjai helyett a következő módo
sítván yomat ajánlani elfogadás végett. (Halljuk !) 
„Az árszabás az államkormány jóváhagyása vagy 
elrendelése folytán megváltoztatható.'1 

E l n ö k : Nem tudom, hogy a t. ház. miután 
ezen pontok a képviselőház által már elfogadtat
tak,, jónak látja-e ismét visszatérni a már elfoga
dott pontokra nézve? (Nem lehet!) 

RadiCS ÁkOS*. Bocsánatot kérek: én már 
tegnap az első pont tárgyalása alkalmával jegyez
tettem föl magamat; a ház tegnap határozatképes 
nemievén, a részletes tárgyalás e szakasz pontjaira 
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nézve be nem fejeztetett, elfogadásukra nézve ha- ] 
tározat sem hozatott, és igy csak most juthattam 
szóhoz. 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár: 
T. ház! Én is azon nézetben vagyok, hogy e 
tárgy már tegnap elintéztetett. Mindamellett meg
nyugtatásul néhány észrevételt akarok tenni t. ba
rátom Eadics Ákos úr előadására. 

Nagyon sajnálom, hogy ez alkalommal sem 
lehetek vele^ egy nézetben, és pedig azért, mert a 
mit Eadics Ákos képviselő úr felhozott — méltóz
tassék megbocsátani — egy kis tévedésen alapszik. 
Nem ismerek sem Magyarországon, sem Ausztriá
ban, sem a continens bármely államában oly ki
kötést, a milyen ezen szerződésben a tariffák sza
bályozására nézve felvétetett. Ez az első és oly 
kedvezmény, melyhez hasonló példát eddig egyet
len egy concessio sem mutat fel, s én részemről az 
országra nézve ez idő szerint ezen kikötést ezélsze-
rünek tartom. Nem ringatom mindamellett maga
mat azon hitben, hogy a kormánynak ott fentar-
tott nevezetes befolyási joga valami nagy ered
ményeket szülne : mert átalában nem hiszem, liogy 
a tariffákat az országos forgalom felvirágoztatására 
gouvernementális utón szabályozni lehetne. Csak 
üdvös verseny fogja előteremthetni azon állapotot, 
mely a tariffa módosítására nézve leginkább íog 
befolyni, s én ez idő szerint azon kikötést, melyhez 
— mint mondám — hasonló befolyású példa sehol 
sincs, egyelőre tökéletesen kielégítőnek tartom. 

Én — mint mondám — nem tartom ugyan 
czélszerünek visszatérni oly kérdésre, mely már a 
t. ház határozata által elintéztetett; de mindamel
lett közmegnyugtatásul ezt fölemlíteni szükséges
nek tartottam. {Tetszés.) 

Nyáry P á l : T. ház! A vasutaknak vannak 
fény-, de vannak árnyoldalai is. Ez utóbbiak közé 
tartozik kétségtelenül az egyedáruság. A szabad 
verseny kizárása, ha annak mind a termelőre, 
mind a fogyasztóra károssá válható hatása a tör
vényhozás által lehetőleg nem mérsékeltetik, ma
gát az intézvényt távolítja el eredeti rendeltetésé
től, mely nem lehet csupán a részvényeseknek 
járó osztalék nagysága, hanem kell hogy legyen 
a forgalom gyorsítása, pontossága s e mellett ol
csósága. Oly országban, melyben főkép gyármü
vek szállíttatnak külföldre, ez nem oly nagy fon
tosságú , mert a nyers termékek az államban 
fölemésztetvén a gyárosok által, a n)^ers termé
nyek más része pedig, pl. a gyapjú, len és egye
bek, átváltoztatván kisebb volumenekre, szállításuk 
koránsem kerül oly sokba, mint a nyers terméke
ké. Vegyük pl. a gabonát, vagy posztót és sely
met. Mi fizettetik egy mázsa gabnáért, és mi fizet
tetik egy mázsa gyártmányért, posztóért vagy 
selyemért ? Ha valaki a kettőnek értéke közti kü

lönbséget és a szállítási különbséget veszi tekin
tetbe, azonnal meg fog győződni, hogy oly or
szágban, mely csak nyers termékeket szállít a 
külföldre, ez véghetetlen nagyfontosságú. A tisz
telt kormány erről nem feledkezett meg, mert 
egyik pontban fentartá a kormány magának azon 
jogot, hogy 5 évről 5 évre rendezhesse a tariffá
kat. Tökéletesen egyetértek ezen pontokra nézve 
addig, midőn az mondatik, hogy az első 5 évben 
az igy megállapított tariffa maradjon változatla
nul ; de midőn a jövőre nézve azt mondja, hogy 
a körülményekhez képest íentartja magának a 
jogot változtatni: az ellen van kifogásom, minthogy 
nem látom indokolva, miért 5 évről 5 évre? A ter
mészet folyása nem szabja magát évekhez, nem 
különösen bizonyos számú évekhez; és igen köny-
nyen megtörténhetik, hogy Magyarországban 
rendkívüli termés van négy esztendőben, de négy 
esztendő alatt a magyar gabona kivitelére mit 
sem tehet a kormány. Tehát az ötödik évre: de 
már akkor a rósz termés folytán nincs reá szükség. 
Mindenki kétségtelenül fontolóra veszi azon kü
lönbséget, mit tehet ami gabonánk kivitelére csak 
egy pár hónapi késedelemis. Szükség tehát, hogy 
vasúti intézményeink ugy legyenek alkotva, hogy 
jaz első czél, a gyorsaság eléressék. Szükség arra 
is figyelnünk, hogy a nagyobb mennyiségű szállí
tási árak által ne rekesztessünk el a concurrentiá-
ból más, t. i. éjszakamerikai vagy oroszországi 
gabona által. Ennélfogva azt hiszem, ha valaki 
gondolkozik róla, meg fog győződni, hogy semmi 
igaztalanságot és semmi szabálytalanságot nem 
követünk el, ha az „5 évről 5 évre" szókat ki
hagyjuk és azt teszszük helyébe :,5évről évre/ ' 
Meglehet, ilyen szabályozás az állam kötelezettsé
gét a consortium irányában bizonyos években — 
azon években, melyekben kénytelen volna na
gyobb forgalom eszközlése tekintetéből a kormány 
az árszabást leszállítani — terhesitené, meglehet, 
mondom, hogy akkor a kárpótlás, mely ki van 
kötve a consortium részére, nagyobb lesz; de azt 
gondolom, nem lehet vita tárgya, hogy azon plns 
által, mely be fog jönni, ha mi megelőzhetünk 
másokat gabonánkkal a külföldi piaczon, ez töké
letesen nem csak kárpótolva, hanem sokszorosan 
meg lesz haladva. Olyan szerencsétlen vagyok, 
hogy tegnap nem lehettem jelen, midőn ezen pont, 
mely engem annyira érdekel, tárgyaltatott. De ha 
e részben valamit lehet tenni, bátor vagyok indít
ványozni, hogy „5 évről 5évre" helyett tétessék: 
„évről évre." 

Gubody Sándor : Tisztelt ház! (FÖlkiáltá-
sok : E ponton már tul vagyunk !) 

E l n ö k : T. ház! Mielőtt a következő képvi
selő úr szólana, kötelességemnek tartom a t. házat, 
ismét megkérdezni, vajon a házszabályokkal meg-
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egyeztethető-e, hogy azon pontok, melyek tegnap 
már elfogadtattak, s melyekre nézve a jegyző
könyv mai nap már hitelesíttetett is, ujolag tanács
kozás alá vétess ének ? (Nem lehet!) Ha a t. ház a 
tanácskozást megengedi , én részemről kötelessé
gemnek tartom a t. szónok urat felhívni; ha pedig 
nem, akkor megkérem a t. szónok urat, hogy miu
tán már e tárgy be vart végezve, a ház határoza
tához méltóztassék magát tartani. (Helyeslés.) 

Kérem tehát a 11-dik pontot fölolvasni. 
Csengery Imre jegyző (olvassa a ío-dik 

szakasz 11, 12, IS, 14-dik kikezdését, melyek ellen 
semmi kifogás nem történik) 

Királyi Pál előadó : A központi bizottság 
e szakasznak utolsó vontját az utolsó előttivel föl
cseréltetni kivánja. ugy hogy a 14-dik kikezdés 
jőne a 13-dik helyébe és a 13-dik lenne az utolsó. 
(Helyeslés.) 

Elnök : Méltóztatnak a központi bizottság 
ajánlatát elfogadni? (Elfogadjuk!) E szerint a 10-
dik szakasz 13-dik kikezdése lesz e szakasz utolsó 
pontja és a 14-dik kikezdés a 18-dik helyébe jó'. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a ll-dik 
szakasz első kikezdését.) 

Királyi Pál előadó : A központi bizottság-
nakezen egész szakaszra nincs észrevétele. 

GubOdy S á n d o r : A l l -d ik szakasz első 
pontjára, módositványt volnék bátor benyújtani, 
mivel az engedélyesek nem egyedül ezüstpénzen, 
hanem papírpénzen is építenek, és igy nézetem 
szerint a vitel- és fuvarbért is papír pénzben köte
lesek elfogadni. Módositványom igy szól. (Olvas
sa): „Mivel az engedélyesek nem ezüst, hanem 
folyó értékű papirpénxerővel épitenek, a vitel-
és fuvardíjakat folyó papir pénzben elfogadni kö
teleztetnek ; rendkívüli pénzértékzavar eseteiben 
azonban a 10. §-ban meghatározott árszabályok, 
az utólagos országgyűlési jóváhagyás reményé
ben, az engedélyesek meghallgatásával, a kormány 
által ideig]en változtathatók; ha pedig a pénzvi
szonyok szerencsés financiális működés folytán 
akképen rendeztetnek, hogy a pénzérték ingatag
sága megszűnik: mind a vitelbérek, mind a bizto
sított összeg pótlása azon törvények értelmében 
fog elintéztetni, melyek alá bármely magánosok 
közti szerződések alapján tőkék vagy kamatjaik 
fizetése esik." 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár: 
Én részemről nem volnék képes hozzájárulni a t. 
képviselő úr módositványához: mert igaza van 
ugyan, hogy a vállalkozók nem csupa ezüst pénz
zel épitenek, hanem kelendő papir pénzzel is fizet
nek ; de a pénzt, mely átalábau be kell, hogy te
remtessék ezen vállalat létesítésére, nem az ország
ban szedik, hanem a külföldről kell behozni, s igy 
ezüst értékben kell számítolok; természetes tehát, 
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hogy kamatait is, jövedelmeit is ugyanezen érték
ben kell számítani. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a l l -d ik szakasz 
első pontjár'? (Elfogadjuk!) El van fogadva. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a ll-dik 
szakasz 2-dik kikezdését, továbbá a 12-dik szakasz 1. 
és 2-dik kikezdését, melyek mind észrevétel nélkül el
fogadtatnak. Olvassa a 12-dik szakasz 3. kikezdését.) 

Kirá ly i P á l e lőadó : E pontra nézve a köz
ponti bizottság két szóváltozást hoz módositásba: 
t. i. a harmadik sorban előforduló ezen szó „egyéb" 
helyett ,,niás" teendő; a hetedik sorban "pedig ,,át-
térités" helyett, mely sajtóhiba, e szó teendő „ár-
térítés." 

Elnök:: Elfogadja a tisztelt ház az igy mó
dosított 12-dik szakasz harmadik pontját ? (Elfogad
juk !) Tehát a 12-dik szakasz 3-dik pontja elfogad-
tatik. 

BÓníS S á m u e l : Nekem a 12-dik szakasznak 
2-dik pontja iránt van észrevételem. Az árszabá
soknak módosítása 5 évi cyklus után történik; de 
a fölemelésre nézve ezt nem fejezi ki világosan a 
szöveg. Ugyanis az mondatik: „az akként leszál
lított árszabások az azon 5 évi cyklusra jóváha
gyott korlátok között ismét felemelhetők, de csak 
három havi alkalmazásuk után." Ha utána nem 
teszszük, hogy öt év múlva ismét felemelhető, ez 
igen könnyen oda magyarázható, hogy a leszállí
tott árszabás három hó múlva ismét fölemelhető'. 
En a szerződésekben a. praecisiót igen szeretem: 
jó lenne tehát bele tenni, hogy öt év multával is
mét fölemelhető, de csak 3 havi alkalmazás után. 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár: 
T. ház ! En részemről a legszívesebben hozzájáru
lok, ha kitételt találunk, mely által a szándékolt 
gondolat világosabban kifejeztetik. Hogy mit akar 
mondani e tétel, azt bátor vagyok a következők
ben kifejteni. A mint méltóztatnak látni, itt maxi
mál tariffák vannak megállapitva. Ezek 5 évi cyk
lusra érvényesek; 5 évi cyklus után az árszabás ismét 
megállapíttatik. Az engedélyeseknek mindamellett 
megengedtetik az árakat ezen 5 évi cyklus alatt is a 
megállapított és elfogadott maximál tariffákon be
lül szintén, ha nekik tetszik, ha versenyzés tekin
tetéből kisérletet akarnak tenni, lejebb szállitani. 
Ezt tehetik az öt évi cyklus előtt is. (Helyeslés.) 
Ha azonban az előbbi maxiinál tariffára vissza 
akarnak menni, azt csak 3 hó után tehetik. Ha 
a javaslat szövege ezen értelemnek megfelel, ak
kor kérem a t. házat, méltóztassék azt meghagyni ; 
ha pedig nem, én szívesen hozzájárulok vilá
gosabb szerkezethez. (Helyeslés. Megfelel! Marad
jon!) 

Elnök: A szerkezet marad, 
Csengery Imre jegyző (ol vassá a 12-dik 

szakasz 4-dik kikezdését, továbbá a 13. és 14-dik sza-
35 
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kaszt, melyek mind szó nélkül elfogadtatnak. Olvassa 
a 15-dik szakaszt.) 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : A bizottságnak azon 
észrevétele van, hogy az ebben előforduló „fuvar
béreket" szó elé világosabb értelmezés kedvéért 
„azok* tétessék. Lesz tehát: „azok fuvarbérét." 

E l n ö k . Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Lesz tehát a bizottság szerkezete szerint. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 16-dik 
szakaszt, mely Észrevétel nélkül elfogadtatik. Olvassa 
a í7-:!ik szakaszt.) 

Gubody Sándor : T. ház! A 17-dik szakaszt 
akövetkezők hozzáadásával óhajtanám elfogadtatni. 
(Felohassaj ; „ A. társulatba lépéshez minden mások 
előtt előjoga levén azon birtokosoknak és közsé
geknek, melyeknek határain vagy területein ke
resztül a vasútvonal építtetik; különösen, ha kisa
játított földeikárát részvénybe óhajtanák fektetni: 
az engedélyesek kötelesek őket egyénértékfolya-
mú részvényekkel kifizetni." 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár: 
A mai európai gyakorlat szerint valamely ipar
vállalatnál csakugyan nem gátolhatja senki, hogy 
valaki, ha kedve van, hozzájáruljon, ha néhány 
alapitónak, a ki képesítve érzi magát, hogy ipar
vállalatot életbe léptessen, szabadságára bizatik, 
hogy a kormány beleegyezésével a kinyert enge
dély alapján magához másokat is társakul vegyen • 
oly kikötéseket azonban, minőket t. képviselőtár
sam már most megérintett, hogy a társaság köte
lezőkig községeket, vagy egyes birtokosokat, kik 
a vállalat által érdekelve vaunak — nem tudom 
micsoda feltétel alatt — bevenni köteles legyen, 
minthogy annak semmi sem áll útjában, hogy 
akárki hozzá csatlakozzék: azt hiszem, fölösleges 
tenni, legalább én nem értem czélját. Ha különben 
azt érti t. képviselőtársam — a mit helyesnek tar
tok és a minek el is jön az ideje — hogy azon 
egész vidék érdekeltségét belevonjuk a versenybe, 
melyet a vasút érint: erre nézve bizonyosan fog a 
törvényhozás annak idejében intézkedni; de ez al
kalommal ily értelemben amódositvány fölösleges. 
(Helyeslés.) 

GubOdy Sándor: Azt hiszem, mindaddig, 
mig az engedély a törvényhozás által el nem fo
gadtatik, addig ilynemű föltételeket ki lehet kötni. 
Erre előzetes esetet is mondok. Épen a szegedi vas
útvonal kiépítésénél volt ily feltétel kikötve némely 
városokra nézve, éa a központi vasúti társulat e 
feltételt elfogadta. Én az ilyen kikötést méltányos
nak s ugy az egyesekre, mint az országrahasznosnak 
vélem: mert akkor azon kisajátítási összeg, mely 
egyesek kezéből részenkint nyom nélkül elpáro
log, részvényekben mint kamatozó tőke állandó-
sittatnék, s bár nem nagy része a vasútépítésbe 
befektetett tőkéknek lesz is az ország pénzpiaczá-
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ról véve, de jövedelme a hazában maradna, s al
kalmat nyújtana a vidékieknek arra, hogy a vas
útépítést s kezelési költségeit önérdekökben éber 
figyelemmel kisérjék s ellenőrizzék. Ha pedig e ki
kötést be nem teszszük az engedélyokmányba, meg
eshetik, hogy valamely jelentkezőt a társaság be 
nem vesz: azért kívánnám, hogy legyen ez a tár
saságnak kötelességül téve, a miből rá ugy sem 
következik semmi kár. {Zaj) 

Jus th József : T. ház! Bátor vagyok a t. 
házhoz azon alázatos kérdést intézni, vajon egy 
tárgyhoz kétszer fogunk-e hozzászólni ? Mert ha 
minden képviselő kétszer beszél egy tárgyban, 
soha sem leszünk készek a tanácskozással. (Helyes
lés.) Egyébiránt a szerkezet mellett szavazok. 

E l n ö k : Bocsánatot kérek képviselő úrtól. 
Azt gondolom , Gubody képviselő úr a szabályok 
ellen nem vétett. O először felolvasta indítványát, 
melyet nekünk kellett volna felolvastatnunk, és 
csak az államtitkár úr beszéde után indokolhatta 
azt. [Élénk helyeslés.) Most felteszem a kérdést: el
fogadja-e a tisztelt ház a 17-dik szakaszt? (Elfo
gadjuk!) A 17-dik szakasz el van fogadva. 

Következik a 18^dik szakasz. 
Csengery Imre jegyző falvassá a 18-dik 

szakasz első pontját.) 
K i r á l y i P á l e l ő a d ó : A központi bizottság

nak ezen egész 18-dik szakaszra, mely három pont
ból áll, nincs észrevétele. 

Gubody Sándor: Ezen szakasz első passu-
sára nézve volnék bátor egy módositványt tenni, 
fentartván magamnak azt annak idejében indokolni. 
Nevezetesen ezen szó után: „elárusíthatok" és hi
vatalosan jegyezhetők," ezt óhajtanám beigtattat-
ni : „azonban az engedélynek pénzért eladása meg 
nem engedtetik és eladása ugy az engedélyesekre, 
mint a megvásárlókra nézve az engedély megszün
tetését vonja maga után.1' (Zaj. Szünet.) 

E l n ö k : Méltóztatnak az engedélyokmány 
szövegét elfogadni? (Elfogadjuk!) Ennélfogva Gu
body képviselő úr módositványa elesik. 

* Gubody S á n d o r : Én ezen pótlékot szüksé
gesnek tartom. ^Felkiáltásoky Már el van fogadva a 
szöveg!) 

P a t a y I s t v á n : Gubody képviselőtársunk 
azon kezdte beszédét, hogy módositványát később 
indokolni fogja ; neki tehát joga van szólni. 

E l n ö k : Bocsánatot kérek: én vártam képvi
selő úr szónoklatára; de miután ő meg nem kezdte, 
kötelességemnek tartottam a t. házat megkérdezni, 
vajon — miután a módositványt senki sem pár
tolta — elfogadja-e az eredeti szerkezetet ? A t. ház 
a szerkezethez ragaszkodván, Gubody képviselő 
úr módositványa elesett. (Helyeslés.) 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 18-dik sza
kasz 2-dik kikezdését.) 

. 
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HalmOSy Endre : Tisztelt ház! Ezen sza
kasz második pontjára megjegyzésem van. Az 
elsőbbségi kötvények jogi természete magával 
hozza, hogy azok nem csak a részvényesek irá
nyában, hanem a vállalat hitelezői irányában az 
elsőbbségi kötvényekre, mint társulati vagyonra 
nézve biztosítva legyenek. Eddig törvényeink nem 
ismernek törvényes módot, melyen az elsőbbségi 
kötvényeket biztositni lehet; azonban igen is van 
most egy mód, mióta a vasutak telekköny vezéséről 
szóló törvényezikk elfogadtatott. Azért azt hiszem, 
ezen elsőbbségi kötvények telekkönyvi biztosítását 
szintén ki kellene szabni: mert minden vevő, ki 
ilyen kötvényeket megvesz, arról is biztos szeretne 

( lenni, hogy minden elsőbbségi kötvény valósággal 
biztosítva is van, holott, ha telekkönyvbe nem lesz
nek bejegyezve, lehet, hogy magán hitelezők ko
rábban bekeblezik jogukat, és akkor az elsőbbségi 
kötvényeknek elsőbbségi joga veszve lesz. Ezért 
indítványozom ekkép szerkesztetni: „Elsőbbségi 
kötvények mindazáltal telekkönyvileg biztositan-
dők és csak. . ." A többi marad. 

Várady Gábor : Tisztelt ház! Én az előter
jesztett módositványt nem pártolhatom először is 
azért, mert az sehol ezen elsőbbségi kötvényekre 
nézve szokásban nincs. De a másik fontosabb ok 
az, hogy az magát a forgalmat teljesen mega
kasztja. Azoknak a kötvényeknek különben is a 
kormány felügyelete alatt kell állaniok; a kor
mány ügyel föl a fölött, mennyi kötvény bocsát-
tassék ki. Ezért ez indítványt nem pártolom. 

Borcsányi János : En azon okból nem 
pártolhatom a képviselő úr módositványát, mert 
az elsőbbségi kötvény magának a társulatnak 
vagyona. Már hogy a társaság magát a maga va
gyonáról biztosítsa, ez hallatlan. 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár ; 
Tisztelt ház ! En részemről azt hiszem, hogy a 
szerkezetben mindenképen gondoskodva van arról, 
a miről egyátalában gondoskodni kell. Rendesen 
ugy szokott történni, ha megalakul valamely vas
úti társulat, a törvényhozás és a kormány engedélyt 
ad arra, hogy a tőke beszedése czéljából részvénye
ket bocsásson ki és azután kötleveleket. A kötleve-
lek tulajdonképen a társulat adósságát képviselik; 
de ugy a részvények, valamint a kötvények, me
lyeket kibocsáthat, szám szerint állapittatnak meg 
és felvétetnek az alapszabályokba, melyeknek 
megállapítására szintén a kormány beleegyezése 

I
szükséges. Midőn a vasút megépült, a mennyi 
adóssággal a társulat ezen vasutvállalatot terhelni 
kívánja, annyi a kormány által megállapittatik, 
és átalános, úgynevezett generál-kötvény szokott 
betábláztatni, s ennek alapján adatnak ki a részle
ges körlevelek. Mivel pedig semmiféle társulat, 
semmiféle vállalat a kormány beleegyezése nélkül 

semmit sem terhelhet: annálfogva biztosítva látom 
mindazon hitelezőket, kik vasúti kötvényeket vá
sárolnak, s azt hiszem, a szöveg változatlanul 
megmaradhat. (Elfogadjuk!) 

E l n ö k : A második pont elfogadtatik. 
H a l m o s y Endre (szólni akar. Felkiáltások : 

Nem szabad kétszer szólni!) 
E l n ö k : A 2-dik ponthoz méltóztatik szólni? 
Halmosy Endre : Ahhoz. 
E l n ö k : A második ponthoz már szólott kép

viselő űr, s azt a t. ház már el is fogadta. 
Csengery Imre jegyző (olvassa a 18-dik 

szakasz 3-dik kikezdését.) 
RadiCS ÁkOS : T. ház! Jöhetnek oly üzleti 

évek, midőn a pálya nem lesz oly jövedelmező, 
hogy az itt mértföldenkint biztosított, szerfelett 
magas tiszta jövedelmet fedezhetné, midőn tehát 
a hiányt az állam lesz kénytelen pótolni. Ily 
esetekben azután, ha az igazgató tanács illetéke az 
üzleti kiadásokba soroztatík, akkor az igazgató 
tanács tagjait ily esetben tényleg maga az állam 
fizeti. Ez iránt más engedélyokmányban intézke
dés szokott tétetni. Nehogy azonban a t. államtit
kár úr állításomat ismét kétségbe vonhassa, most 
már kénytelen vagyok néhány engedélyokmányt 
név szerint is megemlíteni: ilyen a lemberg-cser-
noviczi. ilyen az arad-károlyfehérvári, stb. Ezen 
engedélyokmányok annak idejében a bécsi biro
dalmi tanácsban lettek megvitatva, jóváhagyva, 
hol az igazgató tanács illetékeire nézve szintén 
előterjesztendő indítványom értelmében intézke
dés tétetett. Ennek folytán a 18-dik §. harmadik 
pontja után elfogadás végett ajánlom a következő 
szerkezet felvételét : „Az igazgató tanács illetéke 
az üzleti számadásokba nem vétetik be.a 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár : 
Kénytelen vagyok azt az észrevételt tenni, hogy 
tisztelt képviselőtársam csakugyan mégis tévedés
ben van, mert a miket olvasott, nem az engedély
okmányban , hanem a statútumokban vannak. 
(Ugy van! Helyeslés.) Méltóztassék azt helyesebben 
elolvasni, és rá fog jönni, hogy ez tisztán a vég
rehajtás köréhez tartozó intézkedés, mely az alap
szabályok pontozatai közzé tartozik, mert ez a 
társaságnak, a megalakult társaságnak belső igaz
gatására és rendezésére vonatkozik; és hogy 
mennyi illeték fog az igazgató tanácsnak engedé
lyeztetni, mennyi nem? én e részben nem vagyok 
hajlandó más, talán Ausztriában létező példákra 
hivatkozni, vagy azokat útba igazitóknak tekin
teni. Hogy a kormány e tekintetben miként fog 
intézkedni, az függ attól, hogy az illető vállalkozó 
részvényesek, hogy ha egyszer igazgatóságuk 
megalakult, mily követelésekkel fognak előállni. 
Ezeket nem ismerem, és nem is tudom, mennyire 
lesz a kormány hajlandó ezen kivánataiknak eleget 

35* 
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tenni; azt azonban kijelenthetem, hogy e kérdés, 
e tárgy a képviselő úr hivatkozása daczára sem 
tartozik ide. 

Elnök : Elfogadja-e a tisztelt ház a módosit-
ványt ? {Nem.!) Minthogy a képviselő úr módosit-
ványa nem pártoltatik, az eredeti szöveg meg
marad. 

Következik a 19-dik szakasz. 
Csengery Imre jegyző {olvassa a 19-dik 

szakaszt, mely észievétel nélkül elfogadtatik. Olvassa a 
20-dik szakasz első Likezdését.) 

Gubody Sándor: A huszadik szakaszra a kö
vetkező módositványt vagyok bátor előterjeszteni. 
(Fehilvassa) : „Az engedélyezett vasútvonalra, meg
nyitása napjától számítva az engedély tartamáig, a 
vasútvonal építésébe s felszerelésébe befektetett s 
így a királyi minisztérium által kinevezendő Spe
ciális comité felügyelete s ellenőrzése alatt okmá-
nyilag igazolt tőkének 6% kamata biztosíttatik 
osztrák értékben • addig azonban, míg az egész vonal 
a közforgalomnak átadatnék, a forgalomnak átadott 
részre mértföld-számarányban mértföldenkint 20 
ezer o. é. forint tiszta jövedelem a megnyitás nap
jától kezdve biztosíttatik." 

En átalában véve nem tudok megbarátkozn i 
azon szokással, hogy papírban kiszámított, előleg 
befizetendő költség és sommás kamat biztosittas-
sék. Én, mint a napokban is kijelentettem, valóban 
sokallom a 700,000 frtnyi 5°/0-os tőkebiztositást, 
ámbár Hollán Ernő képviselőtársam statistikai 
adatokkal igyekezett megmutatni, hogy ez Euró
pában talán a legolcsóbb vonal. Nem lehet azon
ban átalában véve nekünk zsinórmértékül vennünk 
a külföldi vasutak költségét, mert ez mindig rela
tív. Például tudjuk, hogy Angliában a vasút kiál
lításának költségeinél a kisajátítás V4-be kerül, 
Belgiumban V6 -ba, Poroszországban 1/l 0 -be, nálunk 
pedig alig '{I00-ba, a mi oly kevés a vasútépítési 
költséghez képest, mint midőn a debreczeni diák 
kaprot küldött gazdasszonyának, hogy neki tú
rós derelyét csináljon. (Zaj. Szóló szava ritkán 
érthető.) 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár: 
Igen nagy érdekkel hallgattam különösen azon 
idézéseket, melyeket tisztelt barátom oly neveze
tes belga tekintélyekre tett, és csak azt sajnálom, 
hogy miért nem fogott oly belga embert, ki ne
künk oly olcsón megcsinálta volna a vasutat, 
(Derültség) : mert voltak itt belgák, tettek is aján
latokat, de sokkal magasabbakat, mint a melyek 
itt kiköttettek. Ha azonban sikerülne olyanokat 
találni, kik olcsóbban állitanák elő, meg lehet 
győződve a t. képviselő úr, kész karokkal fogja 
elfogadni a kormány ajánlatukat, és szívesen fog 
azoknak alapján javaslatot tenni a t. háznak. 
(Helyeslés.) 

RadiCS Ákos : Czélom mindenek előtt ki
mutatni, hogy a mértföldenkint biztosított tiszta 
jövedelem összege aránytalanul magas; azután, 
hogy a mértföldeukinti biztosítás a kérdés alatti 
vasútnál el sem fogadható. 

Ezen előrebocsátott állításaimat, minthogy 
biztos adat nekem sem áll rendelkezésemre, a tisz
telt államtitkár úr példáját követve, szintén össze
hasonlítások alapján fogom igazolni. 

Mielőtt ezt tenném, meg kell jegyeznem, 
hogy én a t. államtitkár úr összehasonlításait, 
melyeket e tárgyban tegnapelőtt tett, mér vadókul 
el nem fogadhatom. A nagyvárad-eszéki vonal 
tudtommal a legkönnyebben, legolcsóbban kiépít
hető vonalát képezi Magyarország vasúthálóza
tának. A Körös folyam és Ferencz-csatorna áthida
lását, a tiszai és dunai ártereknél szükséges na
gyobb földmunkálatokat és esetleg a Zombor s Er
dőd közti alagutat kivéve, az egész vonal hosszá
ban mintegy 38 mértföldön semminemíí térbeli 
vagy egyéb nehézség nem fordul elő. Hogyan 
lehet tehát Magyarországnak ezen legolcsóbban 
kiépíthető vonalát Németország, Francziaország, 
Anglia vasúthálózatának átlagos kiállítási költsé
gével párhuzamba állítani ? hogyan lehet az itt 
mértföldenkint biztosított tiszta jövedelem össze
gét elfogadhatlan összehasonlítások eredményei 
által indokolni akarni? ezt én valóban nem értem ; 
de érteni nem is akarom. (Jobb felöl nevetés.) Sőt 
meg vagyok győződve, hogy azon né hány tisztelt 
képviselő úr sem érti, kik nevetni méltó ztatnak. 

Hasonlítsuk már most össze a nagyvárad-
eszéki vonal e tárgyra vonatkozó adatait a magyar 
és osztrák pályák adataival : 

1. Az éjszaki vasút tesz 82.52 mértföldet, 
került 59.686.193 ftba; esik egy mértföldre 
723.470 ft. 

2. A déli vasúttársaságnak a magyar korona 
területén levő vonalai tesznek 98.8 mértföldet, 
került 68.571.923 ftba; esik egy mértföldre 
718.913 ft. 

3. A galicziai Károly Lajos-vasút tesz 46 
mértföldet, került 28.868.671 ftba; esik egy mért
földre 618'.255 ft. 

4. A reiohenberg-pardubiczi vonal tesz 2 5,88 
mértföldet, került 18.137.385 ftba; esik egy mért
földre 700.826 ft. 

5. A marcheg-pest-czeglédi, és szeged-temes
vári vonal tesz 91.50 mértföldet, került 61.995.001 
ftba; esik egy mértföldre 677.511 ft. 

6. A magyar éjszaki vaspálya tesz 16.7 mért
földet, került 9.393.351 ftba; esik egy mértföldre 
562.536 ft. 

Ezen előszámlált vonalak közül egy sincs, 
melynek oly kedvező térviszonyai volnának, mint 
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iá, nagyvárad-eszéki pályának, melyhez minden 
esetre a tiszai pálya áll legközelebb. 

7. A tiszai pálya tesz 76.49 mértföldet, került 
42.149.585 ftba; esik egy mértföldre 551.047 ft. 

Ha már most a nagyvárad-eszéki vonal kosz-
szát 44 mértföldre teszszük — nem vélem legalább, 
hogy hosszabb legyen — akkor a 36.000 forint 
mértföldenkint biztosított tiszta jövedelmet, és 
500 ft. mértföldenkint felvett törlesztési hányadot 
véve fel alapul, az egész vonal 1.584.000 ft. tiszta 
jövedelemmel és 22.000 ft. törlesztési összeggel, 
tehát összesen 1.606.000 ftig lenne biztosítva. Ha 
az egész vonalra ekként biztosított tiszta jövedel
met és törlesztési összeget a befektetendő töke 
5 és 2/io_ed kamatjául tekintjük, maga a befek
tetési tőke 30.884.615 ftot fog tenni; esik tehát 
egy mértföldre 7 Ü1.9 2 3 ft. 

A tiszai vaspályánál a befektetési tőke 5 és 
*/, „ kamatja van biztosítva vagyis mértföldenkint 
körülbelül 28.600 ft. 

Már most méltóztassanak tekintetbe venni : 
hogy a tiszai pálya töltései és bevágásai szé
lesebbek , mint a nagyvárad - eszéki vonal
nál tervezvék; hogy a tiszai pályánál a sínek 
lábankint 21 bécsi fontot nyomnak, mig ellenben 
itt csak 20 72 vámfontot, ez mértföldenkint mint
egy 4000 ft. különbséget tesz ; hogy, a tiszai hidat 
és az ártereken való vezetékeket kivéve, a mííépít-
mények és épületek kivétel nélkül téglából és kőből 
vannak épitve, mig ellenben itt, hogy az engedély
okmány szavaival éljek, időnyerést tekintve fából 
lesznek kiállíthatok; hogy a tiszai pálya két he
lyen kel át a Tiszán, holott itt a Dunán csak gőz
komp van tervezve; hogy a tiszai pályán a for
galmi eszközök mértföldenkint 80.000 ftot tesz
nek, emitt csak 55.000 ftot. Ha tehát a tiszai 
pálya tér-, közlekedési, építkezési viszonyait a 
nagyvárad-eszéki vasút nevezett viszonyaival 
összehasonlítjuk, és ha továbbá az általam imént 
elősorolt differentiákat is számításba veszsztik, me
lyek mértföldenkint mintegy 100,000 ftot [ tesz
nek , akkor véleményem szerint a nagyvárad-
eszéki vonalnál sem lehet mértföldenkint több 
tiszta jövedelmet biztosítani, minta mennyija tiszai 
vaspályánál van biztosítva, vagyis 28.600 ftot. 

A mértföldenkinti jövedelembiztositást azért 
nem fogadhatom el ezen vonalnál, mert a mért
földek száma nincs meghatározva, mert nem 
akarhatom, hogy a vonal kelletén tul meghosszab-
bittassék. 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár 
(szólni akar.) 

RadiCS ÁkOS: Kérem, még nem fejeztem be. 
Nem tudok esetet arra, hogy valahol kamat-

biztosítás alapján engedélyokmány terjesztetett 
volna parlament elé, a nélkül, hogy a biztosított 

jövedelem összegét az illető miniszter részletes 
tervek és költségvetés.- tehát megbízható számítás 
alapján ne igazolta, ne indokolta volna; minden 
esetre hallatlan eljárásnak tartom a mértfölden
kinti biztosítást kimondani ott, hol a mértföldek 
száma, a vonal hossza még meg sincs határozva. 
Csak egy analóg esetet méltóztassék a tisztelt 
államtitkár úr felemlíteni, és én hajlandóbb leszek 
a kitett mértföldenkinti jövedelembiztositáshoz 
járulni, mert legalább azon megnyugvást merít
hetem belőle, hogy az ilyen szabályellenes eljá
ráshoz nem a magyar országgyűlés szolgáltatja, az 
első példát. 

Minthogy tehát, miként már említettem, e 
vonalnál még a mértföldek száma sincs meghatá
rozva, ennélfogva az állam részéről biztosítandó 
tiszta jövedelmet, mértföldenkint 28.600 ftot véve 
alapul , 44 mértföldre kívánnám öszletesen 
1.258.400 ftban kimondatni. 

Ezek után van szerencsém magát a követ
kező módositványt elfogadás végett a tisztelt ház 
elé terjeszteni. (Olvassa): „Azengedélyezett vasút
vonalra ennek megnyitása napjától számítva az 
engedély tartamáig évi 1.258.401) o. é. forint tiszta 
jövedelmet ezüstben akképen biztosit, az állam, 
hogyha az évi tiszta jövedelem a fenebbi biztosí
tott összeget el nem érné, a hiányt pótolni tar
tozik." 

Elnök: Jegyző úr még egyszer fel fogja 
olvasni a módositványt. 

Csengery Imre jegyző (felolvassa Radics 
Ákos mődositv anyái). 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár : 
T. ház ! Képviselő úr a maga módositványát igen 

j alaposan indokolta és sok adatot hozott fel. Én 
azon kényelmetlen helyzetben vagyok, hogy ismét 
igen hosszadalmas statistikai számokra alapított 
fejtegetéssel kellene válaszolnom ; (Közbeszólások : 
Halljuk!) tudom azonban, hogy az nem igen 
nagy érdekkel bír. (Halljuk!) nem fogok tehát 
visszaélni a t, ház türelmével, hogy számtételek 
fejtegetésével igénybe vegyem idejét. Nagyon 
rövid leszek, csak néhány adatot fogok felhozni. 
{Halljuk !) 

Képviselő úr különösen felhozta a lajtántuli, 
csehországi és német példákat, és onnan merített 
adatokat. En részemről, megvallom, a jelen eset 
megítélésében is szivesebben veszem föl az adato
kat saját hazai viszonyokból, mert azokat sokkal 
alkalmasabbaknak tartom az összehasonlításra, 
és támogatni leszek képes épen azt, a mit a mi
nisztérium javaslatba hozott, oly analógiákkal, 
melyek tökéletesen megfelelnek azon vasútnak, 
melyről most épen szó van. Senki nem fogja 
kétségbe vonni és minden szakférfiú meg fogja 
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engedni azt, hogy az alföldi vasút — bármit ho
zott légyen föl a képviselő úr annak épitési és 
gazdálkodási viszonyairól — és a tiszai vaspálya 
épitésére nézve fenáll ugyanazon analógia, mely 
az államvasutra nézve, melv Pozsonytól Baziásig 
az országon keresztül megy. Épen ehhez ragasz
kodom én azért, mert épen ezért és erre vonatko
zólag hozta föl a képviselő úr azon számokat, és 
állitotta — a mit én nagyon sajnálok — hogy ő 
nem hajlandó az én adataimnak hitelt adni. Én 
nem is akarok a magam személyére vagy tudo
mására nézve hitelességet igénybe venni; de azt 
hiszem, hogy egy pénzügyi hatóságnak, de kü
lönösen a pénzügyminisztériumnak, mely a terhek 
fedezéséről felelni tartozik, melynek tudnia kell, 
hogy egy vasút után mennyit kell kamatbiztositás 
czime alatt esetleg pótolnia: utoljára tudnia kell 
azt is, hogy mennyibe kerül azon vasút. Már az 
én tudomásom szerint, melyet ebből a forrásból 
merítettem, azt mondhatom, hogy az államvasút 
átalában mértföldenkint 712.000 frtba kerül, és 
hogy az ez után nyújtandó kamatbiztositás 37,000 
frtot tesz. Ennek ellenében , ha jól emlékszem, 
képviselő úr 672,000 frtot emlit, mi csak mintegy 
100,000 frtnyi csekélységben tér el attól, a mit 
én mondottam. Ez az egyik állítás. 

Azt mondja a képviselő úr, hogy nem érti. 
mint lehet azt, a mit én ezen vonal épitési és gaz
dasági viszonyaira nézve felhoztam, párhuzamba 
tenni a német, vagy a franczia és angol vasutak
kal és még nem tudom, milyenekkel? Már, tessék 
megengedni, én meg szintén azt nem értem, hogy 
képviselő úr mint valami nevezetes érvet akarja 
felhozni, hogy ez előtt 10 évvel miként építettek, 
és hogy mi hogyan építünk most. A kinek átalá
ban dolga volt építésekkel, a ki foglalkozott ipar
vállalatokkal, a ki ismeri az áraknak emelkedését 
és a munkabérnek folytonos növekvését, az bizo
nyára egyet fog érteni velem abban, hogy a mos
tani viszonyok és azok között, melyek 10 év előtt 
léteztek, költségek meghatározása tekintetében 
hasonlatosságot felhozni nem lehet. (Helyeslés.) 
Tudom én is, hogy a tiszai vasúttársaságnak, nem 
ugyan, mint a képviselő úr mondta, 28 ezer 600 
és néhány frt, hanem helyesen és valósággal 
28.654 frtnyi tiszta jövedelem biztosíttatott; de a 
mint már volt szerencsém az osztályokban épen 
képviselő urnák e tárgyban felvilágosításokkal 
szolgálni, azokból a képviselő úr megérthette volna, 
hogy azon viszonyok, melyek közt a tiszai vas
pálya épült, most nagyon megváltoztak; hogy a 
tiszai vasúttársaság épitési alapjának egy neveze
tes tétele, mely még mai napig a bécsi hitelintézet 
cahieriben és irodáiban van , és a forgalomba 
még ki sem bocsáttatott, hogy épen azon neveze
tes tétel, az úgynevezett árfolyamkiegyenlitési 

tétel, a mely a mi vasutainknál majdnem 250 ezer 
forintot tesz, számításba sem jön. 

Nem akarom tovább folytatni előadásomat, 
mert ugy hiszem, kellőleg van indokolva a leg
utolsó idők tapasztalatai által, hogy nálunk ugy, 
mint a szomszéd államokban, kedvezőbb kikötés 
mellett, vasút az utolsó időkben nem épült. Ha 
bárki az ellenkezőről fog meggyőzni, én szívesen 
fogok neki engedni; de a meddig erre nem fog 
példát felhozni, soha sem fogom azt mondani 
ugyan, hogy ez a legjobb eredmény, melyet elérni 
lehetett, de nem fogom megengedni, hogy a jelen 
körülmények közt elvetendő és rósz kötésnek 
tartassék. 

Ennélfogva bátorkodom a szerkezet elfoga
dását a t. ház figyelmébe ajánlani. (Helyeslés) 

Nyáry P á l : Alig lehet, a ki kétségbe vonná, 
hogy ezen szerződési tervezetnek ez a legfonto
sabb pontja: legfontosabb azért, mert itt az összes 
államot kötelezzük 90 évre; ha pedig kötelezzük, 
szükséges mindenekelőtt megvizsgálni, hogy csak 
annyira kötelezzük, a mennyi szükséges azon czél-
nak elérésére, melyet kitűztünk. 

Egy módositvány olvastatott fel és indokol
tatott is, még pedig ugy, hogy azt átalános okos
kodással megczáfolni nem lehet. (Helyeslés a bal 
oldalon.) Indokoítatott legelőször az által, hogy a 
világon ez lesz a legelső eset, melyben parla
ment elfogad egy vasuttervezetet a nélkül, hogy 
hiteles kiszámítások terjesztettek volna elébe. Ez 
az első, és ugy hiszem, mindenki által elismert 
fontos tekintet. A másik tekintet az, hogy statisti-
kai adatokra hivatkozott egyik képviselőtársunk, 
a melyek ellenében a kormány képviselője itt csak 
átalánosságban felelt. 

Én azt hiszem — ha talán szabálytalan lesz 
is — mit indítványozni fogok, csak kötelességün
ket teljesítjük akkor, midőn ezen pont fontosságát 
belátva, annak megvizsgálása és az adatok össze
hasonlítása végett bizottságot küldünk k i , mely 
összehasonlítván az adatokat, melyeket az indítvá
nyozó előhozott, azon adatokkal, melyeket a kor
mány képviselője azok ellenében felhoz, terjeszszen 
elő jelentést, s akkor bátrabban szólhatunk hozzá, 
Mig ez meg nem történik, a nélkül, hogy a kor
mány eljárását gyanúba akarnám hozni, tiszta 
meggyőződésem szerint a tárgyhoz nem szólhatok. 
Bátor vagyok indítványomat ismételve a t. ház 
figyelmébe ajánlani. 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár : 
A tárgyak halmazában megfeledkeztem két pont
ról. Komolyan nem is vehettem azokat, mert kü
lönben válaszoltam volna. 

Azt állitotta a t. képviselő úr, hogy hiányzanak 
itt a részletes tervek, hogy az egész dolgozat 
csak amúgy nem tudom hogyan készült , s azt 
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sem tudjuk, hány mértföldről van szó. Amennyire 
fölöslegesnek tartottam az imént erre csak reflec-
tálni, most is minden választ feleslegesnek tar
tok erre nézve. 

A mi pedig t. képviselőtársam Nyáry Pál in
dítványát illeti: azt igen nagyon méítánylom, s 
épen azért, mivel méítánylom, mielőtt a vasúti tör
vényjavaslatok egyátalában a ház elé terjesztettek 
volna, épen a dolog fontosságánál fogva szüksé
gesnek tartotta a kormány felszólítani a t. házat, 
hogy e czélra külön bizottságot küldjön ki. A ház
nak határozatából választatott e végre egy 15 tagú 
bizottság, mely a háznak egy másik bizottságával, 
a pénzügyi bizottsággal egyetértőleg intézi e dol
gokat, és a képviselő úr megnyugtatására mond
hatom, hogy mind a két bizottságban, különleges 
ülésekben és együttes ülésekben, a legalaposabban 
megvizsgáltattak mindazon adatok, melyeket a 
kormány előterjesztett. Megvallom, ha a t. ház 
ugyanazon megnyugvást meríti ezen körülmény
ből, és épen ezen kettős bizottság jelentéséből, 
melynek alapján folynak most a tárgyalások, én 
ujabb bizottságnak kiküldését csak ugy tekinte
ném , mint idó'vesztegetést, mint időhalaBztást, 
mely a dolgok jelen stádiumában egyátalában nem 
volna kívánatos. Ennélfogva kérem, méltóztasssék 
e pontot elfogadni. {Elfogadjuk!) 

E l n ö k : Nem kíván senki szólani ? 
SomSSich P á l : Azok részéről, kik ezen aján

latot, ezen kikötést vagy biztosítást nagyon ma- í 
gasnak és terhesnek tartják, azok részéről vártam : 
volna, bogy okoskodásaik folytán valami gya- ' 
korlati eredményt hozzanak k i : t. i. vagy azt ] 
mondják: ez oly terhes, ez oly drága, hogy e vas- j 
utat ily áron az ország nem fogja vagy nem akarja , 
épitetni • vagy pedig azt, hogy van egy társaság, j 
mely olcsóbban épit. De ha — mint elhatároztatott j 
— az ország az alföld-fiumei vasutat építeni akarja, j 
ruás részről pedig nincs társaság, mely azt olesób- j 
ban, kedvezőbben akarná építeni, melyet a kor- j 
mány, mint közege által kinyilatkoztatott, két kéz- ; 
zel fogna elfogadni: akkor nagyon otiosusak ezek i 
az okoskodások, és én részemről azt hiszem, hogy I 
gyakorlati eredményök nem lehet. Vagy azt kell [ 
mondanunk : Uy drágán nem építünk; vagy azt: ; 
van egy társaság, mely olcsóbban épit; és én j 
részemről kész vagyok az elsőre is szavazni, j 
ugyis félek, nagyon félek attól, bogy azon exalta- ! 
tió, mely az alföld-fiumei vasút mellett oly erősen ! 

nyilatkozik, hogy annak nyomása alatt minden 
áron építeni akarjuk azt, nagy áldozatba, sok te
herbe és sokáig tartó subventióba fog kerülni a I 
hazának. {Igaz!) I 

Azonban a t. ház bölcsesége máskép határo- j 
zott, s én meghajlok e határozat előtt. 

Csakis arra kérném azon urakat, kik minden 

pontra reflexiót tesznek és drágának tartják az épí
tést, méltóztassanak valami olcsóbbat, valami job
bat ajánlani, vagy mondják ki egyenesen, hogy 
ezen áron nem akarják ezen vasút fölépítését: kü
lönben valóban én, ki érteni akarok — mert bo
csánatot kérek, arra mosolyognom kell, ha valaki 
azt mondja, hogy valamit nem akar érteni —• ezen 
okoskodásokat nem tudom megérteni. {Tetszés.) 

Lónyay Menyhért pénzügyőr: T. ház! 
Nem lehet szándékom az alföldi vasútról, s külö
nösen arról szólani, vajon építését és irányzatát 
czélszerünek tartom-e ? csupán csak azt kivántam 
kijelenteni, hogy a közlekedésügyi, illetőleg atech-
nikafrészre nézve a közlekedésügyi minisztérium, 
a pénzügyi részre nézve pedig a pénzügyi minisz
térium hozzájárulásával keletkezett ezen javaslat. 
Miután a t. ház, még a múlt évi július 1-ső napján 
hozott határozatában, ezen vasútvonal kiépítését az 
első rendű vonalak közé sorozá és mielébbi kiépí
tését kívánta, a minisztériumnak feladatul jutott 
egyrészt a vállalat létrejövetelét előmozdítani, 
másrészt pedig mindent elkövetni arra nézve, hogy 
létesitése az állam lehető legcsekélyebb terhelte-
tésével legyen lehetséges. Hivatkozom azon hosz-
szadalmas tárgyalásokra, melyek a minisztériumnál 
ezen vasútra nézve folytak, s állithatom, miszerint 
a biztosítandó összeg leszállítása czéljából minden 
arra vezető eszköz felhasználtatott, még pedig jó 
hitelű és biztos vállalkozók közt valóságos ver
seny L igyekezett a pénzügyminisztérium előidézni. 
Ezen szerződési tervezet egy ilyen több oldalról 
támasztott verseny folytán keletkezett. 

Annak megítélésére, vajon a biztosítás mel
lett létesítendő vállalat drága-e vagy nem? az 
elvállalandó teher aránylag nagy-e vagy nem? 
arra nézve nevezetes és mindenek felett tekintetbe 
veendő tényező a pénzpiacz időközi állása. 

Azon adatok, melyeket felhozott Fiúménak 
érdemes képviselője, ha állanának is, minthogy 
különböző időszakra vonatkoznak, teljes bizonyító 
erővel nem bírhatnak, miután egy nevezetes ténye
zőt kihagyott számítás alól. t. i. azt, hogy minden 
ilyen vállalatra nevezetes befolyást gyakorol 
a pénznek ára, t. i. azon kamatláb, mely mellett 
pénz kínálkozik a hazai vállalat létesítésére. Az 
előhozott példák közt legnagyobb súlyt látszik 
fektetni arra, mi a tiszai vaspálya építésére vonat
kozik, már pedig átalában tudva levő dolog, bogy 
midőn ezen vasút épült, a vasutvállalat létesítésére 
Ausztriában azon időben egy 5%-nak megfelelő' 
biztosítási összeg elegendőnek tartatott. 

Mennyire fontos a biztosítandó összeg megíté
lésénél az idő, melyben a biztosítás adatik, a végből 
szabad legyen egy más, saját tapasztalásomból merí
tett példára hivatkoznom. 1843-ban, midőn először 
került a magyar törvényhozás elé a kamatbizto-
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eitás kérdése — sajnos, hogy azon viszonyok közt 
a magyar országgyűlésnek határozata nem birt 
annyi erővel, hogy annak érvényt szerezhessen — 
azon időben tehát folytak tanácskozások, voltak 
ajánlatok több rendbeli vasutakra nézve, többek 
közt ép a Károlyvár felé vezetendő vonalra nézve 
is, és a kik az országgyűlés ezen időbeli tárgyalására 
emlékeznek, tudhatják, hogy akkor a pénz kínál
kozott 4°/0-nyi kamat biztosítása mellett, miután 
akkor az átalános kamatláb, mely mellett a tőkék 
még Ausztriában is elhelyeztettek, 4 % , később, 
midőn a tiszai és más pálya engedélyeztetett, 5 % 
volt. Es most — hivatkozva a birodalomban az 
utolsó időkben adott engedélyekre, de a hazánk 
területén is engedélyezett kassa-oderbergi, erdélyi 
és barcsi pályák engedélyezési okmányaira — 
határozottan merem állítani, hogy a kamatláb, 
azaz a pénz valódi ára, tetemesen magasabb, mint 
az, mi az alföldi pályára nézve javaslatba van 
hozva. 

De elfogadva számítási alapul a fiumei képvi
selő azon állítását, miszerint a tiszai pálya hasonló 
az alföldihez, és az 550,000 forintba került ruért-
földenkint, noha ezen számítást államtitkár úr hi
vatalos adatokból merített más adatok által kétség
be vonta: a pénzpiacz jelen állásánál a kamatláb, 
mely mellett a tőkék kínálkoznak, 7 i/2 % vehető, te
hát a niértföldenkint 550 ezer forint után ezen ka
matláb mellett adandó biztositásnak 41,250 forintot 
kellene tenni; s így ez is bizony ifja azt, hogy az 
általunk javaslatba hozott biztositási összeg mért
földenkint csekélyebb, mint bármely biztosítás, 
mely a birodalom más felében, de még annál is, 
mely az utóbbi években Magyarországban is té
tetett. 

Egyébiránt a mi illeti a fiumei képviselő úr 
azon fő ellenvetését, hogy itt csak mértföldenkint 
mondatik ki a biztositási összeg, ennélfogva az 
összeg nem tudatik : erre nézve bátor vagyok meg
jegyezni, hogy alig lesz vasútvonal, a melynél, 
habár részletesebb tervezete ki is van dolgozva, az 
épités folyama alatt kisebb-nagyobb irányban né
mi eltérő változás be nem következhetnék; de mi
vel minden ilyen változás mindig a kormány be
leegyezésétől függ, sőt gyakran a változás az ő ren
delete folytán történik, megvan a biztosítás arra 
nézve, hogy a vonal iránya a törvénynyel és az 
ország érdekeivel megfelelő leend, s felteszem azt, 
hogy a tisztelt ház meg van arról győződve, misze
rint a felelős kormány a vonal meghatározásánál 
mindig az ország érdekeit fogja szem előtt tartani. 
Különben e vonalnál a biztosítást máskép javaslat
ba hozni nem is lehetett : mert ezen vonalnak 
irányzata, a vég ponton a Duna áthidalása az en
gedélyezési szerződésben nem volt határozottan 
kijelölve, mert erre a törvényhozás határozata volt 

szükséges. Ezen indokok után azt hiszem, hogy 
bővebb részletezés nem levén szükséges, a mostani 
pénzügyi viszonyok között a biztosítandó összeg 
elfogadható. (Helyeslés. Maradjon !) 

E l n ö k : Miután a 20-dik szakasz első pont
jára módositvány adatott be, a mely pártoltatott 
is, szükségessé vált a szavazás. A szavazási kérdés: 
elfogadja-e a t. képviselőház a 20-ik szakasz első 
pontját a központi bizottság által beadott szövege
zés szerint ? A kik elfogadják, méltóztassanak fel-
állani. [Megtörténik.) A többség elfogadta. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 20. sza
kasz 2, 3 és 4-dik kikezdését, melyek észrevétel nélkül 
elfogadtatnak. Olvassa 5-dik kikezdését.) 

Várady Gábor : Styláris hiba csúszott be e 
pontnál. Nézetem szerint hibás a 2-dik sorban ama 
kitétel, hogy „a biztosított tiszta jövedelem összege, 
azon feltevés szerint állapittatik meg, hogy a pálya 
mértföldenkint szükséges forgalmi eszközök be
szerzési értéke 55,000 frtot fog képviselui.* U g y 
vélem, itt : „pályához tartozó" vagy „pályánál" 
kellene lenni: mert így nincs értelme: mert a be
szerzési értéknek van 55,000 frt kiszabva, nem a 
pályának. U g y kellene tehát tenni : „a pályához 
mértföldenkint szükséges forgalmi eszközök be
szerzési értéke." (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni e kiigazítást? 
(Elfogadóik!) A 20-dik §. 5-dik kikezdése Várady 
Gábor képviselő úr igazítása szerint fogadtatik el. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 20-dik 
szakasz 6-dik kikezdését.) 

K i r á l y i P á l e lőadó : E pontnak 3-ik sorá
ban, hol a szilárdabb anyagok helyettesítéséről 
van szó. a központi bizottság e két szót: „a kor
mány által" kívánja tétetni; minélfogva így lenne 
a szöveg : „szilárdabb anyagból helyettesitése a 
kormány által kívántatnék." (Helyeslés.) 

Gubody a Sándor : Ezen pontot egészen kiha
gyatni óhajtom: mert nem szeretem azon sok: wha, 
azonban, hogyha" stb. kitételt, mert ez mind olyan 
kibújósdi, mely bennünket oda vezet, kogy a biz
tositási összegnek nem lesz határa. Legtisztább a 
határozott: „fogadott bér, osztott koncz." Mert hi
szen, ha a forgalmi eszközökre számított összeg 
nem lesz elegendő, az azt fogja mutatni, hogy az 
üzlet szaporodott, mi ismét a társaságnak hasznos. 

E l n ö k : Méltóztatnak a központi bizottság 
szövegezését helybenhagyni ? (Elfogadjuk !) Ennél
fogva marad a központi bizottság szerkezete. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 21-dik 
szakaszt.) 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : Midőn ezen tervezet 
a központi bizottságnak előterjesztetett, még nem 
volt határozatilag megállapítva a Duna áthidalási 
pontja; említtetett Bezdán és feltételesen Erdőd is. 
Ez okból van itt is ezen két pont feltételesen elfő-



CCXXX. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Májns 13. 1868) 281 

gadva. A központi bizottságban azonban már az 
áthidalás pontjául Erdőd határozottan ruegállapit-
tatott. Ez szükségessé tette ezen pont megváltozta
tását, mi is mind két pontot illetőleg következőleg 
ezól: „Jelen engedélyokmány kiadása után az en
gedélyesek lehető legrövidebb idő alatt kötelesek 
a zombor-erdőd-eszéki pályaszakaszra vonatkozó 
részletes terveket és ezek alapján készülő költség
vetéseket a kormány elé terjeszteni. 

„És ha ezen előterjesztésből kitűnnék, hogy a 
zombor-erdőd-eszéki pályaszakasz az engedély-ké
rők által eredetileg tervezett zombor-bezdán-eszéki 
pályaszakasz ellenében több vagy kevesebb költ
séget igényelne, e szerint fog a mértföldenkinti 
kamatbiztositás a kiállítási tőke arányához képest 
felemeltetni vagy leszállittatni." 

S i m o n y i LajOS b : T. ház! Ezen szakasz 
azon alternatívát állítván fel, hogy ha a kormány 
elhatározza magát Bezdán helyett Erdó'döt, vagy 
pedig Bezdán és Erdőd közt valamely helyet ki
tűzni átkelési pontul: ennek következtében ezen 
szakasz igy tovább fen sem állhat. Ennélfogva 
azt hiszem, hogy miután átkelési pontul a t. ház 
akarata következtében Erdőd határoztatott és ezen 
határozathoz még a kormány óhajtása is hozzájá
rni : legczélszerübb lesz — ugy mint a központi 
bizottság előterjesztette — ezen szakaszt ugy fo
galmazni, hogy abban Bezdán meg se említtessék, 
hanem tisztán Erdőd tűzessék ki átkelési pontul. 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár: 
A mennyiben a központi bizottságban szerencsém 
volt indítványba hozni a 21-dik pont szerkezetét, 
ugy mint az most kiigazítva felolvastatott: kény
telen vagyok egyszersmind okát adni annak, mi
ért — habár maga az alternatíva mindenképen ki
záratott — tétetik mégis az előbbi bezdáni vonal
ról csak emlités is ? Ezt szükséges volt belevenni, 
mert az egész alku eredetileg azon vonalrajzon és 
arra támaszkodva történt, melyet a vállalkozók 
bemutattak és mely a szerint Bezdán felé vezetett 
volna. A mennyiben tehát most határozottan és 
világosan kiköttetik az, hogy ezen vonalra nézve 
csak Erdődnél lehet a Dunát áthidalni, erre nézve 
pedig uj költségvetésnek kell megtörténni, mi 
nyilván befolyással lesz arra, hogy mennyi kamat-
biztosítást kapnak a vállalkozók: a változásnak 
az eredeti tervhez képest kell megtörténni; és 
azért nézetem szerint szükséges kimondani, hogy 
a vállalkozók csak annyiban fognak több vagy 
kevesebb kamatbiztositást kapni, a mennyiben ezen 
nj vonal többe vagy kevesebbe fog kerülni, mint 
a mennyibe került volna az előbbi, melynek alap
ján az alku megköttetett. Bátorkodom tehát a 
központi bizottság szövegezését elfodatás végett 
ajánlani. (Helyeslés.') 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház a 21-dik sza-
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kaszt a központi bizottság által javasolt szövege
zés szerint? {Elfogadjuk!) A 21-dik szakasz 
tehát el van fogadva. Következik a 22-dik szakasz. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 22. és 
28-dik szakaszt^ mely mindkettő -észrevétel nélkül 
elfogadtaük. Olvassa a 24-dik szakasz 1-sö ki-
kezdését.) 

Somossy I g n á c z : Nekem az első szakasz 
utolsó szavára van megjegyzésem, a mennyiben a 
„mellőzés" szót nem helyeslem, mert a hiányokat 
nem mellőzlik, hanem pótoljuk. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva igy lesz: ,,a mutatkozó 
hiányok pótoltassanak". 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 24-dik 
szakasz 2. 3. és 4-dik Mkezdését, melyek észrevétel nél
kül elfogadtatnak. Olvassa a 25-dik szakasz 1-sö ki-
kezdését.) 

RadiCS Á k o s : T. ház ! Az államvasuttár • 
saság fizet évenkint jövedelmi és kereseti adó fe
jében átlag egy millió 400 ezer forintot. Ezt csak 
példaképen akarom felhozni. Hogy mennyi esik 
ebből Magyarországra, mennyi nem, azt nem 
tudom, miután nem esett még értésemre, hogy a 
vasutakra nézve a segregatió végrehajtatott-e ? 
Már most vegyünk fel oly üzleti évet, midőn 
mértföldenkint a jövedelembiztositásban 10 ezer 
frt fogna hiányozni, midőn tehát a társaság az 
állam részéről kívánt biztosítást 10 ezer forintig 
venné igénybe : nagyon furcsa államgazdálkodás 
volna az, hogy ha az állam a pótlandó 10,000 frt. 
helyett az állam társaságnak cserében egy millió 
400 ezer forintot engedne át. Ennélfogva a 25-
dik szakasz 1-ső pontjára a következő módosit-
ványt ajánlom: ,,Áz első szakaszban körül irt 
vaspálya után a jelen okmány kiállításától szá
mított 4 éven át jövedelmi adó nem fizettetik; 
ezen időszak lejártával a vállalat után fizetendő jöve
delmi adó az üzleti számlába be fog vezettetni." 

Csengery Imre jegyző (ismételve felolv 
a módositványt.) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Azt hiszem, mindaddig, mig az állam a biztosíté
kot csakugyan teljesiti, a jövedelmi adó külön szá
mításának értelme nincs, különben a mi az egyik 
zsebből Jkivétetnék, az a másik zsebbe tétetnék. 
Mihelyt az állam biztositéka megszűnik és a vasút 
activ lesz: az állam iránti kötelezettségét leróni 
köteles. (Maradjon a szerkezet!) 

Káro ly i Ede gr . : Ugyan azt akartam mon
dani, hogy az egyik zsebből kivétetik, a másikba 
betétetik; ennek pedig nicsen értelme. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 25-dik szakasz 
1-ső pontját a szerkezet szerint? (Elfogadjuk!) 
Ennélfogva a 25-dik szakasz első pontja elfo-
gadtatik. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 25-dik 
36 
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szakasz 2. 3. 4. és 5-dik kikezdését, melyek szó nél
kül elfogadtatnak. Olvassa a 26-dik szakasz 1-sö 
kikezdését.) 

Gubody Sándor: A 26-dik szakaszt óhaj
tanám kiegészíteni a következő módosítással. (Fel
olvassa) : ,,A 26. szakasz 1-ső pontjának ezen 
vég szavai u tán : „mely időszak lefolyásával ele
nyészik", beigtatandó a következő feltétel: „El
lenben, ha az engedélyezett vonal mellé harmad 
rendű s szárnyvonalak kiépítését a vidékiek érdeke 
szempontjából a kormány vagy az országgyűlés 
szükségesnek látja, azok kiépítését a vállalat ön
erejével minden biztosítás nélkül a k. ni. minisz
térium ellenőrzése alatt végrehajtani köteles/ ' 

Ezen módosítás indokolását fölöslegessé teszi 
Hollán Ernő államtitkár urnák nyomtatásban is 
olvasható következő véleménye: „Ha azon idő
ben, midőn az első vasutak épültek, előre láthat
ták volna a nagyszerű kifejlődést, melyre képe
sek, miszerint a közönséges utakat oly átalános-
ságban pótolnák, hogy ezen utóbbiak tisztán helyi 
közlekedésre vagy a vasúti állomásokhoz szolgáló 
szállításra maradnának fön: ugy bizonyára már 
az első engedélyeket is oly kikötésekkel adták 
volna ki, miszerint az egész hálózatról minden 
ágazataival együtt gondoskodva legyen a helj'ett. 
hogy pusztán nagy vonalakra engedélyeztek s a 
jövőre szükséges kiegészítéseket számba sem 
vették. Jelen állapotjokban hazai nagy vasutvona
laink bosszú folyamok ágyaihoz hasonlítanak, 
melyekben az élővíz megapadt, mert mellékes pa-
takoeskákból és csermelyekből nem táplálkoznak. 
De a mi annak idejében elmaradt, hatalmunkban 
áll, hogy utólag helyrehozzuk." 

Ennélfogva kérném a tisztelt házat, méltóz
tassék ezen hozzátételt elfogadni. 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár: 
Már az átalános vita alkalmával volt szerencsém 
kijelenteni, hogy én részemről méltánylom azon 
körülményt, melyet tisztelt barátom Gubody Sán
dor felemiitett. Elmondani már az átalános tár
gyalás alkalmával az okokat, miért nem tartom 
ezen esetre alkalmazhatónak azon elvet, melyet 
különben igen helyesnek tartok. Mivel ezeket 
akkor elmondtam és a tisztelt ház bele egyezett, 
igen kérném, méltóztassék a szerkezetet elfogadni 
ugy, mint azt a központi bizottság ajánlja. (Elfo
gadjuk !) 

E l n ö k : Méltóztatnak a 26-dik szakasz első 
pontját elfogadni'? [Elfogadjuk!) Elfogadtatik. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 26-dik 
szakasz 2-dik kikezdését, mely észrevétel nélkül elfo-
gaeltaíik. Olvassa, a 21-dik szakaszt.) 

K i r á l y i P á l e lőadó: A központi bizottságnak 
ezen szakra ugyan módositványa nincs, de a meny
nyiben fentartja magának azt, hogy mától számítva 

30 év alatt ezen pályát az állam beválthatja, és a 
második pontban a fejeztetik ki, hogy ezen bevál
tási esetben a beváltást megelőző, legközelebbi 
hét év bevételeiből két oly év hagyassák ki, me
lyei: bevételei a legmostohábbak: a központi bi
zottság a méltányossággal megegyezőnek tartja 
azon óhajtását fejezni ki, hogy jobb lenne ugy 
tenni egymás mellé, hogy az egyik a legmosto
hább jövedelmű, a másik a legjobb jövedelmű 
lenne. Ezt az igazsággal és méltányossággal 
megegyezőnek tartja a központi bizottság; külön
ben ezen pontra módositványt nem tesz. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : A tisztelt ház a 27-dik szakaszt 
elfogadja s a központi bizottság óhajtását magá
évá teszi. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 28 és 29-
dik szakaszt, mellek észrevétel nélkül elfogadtatnak. 
Olvassa a 30-dik szakaszt.) 

Besze J á n o s : T. ház! Az átalános vita 
alkalmával előhoztam a vonalakon munkálkodó 
több százezer munkás érdekében azon indítványt, 
hogy az élelmi szereket, szeszes italokat szabadon 
árulhassák, míg a munka tart az egész vonalon. Az 
idő drágasága miatt indokolni nem akarom ezt. 
Mindenikünk tudja, hogy a véres verítékével nap
számot megszerző munkásnak fő érdeke, hogy 
olcsón és jól kaphassa az élelmi szereket, és mun
kája után valamit szerezhessen is, a mit pedig egy-
átalában lehetetlennek vélek, ha monopóliumot 
csinálnak, bérlőket állítanak fel, és a raktárakban 
hónapokon keresztül megpenészedett kenyérrel és 
megromlott hússal táplálkoznak, és a munkások
nak mástól semmit venni nem szabad. Azért ké
rem a t. házat, hogy 31-dik szakaszul a szerző
désbe tétessék: „Mindaddig, mig a vasúti mun
kálatok tartanak, minden munka alatt levő vona
lon az élelmi szereket és szeszes italokat szabadon 
mindenki árulhatja1"'. (Nem törvénybe való !) 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár: 
T. ház ! Nem lehet nem méltányolnom azon fel
szólalást, melyre t. Besze barátomat a legneme 
sebb intentio vezérelte; és hiszem, a kormány bi
zonyára nem fogja figyelmén kivül hagyni, hogy 
ezen intentiónak megfelelőleg történjenek intéz
kedések ; azt hiszem azonban, ezen gondoskodás in
kább a végrehajtás köréhez tartozik, (Helyeslés) 
és nem annyira itt a szerződésben volna kikötendő, 
annyival kevésbbé, mert az egész szerződés in
kább csak a financiális operatió végrehajtásáról 
szól, mig maga a szerződés keretében történendő 
munkálatok csak apróbb vállalkozók által fog
nak végrehajtatni. í g y feladata a belügyminisz
tériumnak és egyátalában a kormánynak felügyelni, 
hogy a visszaéléseknek, melyek hazánkban is 
többször már elkövettettek, jövőre eleje vétessék. 
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E l n ö k : Senki sem szólalván fel pártolólag, 
ugy hiszem, a módositvány talán elesik. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a függelék 
l-sö szakaszát.) 

Móricz P á l : A t. államtitkár úr azon elő
adása nyomán, melyet az osztályokban tett, ugy 
értesültem, hogy a földmunkálatok mintegy egy 
millió 8000 ftba kerülnek, bátor vagyok megje
gyezni, hogy ezen nagy összeg nem készpénzben, 
hanem csak kötvényekben fog az államnak visz-
szatérittetni. Méltóztassanak már most azon 
különbséget felvenni, mely a munkára nézve van 
inség idejében és jelenben, annálfogva, mint éjien 
az államtitkár úr is kifejtette, hogy azon föld-
munkálatok sokkal többet érnek most, mint akkor. 
De ettől eltérek; csak azon egy kívánságom van. 
hogy ezen összeg készpénzben fizettessék vissza. 
Különös, hogy midőn a pénzügyminisztériumnak 
egy millió beszerzésére több 100,000 frtot kell 
költenie, több évi hitelre ad ily nagy összeget. 
Ennélfogva azon módositványt vagyok bátor be
nyújtani, hogy ezen összeg készpénzben téríttes
sék vissza. 

K á r o l y i Ede gr . ; Meg nem foghatom, hogy 
e kérdést ily térre viszszük át : mert azon egy mil
lió, mely az állam részére ki fog fizettetni, azon 
társaságnak, mely az ajánlatot teszi, alkujában 
mint egyik feltétel vétetett föl, a mit csak ugy 
látok megváltoztathatónak, ha az egész alkutól 
elállimk ; ezt pedig, azt hiszem, nem tehetjük: 
ennélfogva a módositványt nem lehet elfogadni. 

BÓniS S á m u e l : Én nem szólok a módosit
vány érdemére magára; hanem ha az állana, a 
mit előttem szólott képviselőtársam mondott, akkor 
a szerződést nem is lehetne a ház elé jóváhagj7ás 
végett terjeszteni: mert ha a szerződés igy a felek 
között megállapittatott, minden pontjára nézve 
azt lehetne mondani, hogy ha a ház el nem fo
gadja, akkor a szerződés megromlik és igy nem 
is lehet azt bolygatni. Ezen elv ellen fel kell 
szólalnom. 

K á r o l y i Ede gr.: Nem ily értelemben akar
tam én azt mondani. 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár: 
Tisztelt ház! Méltóztatnak emlékezni, hogy az 
alföldi vasút létesítésére már ezelőtt két évvel ala
kult egy consortium. Ezen consortium a mun
kálatok megkezdése czéljából az állam-kínestárból 
előleget kapott különféle czimeken. Ezen előlegek 
mintegy egy millió nyolczezer forintra mennek. 
Igen természetes, hogy most, midőn ezen vasutak 
átruházása egy másik uj társaságra hozatik Ja
vaslatba, oly társaságra, melynek hivatása lesz 
ezen vállalatot egészben kezelni, ugyanakkor a 
kormánynak ki kellett kötni azt. hogy a mit elő
legképen már rá fordított, az ismét visszafor-
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dúljon hozzá megtérítés utján. Igen természetes 
volt, hogy midőn készpénzben történt az elő
leg, a visszafizetés szintén készpénzben történ
jék ; de méltóztassék figyelmezni hogy ezen eon-
cessió, melynél fogva megengedtetik a vállalko
zóknak, hogy névértékű, a kibocsátás napjától ka
matozó részvényekben is megtéríthetik ezen előle
geket, szintén oly pontja volt az alkunak, mint 
minden más. Ez tagadhatlan. Részemről is párto
lom azon nézetet és elvet, melyet tisztelt Bónís 
képviselőtársam fölemiitett, hogy nem arról lehet 
ugyan szó, hogy e szerződéshez, mivel az már 
megköttetett, kell ragaszkodnunk, mert hiszen az 
egész szerződés azon föltétel alatt köttetett, hogy 
a ház ratificátiója hozzájárul; de figyelembe veendő 
e részben azon körülmény is, vajon érdemes-e 
ily kötésért ismét az egész alkunak ujabb foly
tatásába bocsátkozni ? Ennélfogva, miután magá
nak ezen kötvénynek létrehozása igen sok idő-
halasztással járt, és már maga ezen mai napig való 
elhalasztása bizonyosan nem volt előnynyel az 
egész vállalatra nézve : bátorkodom ezen szakaszt 
ugy, a mint van, a t. ház figyelmébe ajánlani. (Ma
radjon .') 

Lónyay Menyhért pénzügyér: indítványt 
tevő képviselő urnák egy kifejezésérc bátorko
dom egy megjegyzést tenni. (Halljuk!) Azt mon
dotta, hogy ezen egy millió beszerzése néhány 
100,000 írtjába került a pénzügyminisztérium
nak. Ez — kérem — nem pénzügyi műtétei által sze
reztetett be, hanem az inség idejében, midőn a 
munkás kézuek keresetet kívánt adni az akkori 
kormán}^, ennek nagy része a közös pénzügymi
nisztérium által és kisebb részben az országos 
alapból fizettetett, tehát azon összegek nem köl
csön utján szereztettek be. Egyébiránt igen ter
mészetes, hogy ki kell kötni a visszafizetést. Ré
szemről, ha 63-ban és 64-ben a közös pénzügymi
nisztérium részéről még nagyobb összeg forditta-
tott volna ezen vasúti munkákra, annak csak 
örülni tudnék, mert az az országnak activái közé 
tartoznék. A szerződő fél és a kormány közti alku 
egyik föltétele volt, hogy ezen millió visszafize
tése részvényekben történjék; annálfogva ennek 
megváltoztatása uj tárgyalásokra vezetne s ez által 
ez ügy ismét elhalasztatnék, mit a t. ház bizonyo
san nem kíván. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja t. ház a függelék 1-ső 
szakaszát? (Elfogadjuk!) A t. ház a függelék 
első pontját elfogadja. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a függelék 
2-dik szakaszát.) 

Gubody Sándor: T. ház! A 2-dik szakasz 
1-ső pontjában ezen szót „lehetőleg" kihagyatni 
óhajtom, s e pont helyébe ezt kívánom tétetni: 
.,Az engedélyesek köteleztetnek a vasúti sineket 

36* 
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s más fölszerelési szükségleteket mindaddig, mig 
a hazában megszerezhetők, hazai gyárakból be
szerezni". Ezt a feltételt vasiparunkra életkér
désnek tartom. Most volna alkalmunk azt oda 
emelni, hová az más országban emelkedett; s 
készebb volnék a vasutak építését is halasztani, 
mig — habár országos segélylyel is — oda segí
teném a vasgyárosokat, hogy a vasutak minden 
szükségletét előállíthassák. 

Szontagh P á l (gömöri): T. képviselőház! 
Én a felolvasott pontot az államra nézve terhes
nek , a közgazdaság tekintetében károsnak és a 
hazai vasiparra nézve veszélyesnek tartom. A vám 
fele, melynek visszatérítése e pontban igértetik, 
ezentúl —mint tudjuk — a porosz vámszerződés sze
rint tesz 62 '/2 krt ezüstben, mázsánkint és mérföl-
denkint felvéve 12,000 vámmázsát, tenne 7500 frtot. 
Ezen itt fenforgő engedély mintegy 50 mértföld
nyi vaspályára kiterjedvén, tosz ezen vaspályate
rületre nem egészen 400,000 frtot. De mivel feltehe
tő, hogy ezen kedvezmény, mely itt. adatik, alig lesz 
megtagadható más vaspályái vállalatoktól, s fel
véve az egész vasúthálózatot, melynek több mint 
600 mértföldnyi a kiterjedése, a kerek összeg 2 V2 
millió forintot tesz, mely esetleg a budgetet terhel
hetné. 

Igaz, hogy csak esetleg, mert azon feltétel
hez van kötve, hogy és a mennyiben a vállalkozók 
ezen vasúti vas szükséglet őket külföldről behozni 
kénytelenek volnának. Azonban, ha valakinek ér
dekében van annak kimutatása, hog}^ állítólag 
kénytelen erre, az igen egyszerű és igen könnyű 
dolog ; ellenben igen nehéz annak megitélése, vajon 
ezen kényszerűség valódi-e vagy színlett '? avagy 
mesterkélve előidézett ? 

Legközelebbi példája ennek a pestvárosi víz
vezetés, hol az öntött vascsövek szállítási feltéte
leit egy idegen mérnök helyes ok nélkül annyira 
nehezítette, hogy senki, ki azok iránt kéz alatt 
nem lett megnyugtatva, nem vállalkozhatott, és hazai 
vasiparosaink, kiknek egy része hazafibüszkeségbő'l 
is hajlandó volt vállalkozni, ajánlatot sem tehetett. 

A feníorgó esetben a hazai sintermelés egy 
évben mintegy 5 — 600 ezer mázsát tehet, a 
velünk egy vámterületet képező' ausztriai iparo
soké két annyit , a vállalkozók összes három évi 
szükséglete pedig mintegy 600 ezer mázsát. De 
ha ezen szükségletnek csak egy negyed része köve
teltetnék két-három hónap alatt a hazai vasiparo
soktól, jelenleg, midőn átalában meglehetősen el 
vannak mindenütt foglalva, egy sem vállalhatná 
azt el, és akkor ezen állítólagos kényszerűség mind
járt be volna bizonyítva. 

Már pedig ugy áll a dolog, hogy még abban 
az esetben is, hogy ha itthon elegendő vas volna 
kapható, érdekében áll a vállalkozónak küldföld-

rői venni azért, mert a külfödi kőszén mellett ké
szült, de roszabb minőségű vas átlag mégis mint
egy 2 frttal olcsóbb. 

Ez ugyan nem a hazai ipar hibája, hanem 
azon sajnos körülményeké, hogy nálunk ezen ipar 
fölkarolására még eddig semmi sem történhetett, 
holott a külföldi kormányok ezen iparra nézve 
évek, sőt egy fél század óta mindent elkövettek, 
hogy azt minél jobban fej leszszék s hatalmasabbá 
tegyék, és ellátták e végből a segédeszközök minden 
nemével, különösen közlekedési eszközök tekin
tetében. Hogy ez utóbbi milyen fontos, elég meg-
jegyezni, hogy mig egy mázsa vas készül, négy 
mázsa nyers anyagot kell mozgatni. Hogy állunk 
e tekintetben? Fontaink hiányosak, mellékuta-
ink gyakran járhatlanok, s felsővidéki vasiparunk 
még egy ölnyi vaspályát sem bír felmutatni. 

Mindamellet a mi vasunk legalább is any-
nyival többet ér, mint a mennyivel drágább. 

De mivel a vasúti vállalkozóknak érdekében 
áll, olcsóbb, habár roszabb anyagot is használni, 
mert az épitkezési megtakarítások szokták a r ész
vények árkeletét megszabni: ennélfogva több 
mint valószínű, hogy a vasnak legalább nagy ré
szét akkor is a külföldről fognák hozni, ha az egész 
vámot kellend fizetniök. 

Ha már most itt ezen vámnak fele igértetik 
visszatérittetni, ez valóságos praemium, s annál bizo -
nyosabban az egész anyagot a külföldről fogják 
hozni, s az első esetet, midőn színleg fogják a kény-
szerüség'et igazolni, föl fogják használni, hogy ne-
csak egy évi, hanem az egész pályára kívántató 
szükségletet a külföldön eleve kötelezzék le, s 
igy későbben, ha a hazai vasipar akarná is, többé 
nem lesz módjában a verseny. (Igaz!) S ekként el 
lehetünk arra készülve, hogy a feltétel valósággal 
be fog következni s a fentebb emiitett harmadíél-
milliónyi vasúti kölcsön tételében rendkívüli budge-
tünket fogja terhelni. 

Ennél is nagyobb azon közgazdasági kár, 
mely ebből ránk háramlani fog. Összes vasúti 
hálózatunkra, a mint mondám, több mint 600 mért
földet véve föl, 7— 8 millió mázsa sin-vas, értékben 
50—60 millió forint kívántatik. Ez oly nevezetes 
összeg, mely valóban megérdemli a gondoskodást, 
a mely által annak lehetőleg legnagyobb részét bia -
tositsuk magunknak. S nem is ismerhetem azt el jó 
gazdálkodásnak, a mely csak annak kedvez, hogy az 
egész összeget a külföldre juttassa: mert habár 
közvetlen nem mi fogjuk fizetni ezen összeget; de 
ugy vagyok meggyőződve, hogy annyival szegé
nyebbek leszünk, a mennyit elmulasztunk értékesí
teni holt tökeinkből és másra nem fordítható munka
erőnkből, mely ekként elveszett. 

Igaz, hogy jelenleg a hazai ipar nem képes 
kiállítani a kívántató menniységet; de rövid idő 
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múlva képesítve lehet erre; s különösen Felső-Ma
gyarország vagyis Gömör szomszédos megyéiben 
ajánlkozik arra, ha létre jön az általa kérvényezett 
vaspálya, hogy egy pár év múlva nem csak az 
egész belszükségletet képes lesz fedezni, hárem 
még ezen felül egy pár millió mázsa esportra 
szánt és igy külföldivel versenyképes vasat ter
melni. 

Hanem ezen vasipar a jelen körülmények 
között ezen szakasz által komoly aggodalomba 
van ejtve. Jelenleg ugyan nincs panasz, mert ugy 
a vas, mint minden másiparczikk átalában jó ke
lendőségnek örvend; de mivel bizonyos. hogy 
a vasúti szükséglet az átalános vas fogyasztásnak 
igen nagy részét teszi, és jelenleg, lehet mondani, 
legnagyobb részét, ha netalán az átalános kelen
dőség az élénk gabona kivitelnek csökkenésével 
talán aratás után csökkenne, vagy megszűnnék, nem 
lesz majd vevő azon csekély készletre sem. mely 
jelenleg a belső szükségletre elégtelen; és igy mi
nél inkább igyekezett a hazai vasipar terjeszked
ni, hogy mentül hamarabb megfeleljen a kívántató 
nagyobb igényeknek, annál nagyobb válságba 
fog jutni. 

Ez pedig nem merő föltevés: hasonló eset 
történt 1858-ban. Akkor is azt mondták, hogy az 
engedélyezett, mintegy 500 mérföldnyi pálya vas
sín szükségletének fedezésére elégtelen lesz a belföl
di ipar , s megengedtetett, hogy ezen szükséglet
nek fele része az akkori vám felének elengedése 
mellett, mely akkor épen annyi volt. mint most 
az egész vám, behozassák. És mi volt következé
se? A hazai gyárak nemsokára munka nélkül, tét
lenül megállottak, a munkások ezer számra el
bocsáttattak, számos legelőkelőbb vasiparos tönk
re ment, a nyomor azon vidékeken, melyek lakosai 
a vasiparból éltek, majdnem végtelen volt, az or
szágból — az egész birodalmat értve— több mint 
40.000,000 ezüstpénz kiment, és ezzel a forgalom 
valósággal szegényebb lőn, a mit sok évekig kel
lett sajnosán éreznünk; és az átalános vas produc-
tió, mely az idő alatt Angliában 64 millió mázsá
ról kilenczvennégy millióra emelkedett , miná
lunk hat millióról öt millióra csökkent. 

Megengedem, hogy jelenleg a válság nem fog 
olyan nagy mérvben bekövetkezhetni, és mint ak
kor, 10 évig tartani, mert meg vagyok győződve, 
hogy a mi akkor történt, hogy t. i. az építkezés 
czim alatt még üzleti czélokra is hozatott be sín
vas, mo..t nem fog megtörténni; de a meggyengült 
és alig egy év óta föl sem üdülhetett vasipar má
sodszor egy másik olyan válságot nem is volna 
képes kiállani a nélkül, hogy tökéletesen tönkre 
ne menjen. 

Mivel pedig igen fontos, hogy az ország ön
álló saját vasiparral bírjon, különben nem tart

hatja fen sem békés oulfcurai előhaladásában, sem 
pedig harczképességének kifejtésében a külföld
től függetlenségét; s ha nem volna vasiparunk, 
áldozattal is kellene azt teremtenünk, mint ennek 
igen szép példáját mutatja fel a szomszédos kis 
állam Szerbia, mely nagy áldozatokat hoz azóta, 
hogy 1856-ban Ausztria oda a vas bevitelét meg
tiltotta : ennélfogva, mivel én ezen vasipart ezen sza
kasz által veszélyeztetve látom, és különben is terhes
nek és károsnak tartom e pontot, annak elhagyására 
szavazok. 

Ha pedig ezen második pont kihagyása nem 
történhetnék meg máskép, csak az elsővel együtt, 
akkor inkább maradjon ki az egész szakasz. Vegyék 
avállalkozókbárhonnan,akárabel-,akárakülföldön, 
szükségleteiket, csak azon csekély vám, mely alig ér
demli meg a védvám nevezetet, mely már alig tesz 
annyit, a mennyit a hazai vas különböző czimeken 
mázsánkint adót fizet, a melynek teljes épségben 
tartása biztosítva van a vám- és kereskedel mi szerző
désről szóló törvényünknek — ugy gondolom — ne
gyedik szakaszában,maradjonfön, és ne hiusittassék 
meg kivételes rendszabályok, vagy utólagos vissza
térítések által, legalább addig ne, míg a vasipar szá
mára szükséges vaspályák kiépülnek és a vasipar 
országosan fölkaroltatik. (Elénk helyeslés.) 

Azonban, t. ház. ha ezen szakasz igy nem 
volna mellőzhető, ha ez is már olyan megállapított 
kikötés, melytől eltérés már nem lehet : ez esetben 
egy módositványt vagyok bátor benyújtani, mely 
szerint tehát változtassák ez meg-. 

Ha, mint előbb mondottam, a fél vám vissza
térítése mértföldenkint 7500 frtot, tehát egyszer 
mindenkorra, avagy, mivel azt a vasúti kölesön
ből fogjuk fizetni, felszámítva azt azon kamatláb
bal, melybe az kerülne, nem tenne évenkint és mért
földenkint többet 500 forintnál. Én tehát azt gon
dolom, hogy sokkal jutányosabb volna azon na
gyobb összeget, melyre magunkat esetleg kötelez
zük, de oly viszonyok között, midőn ezen eset 
csaknem bizonyossággal bekövetkezendőnek vé
tethetik, egy feltétlenül elvállalandó kisebb öszeg-
gel megváltani. A vállalkozók azt nem utasít
hatják vissza, mert ezen pont szerint kötelesek 
volnának a vasat lehetőleg a belföldön beszerezni. 
{Halljuk!) Én tehát azon esetben bátor vagyok 
következő módositványt előterjeszteni: „Az enge
délyesek kötelezik magokat, hogy a vasúti sínek 
szükségletét lehetőleg a belföldön fogják beszerez
ni." Ennyi maradna az eredeti szerkezetből; ezután 
igy szólana a második pont: ,jMinthogy azonban, 
tekintve azon nagy sinszükségletet, mely előre 
láthatólag a belföldön jjépitandő vasutakhoz köze
lebb kívántatni fog, kénytelenek lesznek külföldi 
termékeket is használni, a külföldről behozott sinek-
és kapocseszközökért fizetett beviteli vám felének 
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visszafizetési cziméu a 20-dik §-ban 36,500 frtban 
kitett jövedelembiztositási összeg részökre 250 
frttal mértföldenkint fölemeltetik." 

Meg vagyok győződve, hogy ez által mind 
két fél csak nyerhet, a vasipar pedig megszabadul 
egy nagy veszély aggodalmától, s habozás nélkül 
neki vállalkozhatik a terjeszkedésre, hogy a kül
földi vasat mentül elébb elkerülhetővé tegye. 

Csengery Imre jegyző (felolvassa gömöri 
Szoníagh Pál módosttványát.) 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár : 
T. képviselőház! Ha van közgazdasági kérdés, 
mely figyelmünket megérdemli, s ha van különö
sen ipar, melynek felkarolására az országnak 
egész gondoskodását igénybe kell venni : ugy 
kétségtelenül épen minálunk a vasipar az. 

Tudjuk mindnyájan, hogy a lefolyt 18 év 
alatt is mily mostoha viszonyok közt volt kényte
len ezen iparág tengem. Ezen nézetből kiindulva 
a kormány azon volt, hogy különösen a közleke
dési eszközök tekintetéből segítségére legyen ezen 
iparnak, és hogy, midőn azt tapasztaljuk, hogy a 
monarchia túlsó felében nem rettennek vissza sem
mi áldozattól, hogy drága vasutak felállításával 
azon helyzetbe hozzák az ottani vasipart, hogy az 
európai piaczon versenyképességgel bírjon : akkor 
már a paritás elve is megkívánja, hogy nálunk az 
országban is megtétessék minden, különösen köz
lekedési eszközök előállításával is. mit az ország 
vasiparának felvirágozása megkíván. Ha igy gon
dolkozik a kormány, lehetetlen, hogy a mit eg3^ 
kézzel ad, azt a másik kézzel ismét visszavonja: 
lehetetlen, hogy midőn ily nézetből indul ki in
tézkedéseiben , javaslatba hozna oly kötvényt, 
mely súlyosan nyomná a hazai vasipart. 

Hogy e tekintetben a tisztelt házat felvilágo
sítsam, más részről képviselőtársamat aggodalmai
ra nézve megnyugtassam, szükség némely tényt 
felemlítenem, a mint azok előttünk feküsznek. 

Az első sinszükséglet, mely az országban mu
tatkozott az ujabb időben, volt az, melyet a kor
mány a nagyvárad-kolozsvári vonalra, tehát mint
egy húsz mértföldnyire kiadott pályázat végett 
hirdetett. Azokra kellett összesen 254 ezer mázsa, 
melynek szállítását a kormány 1869 april havára 
kötötte ki, tette pedig ezt azért, hogy hosszabb 
időszak kikötése által lehető legnagyobb verseny
re képesítse mind azon vasiparosokat , kik arra 
reflectálni hajlandók. A felszólítás következtében 
beérkezett az országból mindössze két hazai aján
lat : az egyik volt 80,000 mázsára, mázsáját 8 frt 
30 krral számítva, a másik 40,000 mázsára, má
zsáját 8 frt 60 krral számítva. Érkezett Ausztriá
ból is egyetlen egy ajánlat 70,000 mázsára, má
zsáját 10 frt 90 krral számítva. Tehát összesen a 
254,000 mázsa helyett csak 190,000 mázsára tör

tént ajánlat a birodalom mindkét feléből. Világos 
volt s a kormány kétségben sem lehetett az iránt, 
hogy ily köfülménj^ek közt a külföldhöz fordulni 
kénytelen. Miután tehát már ismételt felszólítás 
történt volna a hazai iparosokhoz, a külföldhöz 
fordult, s ennek eredménye a következő: vám nél
kül ajánltattak a sinek 5 frt 94 krral mázsánkint, 
ehhez hozzájő a vám, a mi tesz 1 frt 25 krt rná-
zsánkint. vagy ha a vámtételeknek valódi árát a 
szerint számítjuk ki, hogy körülbelül 20 % ágióval 
az 1 frt 25 kr egy 1 frt 50 krt tenne, Nagy-Vá
radra helybe szállítva vámmal s ágióval együtt a 
sínnek mázsája kerül 7 frt 44 krba, tehát a vám
mal együtt nevezetesen kevesebbe, mint a másik, 
melyet ajánlottak. 

Tudom jól, hogy van igenis külföldi vas, 
mely minőségre roszabb a hazainál; de hozzá 
teszem, hogy a kormány a külföldi vasversenynél 
tekintettel volt, hogy a lehető legjobb vastermék 
szállíttassák, és a mit megrendelt, Francziaország-
ban Creusot-ban rendelte meg, és ugy történt, hogy 
asinek gyártása minden fokozaton át a kormány 
külön őre által ellenőriztessék. Arra nézve tehát, 
hogy a sinek megfeleljenek ezerjóknak, aggodal
mam nincs. 

És nem is az olcsó árra magára fektettem a 
fő súlyt. Itt az országos közérdek a hazai vasipar 
érdekével jött összeütközésbe, mert az országban 
roppant szükségünk van arra, hogy minden idő
haladék nélkül a lehető leggyorsabban sok vasút 
épüljön, holott ennek ellenében tény az, hogy a 
legjobb vagy a legroszabb árak mellett is physicai-
lag lehetetlennek mutatkozik, hogy a hazai vasipar 
a következő néhány év alatt a szükségletnek megfe
leljen. 

Ennélfogva a kormánynak a kettő közt nem 
maradt más választása s igy természetesen a köz
érdek felé kellett hajolni, a nélkül mégis, hogy 
ezen intézkedéssel a vasipar jövőjét veszélyeztet
né. Ha ma a viszonyoknak megfelelőleg ezen pont 
föl is vétetik a szerződésbe, ebből korán sem kö
vetkezik az. hogy mindenesetben, minden adandó 
concessiónái ugyan e kikötés megtétessék, sőt 
meglehet, hogy a képviselő űr által ajánlott első 
vagy második módot alkalmazhatjuk a legköze
lebb kötendő szerződésben ; azon alakban azonban, 
a mint azt a t. képviselő úr második javaslatában 
indítványba hozta, én részemről azon tekintetből 
nem fogadnám el, mert ez mindenesetre ujabb ter-
heltetést hozna az országra, nem mostanra, nem 
azon időszakra, melyen most segiteni kell, hanem 
egy hosszabb időtartamra, mert e concessiő 90 
évre szól. 

Ezen okok előadása mellett, meg levén győ
ződve, hogy egyelőre ugy, mint ezen kötés történt, 
az országos vasipar nem veszélyeztetik, s mert 
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ezen kikötésnek ugy, mint történt, alaposságát két
ségbe vonnom nem lehet: ennélfogva bátor va
gyok a t. házat felkérni, méltóztassék ez esetben 
e kikötést ugy, mint történt, elfogadni. (Elfo
gadjuk !) 

Jendrassik Miksa : Szontagh Pál barátom 
a tárgyalás alatt levő szakaszra tett észretételeivel 
megelőzött. Az általa kifejtett aggodalmakban én 
is osztozom, egyéni kivánatom s javallatom az 
lévén, hogy a vitatás alá vont §-nak 1-só' pontjá
ból hagyassék ki e szó „lehetőleg", a2-ik pontban 
foglalt vámvisszatéritési kedvezmény j)edig ne 
adassék meg a külföldről behozandó vassínek 
után. 

A „lehetőleg" szó értelmének alkalmazása 
oly annyira ruganyos s tág magyarázatu, hogy ha a 
vasútépítő vállalkozó a belföldi, még annyira 
jóminőségü s elegendő mennyiségben kiállított 
vassíneket bár mi okból mellőzni fogna akarni, 
őt ebben a kormány legjobb akarata mellett is 
alig ha akadályozhatná, mivel, mint Szontagh 
Pál képviselőtársam szintén kifejté, azt különféle 
ürügyek alatt eléggé fogná igazolhatni. 

Az igen tisztelt államtitkár ár a belföldi s a 
lajtántuli országok vasiparának képességét a 
felépítendő vasútra szükséges sínek mennyiségét 
kiállíthatni, kétségbe vonja: azonkívül azt is mél
tóztatott állítani, hogy a külföldi sin olcsóbb. 

Tekintve azt, hogy a bemutatott 18 fi 8. évi 
állambudget szerint maga a kormány tetemes 
pénzbefektetések által az állami vasgyártást ter
jeszti ; tekintve továbbá a számos belföldi magá
nosok vasgyárainak élénkebb működését; tekintve 
elvégre azt, hogy egyes vasutaknak több éven át 
tartó építésénél az azokhoz szükségelt sineknek 
azonnali előzetes kiállitása épen nem szükséges : 
bizvást szabad remélni, hogy az évenkinti sinszük-
séglet a belföldi s esetleg a lajtántuli vasgyárak 
által igen is fedezhető lészen, mert ha gyártmá
nyuk kelendősége biztosítva lesz, a gyárak pro-
ductiv ereje mindinkább fokoztatni fog, meglévén 
a gyarapodásra szükséges tényezők oly annyira, 
hogy ha a belföldi vasipar kellő pártolásban ré
szesül, maga a két megye, Szepes és Gömör a 
vasiparának terjesztése tekintetében másik Bel
giummá válhatik. De hogy azzá válhassak, kell, 
hogy a vasipar pártoltassék, s hogy ne, mint egy
kor Bruck osztrák minisztersége idejében történt, 
szóval ugyan iparerejök kifejtésére buzdittassa-
nak a gyárak, más részről azonban a kifejtett 
erőtől, a befektetett tőkéktől elvonassék a gyü-
mölcsözés az által, hogy a külföldi gyártmány
nak, habár minősége nem jobb, elsőbbség ada
tik, s illetőleg versenyezhetése még az által is 
könnyittetik, hogy, mint jelen esetben tervezve van, 
vámkedvezésekben is részesittetik. 

De aránylag nem is olcsóbb a külföldi vas- : 

sin, mert azon árkülönbözetet, melyet az államtitkár 
úr felemlíteni méltóztatott, valóságos értékre nézve 
sokkal felülmúlja a belföldi vasunknak elvitázhat-
lan jobb minősége, melynél fogva ez sokkal tar
tósabb, mint a kőszénnel gyártott külföldi vas, 
melyből készült sinek sokkal hamarabb kopnak 
el, a miért is azokat sokkal elébb kell ujakkal ki
cserélni, mint a többnyire faszénnel készült tartó
sabb belföldi síneket. A sinek tartóssági ideje 
többletének értéke minden esetre sokkal felülmúlja 
a primitív beszerzési árak közötti csekély külön
bözetet. Ez oeconomicus tekintet minden esetre 
figyelmet érdemel oly vasúti vállalatnál, minő a 
kérdésben levő vasúti vállalat, melynek határo
zott összegű tiszta jövedelmezése az állam részé
ről garantiroztatik. 

Méltóztatott ugyan mondani az igen tisztelt 
államtitkár úr, hogy a külföldön készítendő sinek 
gyártása ellenőriztetni fog. De ez ellenőrködés 
ki nem zárhatja a kőszénnel való gyártást, mert e 
nemű vastól sem tagadható meg absolute a haszon-
vehetőség, jóllehet az aránylag sokkal alantabb 
minőségű gyártmány,és azt, merthaszonvehetősége, 
tartóssága rövidebb idejű, okvetlenül drágábbnak 
constatálja a nem a pillanatnyi eredményre szo
rítkozó, hanem hosszabb időszakra terjedő össze
vető számvetés. 

Mivel szerencséin nem volt a szőnveiren levő 
vasúti költség irányzatát megtekinthetni, nem tu
dom, ndnő árba számíttattak a megszerzendő siník. 
De feltéve, hogy a praelírainált árak a belföldi 
áraknál valamivel alacsonyabbak: ezen differentiaa 
vállalkozókra befolyással nem lehet, mert vállala-
tukba befektetendő tőkéjök kamatai oly állam 
részéről garantiroztatnak, melynek érdeke megkí
vánja, hogy a használandó sinek, habár drágább 
áron beszerezve, minél tartósabbak legyenek. 
A vállalkozó consortiumnak tehát az ellen kifogása 
nem lehet, ha a tárgyalás alatt levő engedélyezési 
okmány tervezetének e pontja megváltoztatik. 

Megkívánja pedig e módosítást a belföldi 
vasiparnak consolidatiója s további fejlesztése, 
mint oly országos érdek. melyet a látszólagos szem
pillanatnyi, egyoldalú s csekély költségmegtaka
rításnak alárendelni nem lehet, nem szabad, ha 
vasiparunk mindinkábbi gyarapodását s az azzal 
járó számos egyéb tekinteteket előmozdítani akar
juk , mit tenni ugy a kormány, mint a nemzet 
képviselete erkölcsileg köteles. 

A mennyiben pedig a külföldi sinek alkalmaz-
hatása ki nem zárathatnék , az azok után járó 
vámilletéknek bármi részben elengedése a belföldi 
gyártmánynak különben is nehéz versenyezteté
sét csak még terhesebbé tenné. 

Mindezeknél fogva méltóztassék a tisztelt 
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ház a honi vasipart ez alkalommal is ótalma alá 
venni. (Helyeslés.) 

N y á r y P á l : Bátorkodom a t. házat fölkérm, 
ajándékozzon meg bennünket, kiket ez a tárgy 
szerfelett érdekel, kegyes figyelmével, vagy pedig 
ismerje el, hogy ez oly fontos kérdés, mely felett 
holnap fogunk határozni. (Folytasstik !) 

Szontagh Pál tisztelt barátomnak gyakorlati 
fontos közgazdasági érvekre alapitott első módo-
dositványa az volt. hogy, mivel ezen czikk a ha
zai vasiparnak előnyt ád, és csak kivételkép en
gedi meg azt, hogy ha a hazai vasipar a kellő 
mennyiséget kiszolgáltatni nem volna képes, a 
vállalkozók idegen vasat is alkalmazhassanak, 
módositványa, rbondóm, az volt, hogy első része 
ezen pontnak maradjon meg, a másik pedig ha
gyassák ki azon oknál dbgva, mert ezen kifejezés 
8z első pontban „lehetőleg" eléggé biztositja a 
külső concurrenseket. 

Igen sajnálom, hogy t. barátom ezen indít
ványától eltért, és oly térre mer>t át, hová én őt 
követni nem akarom; de mivel szabályaink meg
engedik, hogy ha valamely indítványozó feladja 
indítványát, azt más átvehesse: én ezennel átve
szem az is ditványt ugy, a mint az először elénk 
terjesztetett, és röviden bár, de — azt hiszem — nem 
sikertelenül fogom indokolni. (Halljuk!) 

T. államtitkár úr indokolásának egész súlya 
ezen szavakban összpontosul. Megengedi, hogy ez 
esetben az országos érdek az, a mely a hazai vas
ipar érdekével jő összeütközésbe. f)e kérdem, t. 
ház, lehet-e nagyobb érdeke az országnak, mint 
az ipar érdeke? Ha épen nem volna vasiparunk, 
akkor szükségesnek látnám, hogy praemiumot tűz
zünk ki idegen vas behozatalára; de mivel vas
iparunk van, és protegálni nem akarjuk ezen vas
ipart, nem látom át, minő indokokból vezettethe
tünk oda, hogy hadat izenjünk vasiparunknak, és 
praemiumot tűzzünk ki arra, hogy idegen vas be
jöjjön. (Felkiáltás halfelöl: Ugy van!) 

Én azt gondolom, t. ház, hogy erre nézve bő
vebb indokolás nem szükséges, és azon reményben 
vagyok, hogy a t. kormány ezen egyszerű, de 
czáfolhatatlan erőnek engedve, bele fog egyezni 
abba, hogy ezen második rész kimaradjon: mert, 
a mint mondám — rövid szóval még egyszer is
métlem — protegálni nem akarjuk a hazai ipart, 
de nem akarunk praemiumot kitűzni arra, hogy a 
hazai ipart megbuktassuk.(Helyeslés a baloldalon). 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : T. ba
rátom Nyáry Pál előadására bátor vagyok néme
lyeket megjegyezni. 

Azt méltóztatott mondani, hogy hadat izenünk 
a vasiparnak. Azt hiszem, ez senkinek szándéká
ban nem lehet, legkevésbbé a kormánynak. 

Továbbá azt méltóztatott mondani: lehet-e 

nagyobb érdeke az államnak, mint a vasipar ér
deke ? Azt hiszem, lehet, és van sokkal nagyobb 
érdeke (Igaz!), mint egy különös iparág érdeke. 
Átalában az állam érdeke macával hozza, hogy 
minden ipar egyenlő virágzó állapotra jusson, és 
átalában minden iparág között a vasipar, melynek 
virágzása és készítményeinek olcsósága minden 
iparágra, a földmivelő ekéjétől kezdve a gyáros 
gépéig, nagy "befolyással van, megerősödjék. Ta-
gadhatlan tény, hogy a hazai vasipar múlt év óta 
még eddig soha nem tapasztalt virágzó állapotnak 
indult, miután átalában a vasárak nevezetesen 
emelkedtek. 

Szontagh Pál képviselőtársunk a Pest városa 
vízvezetékének létesítése végett adandó könnyeb-
bitésí mint a vasipar kérelmét-emiitette föl. Isme
rem e dolog állásának némely részletét. Miután 
Pest városának igen tisztelt képviselője Deák Fe-
rencz ez iránt kérvényt nyújtott be a város részé
ről : tehát minden adatról igyekeztem kellőleg 
értesülni. Ez esetben épen azon tapasztalatra ju
tottam, melyet államtitkár úr előadott: hogy azon 
bár nem sok, 100,000 mázsára menő szükségletre 
nyitott versenynek a hazai ipar megfelelni képes 
nem volt, nem csak a mennyiségre, de az árakra 
nézve sem, a mennyiben körülbelül 100% "kai ma
gasabb árakat kértek a hazai iparosok, mint aján
lottak a külföldiek. Pest városa nem is azt kí
vánta, hogy a külföldről sokkal olcsóbban nyer
hető vas vámmentesen hozassák be, hanem csak 
azt, hogy a vámtariffa ide vonatkozó tétele kellő
leg értelmeztessék, t. i. hogy az öntött vas-csövek 
a nyers vas osztályába soroztatván, mázsánkint 75 
kr vám mellett hozathassanak be. Ez volt a vá
rosnak kivánata, és ezt sikerült a minisztériumnak 
a másik minisztérium részéről kieszközölni. Tehát 
ezen eset koránsem mondható a vasipar sérel
mének. 

A mi egyébiránt a vasipart illeti, minden ed
digi adatok azt mutatják, hogy azon nagy szük
séglettel szemben, mely jelenben, különösen a vas
utak építésének kiterjedése , de egyszersmind min
den iparág felvirágzása folytán előállott - - és e 
részben magokra azon képviselő urakra hivatkozha
tom, kik vasiparral foglalkoznak, és a kik ezen ér
deknek védői — a magyarországi vasipar nem 
csak hogy megfelelni nem képes, hanem a múlt 
években fenállott árakhoz képest a mostaniak több 
mint 50%,-kai emelkedtek. 

Igenis van az államnak fontosabb érdeke, mint 
a vasipar érdeke: azon magas érdek t. i., hogy a 
minden iparra fontos vasnak ára kellőleg mérsé
kelve legyen. Pedig teljesen bebizonyított tény, 
hogy az összes jelenlegi bányatermelés mindaddig, 
mig ama vidékek kellő közlekedési eszközökkel el 
nem láttatnak, az országban levő jelen szűk-
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ségletnek — nem számítván ide a vasúti ujabb j 
szükségletet — megfelelni alig képes. 

Természetes tehát, hogy az államnak a vas
iparnál is nagyobb érdeke: gondoskodni arról, 
hogy a vasutak építésére szüséges sínek az or
szágba bejöhessenek, vasutak épülhessenek, és 
épülhessenek épen a vasipar érdekében minél 
előbb, mert csak akkor fog fejlődni és biztosíttatni 
a vasipar felvirágzása, ha számos ujabb vasutak
nak mielőbbi épitése folytán a szükség a sínekben 
állandó leszen, nem pedig időközi. (Helyeslés.) 

Azon megjegyzésem van még, hogy a vas
árak mesterséges drágítása az államnak nem fek
hetik érdekében, sőt ha kényszeríteni kívánna min
den vállalatot, hogy csupán magyar-osztrák vasra 
szorítkozzék, ennek következése az volna, hogy 
a vasárak, melyek most nevezetesen emelkedtek, 
még jobban emelkednének, és ez azt eszközölné, 
hogy a földmivelőtől kezdve a gyárosig minden 
ipar megadóztatnék egy iparág javára és érdeké
ben. (Élénk helyeslés.) 

Én azt hiszem, a magyar vasipar akkor fog 
egészséges fejlődésnek indulni, midőn rendkívüli 
védvámok által el nem kényeztetvén, képes leend 
nem csak az ország szükségletének a vaskészlete
ket illetőleg megfelelni, hanem a külföldi piaczo-
kon is győzelmesen kiállja a versenyt. 

Mivel tehát a jelen körülmények között a főér-
dek az, hogy a vasutak mielébb kiépüljenek ; mivel 
jelenben magok a vasipar iránt érdeklődők is elis
merik , hogy ezen iparnak jelenleg védelemre 
nincs szüksége, sőt hogy az soha sem volt oly vi
rágzó, mint az utóbbi évben: ennélfogva nincs ok 
ezen pont megváltoztatására. (Helyeslés.) 

Dapsy Vilmos: Ha haboztam volna eddig, 
az államtitkár úr előadása nem enged az iránt ha
boznom, hogy ezen szerkezetet, ugy a mint az je
lenleg áll, nem tarthatom elfogadhatónak. Az ál
lamtitkár úr fényesen bebizonyitá azt, hogy a kül
földi vas sokkal olcsóbban szállítható Magyaror
szágba, mint a mennyibe a Magyarországon ter
melt kerül. Az tehát már egy kedvezés a conces-
siót kérő társulatra nézve, ha olcsó vasat hozhat 
be. Ha e mellett, hogy a vállalkozóknak megen
gedjük, hogy olcsóbban hozzanak be vasat a ma
gyar ipar terheltetésével, még a beviteli vám fele 
részökre visszafizettetnék, ezt második concessiónak 
tekinteném. I ly kedvezményekkel ellátni a vállal
kozókat akkor, midőn már eléggé beneficiáltatnak 
egy olyan nagy évenkinti kamatbiztositás mellett, 
egyátalában nem látom szükségesnek. Nem aka
rom azt mondani, hogy az első szakaszban mondjuk 
ki, hogy egyedül csak Magyarországból előállitott 
síneket lehessen ezen vasútnál használni; de szük
ségesnek látom, hogy a 2-dik szakasz egészen ha-
gyassék ki. vagyis hogy a külföldről behozandó 
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vassínekre az egész vámtarifíá alkalmaztassék. 
(Helyeslés.) 

Stol l K á r o l y : Az épen előadott kedvezmé
nyeken kívül a ház asztalára letett kereskedelmi 
és vámszerződésben foglaltatik a vas áruk behozatali 
vámjának majdnem felére szállítása. Ez lenne tehát 
mindezekhez, miket tisztelt barátom előttem elő
adóit, még egy ujabb kedvezmény. S igy ha ak
kor, midőn ezen szerződés köttetett, ezen szállitás 
szóba nem jöhetett, most hozzá kell számitanunk; 
s hogy a vállalkozók még több kedvezményben 
ne részesüljenek: én is azt mondom, hagyassák ki 
az egész 2-dik pont. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Senki sem lévén fölírva, a kérdés 
megérett a szavazásra. Miután mind Szontagh Pál 
képviselő úr második módositványa, mind azon 
rnódositvány, a melyet Nyáry képviselő úr átvett, 
egyaránt elfogadja az első pontot, a 2-dik szakasz 
első pontja kérdés tárgya nem lehet. A kérdés csak 
az lehet, hogy a képviselőház a központi bizott
ság szövegezése szerint a 2-dik szakasznak 2-dik 
pontját elfogadja-e vagy nem? (Helyeslés.) Kérem 
azon képviselő urakat, a kik a 2-dik szakasz 2-dik 
pontját el akarják íogadni, méltóztassanak fölál-
lani. (Megtörténik-) Kérem most azon képviselőket, 
a kik el nem fogadják a 2-dik pontot, illetőleg azt 
kihagyni kívánják, méltóztassanak fölállani. (Meg
történik.) A többség a toldalék 2-dik §-ának 2 dik 
pontját kihagyatni kívánja. 

Csengery Imre jegyző (olvas sa a külön 
czikket.) 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház a külön czikket? 
(Elfogadjuk !) 

E szerint az alföld-fiumei vasút nagyvárad-
eszéki része engedélyi okmányának tervezete átalá-
nosságban és részletenkint elfogadtatott. 

Tárgyalásainkat a mai napra, ha a t. ház ugy 
kívánja, befejezhetjük. (Helyeslés.) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Van szerencsém a tisztelt háznak bemutatni az ál
lamköltségvetésnek még eddig egyedül hiányzó 
mellékletét, a részletezés III . füzetét, mely magá
ban foglalja a pénzügyminisztériumra és földteher-
mentesitésre vonatkozó részleteket. 

Ugy hiszem, a késedelmet kimenti a tisztelt 
ház előtt azon körülmény, hogy ezen részletezés 
egy jó vastag, 40 nyomtatott ívnyi kötetet tesz, 
ennélfogva minden eddig beterjesztett többi rész
nél nagyobb , tehát kinyomatása , az elégte
len nyomdai berendezés mellett, bizonyos időt igé
nyelt. Ugy hiszem, t. ház, ezen részletezés bizo
nyítani fogja, hogy nettó budgetet lehet előállí
tani oly móddal, hogy minden egyes áilamjövede-
lem részletei kellőleg felismerhetők legyenek, sőt 
a budget megítélése ily eljárás mellett köny-
nyebbé vál t ; de azt is remélem, hogy a részletek-
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bői azon meggyőződést meritendi a tisztelt ház, 
hogy a pénzügyminisztérium saját kiadásainál ez 
átmenet és a rendezés nehézségei közt is igyeke
zett a szigorú takarékosság igényeinek megfelelni. 
Ezen részletezésből a kellő számmal kinyomott 
példányok, ugy hiszem, holnap ki lesznek oszthatók. 

Elnök: Kérem a t. házat holnap 10 órakor 

ülésre megjelenni, és pedig folytatólag a vasúti 
törvényjavaslatnak részletes tárgyalása végett ; 
mi ha befejeztetnék, a kérvények tárgyalása vé
tetik föl, a mi a mai napirendre volt kitűzve. Na
gyon kérem a tisztelt ház tagjait, hogy pontosan 
tiz órakor méltóztassanak megjelenni. 

Az ülés végződik d. u. 15/4 órakor. 

CCXXXI. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. május 14-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: Kérvény bemutatása. Szünet. A ház elhatározza, hogyha nem lesz határozatképes számmal, a jelenlevők név sze
rint megszámláltatnak. Az alföld-fiumei vasútra vonatkozó törvényjavaslat részletesen tárgyaltatván, elfogadtatik. Ivánka Imre az al
föld-fiumei vasút építése ügyében kérdéseket intéz a kormányhoz. Kérvények elintézése, köztök a szász ispánra vonatkozóké. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsef 6., Gorove István, Lónyay Menyhért, Wenckheim 
Béla 6. 

Áz ülés kezdődik d. e. 10 órakor. 

E l n ö k : A jegyzőkönyvet Csengery Imre 
jegyző úr fogja vezetni. A szólni kívánók neveit 
Dimitrievies Milos jegyző úr jegyzi. A múlt ülés 
jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a május 
13-án tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Ha nincs észrevétel, a jegyzőkönyv 
hitelesítve van. 

A Bukarestben lakó számos magyar alatt
valók a Romániában lévő konzulságot politikai 
és kereskedelmi tekintetből a magyar érdekeknek 
megfelelőbben szerveztetui és a hivatalnokok 
közé a dualismus- és paritásból kifolyólag magya
rokat is alkalmaztatni kérnek. Áttétetik a kérvényi 
bizottsághoz. 

T. ház! A t. ház tagjai nem jelenvén meg 
oly számmal, a melylyel óhajtandó lett volna a 
házszabályok értelmében is ily nagyfontosságú 
törvényjavaslat tárgyalására, azt hiszem, a t. ház 
beleegyezik, hogy az ülést 10 perezre felfüggesz
tem. (Helyeslés. Szünet.) 

(Húsz percznyi szünet múlva ).• Az ülés ismét 
megnyílik. 

BÓniS Sámue l : T. ház! Számos kérvény 
jött a ház elé, melyekben kéretik a ház intézke 
dáse arra, hogy a képviselőket a ház kötelességök 

teljesítésére szorítsa. Kiadattak ezen kérvények 
azon bizottságnak, mely a házszabályok elkészí
tésére küldetett ki. Hanem akármilyen szabályt 
hoz a ház, ha erkölcsileg kötelezve nem érzik 
magokat a képviselők, [Helyeslés) segítve a bajon 
nem lesz. Számtalanok teendőink, el vagyunk 
foglalva reggel, délután ; és ugyanezen okból 
kimondotta a t, elnök úr, hogy pontban 10 óra
kor kezdődnek az ülések. Fájdalom! megtörtént 
megint, hogy az ülést föl kellett függeszteni, mi
vel a képviselők teljes számmal nem voltak. Meg
vallom, jobb lenni másnál nem akarok, vagy 
legalább jobbnak látszani nem; de magamra a 
megrovást, a nem érdemlett megrovást megint 
örömest föl nem veszem. Ennélfogva kijelentem, 
ha megtörténik, hogy az ülés fölfüggesztetik, mert 
a képviselők határozatképes számmal nincsenek 
jelen, én ezután a képviselőknek név szerinti meg-
számláltatását fogom kívánni. (Helyeslés.) 

Elnök : E szerint megnyugszik a képviselő
ház abban, hogyha netalán előforduló alkalommal 
a képviselőház ülését azon szempontból, hogy 
elegendő tag a tanácskozásra meg nem jelent, 
fel kellene függeszteni : a jelenlevő tagoknak 
név szerinti fölolvasása történjék meg. 

Napirenden van a törvényjavaslat az alföld
fiumei vasút tárgyában. 

Csengery Imre jegyző (olvassa az alföld
fiumei vasutat tdrgyazö törvényjavaslat czimét !). 

l) Lásd az Irományok 226-dik számának I-sö mellékletét. 




