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CCXXXIY. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. május 26-dikán 

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

Tárgyai : Sulyok Mór lemondása bejelentetik. Nicolics Sándor szabadbágot kap. Kérvények bemutatása. A főrendek üze
nik, hogy az alföld-fiumei vasútvonalról szóló törvényjavaelatoí és mellékleteit némi módosítással elfogadták. A kormány törvényja
vaslatot nyujt be a honpolgárságról. A zákány-zágrábi, batvan-miskolczi s éjszak-keleti vasutvonalra vonatkozó törvényjavaslatok és mel
lékleteik tárgyalás alá vétetvén, mind átalánosságban, mind részleteiben elfogadtatnak. A költségvetés májusra megállapíttatik. 

A kormány részéről jelen vannak : Hónát Bol
dizsár. Lónyay Menyhért, Mikó Imre gr.: későbben 
Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. c. 10 '/, órakor. 

Elnök : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét R á d a y László gr. jegyző úr fogja 
vezetni. A törvényjavaslat mellett szólni kívánók 
neveit Radics Ákos jegyző úr jegyzi, a törvény
javaslat ellen szólók neveit pedig Dimitrievics 
Milos jegyző' úr jegyzi föl. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Mihályi Péter jegyző (olvassa. a május 

23-án tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : Nincs senkinek észrevétele'? (Elfo

gadjuk!) A jegyzőkönyv hitelesítve van. 
Sutyok Mór temesvári képviselő lemondását 

jelenti be. Temesvár város központi bizottsága uj 
választás elrendelésére fog felhívatni. 

Nicolics Sándor két heti szabadságidőt kér 
adatni. (Megadatik.) 

Trencsén megye közönsége a képviselőknek 
az ülésekből kimaradását megszüntetni kéri. A 
házszabályok átvizsgálására kiküldött bizottságnak 
fog átadatni. 

Három szék bizottsága Szatmár-Németi váro
sának a képviselőknek az ülésekben megjelenése 
iránti felterjesztését pártoltatni kéri, A házszabá
lyok átvizsgálására kiküldött bizottságnak fog 
kiadatni. 

Ugyan Háromszék bizottsága a budai nép
színházát országos segélylyel kéri gyámolittatni. 

Nyíregyháza város közönsége a honvédelem 
törvény utján leendő rendezését kéri. 

Munkács város közönsége a m. k. pénzügy-
felügyelőségi hivatalnak Munkácson hagyatását 
kéri. ! 

Ekér vények a kérvényi bizottsághoz utasít
tatnak. 

Kun László pesti lakos a bélyegadó kérdésé
nek czélszerü megoldásáról irt ..Emlékiratát" te
kintetbe vétetni kéri. 

E kérdés épen a pénzügyi bizottságnál tár
gyaltatván, a kérvény oda tétetik át. 

Nánássy IgnáCZ : T. ház! Választó kerüle
temhez tartozó Dorogháza község lakosainak egy 
része egy kérvény benyújtására kért fel. A t. ház
nak legközelebbi határozatát figyelemben tartva, 
se a kérvény újból előterjesztésébe, se indoko
lásába bocsátkozni nem szándékozom ; (Helyeslés) 
minthogy azonban a kérvényezők részint az 1848-ki 
IX-ik törvényezikk hibás magyarázatának, részint 
pedig az 1853-iki császári nyílt parancs tág keretű 
értelmezésének lettek áldozatai: 843 lélekből álló, 
91 család szomorú érdeke megérdemli a törvény
hozó testület atyáskodó gondoskodását. Ez okból 
van szerencsém ezen kérvényt a t. ház bölcs 
figyelmébe ajánlani. 

Elnök : A kérvényi bizottsághoz fog utasít
tatni. 

D o m a h i d y FerenCZ : Megbízatásom követ
keztében nekem is van szerencsém egy pár kér
vényt a t. ház elé terjeszteni és rajok a kérvényi 
bizottság figyelmét előleg is felhívni. Az egyik 
szatmármegyei Nyír-Megyes közönségének kér
vénye , melyben az úrbéri rendezés alkalmával 
elkövetett önkényes eljárás, terrorizálás és szabály
talanságokból eredt sérelmei orvosoltatását kéri. 
A másik Máramaros határán fekvő Sürgye falu 
közönségének kérvénye. Ez nyomorú község, 
mely egyedül juh- és kecskelegeltetésből él , és 
legeltetési jogában a kincstár által közigazgatási 
utón meggátolta tik. Kérik tehát régi joguk gya
korlatában, ugy a legeltetésben, mint a fáizásban 
meghagy atásukat. 
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Elnök: E kérvények a kérvényi bizottság
hoz tétetnek át. 

A felsőház részéről Sztáray Antal gr. úr. 
mint annak jegyzője, üzenetet hozott át. 

Sztáray Anta l gr. főrendi j e g y z ő (az el
nöki szék. elé áll:) liíélt. elnök úr ! tisztelt képviselő
ház i Van szerencsém a mélt. főrendek folyó hó 
23-án tartott ülésének jegyzőkönyvi kivonatát 
tiszteletteljesen átnyújtani. Tárgya az alföldi vasút 
nagyvárad-eszéki vonalára vonatkozó törvény
javaslat, melyben a mélt. főrendek némi módosit-
ványokat a t. képviselőház figyelmébe és szíves 
pártfogásába ajánlanak. (Éljenzés.) 

Ráday L á s z l ó gr . j e g y z ő (olvassa a jegyző
könyvi kivonatot.) 

Elnök : Ki fog nyomatni ') és szétosztás 
után a t. ház tárgyalási napot fog kitűzni. 

Horvát Boldizsár igazságügyminisster úr 
törvényjavaslatot kivan előterjeszteni. 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
T. ház! A kormány nevében törvényjavaslatot 
van szerencsém letenni a ház asztalára a honpol
gárságról. Kérem a t. házat, hogy kinyomatását 
elrendelvén, a törvényjavaslatot az osztályok tár
gyalása alá bocsátani méltóztassék. 

Elnök : Ki fog nyomatni 2) , a képviselő 
urak közt szétosztatni, s azután az osztályokban 
tárgyaltatni. 

A zákány-zágrábi, hatvan-miskolczi és éjszak
keleti vasutak tárgyában beadott törvényjavaslat 
tárgyalása van napirenden. Királyi Pál mint a 
központi bizottság előadója fog e tárgyban jelen
tést tenni. 

K i r á l y i P á l e lőadó ('.hassa a központi bi
zottság jelentését a fenemiitett vasutak építése tár
gyában.'). 

E l n ö k : Atalánosságban méltóztatnak elfo
gadni? (Elfogadjuk!) Ennélfogva a jelentés rész
leteire menjünk át. 

Bernáth Zsigmond : Azt hiszem, t. ház, 
a pontokat ugy kell felolvastatni, a mint itt az 
okmányban vannak, azaz ugy kell felolvastatni 
az okmányt, a mint meg lesz állapítva : mert az a 
dolog rendje. Ennélfogva alázatos kérésem az 
volna, méltóztassék az okmányt felolvastatni ugy, 
a mint az maradni fog. (Felkiáltások : Ez magától 
értetődik!) 

Bónis S á m u e l : T. ház! Az eddigi szokással 
az egyezik meg, hogy az okmány, a mint szer
kesztetett, felolvastatik, és azután a központi bi-

J) Lásd az Irományok 240-dik számát. 
2) Lásd az Irományok 241-dik számát. 
3) Lásd az Irományok 239-dik számát. 

zottság észrevételének felolvasása következik. Ta
lán tartsuk meg most is e szokást ? 

E l n ö k : Az okmány minden esetre föl fog 
olvastatni; csupán arról van szó, hogy a jelentés 
ezen részét atalánosságban elfogadja-e a ház? 
(Elfogadjuk!) 

Csengery Imre jegyző (olvassa az építési 
szerződés cz'mét '). 

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

E l n ö k : Az építési szerződés czime elfogad-
tatik. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa az első 
szakaszt). 

K i r á l y i P á l e lőadó : A központi bizottság
nak az első szakaszra módositványa van, a meny
nyiben előfordul ezen kitétel ,,magyar királyi." 
Az országgyűlés közelebbi határozata folytán 
ugyanis e kifejezés ott, hol minisztereinkről van 
szó, kihagyandó : ennélfogva e szerződésben, hol 
e kifejezés „magyar királyi" az illető szakminiszter 
előtt előfordul, a bizottság azt kihagyatni kí
vánja. 

Nem különben a 6-ik sorban előforduló „al-, 
fölépitményei" helyett helyesebb kifejezés okáért: 
,,al- és fölépitményei" teendő; a fejezet utolsó so
rában előforduló „megköttetett" helyett pedig. 
mint magyarabb : „köttetett meg." (Helyeslés.) 

Elnök: Ennélfogva a központi bizottság 
által kivánt módosítás elfogadtatik, és a „magyar 
királyi" kifejezés kihagyatik. Elfogadtatik egy
szersmind a központi bizottság által javasolt többi 
módositás. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa az építési 
szerződés második szakaszát.) 

Királyi Pál előadó: A központi bizottság 
e szakaszt illetőleg a következő módosításokat 
hozza javaslatba. A második szakasz első pont
jának harmadik sorában a „bankvalutában" 
szó kimarad, s ugyan ezen pont utolsó szava : 
„betéternényezendő" helyett : „leteendő" Írassék. 
Szintén a 2. §. negyedik, vagyis utolsó pontjában 
a kezdő szó : „A hátralékos" helyett : „hátralevő" 
igtatandó. (Hclyesl's.) 

Elnök : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Ennélfogva a t. ház a 2. §-t a központi bizottság 
által ajánlott szerkezetben fogadja el. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 3. §-t.) 
Királyi Pál előadó: A központi bizottság 

a 3. §-ban a „magy, királyi" szót kihagyatni, 
ugyanezen §. második sorában „megkeresések" 
helyett „megkeresésekre" tétetni véleményezi. 
(Elfogadjuk !) 

Lásd az Irományok 197-dik számának I. mellékletét. 
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Elnök : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Ennélfogva a t. ház a 3. §-t a központi bizottság 
szerkezetében fogadja el. 

R á d a y Lász ló gr. j egyző (olvassa a szerző
dési tervezet 4-dik szakasz-t.) 

Királyi Pál előadó: A munkálatok meg
indításáról szóló 4-dik szakaszra nézve a központi 
bizottság következő rnódositásokat inditványoz. 
A 3-dik sorban előforduló ..alépítmény'' helyett: 
,.alépítményi"; továbbá az ugyané sorban előfor
duló „legkésőbb 2 !/2 hónap múlva" helyett: „leg-
felebb 2 / , hónap alatt"; a negyedik sorban „leg
később további 5 hónap múlva'' helyett: „legfe-
lebb további 5 hónap alatt" teendő; az 5-dik sor
ban „a m. királyi'1 kimarad; a 6-dik sorban „mi
nisztériumnak" szó. „miniszterhez" szóval cseré
lendő fel. Ugyanezen szakasz második pontjá
nak 1-ső sorában a „m. királyi" kimarad; ugyan
csak ezen sorban előforduló „minisztérium" ebbeli 
szavakkal „minisztereknek felterjesztésre hozandó" 
tétellel cserélendő fel. Szintén a 4-dik szakasz 
3-dik pontjának 2-dik sorában „következésekért" 
helyett: „következésért" teendő; a harmadik sor
ban „m. királyi" kimarad; a 4-dik sorban „magá
ban értetik" helyett: ..önként értendő" Írassék. 

Elnök: Elfogadja a t. ház a központi bizott
ság javaslatát? (Elfogadjuk!) A 4-dik szakasz a 
központi bizottság szerkezetében fogadtatott el. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa az 5-
dik szakaszt.) 

Kirá ly i P á l e lőadó: A bevégzési határ
időkről szóló 5-dik szakaszra nézve a központi 
bizottság két szót módosíttatni inditványoz: t. i. 
„minden építkezések" helyett, miután „minden" 
mint számnév után egyes számnak kell követ
kezni, helyesebben: „minden építkezés," és „be-
végzendők" helyett: „bevégzendő" teendő. 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház a központi bi
zottságnak az 5-dik szakaszra tett módosításait ? 
(Elfogadjuk!) Az 5-dik szakasz a központi bizott
ság módosításaival fogadtatik el. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 6-dik 
szakaszt.) 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : A központi bizott
ság a 6-dik vagyis az „Arak és fizetési módo
zatok" szakaszára következő módosítást ajánl: 
A 6-dik szakasz első pontjának harmadik sorá
ban a „bankvalutában" szó kihagyatik. LTgyan-
ezen szakasz 2-dik pontjának szövege helyett, 
következő szerkezet hozatik javaslatba: ,,Eze:) 
árban nem foglaltatnak se a jelen szerződés 
alapját képező vonalzás költségei, se azon kisajá
títási költségek, melyeknek fedezése a feltétel
könyv értelmében a kormányt illeti." Ugyanezen 
szakasz 3-dik pontjának 2-dik sorában ezen szó 
helyett: , .pályadarabokat'', mint helyesebb és eddig 

is használt szó „pályaszakaszokat- ' teendő. Ugyan
ezen pont 3-dik sorában előforduló „összekötik" 
szó „kötik össze" szóval, mint magyarosabbal cse
rélendő fel. 

Ugyancsak a 6-dik szakasz 4-dik pontjának 
első sorában előforduló „feltétel-füzet" helyett: 
„feltétel-könyv", továbbá a második sorban,,mun
kanemek" helyett: „munkanemeknek" teendő. 

Az ötödik pont helyett ugyanezen szakasz
ban a következő szerkezet hozatik javaslatba. 
„Az elszállításra adatott sínek átvételi bizonyít
ványaira, tengerentúli szállításnál azonban ezen fe
lül még a tengeri biztosítási jegyeknek is felmu
tatása mellett adatnak a vállalkozóknak részlet
fizetések, és pedig egy sin után 12 frt, azaz tizen
két forint osztrák értékben." 

Ugyanezen szakasz fi-dik pontjának első 
sorában az „ugy" szó kihagyandó. A 7-dik pont
ban. „A fizetések" helyett: „Minden fizetés," s 
ugyanezen sorban „teljesíttetnek" helyett: „telje
síttetik" írandó. A 8-dik pont első sorában, 
„végérvényelés" helyett, mint helyesebb „vég-
kiegyenlítés", s a második sorban : „3 hónap 
múlva" helyett: ,.3 hónap alatt" teendő. A 9-dik, 
vagyis utolsó pont első sorában előforduló „ma
gas kormány" kifejezésből a „mag*as" kiha
gyandó ; ugyanezen sorban „a vállalkozóknak" szó 
helyett:„vállalkozóktól", „érvényelt^helyett: „vég
leg kiegyenlített"; a második sorban „kifizetését"he-
lyett: „teljesítését", „feltétel-füzet" helyett: „felté
telkönyv" igtatandó, s az ugyanezen sorban elő
forduló „vállalkozóknak" szó kihagyandó. 

Elnök: Elfogadja a t h áz a központi bizott
ságnak e módosításait? (Elfogadjuk:) Tehát e 
szerint fog a szerkezet kijavíttatni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 7-dik 
szakaszt.) 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : A központi bizottság
nak e szakaszra nincs semmi észrevétele. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a javaslat e 
pontját? 

Nyáry P á l : Midőn az alföldi vasútra vonat
kozó szerződést tárgyaltuk, annak utolsó pontjá
ban foglaltatott körülbelül az, a mi itten a 7-dik 
szakaszban adatik elő. Én akkor bátor voltam 
felszólalni, és felszólalásomat s érveimet helyesek
nek találta a t. ház többsége, s a külső vasnak 
behozatalát csak a rendes körülmények közt en
gedte meg, azaz vám mellett. Itt ugy látom, 
hogy megint praemium van kitűzve a külső vas 
behozatalára. Én azt gondolom, hogy talán nem 
is lesz szükséges hosszasan indokolni és az időt 
tölteni axiómák bizonyítgatásával. Épen azon 
okok, melyek ott arra birtak bennünket, hogy 
praemiuinot ne adjunk a külső vasnak, s ez ál ta 
ne tegyük roszabb helyzetbe belső vasiparunkat' 



326 CCXXXIV. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Május 26. 1868.) 

épen azon okok állanak itt is. Ennélfogva ezen 
szakaszt, mely szerint e vám fele a kormány 
által fog viseltetni, kihagyatni indítványozom. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: T. ház! 
Nyáry Pál t. képviselőtársam megjegyzésére bá
tor vagyok válaszolni, hogy e szerződési pontban 
nem az foglaltatik, a mi az alföldi vasútra vonat
kozó engedélyezési szerződésben. 

Azon alföldi vasúti kamatbiztositási engedély
ben ki volt mondva azon előny, hogy a külföldről 
hozandó vastól csak fele vámot fog fizetni a társu
lat ; itten pedig az mondatik, hogy a behozandó 
vámtétel felét a magyar állam a vállalkozó épí
tőnek meg fogja téríteni. Ha tehát az építési 
szerződés 7-dik pontja kihagyatnék, abból egye
nesen az következnék, hogy ha a szerződést létesí
teni kívánjuk , a vállalkozóknak meg kell adni 
ugyanazon összeget kártérítés fejében, mely ezen 
7-dik pont által czélozva volt, mert mindaz, ki a ha
zai vasiparnak sinvasakban előállítási képességét 
ismeri, be fogja látni, hogy a tervezetben volt vas
utakat belföldi sinekkel előállítani nem lehet. A 
tapasztalás ugyanis tanusitja, hogy Magyaror
szágban az összes vasipar 350,000 — 400,000 má
zsa sinvasat képes előállítani; ennek nagy részét az 
állampálya gyára a Bánságban, más részét pedig a 
kincstári roniczi gyár készíti. Várni pedig a vas
utak építésével addig, míg a vasipar nálunk annyira 
ki lesz fejlődve, hogy e szükséges síneket előál
líthassa , annyit tenne, mint a vasutak átalános 
építését elhalasztani. (Igaz! a középen.) 

Ez levén az ügy állása, minthogy az ország 
anyagi érdekeinek előmozdítására legfontosabb té
nyező a vasúti hálózat mielőbbi kiépítése, azt, bár 
ipar érdekében, akadályozni czélzserü nem lenne. 
Ha vasutat kívánunk, a sinvas behozatala nélkülöz-
hetlen: nincs tehát indok a 7-dik pont kihagyásá
ra : mert ha ezt ismét méltóztatnak itt kihagyni, 
másrészt meg a szerződést foganatosítani kívánják, 
másként alig lehet intézkedni, mint ugy, hogy a 
behozatali vám felével felező építési áremelés adas
sék a vállalkozóknak a kormány részéről létesitendő 
egyesség utján. 

A másik eset, melyre hivatkozás történt, t. i. 
az alföldi pályái kamatbiztositási engedélyezés al
kalmával hozott határozat, a jelen esettől külön
böző, mert ez esetnél átalában mértföldenkinti ga-
rantiáról. a jelen esetben pedig bizonyos áron való 
építésről van szó. 

Ennélfogva nem tartanám czélszerünek, ha e 
szakasz egyszerűen kihagyatoék. (Helyeslés.') 

Szontagh P á l (gömöri) : T. ház ! Sajnálom, 
hogy nem találhatok megnyugvást igen tisztelt 
pénzügyminiszter úr mostani előadásában, mert 
én különbséget csakugyan nem látok azon szakasz 
közt, mely az alföldi engedélyokmányban kiha-

| gyatott, meg e közt. Ott t. i. az volt mondva, hogy 
i a mennyiben vassínek szükségleteiket a külföldről 
! behozatni kénytelenek volnának, a fél vám részökre 
I visszatérittetnék; itt pedig az mondatik, hogy 
! a fél vámot ők, felét pedig az állam fizeti: 
j minden tekintetben tehát az államnak a fél vám 
i megfizetésébe kerülne e szerződés. Ezen te-
j kintetbe előttem a dolog tökéletesen egy. 
i De különbséget látok az ottani vállalkozók 
! és az itteni vállalkozók közt, t. i. annyiban, 
: hogy az alföldi pálya vállalkozói a vaspályát 
I nem csak épitik, hanem 90 évig használni 
| is fogják, ezen vállalkozók pedig egyedül épitik. 
| E különbség azonban, épen a kérdésnek sark

pontját tekintve, meggyőződésem szerint in
kább az eredeti szerkezet kihagyása mellett, mint 
ellene szól, a mit egy pár szóval igen röviden fel 

i is fogok világosítani. 
Előre bocsátom, hogy jelen felszólalásom, va

lamint a t. háznak múltkori határozata, mely az 
alföldi engedélyokmány függelékének módositá-

| sara vonatkozik, bizonyára nem a vállalkozók 
| érdeke ellen, mint inkább a hazai vasipar ér-
| deke mellett volt intézve, és igy, ha ilyen vagy 
| hasonló kedvezés terjesztetnék elő, de füg-
í getlenül attól, vajon a vállalkozók külföldről hoz-
| zák-e be a vasszükségletct vagy sem? avagy ha 

e helyett méltányos kárpótlásra tétetnék ajánlat: 
előre is kinyilatkoztathatom, hogy pártolni fognám, 
a mint, hiszem, e részben elvtársaim nagy része szin
tén pártolni fogná. 

Tehát a dolognak nem ezen oldalát értve, ha
nem egyedül csak a vasipar tekintetéből felvéve, 
ugy vagyok meggyőződve, hogy ezen fél vám ki
fizetése akár visszatérítése vagy is mértföldenkint 

I 7,500 ftnak a vállalkozók javára leendő kifizetése 
azon feltétel alatt, ha nem belföldről veszik vas
szükségleteiket : sokkal haíározattabb praemiumot 
képez ezen esetben, mint képezett volna az alföldi 
vállalkozókra nézve. Igen természetesen: mert 
azok nem csak venni fogják a síneket, hanem hasz
nálni is,mig ezek csak venni fogják; azoknak tehát ér
dekükben lesz a hazai, sokkal jobb minőségű és bizo
nyosan két annyi ideig tartó síneket venni, ha mind
járt valamivel nagyobb árt fizetnének is érte: de ezek
nél ezen érdek nem létezik. 

Hogy példával világosítsam fel a dolgot: Hol -
Ián államtitkár úr minapi előadása szerint a franczia 
sinekmázsája 7ft. 44 krbakerül jelenleg. Igaz. hogy 
a hazai vasiparnak,mely tiz év óta hasonló eredmény-

I nek nem örvendett, mint az idén, termelése most; 
valamivel drágább ; de alig egy év előtt körül belül 
6 ftrért volt kapható, és igy feltehetem, hogy egy év 
múlva 7 frt. lesz az ára, s nem lehetetlen, (hogy a 
külföldi vas jelenlegi árát akkor is megtartja. Akkor 
mi lesz a következése ? Az. hogy midőn az alföldi 
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vállalkozók inkább fogják a hazait venni minősé
génél fogva,ezen hatvan-miskolczi és zákány-zág
rábi vállalkozók még akkor is a jobb minőségű 
és olcsóbb magyar síneket mellőzni fogják, mert 
a vám felét megkapván, még akkor is 40—50 — 
60,000 frtnyi előnyben fognának részesülni. 

Tehát határozottabban kifejezve levén itt a 
praemium, és minthogy a t. háznak múltkori határo
zata épen azt kívánta megváltoztatni, a miben a kül
földi vas javára praemiumot látott, és minthogy ezen 
praemium a hazai vasipart most igen kedvező, de 
bizonytalan ideig tartó viszonyok megszűntével 
csakugyan pangásra kárhoztatná, de a legjobb 
esetben is bizonyosan megzsibbasztaná azon nap
jainkban megindult örvendetes vállalkozási szelle
met, mely czélul tűzte ki magának, hogy a legrö
videbb idő alatt elegendő és a külföldível verse
nyezhető vasat állítson elő , és minket nagyobb 
időre vissza fogna vetni ennek elérésében : 
ennélfogva én szintén hozzájárulok Nyáry t. 
képviselőtársam indítványához, hozzá téve a 
már múltkor előadott indokokon felül azt, hogy 
legalább az én csekély felfogásom szerint ezt csak
ugyan a következetesség is ajánlja. 

Bátor vasrvok még1 igen t. pénzü£vniiniszter 
úr előadására egy megjegyzést tenni. 0 t. i. azt 
monda, ha mi addig várnánk, mig a belföldi vas
ipar képes lenne elegendő vasat szolgáltatni, ez 
annyit tenne, mint a kérdést elhalasztani. De itt 
nincsen tilalomról szó, sem arról, hogy bárki 
követelje, miszerint a hazai vaspályák csak honi 
vasból építtessenek. Szabad behozni bárkinek a 
külföldi vasat; egyedül arról van szó, hogy azon 
csekély 1 írt. 25 krnyi vám maradjon meg, mely 
hogy nem is védelem, bizonyítja az, hogy e vám 
egész megfizetése mellett is a külföldi vas most 
mégis olcsóbb, mint a honi. Arról van szó, hogy 
e csekély vám legalább addig tartassék meg, mig-
a törvényhozásnak ideje és módja lesz felkarolni 
a honi vasipart; és arról, hogy legalább addig a 
XVI-dik törvény 4-dik szakaszát, mely azt mond
ja, hogy a fenálló vámárszabások teljes épség
ben maradnak, tartsuk meg. 

Pártolom tehát Nyáry Pál inditványát. 
BÓniS S á m u e l : A 7-dik szakaszt, t. ház, 

én is kihagyatni óhajtom még pedig azért,mert töké
letes analógiát látok a két eset közt; só't ezen 
szerkezetet még roszabbnak tartom, mint a mely 
az alföldi vasút tárgyában elénk terjesztetett. Ott 
ugyanis az mondatott, ha a vállalkozók kény
tele! ek lennének külföldi vasat használni, felét a 
vámnak a minisztérium megtéríti; itt pedig csak 
az mondatik, ha a külföldről fognák fedezni a szük
ségleteket, a fél vám elengedtetik. Ez épen ugy 
totszik, mintha bátoritaná a ház őket, hogy a ma-

í gyár vas mellőzésével külföldről vegyék szükség-
j léteiket. Már magában ezért is rósz a szerkezet. 
j Hiszen igaz, hogy ezen vasúti vállalkozók vala-
' mivel kedvezőbb feltételek alatt szerződtek, mint 
j amazok; hanem én azt tartom, hogy ha a kormány 
I szükségét látja annak, vagy hogyha lehetetlen 
1 a vállalkozókkal ugy megegyezni, hogy ezen fél 
j vám ó' általok figyelembe ne vétessék: akkor, ha 
| a haza e terheket kénytelen volna viselni, a kormány 
j terjeszszen ez iránt a ház elé javaslatot; de ezen sza-
j kaszt, ugy a mint van. meghagyni nem óhajtom. 
I mert ha meghagynók, az alföldi vasút tárgyá-
j ban hozott határozatunkkal nem csak ellentétbe 
I jönnénk, hanem tágitanánk is rajta, mert i t t a 
| kitétel is olyan, hogy bátoritja inkább az illetőket 
; a belföldi vas mellőzésével a külföldi vas behoza-
I tálára. 

Tisza K á l m á n : Én a vasipar érdekeihez 
; most tüzetesen szólani nem akarok, mellékesen 
j csak azt jegyezvén meg, hogy meggyőződésem 
; szerint a vasipar pártolásának módja nem abban 
! rejlik, hogy a határvámokat tartsuk meg, vagy 
! emeljük még nagyobbra; egyébként a tisztelt, 
í nem közvetlenül előttem szólott képviselő úr is 
• igen jól tudja, hogy e czél a jelen vámmal a si-
i nekre nézve még csak elérve sem lenne; hanem 
í azt tartom, miről hihetőleo- nem sokára lesz alkal-
I műnk szólni, midőn a hazai vasipar érdekeit bizo-
: nyosan egész lélekkel föl fogom karolni.hogy nekünk 
| a vasipart mielőbb kellend protegálnunk: köz-
I lekedési eszközök létesítése által. (Elénk helyeslés.) 

A mi magát a kérdést illeti: nem a vasipar 
I szempontjából, hanem a ház következetességének 
I szempotjából én is óhajtom, hogy ezen pont kiha-
| gyassék. A t. ház, midőn az alföldi vasút építésére 
| vonatkozó törvény és engedély-okmányl tárgyalva 
! Ion, méltóztatott, nem azon indokból, mintha drágá-
| nak tartotta volna azon engedélyt, és ez által ke-
i vesbiteni akarta volna az illető vállalkozók hasz
nát, de elvi indokokból megtagadni a fél vám megté
rítését. Én tehát azt tartom, hogy következetlen -

! ség színében tűnnék fel a ház, hogy ha most ezen 
| fél vám megtérítését ily módon elhatározná. 

De minthogy más részről azt is tudom, hogy az 
| illető vállalkozók költségeik felszámítását bizonyo-
: san arra alapítva tették, hogy ezen fél vám meg-
| térítésének kedvezményében részesülni fognak — 
i mert, nem csak a t. miniszter úr előadásából, de 
", gondolom, magán utón is meglehetősen tudjuk. 
| hogy ha ma vasutat akarunk épiteni, valósággal 
; és tényleg a sineket külföldről kell hozatni — mint-
í hogy, mondom, ezt ők számitásaikba bizonyosan be-
j vették : azt óhajtanám, hogy ezen pont ugy vál-
; toztattassék meg, 'hogy a fél vám elengedése, vagy 
I visszatérítése nem adatik ugyan meg, de a meny-
| nyiben a vállalkozók azon összeget, melyet ez ál-



328 CCXXXIV. ORSZÁGOS \ 

tal megkímélnének, számításaikba felvették, ezen 
öszzeg lesz nekik más utón kipótolandó. így, gon
dolom, a következetlenség szinét nem fogja a t. 
ház magára venni, másfelől a vállalkozók nem 
fognak panaszkodhatni. harmadszor az országra 
egy krajczárral sem fog több teher háramolni, 
mint ha a fél vámot visszatérítették volna. 

PulSZky FerenCZ : T. képviselőház ! Debre-
czen városa érdemes követének mostani előadása 
figyelmessé tett engem egy nagy kérdésre: arra 
t. i. hogy ő most a ház következetességére appel-
lálva, fölteszi, hogy mi az alföldi vasútra nézve 
tett szavazatunk által a védvámrendszert már el
fogadtuk. 

Tisza K á l m á n : Egy szóval sem mondottam ! 
PulSZky FerenCZ: Én itt azon nagy kér

dést látom: védvám-e, vagy szabad kereskedés? 
Ezen kérdés lappang a másik kérdés alatt. Átlátja 
f. i. Debreczen városa egyik kerületének érdemes 
képviselője, hogy itt a vállalkozókra nézve semmi 
különbséget sem tesz, vajon ezen §-ban megad
juk-e nekik a fél vám visszafizetését, vagy pedig 
az előbbi §-ban & helyett, hogy azt mondjuk: 
339,500 fii, mondjuk : 347,000 frt: mert körülbe
lül 7 ezer ötszáz forintot tesz a különbség. O ezt 
egyre veszi; hanem fen akarja tartani az elvet, hogy 
mi semmi esetre vámot vissza nem fizetünk. 

Minthogy tehát többé nem anyagi haszonról, 
nem az ország részére teendő megtakarításról van szó 
—• mert akár igy fizetjük, akár ugy, de minden 
esetre fizetnünk kell: nem lehet szó másról, mint 
az elvről. Mi tehát ezen elv? Az, hogy a külföldi 
vas behozatalát semmi esetre ne könnyítsük. De 
hogyan áll a dolog? ü g y , hogy a honi ipar,mely
nek felvirágzását a képviselők közül senki se 
kivánja inkább, mint én, nem képes most annyi 
sínt előállítani, a mennyi a sok vonal közül csak 
egynek is szükségét kielégíteni képes legyen, 
akármit tegyen. 

Kn azt hiszem, hogy ép ugy, mint Tisza Kál
mán ; i gtársunk monda, ugy kell segíteni lég
ink;':: d vasijjtiron, hogy adjuk meg neki a szük
séges közlekedési eszközöket, adjuk meg a vasuta
kat. Hiszei z C- jzámukra, az ő javokra hozzuk 
be a s''K-k a külföldről, hogy ők olcsóbban pro-
ducé hassanak vasai é> a küllőiddel versenyez-
In .. :k mire most nem képesek. 

Maga azon képviselő úr is. ki itt a vasipar 
érdekét oly erélyesen felkarolt;] és képviseli, maga 
igen jól tudja, hogy ezen pillanatban az egész or-
y?,{>•_': nem képes annyi sínt előállítani, hogy a 
szükségletet kielégítse. A legfőbb két gyár közül, 
melyek síneket előállitnak, az egyik az államvas
pályáé, a másik a kincstáré magáé. Nem tehetjük | 
fel, hogy maga a kormány a kincstár jövedelmét ] 
akarná kisebbíteni, és ha roniczi gyárában annyit | 

'LES. (Május 26. 1858.) 

állithatna elő, mennyi a szükségletet fedezné, e 
i pontot bizonyosan nem vette volna íel; de nem 
í lehet a belföldön annyi sint előállítani, a mennyi 
! kell. 

A fő dolog az, hogy nem akarjuk megakadá
lyoztatni, hogy a vasutak építése előre ne halad-

! jon. Ugyanazért szükséges, hogy egy lépéssel to-
| vább menjünk a szabad kereskedés pályáján, t- i. 
I hogy a külföldi vasnak behozatalát könnyitsük. 
I Ha jelen esetben kitöröljük ezen szakaszt, 
| ennek logikai következése, mint,igen bölcsen meg-
jegyzé előttem szóló képviselő ú r , az, hogy a 
hiányt más utón kell megtéríteni. Mert itt nem 
olyan vállalkozókról van szó , a kik megtartják a 
vasutat, és jövendőbeli haszna fejében azt mond
ják, hogy az építést olcsóbban fogadják el. Itt 
olyan vállalkozókról van szó, a kik vállalkoznak 
bizonyos ut építésére, kik azt sinekkel felszerelik, 
a kik megcsinálták számításukat, a kik azt mond
j ák : „Megcsináljuk 339.500 forintért mértfölden
kínt, hanem arra még szükséges, hogy a külföldi 
vas vámjának felét a kormány nekük visszatérítse." 
Ha a kormány ezt vissza nem téríti, nem lehet az 
összeg- 339.500 forint, hanem lesz több. Itt tehát 
csak elvről lehet szó. Az elv pedig nem lehet 
egyéb, mint védvám vagy szabad kereskedés. 

Én a szabad kereskedés mellett levén, esnem 
is kívánván, hogy az elvkérdés incidentaliter dön
tessék el; továbbá, mert nem tartom azt, hogy 
praejudicáltunk előbbi határozatunkkal ezen nagy 
kérdésnek: ezen okoknál fogva a 7-dik szakasz 
megtartását egész kiterjedésében ajánlom. 

Ivánka Imre: T. ház! Igen sajátságos, ha 
valaki okoskodása;: olyan praemissákra alapítja, 
melyeket itt senki bem hozott fel, Ugy tudom, 
senki se hallhatta azt, hogy Tisza Kálmán kép-

í viselőtársunk a védváni mellett szólalt fel; sőt el
lenkezőleg kimondá, hogy védvám által nem akar 
segíteni a vasiparon. Tehát arról szó sem volt, 

í hogy valaki ez oldalon a védvám mellett s a sza 
j bad kereskedés ellen beszélt volna. 

It t protectióról van szó, még pedig a külföldi 
j vasipart-rmények behozatalának protectiójárói: 

mert. ha szükségesnek látta a kormány azon vám
szerződésekben és vámszabályokban , melyeket 
megállapított, a vasipar terményeire egyátalában 
vámot határozni, és most, különös kivételes ese
tekben, azon vám felének visszatérítését decretálja, 
ez által protegálja ez esetben a vasnak behozását. 

Itt az a kérdés, hogy főelvet mellékesen ne 
döntsünk el, amint igen bölcsen jegyzé meg előt
tem szólott tagtársunk. 

Azt sem hallottam, hogy azt indítványozta 
volna Nyáry Pál vagy Tisza Kálmán barátaim 
egyike, hogy a szerződő társulattól vonassék el 
azon összeg, melyre e czimeu számított; hanem a 
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lényeges az, hogy meg ne adassék behozatal esetén 
a protecfió : ez pedig nagy különbség. (Közbeszólás^: 
Mindegy!)kzth&\lottam: „mindegy." Kérem, ez nem 
mindegy. Mert ha valaki azt mondja: „Te akkor 
fogsz kapui 7500 frtot, ha külföldről hozatsz va
sat," vagy pedig: „7500 írttal többet adok, ha 
akárhol veszed azt" : ez igen nagy, igen lényeges 
különbség. 

Azért pártolom az előttem szóló Tisza Kál
mán t. barátom véleményét. (Helyeslés a bal ol
dalún.) 

Lónyay Menyhért pénzügyér: T. ház! 
Teljesen osztozom azon nézetben, melyet Tisza Kál
mánképviselő úr avasipar tekintetében kiíejtett,mert 
én is ugy vagyok meggyőződve, hogy nem egyes 
szakaszoknak a törvényjavaslatból való kihagyásá
val lesz a hazai vasiparon segítve, hanem az által, ha 
álmagyar vasipar tökéletesített közlekedési eszkö
zökkel lesz ellátva, illetőleg, ha a vasúthálózat azon 
völgyekben is, melyek vasiparral foglalkoznak, mie
lőbb ki lesz épitve,és haennek kiépítése akkép fog esz 
zöltetni, hogy azon főakadály, mely hátramara
dásának legfőbb oka, el fog hárittatni, t. i. olcsó 
tüzelő szerrel, fával és szénnel fog kellő mérték
ben elláttathatni. Mindaddig, míg ezen czél, a va
sútvonalak ezen irányban való kiépítése által, nem 
lesz elérve, a magyar vasipavon bármely protectió 
által is, ha kétszer akkorára emeltetik is a vám, se
gítve nem lesz. Helyesen jelezte Debreczen város 
érdemes képviselője a vasipar baját, és hiszem, 
hogy azon képviselők, kik kitünőleg a vasiparos vi
dékek érdekét képviselik és tolmácsolják, el fog
ják ismerni a most emiitettek igazságát. 

Egyébiránt a hazai vasipar hátramaradá
sának vassiuek készítésénél nyilvános és vilá
gos bizonyítványa volt azon eredmény , mely 
a nyilvános verseny folytán mutatkozott, mi
dőn a nagyvárad-kolozsvári és károly vár - fiu
mei vasutvonalakra beszerzendő sinekre nézve 
a közlekedési minisztérium nyilvános versenyt 
hirdetett ki. Méltóztatnak emlékezni , midőn a 
közlekedési minisztérium a vassínek beszerzésé
ről kívánt gondoskodni, a legnagyobb nyilvános
sággal, Írásban és újságban nem csak az összes 
magyar vasipart, de a birodalom másik felében lé
tező vasipar is nyilt versenyre volt fclhiva: és 
mit eredményezett ezen felhívás? Azt, hogy azon 
összes mennyiség, melyet kiállitani minden biro
dalmi vállalkozók együttesen hajlandóknak nyilat
koztak, 195,000 mázsát tett. Ez pedig, szemben az 
építendő vasutakkiterjedésével,oly csekélység, mely 
tekintetbe is alig vehető. 

Továbbáméltóztassanak aztis tekintetbevenni, 
hogy a hazai vasipar az árakra nézve sem verseny
képes. Ugyanis akkor, midőn a külföldi vas öt 
forint néhány ImíjczárértkináltatikN.-Váradra szál-

KÉPV. H. NAPLÓ. 186s/8- va-

liíva, akkor, mint a mostani ajánlatoknál bizonyult, 
ahazai vasipar 8 frt. 30 kr .—8 frt 60 kr. mellett is 
csak csekély összegek előállitására ajánlkozik. 

Mindezek indokolják, hogy a jelen körülmé
nyek között, ha azt kívánjuk, hogy felépüljenek a 
vasutak, a külföldi vasiparhoz kell fordulnunk: mert 
különben nem fogjuk beszerezhetni a szükséges vas 
anyagot, holott azt a hazai vasipar előállítani nem 
képes. 

Egyébiránt szolgáljon a vasiparral foglalko
zó vidékeknek megnyugtatására, hogy rövid idő 
mulvaazon helyzetben lesz a minisztérium—sőt már 
e végett tárgyalások is folynak— hogy azon irány
ban építendő olcsó vasutak iránt törvényjavaslatot 
terjeszthet a t. ház elé. Ez legbiztosabb módja a 
vasiparnak nem csak emelésére, hanem átalában 
olyan fokra emelésére, melyet elérve, a külfölddel is 
versenyezhetni képes leend. 

Megvallom, a dolgok ilyen állása mellett nem 
tudom felfogni Ivánka képviselő úr azon állítá
sát, hogy ezen szakasz megtartása annyit tesz, 
mint a külföldi vas irányában a protectiót kimon
dani. A külföldi vas versenyére nézve ne feled
jük, hogy nem csak a behozatali vám, mi 1 frt. 25 
krt tesz ezüstben, nevezetes tétel, a mely, minthogy 
a külföldi áru belértéke 4—5 forint egyenlő egy 
az érték után kivetett 30°/0-es védvámmal, ezen 
védvámboz számitandó még a nevezetes ösz-
szegre menő szállitási költség is, mi, tekintve a 
távolságot, ismét 1 forintot halad, tehát a külföldi 
vas csak az esetben versenyezhet a honi iparral, 
ha nevezetesen olcsóbban képes áruját előállítani: 
van tehát védelme, még pedig nagy védelme a 
honi iparnak; s ez adatok ellenében nem értem, 
mibépeu lehet azt állitani. hogy a külföldi vasipar 
száudékoltatik védetni. 

A mi magát a tanácskozás tárgyát illeti; ha 
a t. ház nem kívánja a 7-dik szakaszt meghagyni, 
nem marad más hátra, mint Tisza Kálmán kép
viselő úr módositványát elfogadni, még pedig 
azért, mert ha egyszerűen kihagyatik ezen szakasz: 
mit jelent az? Nem jelent mást, mint azt, hogy 
a t. ház a kötött szerződést nem hagyja helyben, 
mivel ennek folytán nem adja meg azon árt, 
melyet az előállítási költségekre a minisztérium az 
épitő vállalkozóval kötött. Ugyanis nem csak kész
pénzben fizetendő az építési ár, hanem a vámked
vezményben is, mely mértföldenkint 7500 frtra 
számitható : a mi oly lényeges feltétel, mely az 
egész szerződést megszüntetné. Ha tehát a 7-dik 
szakasz kihagyását méltóztatnak kívánni, akkor 
természetes, hogy helyébe másik szakasznak kell 
jőnie, mely szerint a minisztérium felhatalmazta-
tik, hogy a fél vám megtérítésével felérő összeg 
iránt a vállalkozókkal egyezkedjék ; és a tisztelt 
ház tagjai meg lehetnek győződve, hogy ezen 
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egyezkedésnél, illetőleg kiszámításnál a minisztéri
um az ország érdekeit szem előtt fogja tartani. A 
számítás igen egyszerű: az összes sinek nehézsége 
kiszámítható és meghatározható, ugy a fél vám 
megtérítése is, mi alapját képezendi az ujabb 
egyességnek, mely a vállalkozókkal kötendő. Ré
szemről ezen módozatban nehézséget nem látok, 
és ha a t. ház kívánja, a 7. pont e szerint módo
sítható. (Helyeslés.) 

LÓnyay Gábor : Remélem, hogy Tisza 
Kálmán képviselőtársamnak ezen nézete és indit-
ványa elfogadtatik. 

Eri mindössze csak arra érzem magamat 
felhiva, hogy Pulszky képviselőtársam szavaira 
kinyilatkoztassam, hogy midőn a védvámrendszer 
nagyon népszerű volt, még akkor sem voltam 
annak barátja; annyival kevésbbé vagyok most 
busz és annyi év után. De hogy a kormány, vagy 
maga az országgyűlés, ha szabad mondani, kijátsza, 
és egyeseknek, vagy társulatoknak alkalmat s 
módot engedjen, hogy a létező vámszabályzatot 
kijátszani engedje: abba részemről se most, se 
jövőben nem fogok beleegyezni, a törvény kiját
szására módot és alkalmat engedni nem fogok 
soha. (Helyeslés.) 

K i r á l y i P á l e l őadó : Mint szerencsém volt 
a tárgyalás kezdetén kijelenteni, e szakaszra a 
központi bizottságnak modósitványa nem volt, és ki
jelentettem ezt szokás szerint, mint olyan szakaszra, 
mely ellen a bizottságnak észrevétele nincsen; 
de állásomnál fogva, miután ezen szakasz megtá
madtatott, szükséges, hogy megismertessem a t. 
házat azon indokokkal, melyek ezen szakasz meg
tartására birták a központi bizottságot. (Halljak!) 

A pénzügyminiszter és a közlekedési minisz
ter urak bizonyos társasággal szerződést kötöttek, 
a föltételeket megállapították a zákány-zágrábi és 
hatvan-miskolczi vasútvonalra nézve, és a föltéte
lek egyike, hogy az egész vonalra nézve bizonyos 
összeget, a mit az állam nekik fizetni fog, meg
szab. A második föltétel, hogy megszabja azon 
összeget is, melyet egy mértföldért fizetni fog; és 
harmadszor, hogy megszabja az időt, a mely idő 
alatt ezen két vonalt a közönségnek átadni kötele
sek. A szóban levő pont rajok nézve kedvez
ményi pont, a miből azt következtethetjük, hogy 
épen azért egyeztek meg azon összegben, mivel 
a hetedik §. kedvezése megengedte ezen összege 
elfogadását. Ha már most mi ezen összeget ki
hagyjuk, vagy oly értelemben szavazzuk meg, 
mint Tisza' Kálmán inditványozá, ebből az fog 
következni, hogy vagy nem fogják fölépíteni 22 
hónap alatt, vagy azt mondhatják: Nekünk ebből 
ennyi hasznunk lett volna mértföldenkint. 

A másik, a miért ebbe nem egyezhettünk, 
azon egyszerű indokból történt, mert a központi 

bizottság előtt tudva van, hogy mennyi vasat 
hoznak be az építésre, és a behozott vas vám a súly 
szerint fog visszatérittetni. Ha pedig átalában 
fölhatalmazzuk a minisztériumot, hogy más utón 
bonificálja a szerződőket, az ő hasznuk kívánja, 
hogy, mint vállalkozók, olyan összeggel kívánják 
megtoldani az összeget, mely bizonyosan nagyon 
jó lenne, mert a vám ezen szakasz szerint a vállal
kozóknak elengedtetnék. 

A központi bizottság ezért kívánta ezen tételt 
fentartatni. 

N y á r y P á l : Az én indítványom vonatkozott 
a 7-dik pontnak kihagyására. Mivel ugy veszem 
észre, hogy a kik ellenezték, beleegyeznek ; hanem 
azon esetre, ha talán a szerződő felek a kárpótlást 
magoknak vissza akarják fizettetni, most akarja 
kijelenteni a t. ház azt, hogy a minisztérium uta
síttassák oly módon, mint Tisza Kálmán és pénz
ügyminiszter úr is mondották : minthogy ez igy 
van, én tökéletesen beleegyezem azon mődosit-
ványba, melyet Tisza Kálmán barátom ezen érte
lemben elő fog terjeszteni, azon kikötéssel minden
esetre, hogy ezen 7-dik pont kihagyassék. 

StOll K á r o l y : Gyakran megemlittetett a 
napokban az, hogy Magyarország jelenleg nem 
képes vasszükségletét fedezni. Magyarország vas-
érczekben igen gazdag ország : honnan van tehát, 
hogy jelenleg a szükségletet nem fedezheti ? Tud
juk, hogy épen azon előnyök , melyek az ötve
nes években a külföldről behozott vasnak adattak, 
száz és többre menő olvasztó kemenczék tönkre 
jut ta t tak; a minek az lett a következése, hogy a 
vasnak ára annyira felszökött, a mint mai napig 
is áll. Az igaz, hogy a szükség ingerli a vállalko
zókat, hogy az föntartassék; de van-e bizalma, 
és lehet-e bizalma, hogy azon 100 és 100 kemencze 
újból felépíttessék, mikor olyan katastropha követ
kezik be , mely a vasiparosokat tönkre teheti ? 
Igen sajnálom, hogy ezen szakasz a vasiparra vo
natkozólag a szerződésbe egyátalában bejutott; 
de minthogy azt veszem észre, hogy az egész ház 
hajlandó e tekintetben méltányos lenni , a már 
megkötött szerződésekre nézve csak azt vagyok 
bátor kérdezni, vajon, midőn ezen szerződések 
megköttettek, volt-e tekintet arra, hogy a vasnak 
behozatalánál a vám felére fog leszállittatni? vajon 
midőn ezen szerződések megköttettek, volt-e te
kintet arra, hogy a vasbehozatali vám mennyire 
fog menni ? Ha nem volt erre tekintet, nagyon 
kérném, hogy ez azon alkalommal vétessék majd 
tekintetbe, mikor kimondjuk a kártérítés mennyi
ségét. 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár : 
T. ház! Én csak azon egy kérdésre akarok vála
szolni, melyet előttem szóló t. képviselő úr tett, 
vajon volt-e ezen szerződések megkötése alkalma-
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val arra tekintet, hogy mennyire fog menni a 
vasbehozatali vám ? s volt-e akkor tekintet a kilá
tásba helyezett vámleszállitásra is ? E részben is
mételve azon számokat kell felsorolnom, melyeket 
már múlt alkalommal volt szerencsém felemlíteni. 
A számítás t. i. következő alapon történt : a kül
földről behozott ginek mázsánkint vám nélkül 
ajánltattak 5 frt. 94 krral, a vám pedig 1 frt. 25 
krral vétetett fel; tehát már az uj vámszerződéssel 
kilátásba helyezett vámleszállitással; ebhez hozzá 
számíttatott az előrelátható 20% áremelés; s igy 
ezen szerződés megkötésénél 1 frt. 50 krral véte
tett fel a vám olyképen, hogy már most nagyban 
állitva elő, a sínek vámmal, szállítás és szállítási 
költséggel együtt mázsánkint 7 frt 44 krba kerül
nek. Ezen tételek eloszlatják a tisztelt kép
viselő úr azon kételyét, hogy vajon a kormány 
akkor, midőn e szerződés megköttetett, ezen vám
leszállitásra tekintettel volt-e? Csak ezt akartam 
felvilágosítani. 

Berzenczey László : T. ház! Nem csak a 
hazai ipar tekintetéből, hanem arra nézve is, mit 
képviselő úr mondott, hogy több vashámor tönkre 
ment, van erre példa, és ezt nem kellene feledni, 
mert most nem régen történt. Ott vannak például 
Karinthia nagyszerű hámorai, melyek midőn az 
államvasút, a semeringi s a triesti vasutak épültek, 
biztosítva voltak, hogy hazai vassal fognak a sinek 
elláttatni; s azután az osztrák kormány a franczia 
társaságnak adta át — bizonyosan azért, hogy azu
tán ezen társaság pénzével a francziákat meg
verje. Ennélfogva azt hiszem, nem csak saját hazai 
iparunk, hanem a többi osztrák tartományok ér
dekében is nem jó hatást fog szülni, ha mi az ide
gen vas behozatalát pártoljuk, mert a franczia 
társaság legelőbb is csakugyan ezzel tette tönkre 
az osztrák vasipart. Ez történt t ény! Hogy tehát 
mi is ezen vád alá ne essünk, bátor vagyok Tisza 
Kálmán inditványát pártolni. 

K e g l e v i e h B é l a §T: Csak pár szót kívánok 
szólani. Engem tökéleteseerkielégit azon indokolás, 
melylyel Lónyay miniszter úr és Tisza Kálmán 
képviselő úr éltek; de részemről nem mulasztha
tom el, azon tételek ellen felszólalni, melyeket 
más oldalról hallottam, hogy t. i. ez hazai iparunk 
kárára volna. Uraim! higyék el, ha helyesnek 
tartják azt, hogy ezen szakasz kihagyassék, ne
hogy a külföldi vasindustriát pártolni látszassunk, 
ez j ó ; de mindenekelőtt árva kérem, hogy hozas
sanak be mindenekelőtt síneket, mert az egyetlen 
mód, hogy vasiparunkat emeljük: a vasutak épí
tése ; pedig saját vasiparunkkal képtelenek va
gyunk akár száz mértföldet is épiteni. 

E l n ö k : Azmépitkezési szerződés7-ik pontjá
nak, meg vagy meg nem tartásáról levén szó, 
mindenekelőtt méltóztassanak azok, kik megtarta

ni kívánják, felkelni. (Zaj. Közbeszólás : Nem ez a 
kérdés!) Kérem, mindenekelőtt arra kell szavazni, 
hogy a szerkezet megtartatik-e vagy nem ? azután 
fog következni Tisza Kálmán képviselő úr módo-
sitványa, melyet Nyáry Pál képviselő úr indítvá
nyával is elfogadott. 

BÓniS S á m u e l : T. ház ! A kérdéshez aka
rok szólani. Sokkal correctebbnek láttam volna, 
ha először olvastatott volna fel Tisza Kálmán 
módosítása, mert arra nézve, hogy rá szavazzak-e 
vagy nem az eredeti szövegre? reám nagy befo
gás sa l van az, hogy a módositvány mikép van 
szerkesztve. Azért kérem először ezen módosit-
ványt felolvastatni. 

Kurcz György : En egyátaláb an nem va
gyok egy véleményben az előttem szólott Bónis 
képviselőtársammal. Bevett szokás és rend, hogy 
mindenekelőtt a központi bizottság javaslatának 
elfogadására történik a szavazás, (Zaj) azután kö
vetkezik az, hogy vajou a módositvány ugy, a mint 
beterjesztetett, elfogadtatik-e, vagy másként módo-
sittatik? En tehát kérem az eddigi rendet meg
tartani. 

Tisza Kálmán : T. ház ! Tökéletesen igaz, 
hogy szavazni kell először a szerkezetre; de az is 
épen oly tökéletes igaz, hogy mielőtt az ember 
szavazhatna,tudni kell,mire kell szavaznia? S igy 
azt gondolom, hogy Bónis Sámuel képviselőtár
sunknak tökéletesen igaza volt, midőn olyan módo-
sitványról van szó, mely még egyátalában nem 
is olvastatott fel. Tehát azt gondolom, a dolog 
rendé az, hogy a módositvány olvastassák fel, az
után szavazzunk először a szerkezetre, s ugy a rnó-
dositványra. (Atalános helyeslés.) 

Ráday László gr. jegyző (felolvassa Tisza 
Káhián módositványát) : „Módositvány a 239-dik 
irományhoz 1-ső mellékletül csatolt építési szer
ződéshez. A 7-dik §. hagyassák k i ; de egyúttal 
határozatilag utasítsa oda a t . h á z a minisztériumot, 
hogy a vállalkozókkal a reájok e miatt háramló 
nagyobb költség kiegyenlítése iránt egyességre 
lépjen." 

E l n ö k : Méltóztassanak felállani azon t. kép
viselők, kik a 7-dik szakaszt meg kivánják tartani. 
(Senki se áll fel.) A 7-dik szakaszt a t. ház nem kí
vánja megtartani; ennélfogva kimarad. Követke
zik Tisza Kálmán képviselő úr módositványa. 
Azok, a kik a most felolvasott módositványt elfo
gadják, méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) A 
t. ház Tisza Kálmán módositványát fogadja e l : 
tehát a 7-dik szakasz kimarad, s ezen módositvány 
határozati formában fog szerkesztetni. Az eredeti 
szöveg 8-dik szakasza most 7-dik szakasz lesz 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 8-dik 
szakaszt.) 

Királyi Pál előadó: A központi bizottság 
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e szakasz második sorában a „magy. királyi" szót 
kihagyatni kívánja. (Helyeslés.) 

Ráday Lász ló gr j e g y z ő (olvassa a szerző
dés 9-dik szakaszát.) 

Királyi Pál előadó : A központi bizottság 
az első szó helyett: „minden e szerződésből", azt 
kívánja tenni : „az e szerződésből." 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogadjuk!) 
Ennélfogva a 9-dik szakasz e szerint módosittatik. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa «10-dik 
szakaszt.) 

K i r á l y i P á l e lőadó : E szakaszra a köz
ponti bizottság által következő módositványok 
hozatnak javaslatba. Az első sorban „szerződés" 
szó helyett: „szerződésnek" ; „példánya" helyett: 
„példányai" igtatandó; az előforduló „magyar 
királyi" szó kihagyandó. Ugyanezen pont utolsó 
sorának utolsó szava „elkészíttethetik" helyett: 
,készíttethetik el." Szintén ezen pont második ré
szében ezen sajtóhiba „magyar áruk" helyett: „ma
gyaráza t -ó t kér a bizottság betenni. Ugyan
ezen szakasz második pontja helyett szabatosabb 
értelem végett következő szerkezetet hozza javas
latba a bizottság : „különböző magyarázat ese
tében a szerződésnek és mellékleteinek értelmére 
nézve az eredeti magvar szöveg lesz döntő." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) E 
szerint e szakasz ekképen igazítandó. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a ll-dik 
szakaszt) 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : A l i . szakaszra a köz
ponti bizottságnak következő észrevételei vannak. 
Az első pontban e kifejezés „aláiratilag elismert" 
a következővel helyettesítendő: „aláírásával meg
erősítendő;" a második pontban „magyar királyi I ; 

helyett: „magyar állam," s az előforduló feltétel
füzet helyett: „feltételkönyv" teendő. A D) alatti 
pontban ,,pályaköteles" helyett: ,,pályatöltések
nek" igtatandó, és az aláírásoknál a „magyar ki
rályi" elhagyandó. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogadjuk!) 
Szakál L a j o s : Minthogy itt a szerződés mel

lékletei előszámláltatnak, s ezek között megemlit-
teük a feltételfüzet: a feltételkönyvre nézve, 
a mint most már kereszteltük, óhajtanám, mert 
már ugy is épen most van tárgyalás alatt a hat
van-miskolezi vasútépítési szerződés, ne szakítsuk 
külön az összefüggő dolgokat, hanem tárgyal
juk a VIH-dik mellékletben foglalt határozati ja
vaslatot is. 

E l n ö k : Előbb a törvényjavaslat tárgyaltatik, 
és azután jön a sor a határozati javaslatokra. 

K i r á l y i P á l e lőadó (olvassa a határozati ja
vaslatot a huda-fiumei vasútvonal zákányi Jeiágazási 
pontjának általtétele, s zágráb-károlyvárosi pályasza

kaszának kisajátítása tárgyábanl) és ezután a közp. 
bizottság jelentésének illető részét.) 

SÜmeghy FerenCZ: Mielőtt a központi bi
zottság ezen előterjesztésére, t. i. a határozati javas
latra határozni méltóztatnának, nekem az e tárgyra 
vonatkozó törvényjavaslathoz egy beadott módo-
sitványom van, melyet ezzel kapcsolatban kívá
nok tárgyaltatni, mert módositványom épen a 
határozati indítvány 1-ső pontjára vonatkozik. 

Ráday László gr. jegyző (nlms sa a módo-
süványt): „Módositvány a Zákánytól Zágrábig és 
Hatvantól Miskolczig terjedő vasutvonalak épí
tése tárgyában a központi bizottság által szöve
gezett törvényjavaslatra nézve : 1-ör. A czimezés-
nél a „Zákánytól Zágrábig" helyett teendő: ,,A 
Nagy-Kanizsától Zákányon át Zágrábig" ; 2-or. Az 
l-ső §. vég szava után beigtatandó : „azon hozzá
adással, hogy a budapest-fíuinei vasútvonal ki-
ágazása Zákánytól Kanizsára áttétetvén, a Kani
zsát Zákánynyal legrövidebb irányban összekötő 
vasútvonal is tárgya lesz a vállalkozó által kötele
zett építésnek." 

SÜmeghy F e r e n c z : T. ház! Midőn a tör
vényhozás hazánk közlekedési eszközeinek létesí
tésére pártktdönbség nélkül egyhangúlag megsza
vazta a 60 millió kölcsönt, és a befolyandó összeg
ből épitendő vasutak közt első helyen kijelölve az 
ország központját, Buda-Pestet Fiúméval, egye
düli tengerpartunkkal összekötő vonalt: tette azt 
egyedül azért. hogy hazánk kereskedelmi for
galmának a magyar tengerpart felé valódi magyar 
érdekből uj irányt adva, a világkereskedelem
mel ez utón összeköttetésünk által önálló és füg
getlen kiviteli kereskedelmünknek, mint államisá
gunk egyik feltételének alapját tegye l e ; más 
részről pedig, hogy Fiúménak, tengeri kereskedel
münk egyetlen kikötőjének felvirágzását eszkö
zölve, a világkereskedelem színvonalán Trieszt 
irányában versenyképességét biztositsa; s végre, 
hogy az absolut kormányzat korszakában nemzeti 
önállóságunk és kereskedelmünk függetlenségének 
rovására Trieszt érdekében létrehozott vasúti ösz-
szeköttetések eg)>-edáruságát ellensúlyozza. 

A mélyen tisztelt közlekedési minisztérium ál
tal a zákány rágrábi vasútvonal építtetése tárgyá
ban Weikersheim és társa bécsi bankárházzal kö
tött, s törvényjavaslat kíséretében beczikkelyezés 
végett bemutatott szerződés megitélésénél minde
nekelőtt azon kérdéssel kell tisztában lennünk, va
jon megfelel-e a kitűzött vonal és építési mód a tör
vényhozás intentiójának ? és remélhető-e, hogy 
a hazánk fővárosát Fiúméval összekötő vasútépí
tésbe fektetni czélba vett tőke a nemzet javára 
gyümölcsözőleg lesz elhelyezve? 

*) Lásd az Irományok 239-dik számának II. mellékletét. 
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Ezen kérdésekre én lelkiismeretet megnyug
tató választ a beczikkelyezés végett előterjesztett 
szerződésben nem találván, képviselői állásomból 
folyó kötelességemnek tartom az ügynek ily mesz-
szire haladott stádiumában is feltárni a tisztelt ház 
előtt aggodalmaimat, hogy azoknak, ha a többség 
helyeslésével találkoznak, érvényt szerezhessek, ha 
pedig aggodalmaim tán helytelenek, vagy túlságo
sak lennének, a magas kormány és tisztelt képvi
selőtársaim indokolt ellenvéleményéből magam
nak megnyugvást meríthessek. 

A tárgyalás alapjául bemutatott törvényja
vaslathoz mellékelt vasútépítési szerződés válto
zatlan elfogadása által azon czéít, melyért az or
szággyűlés hazánk fővárosának Fiúméval vasút 
által összeköttetését az országos kölcsönből első 
sorban eszközöltetni kívánta, elérve nem látom 
azért, mert a törvényjavaslatban és szerződésben 
kijelölt vonal a vasútépítéseknél mindenekfölött 
szem előtt tartani kellő rövidségi főtekintet mellő
zésével a főváros és Fiume közti összeköttetésre 
Kanizsán tul is a déli vasuttársulatnak kiválóan 
magyar kereskedelmi érdeket épen nem képvi
selő kanizsa-trieszti vasutvonalát Mura-Kereszturig, 
B onnét a Dráva partján délkeletnek vissza a 
keresztur-barcsi mellékágát veszi igénybe Záká
nyig, mely 4 mérföldet meghaladó vonalon a Ka
nizsa s Fiume közti vasúti összeköttetés % mértföld
del hosszabb, s igy a szállítás is azon kétségtele
nül költségesebb lesz, mintha a tervezett három
szög elhagyásával a fiumei vonal Kanizsánál ki
ágazva a surdi völgyön keresztül egyenesen 
Zákányba a két végpont közt legrövidebb vona
lon vezettetnék, 

Ismerem a mélyen tisztelt közlekedési minisz
térium ellenvetését, melylyel e téren találkozom. 0 
ugyanis tervezeti vonalának védelmére hazánknak 
épen nem kedvező pénzügyi jelen helyzetében 
alkalmilag azon érvet hozza fel, hogy midőn bi
zonyos két pont közt, minta kérdéses esetben, Ka
nizsa és Zákány közt vasúti összeköttetés már lé
tezik, ennek mellőzésével az állampénztárnak ter
hére egy egészen uj , tán egy millió forintba ke
rülő 2 '/E mérföld hosszú vonalnak, habár az a 
létezőnél valamivel rövidebb volna is, építését nem 
látja indokolhatónak. 

Bár mennyire méltányoljam is a mélyen tisz
telt minisztérium által szem előtt, tartott takaré
kossági vezéreszmét; de miután a buda-pest-fíu-
rnei vasúti összeköttetés minél előbbi létrehozata
lának eszközlésénél a törvényhozás elhatározá
sára nem tisztán pénzügyi szempontok, hanem in
kább politikai és nemzetgazdasági fontos okok 
gyakorolták a döntő befolyást: részemről én a 
fő ezélt, melyért már milliók forognak kérdésben, 
tán épen ezen, csak látszólag fölös egy millió 

meggazdálkodása által koczkáztatni nem látom 
helyesnek, annyival kevésbbé, mivel, miut mon
dám, a jelen esetbeni beruházás csak látszólag fö
lös : mert a Kanizsa és Zákány közti kérdéses 2l/t 
mértföld vasút építésére fordítandó tó'ke kamatjá
nak legnagyobb részét födözi azon nyeremény, 
mely ki- és beviteli kereskedelmünknek évenkint 
5 millió mázsára menő különféle tárgyai után, 
ha azok a vonal rövidsége és az olcsóbb szállítás 
biztosítása által Fiúmén keresztül vitetnek a világ
kereskedésbe az e helyen 1 '/a mértfölddel rövidebb 
vonalon, a szállítási bérből az ország részére meg
gazdálkodható. 

A budapest-fíumei vasúti összeköttetés rövid
ségének rovására eső hátrányán kivül van még a 
miniszteri törvényjavaslatnak és szerződésnek ag
godalmamat növelő más hiánya, mely miatt 
igénytelen nézetem szerint a tervezett zákány
zágrábi vasútnak államköltségen kiépítése által 
nincs megfelelve a nemzet azon intentiójának, 
melyért Buda-Pestnek Fiúméval vasút általi össze
köttetését az országos kölcsönből első sorban esz
közöltetni kívánta. 

Államiságunk egyik követelményének, füg
getlen kereskedelmünknek egyetlen magyar ten
geri kikötőnkön át a legrövidebb és legolcsóbb 
utón a világkereskedelemmel érintkezésbe hoza
tala s ez által nemzetgazdaságunk emelése, Fi
ume versenyképességének biztosítása, és a kivi
teli kereskedelmünket Trieszt felé közvetítő déli 
vasuttársulat egyedáruságának ellensúlyozása le
vén a czél, melyért Buda-Pestnek Fiúméval a 
legrövidebb irányban vasút általi összeköttetését 
a törvényhozás országos kölcsönből eszközöltetni 
elhatározta: ha a kitűzött czélt a kivitel által 
koczkáztatni nem akarjuk — miután a buda
pest-fíumei vasúti összeköttetésre a legalkalmato-
sabb tért egy más irány a trieszti kivitel részére, a 
déli vasuttársulat Kanizsáig- már lefoglalta — mid
hatatlanul szükséges, hogy a még rendelkezésünkre 
álló felénél hosszabb vonalon a déli vasuttársulat 
vonalából a kiágazási pontot olyan helyre jelöljük 
ki. mely kiviteli kereskedelmünk tárgyainak az 
ország egy nagy részéből tekintélyes gyülhelye. s 
mely lakosainak a kereskedelem terén tanúsított 
életképességénél s vagyonosságánál fogva hivatva 
van Fiume . felé irányzandó kereskedésünknek 
közvetítésére. A kiindulás és vég pont közti vo
nal megállapításánál figyelnünk kell, hogy azon 
kiviteli kereskedelmünk tárgyait fenakadás és ide
gen érdekbe ütközés nélkül szállíttathassuk lehető 
legolcsóbban a vég czélhoz. Forgalmi üzlete pedig 
a vonalnak ugy legyen berendezve, hogy az ó ren
deltetésével ellenkező irányú vonalakkal a versenyt 
minden eshetőségek közt kiállva, midőn egyfelől 
külkereskedésünknek legrövidebb és legolcsóbb 
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közvetítésére eszközül szolgál,másfelőlbiztos kilátást 
nyújtson arra, hogy a létrehozására forditott nem
zeti vagyon nem ruháztatott inproductiv vállalatba. 

Már pedig, ha a tárgyalás alatt levő törvény
javaslat szerint a buda-pest-fiumei vasúti összekö
tetésre Kanizsán tul is még Mura-Kereszturig, s on
nét a barcsi vonalon vissza Zákányig teljes há
romszögben a déli vasuttársulatnak kész vonala 
használtatik, és a kereskedelmi élénkség félreis-
merhetlen jelentőségéről nem csak ország szerte, 
de a külföldi piaczokon is ismeretes . Kanizsa vá
ros helyett a minden kereskedelmi fontosságot nél
külöző jelentéktelen Zákány falunál történik a 
kiágazás, és ettől a tervezett irányban vezettetik 
a vonal Zágrábba, onnét pedig ismét a déli vasut
társulatnak Zágrábtól Károlyvárosig az absolut 
kormányzat alatt számításból utunkba épített 
vasutvonalán, mint független kiviteli kereskedel
münk félreismerhetetlen akadályán keresztül ko-
zatik összeköttetésbe az állam költségén épitendő 
károlyváros-fiumei vasútvonallal: méltó aggodal
mam van a fölött, hogy a minisztérium által 
tervezett zákány-zágrábi vasútvonal az önálló vo
nalak minden kellékeitől megfosztott , teljesen 
alárendelt szárnyvonala lesz a déli vasuttársulat
nak , oly annyira, hogy a forgalmi üzletnek is 
e vonalon minden képzelhető versenytárs nélkül 
okvetlenül azon vasuttársulatnak kezébe lehet, 
csak kerülni , melynek nemzetgazdaságunkra 
zsibbasztólag ható egyedáruságát kellene ellensú
lyozni, hogy megfeleljen azon rendeltetésének, 
mely magyar tengerpartunkkal egyenes vasúti 
összeköttetésünknek egyik legfontosabb feladata. 

Ilyen kilátás mellett, t. ház! méltán tartok 
attól, hogy a déli vasuttársulat birtokába kerít
vén a kanizsa-fiumei vonal forgalmi üzletét is, a 
trieszti vonalon hazánk határán tul még 45 mért
földön foganatba veendő vitelbérleszállitás és 
egyéb az üzlet körül legrövidebb idő előtt Német
ország felé tapasztalt ügyes fogások által könnyen 
ki fogja egyenliteni azon 14 mértföld különbsé
get, mennyivel Fiume Kanizsához közelebb van, 
mint Trieszt, és akkor a kereskedő világ előtt egye
dül irányt adó anyagi érdek, az olcsóbb szállítás, 
nem levén többé Fiume felé érezhető, az eddigi 
kereskedelmi összeköttetéseinél fogva amúgy is in
kább Trieszt felé hajtó dunántúli kiviteli kereske
delem követni fogja eddigi irányát Trieszt felé, 
minek természetes következménye lesz, hogy a 
tisztelt képviselőháznak legközelebbi határozata 
szerint kiépítendő eszék-villányi szárnyvonalon 
át ugyanazon piaczra szivárgó alföldi termesztmé-
nyekkel csak hátrányára versenyezhet, s midőn 
egyfelől az országos költségen építendő károly
város-fiumei drága vasutvonalunk csak az alföldi 
kivitel egy részének közvetítésére szolgálván, alig ' 

lesz jövedelmező, a kanizsa-károlyvárosi vona
lon pedig a déli vasuttársulat] tak a zákány-zág
rábi tervezett vasútépítésre fordítandó tőkénket 
veszélyeztető kamatbiztositást fizetünk, másfelől 
a déli vasuttársulatnak trieszti vonala hazánk 
két nevezetes termelő vidékének kivitelét és az 
osztrák kereskedelmet is közvetítvén, dus nyerményt 
biztosit. 

Ezen közérdekű hazai szempontokon kivül 
vannak még számos vidéki és helyi érdekek, me
lyeket érvül a kanizsai kiindulási pont mellett 
felhozhatnék; nem akarhatok azonban a tisztelt 
ház béketürésével visszaélni: azért csak a felhozott 
okokra támaszkodva, kérem a tisztelt házat bea
dott módositványom elfogadására, azon kijelentés
sel, hogy a központi bizottságnak a zágráb-ká-
rolyvárosi vasútvonal kisajátítására vonatkozó ha
tározati javaslatát pártolom. 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár: 
T. ház ! Zala megyei Kanizsa városa érdemes kép
viselője indokolta azon módositványát, melyet a 
zákány-zágrábi vasútnak a központi bizottság ál
tal is elfogadott és ajánlott iránya ellenében kí
vánna elfogadtatni. Mielőtt ehhez hozzászoknék, 
szükséges tüzetesen előtüntetnem az eszmét, magát 
a kérdést, a melyről szó van. (Halljuk!) 

Arról van szó : megmaradjon-e azon forgalom 
közvetítésére tervezett vonalnak első része Kani
zsáról Kottórin át Zákányra, vagy a t. képviselő 
úr módositványa szerint épittessék-e külön Kani
zsáról a surdi völgyön keresztül Zákányra egy 
vonal ? Mielőtt a mellette és ellene szóló érveket 
elősorolnám, röviden magát a tényleges állapotot 
kell föltüntetnem. 

A. kitérj edési különbség, a hosszúság — nem 
ugy, a mint a t. képviselő úr állitja, 2 és 1/i mtfld, 
hanem a közmunka-minisztérium hivatalos adatai
ból összeállítva pontosan mintegy 4 és fél mért
földnyi kiterjedésben — a két vonal közt 500 ölnyi 
a különbség, tehát majdnem semmi. (Ellenmon
dás.) Ha nem tetszik ez adatokat elfogadni, a hite
les adatokkal szolgálok. 

A másik körülmény ez : az első és a minisz
térium által javaslatba hozott vonalon az emelke
dési viszonyok ugy állanak, mint egy a 300-hoz, 
holott a módositvány által javallott vonalon, mint 
1 a 150-hez. 

Ezenkívül a módositványbai javalt vonalnál, 
az én tudtommal legalább, mintegy 90 lábnyi 
bevágás szükséges, ugy, hogy ezen adatok után 
bátran merem állítani, h o g y h a ma egymásmelleit 
felépítjük mindkét vonalat, melyek a legtávolabb 
pontnál csak egy mértföldnyi távolban állnak 
egymástól, néhol pedig csak \ mértföldnyire : a 
módositvány által javalt vonal merően parlagon 
marad, senki se fog járni rajta, és nemhogy ér-
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dekében állna az országos közforgalomnak ezen 
vonal kiépítése , de sőt, mint ma a körülmények ál
lanak, mondhatom, hogy tökéletesen kidobott 
pénz, haszontalan költség lenne kiépítése. Ha a 
magam rokonszenve után indulhatnék, magam is 
— nem tagadom vonzalmamat —• legelső sor
ban Kanizsa városa érdeke mellett emelnék szót; 
de kötelességemben állván a közérdeket venni te
kintetbe, és azt a t. ház előtt feltüntetni, (Helyeslés) 
legutolsó részleteiben ugy kívánom feltüntetni a 
dolgot, a mint valósággal áll. (Helyeslés.) És azt 
hiszem, Kanizsa város érdekének is inkább meg
felel azon szöveg, melyet a központi bizottság el
fogadott s melyet a minisztérium magáévá tett, 
melyben tisztán és világosan ki van jelentve, hogy 
a mely esetben azt a növekedő forgalom szüksége 
ki fogja mutatni, hogy e vonal építése czélszerü 
és a haza érdekében álló, ezen módon a miniszté
rium utasittassék, hogy annak kiépítésére javasla
tot terjeszszen a ház elé. 

Szerintem ez a szabatos eljárás, annyival in
kább, mivel a háztól kívánni nem lehet, hogy ma in
tézkedjék olyan kérdésről, melyre nézve kellőképen 
felvilágosítva nincs ; nem lehet határoznia olyan vo
nal felett, melynek térviszonyai még felmérve nin
csenek. Mindezeknél fogva én a központi bizottság-
javaslatát a t. ház figyelmébe és pártolásába aján
lom. (Elénk helyeslés.) 

E l ű ö k : Nem levén senki felír V8.) cl kérdés az, 
elfogadja-e a ház a határozati javaslatot a központi 
bizottság véleményezése szerint? A kik elfogad
ják, méltóztassanak felállni. (Megtörténik.) Ennél
fogva a határozati javaslat a központi bizottság 
véleménye szerint elfogadtatik. 

Ráday László gr. jegyző (oh >assa a határo
zati javaslatot a hatvan-miskolczi vasútvonalnak 
Gyöngyös városát közelebb érintése, s ugyanabból Eger 

felé egy szárnyvonal építése tárgyában1). 
K e g l e v i c h B é l a g r . ; A központi bizottság

nak a hatvan-miskolczi vasútvonalnak Gyöngyös 
városát közelebb érintése és ugyanabból Eger felé 
egy szárnyvonal építése tárgyában beadott hatá
rozati javaslatában két elv van kimondva: az egyik 
az, hogy a Hatvan-Miskolcz felé vezető fővonal a 
lehető legkisebb költséggel építtessék; és annak 
figyelembe vétele mellett tekintet legyen arra is, 
hogy egyrészt Gyöngyös városa vasúti összeköt
tetésben részesüljön, nem különben Eger szárny
vonal által köttessék össze. 

Én részemről előre is kijelentem, hogy tökéle
tesen osztozom a központi bizottság ezen nézetében, 
hogy azon fővonal, melyet pest-miskolczi vonalnak 
nevezünk, az országos érdeknek megfelelö'leg, le
hető legrövidebb idő alatt építtessék ki. Óhajtom 

J) Lásd a 239. su. iromány III-dik mellékletét. 

azt is, hogy ezen két hevesmegyei város igényei 
figyelembe vétessenek; de épen azért — habár 
nem vagyok is hevesmegyei váiasztókerületbeli 
képviselő — igen is szivemen hordom, mi akár az 
egész megyének, akár egyes részeinek igényeit 
tartja szem előtt; mindamellett azonban azt is 
óhajtom egyúttal nem mellőzni, mi az országnak 
összes érdekét képviseli. 

Midőn tehát felszólalok ez alkalommal, azt 
óhajtom, hogy a központi bizottságnak határozati 
javaslata ugy módosíttassák, a mint, hogy—miután, 
mondom, ugy vagyok meggyőződve, hogy ez volt 
a központi bizottságnak vezérelve — hogy az álta
lam felemiitett irányban fejezze ki nézetét. Ugyan
is én a határozati javaslatban nem látom elegen
dően megóva ezen szavak által, ezen igényt, hogy 
a hatvan-miskolczi vonal a lehető legrövidebb le
gyen, másrészt pedig, hogy ennek figyelembe vé
tele mellett azután jelesül Gyöngyös város vasúti 
összeköttetésére is terjesztessék ki a kormánynak 
nézete. 

Ez lényegben az, mit megjegyezni kötelessé
gemnek tartottam, s ugy hiszem, a ház is figye
lembe fogja venni. 

Bátor vagyok módositványomat beadni és 
felolvasását és elfogadását kérni. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a mődo-
sitványt): „A központi bizottság által a hatvan-
miskolczi vasútvonalnak Gyöngyös városát köze
lebb érintése s ugyanabból Eger felé egy szárny
vonal építése tárgyában beadott határozati javaslat 
1. számmal jelölt szakaszában, a hetedik sorban 
ezen szavak „kormány által javaslatba hozott" 
hagyassanak ki. E helyett tétessék: „hatvan-mis
kolczi." Ugyanezen szakasz végén pedig folytató
lag mondassák : „azaz oly módon intézkedjék, 
hogy a fentebbi szempontok figyelembe vétele után, 
akár egy szárnyvonal által szándékoltatnék Gyön
gyös városa a fővonallal összeköttetni, akár pedig a 
fővonal fogna Gyöngyös városához közelebb ve
zettetni : e két módozat közül minden esetre az al
kalmaztassák, a mely, Gyöngyös városa igényei
nek kielégítése mellett, a fővonal lehető legrövidebb 
irányának megfelel, s az országnak aránylag leg
kevesebb költségébe kerül." 

Kovách Lász ló : T. ház! A tisztelt módo-
sitványbeadó képviselő urnák módositványa kö
rülbelül olyan átalánosságokatfoglalván magában, 
melyeket minden országos közlekedési eszköznél 
szem előtt tartani a háznak kötelessége : bátor 
vagyok e módositvány ellen fölszólalni, mert szük
ségét be nem látom, s a központi bizottság előter
jesztésében az ország azon érdekeit, melyeket az 
előttem szóló t. képviselő úr módositványa által 
megóvni kivan, vélekedésem szerint teljesen meg 
vannak óva, mit bátor leszek a következő néhány 
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sor felolvasása által — vélekedésem szerint — be
bizonyítani. Ugyanis az mondatik a szövegben: 
„Miután a felmérések és műtaní kiszámítások meg
történte, illetőleg felülvizsgálása nélkül a kérdést 
méltányosan eldönteni alig lehetne, t í — azon kér
dést t. i., melyet Gyöngyös és Eger e részben a 
tisztelt házhoz intézett — „a vasúti bizottság véle
ménye odajárul, miszerint a vonal ezen részének 
végleges megállapítása függőben hagyatván , a 
közmunka- és közlekedési miniszter oda utasíttas
sák, hogy ha az által, hogy Gyöngyös városnak 
kérelme teljesíttetik, a vasútvonal a minisztérium 
által ajánlottnál tetemesen hosszabb vagy költsé
gesebb nem lesz, s az országos forgalom érdekeit 
más szempontokból sem veszélyezteti, az építést 
Gyöngyös város kívánságának megfelelőleg esz
közöltesse." Minthogy ekkép azon szempontok, 
melyek hazai érdekeknek neveztetnek, teljesen meg
vannak óva : ezen módosítás szüksége nem áll be. 
En tehát pártolom az eredeti szerkezet elfogadását. 
(Fölkiáltásuk : Elfogadjuk !) 

Csiky Sándor : Nekem ezen határozati ja
vaslatot tekintve nem lehet más kérésem a t. ház
hoz, mint az,hogy Eger városának határán keresztül 
Miskolezig vezettessék ezen összekötő hatvan-mis-
kolczi vasútvonal, nem pedig azért, mert miután 
mind ezen t. háznak bizottsága, sőt mind az egyes 
osztályok, mind maga a kormány megállapodtak, 
sőt a szerződés is meg levén kötve, ellenkező irány
ban, ugy látom, a kérés, melyet a t. házhoz ezen 
vonalnak elfogadása iránt intéznék, már ezúttal 
alig lenne teljesitheiő. Azonban, t. ház, azt látom, 
hogy a központi t izottság által a ház elé terjesz
tett határozati javaslatban némi kétely még forog 
fen azon kérdésre nézve, vajon mily módon fog 
építtetni ezen vasút, t. i. vajon országos költségen-e, 
vagy pedig magánosok által társulatilag alakí
tandó és összeadandó pénzekből fog-e ezen vasút 
építtetni? En tehát aztkérem, hogy ezen szakaszba 
minden esetre megvilágosító s egyszersmind az 
aggodalmat is, mely felmerült irányában, meg
nyugtató szavak tétessenek belejelesen ezen kité
telnél . valamelv legalkalmasabbnak mutatkozó 
ponton t. i. a 2-dik szakasz 10-dik sorában ez szú
rassák be : „egyidejűleg és szintén országos költsé
gen építendő szárnyvonal ábal hozni kapcsolatba." 
A többit, mit a határozati javaslat tartalmaz, ré
szemről elfogadom, s kérem a t. házat, méltóztas
sék minden kétely elhárítása tekintetéből ezen 
módositványt elfogadni. 

A l m á s y Sándor: T, ház! En részemről a 
Keglevich Béla gr. képviselőtársunk által beadott 
módositványt pártolom. Pártolom pedig olyan hoz
záadással, hogy határozottan mondassák ki, hogy 
a Hatvanból kiinduló pont legrövidebb legyen. En 

nem tartom czélszerűnek azon kanyarulatot meg
tenni, a mely Halászig bemegy, sőt az ujabb ter
vezet szerint Halászt meg is kerül i : mert ha azt 
veszem, hogy mi a szükségesebb, mi a czélszerűbb, 
nem helyeselhetem, hogy ezen vasútvonal által a 
termelő vidékek egészen mellőzve lesznek. Ilyen 
termelő vidékek: Árokszállás, Visznek s több 
község, melyek majd ezen vasutat az utak járhat-
lansága miatt nem használhatják. Ezen vidék e 
vasutat Hevesig nem használhatja, mert a fuvar
bér, a mit jelenleg fizetnek Pestig,tesz 80 krt., 1 frtot, 
drága időben 1 írt. 20 krt is. Halászig a vasútig 
kénytelenek fizetni 40 krt, s innen a vasúti szállí
tásért 60— 70 krt. í gy tehát a nagy termelő vidék 
ezen vasúti vonalt nem használhatja távolság te
kintetéből. De Gyöngyösnek, ha csak azt nem vesz-
szük tekintetbe, hogy sok folyamodást adtak be 
s nagyon szorgalmazták a vasutvonalat, kénytele
nek vagyunk megvallani, hogy boránál egyebe 
nincs, mely átalában véve kivitelre nem is használ
ható (Elénk ttlenmondás jobbról) s igy mint kiviteli 
czikk nem is alkalmas. Azért igen kérem a t. házat, 
hogy az egyeneses vonalnak megtartása mellett 
legyen, mert különben a Tárna gazdag termo vi
dékét elvonja a vasút használásától. (Helyeslés 
balról.) 

Tisza K á l m á n : Részemről csak pár szóval 
vagyok bátor kijelenteni, miszerint Keglevich 
Béla képvselőtársuuk módositványát pártolom, és 
pedig igen egyszerű oknál fogva: mert vagy áll az, 
hogy Gyöngyös város érdekének — miszerint ne 
szárnyvonalat kapjon, hanem a fővonal menjen 
el közel alatta — eleget lehet tenni a nélkül, hogy 
az országos érdek szenvedne, vagy nem. Ha áll 
az, hogy eleget lehet tenni, akkor ezen határozati 
javaslat alapján is Gyöngyös városának elég fog 
tétetni a fővonal utján ; ha nem áll az, hogy az or
szágos érdek megsértése nélkül enaek eleget lehet 
tenni, akkor természetesen Gyöngyöshöz nem fog 
a fővonal vitetni, hanem szárnyvonalt fog kapni. 
De én azt gondolom, hogy bármennyire óhajtjuk 
is mindnyáján a haza minden egyes részének ér
dekeit előmozdítani: mégis mindenekfelett áll az 
ország érdeke. Ezen indokoknál fogva pártolom 

j Keglevich Béla gróf barátom módositványát. 
I Királyi Pál előadó: T. ház! A központi 
t bizottság által előterjesztett határozati javaslat 
| első pontja ellen tisztelt képviselőtársunk Keg-
; levicb Béla gr. módositványt adott be, mely mó-
| dositványnak alapja megóvni az országos ér
deket, mely abból származnék, ha Hatvanból 

i Miskolezig a legrövidebb utón fognák a pályát 
I vezetni. A központi bizottság szerkezetében ezen 
: érdek tökéletesen meg van óva. (Helyeslés) Mert 
i mit mond a központi bizottság határozati javas
lata? Ugyanazon országos érdekből indulva ki, 
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figyelemmel Gyöngyös népes város kérelmére, arra 
hatalmazza fel a kormányt, hogy a szerint intéz
kedjék, és csak annyiban teljesítse Gyöngyös váro
sának kérelmét, a mennyiben ezen kérelemnek tel
jesítése által a kormányilag ajánlott vonalnak se 
hossza, se költsége tetemesen szaporodni nem 
fog. (Tetszés.) 

Már most. ha azon módositvány fogadtatnék 
el, melyet a t. képviselő úr benyújtott, t. i., hogy 
ezen vonal rövidsége szempontjából mondaná ki 
a ház már most azt. hogy Gyöngyösnek közelebb 
vezetése talán szárnyvonal által eszközöltessék : én 
azt hiszem, ilyen szárnyvonal eszközlése az ország
nak nagyobb terheltetésébe kerülne, mint azon 
vonal, melyet a központi bizottság most javas
latba hoz. 

Én tehát ezen módositvány által kevésbbé 
látom ezen rövidséget megóva, mint a szerkezet 
által. 

Csiky Sándor képviselőtársam észrevételét 
nem pártolom részemről azért, mert azon vonal 
országos költségen leendő kiépítését már most ha-
tározatilag kimondani még idő előttinek tartom, 
s azt hiszem, midőn a kormány terve a ház elé fog 
terjesztetni, akkor fog a ház ahhoz hozzászólani, or
szágos vagy magán költségen épittessék-e e vo
nal? (Helyeslés.) 

P o d m a n i c z k y F r i g y e s b . : E kérdés meg
ítélésénél, ugy tartom, nem járnánk el helyesen, 
ha Egert egy vonalba helyeznők Gyöngyössel, 
a mennyiben az egri szárnyvonal nagy jövővel 
bír, mert Egeren tul is lehetend azon vasutat ve
zetni majd idővel, hogy ha az ipar kifejlődik, 
melynek most kezdete van csak letéve azon szárny
vonalban , melyről most szó van. Ugyanezt 
Gyöngyösről nem lehet mondani: mert ha szárny
vonalat ksp is, az ott megakad, és onnan soha 
tovább nem fog mehetni, mert kereskedelmi, ipar
és termesztési tekintetben Gyöngyös soha se 
fogja elérhetni Eger álláspontját, már csak azértsem, 
mert Gyöngvös mögött nincsenek azon elemek : fa, 
vasipar stb., a melyek Egernek jövő állását biz-
tositják. Első s főczél szerintem az, hogy a hat-
van-miskolczi pálya lehetőleg egyenes vonalban 
vezettessék. Méltóztassanak megengedni, ezen pá
lyán már láttuk példáját, hogy azt mondották, 
miszerint egy kis eltérés nem fog oly nagyon 
sokba kerülni, és nem lesz oly nagyon alkal
matlan a fővonalra nézve. Emlékeztetem azokat, 
kik a magyar éjszaki vaspályának kezdetét, azon 
egy pár mértföldet, mely készen van, ismerik, mi 
lett e pályából az által, hogy Gödöllőre bementek. 
Nagy különbség támadt itt'is az által, a mennyire 
én ismerem a helvi viszonyokat. Ioraz, azt mond-
ják. hogy azon esetre, ha a költségek nem nevel
tetnek, közelittessék meg Gyöngyös. Igen, de a 
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költségek roppant mérvben növekednek, hogy 
ha a tere nem olyan, mely a költségtöbbletet 
megkívánja. Ilyen pedig Gyöngyös. 

Én pártolom Keglevich Béla indítványát, és 
azt kívánom, hogy a hatvan-miskolczi vasút lehe
tőleg a legegyenesebb vonalban vitessék. Hogy 
ha az ország Gyöngyösnek mindemellett szárny
vonalat akar adni, ám tegye meg, csak hogy 
az másodrendű legyen ; de első rendű követelmény 
az, hogy a hatvan-miskolczi vonal egyenesirány
ban vezettessék. (Helyeslés balról.) 

K e g l e v i c h B é l a gr . : Mint inditványozó 
csak azt vagyok bátor megjegyezni, hogy Ki
rályi Pál t. előadó úr nem helyesen mondta, 
hogy ezen határozati javaslatban már elég van 
téve annak, a mit én módositványom által elérni 
óhajtok. Tévedni méltóztatik: mert a határozati 
javaslatban az mondatik, hogy ha a kormány 
által tervezett vonalnál nem rövidebb, nem hosz-
szabb, és nem kerül tetemesen többe, azon 
esetre vétessék figyelembe Gyöngyös városa ér
deke az által, hogy közelebb hozatik hozzá a 
hatvan-miskolczi vonal. De én nem e tekintetből 
fogom fel a kérdést, és azt hiszem, helyesen: mert 
az eredeti tervezet, tekintettel Gyöngyös városa 
iránt már messzebb vitetett Hatvantól, mig ha 
szorosan ahhoz tartja magát a kormány, hogy e 
vasutat Hatvantól Miskolczig egyenes vonalban 
viszi, akkor bizonyára különbözni fog e vonal 
attól, mely most a központi bizottság által irány
adóul vétetett, és bizonj^ára nem egynehány öl, 
hanem az összes pest-miskolczi vonalon már fél 
mértfőid lesz a különbség, a mit a közlekedési 
minisztérium igen helyesen fog tudni, épen ugy, 
mint jól tudta azt, hogy mi különbség van olyan 
két vonal közt, mint a kanizsai és a zákányi. Én 
részemről leglelkesebb szószólója volnék annak, 
hogy a vidékek vasutat nyerjenek- de a lelkese
dés annyira el nem ragad, hogy a hatvan-mis
kolczi vonalai, mely Miskolczot Pesttől amúgy 
is távolabb teszi a pest-hatvani vonal által, még 
messzebb vezettessem, és több költséget rójak az 
országra az által, a min kivül az összes forgalom 
Miskolczig drágittatik. Módositványom által Gyön
gyös vidékének érdekét sértve nem látom, s azért 
ujolag ajánlom a t. ház figyelmébe. (Helyeslés a 
bal oldalon.) 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár : 
Tisztelt előttem szólott képviselőtársam méltán és 
helyesen hivatkozott rám, mint a kinek nem csak a 
mostani gyakorlatból, hanem előbbi időkből is van 
ismerete azon viszonyokról, melyek közt a hatvan-
miskolczi vonal terveztetett. 

A mi különösen azon szempontokat illeti, 
melyeknek figyelembe vétele mellett a kormány 

43 
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maga hozta javallatba a hatvan-rniskolczi vonalat, 
a következőket kell fölemlitenem. [Halljuk!) 

A b=Ltvan-miskolezi vonalat mindenkor ugy 
tekintette a kormány, mint egyik nevezetes kiegé
szítő részét az országos hálózatnak és a nemzet
közi forgalomra szánt legfontosabb vonaliránj^ok 
egyikének. Ilyennek meghatározásánál nem lehet 
más irányadó, mint az, hogy ilyen vonal vég pontjá
hoz minél egyenesebb, minél rövidebb utón vezet
tessék. (Hdyeslés.) De nem lehet soha ilyen vonal 
tervezeténél szem elől téveszteni azt se, hogy 
midőn szomszédságában vannak fontosabb, na
gyobb népességű helyek, a mennyire az országos 
közforgalom csonkítása és csorbítása nélkül ezen 
mellék- vagy szomszédságában lévő helyiségeknek 
és lakott helyeknek érdekei is bevonhatók, vagy 
befoglalhatok ezen nagy országos forgalomba, ha 
az országos érdek ez által sérelmet nem szenved, 
akkor ezek is tekintetbe vétessenek. í g y történt 
különösen ezen vonal irányának megállapításánál. 
Ennek hosszában két nevezetes helység találkozik: 
Gyöngyös és Eger, melyek aránylag csekély tá
volságra esnek e vonal hosszában. Nem volt szán-
doka a közmunkaügyi minisztériumnak mindkét 
helyre nézve szárnyvonalakat hozni javaslatba, 
hogy ezek segedelmével foglaltassanak össze a fő
vonallal. Miért? Mert a szárnyvonalak segedelmé
vel eszköslött forgalom mindig alkalmatlanabb és 
költségesebb. Nem maradt tehát egyéb hátra, mint 
a két hely között elhatározni azt, hogy az egyik 
szárnyvonallal köttessék össze, a másik pedig, a 
mennyire a főirányt nevezetesen nem hosszabbítja, 
azt lehetőleg megközelítse. í gy például történt, 
hogy Egerre nézve, mely a főiránytól távolabb 
esik fekv'sénél, de azon hivatásánál fogva is, hogy 
onnan a fővonal a gömöri vastelepek felé tovább fog 
vitetni, az határoztatott, hogy szárnyvonal által 
köttessék össze; ellenben Gyöngy ősre nézve, mely
nek tekintélyes forgalmát figyelmen kívül hagyni 
nem lehetett, a minisztérium azt javasolta, hogy a 
vonal oda lehetőleg közelvezettessék, föltéve, hogy 
ez által a költségek nevezetesen nem szaporodnak 
s a vonal hossza nem növekszik. Ezen indokok 
mellett, s ezen körülmények tekintetbe vételével 
ajánlotta a minisztérium a maga javaslatát, ugy a 
vasúti, a pénzügyi, valamint a központi bizottság
ban, és mindezen tényezőknek figyelembe vételé
vel határozott ezen hármas fórum. 

Mindezeknél fogva bátor vagyok a miniszté
rium javaslatát, melyben a t. ház teljes megnyug
vást találhat, a t. ház figyelmébe és pártfogásába 
ajánlani. (Helyeslés.) 

HaláSZ B o l d i z s á r : Én az országos érde
kek mellett szívesen figyelembe veszem a helyi 
érdekeket is ; de csak azon esetben, ha a helyi érde
keket bizonyos pénzösszeggel kiegyenlíthetem. 

De van más szempont is, t. i. az idő, mely a pénz
nél is nagyobb kincs: ezt veszem figyelembe, és a 
helyi érdekeknek az által kívánok eleget tenni, 
hogy — mint már Egerre vonatkozólag indítvány 
tétetett a kormány által is — történjék meg az 
mind Egerre, mind Gyöngyösre nézve, mert meg
nyerjük azt, a mi legdrágább, az időt, és a helyi 
érdekeknek is eleget teszünk. Én részemről hoz
zájárulok, hogy a szárnyvonalak országos költsé
gen építtessenek. (Szavazzit/nk!) 

E l n ö k : Nem levén senki felirva, a kérdés 
az, hogy az Eger és Gyöngyös városok kérelme 
következtében hozott határozati javaslatot a köz
ponti bizottság véleményével egyetértőleg elfo
gadja-e a t. ház vagy nem? A kik elfogadják, 
méltóztassanak felkelni. {Megtörténik.) Méltóztas
sanak most felkelni azok, kik el nem fogadják. 
[Megtörténik.) A többség a javaslatot a bizottság 
véleményével együtt elfogadja. 

Következik a törvényjavaslat tárgyalása. 
R á d a y Lász ló gr. j e g y z ő (olvassa a tör

vényjavaslat czimét). 
Kirá ly i P á l e l ő a d ó : A czimre nézve nincs 

a bizottságnak észrevétele. 
R á d a y LáSZlÓ gr. j egyző (olvassa a tör

vényjavaslat 1-sö és 2-dik szakaszát.) 
K i r á l y i P á l e l ő a d ó : A központi bizott

ságnak 4i törvényjavaslat 1-sőés 2-dik pontjára kö
vetkező észrerevételei vannak. Az 1-ső szakasz 
csak a 2-dikkal összefoglalva képezvén egészet, e 
tekintetből a két szakaszt összefoglalandónakjavalja. 
Ez esetben az első sor kezdő szavait „magy. kir." 
kihagyatni; ugyanazon sorban „minisztérium0 

helyett: „miniszter" tenni javasol; a szakasz 
utolsó sora pedig a 2-dik szakaszszal igy lenne ösz-
szefoglalandó: „ezen alapon nevezett vasutvona
lak országos költségen rendeltetnek kiépíttetni." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház e módositványt? 
(Elfogadjuk!) A központi bizottság módosítása 
tehát elfogadtatik. 

Ráday Lász ló gr. j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslat 3-dik szakaszát.) 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó ; Ezen szakasz utolsó 
előtti sorában, hol az összegről van szó, a köz
ponti bizottság az összeg után oda akarja tétetni: 
„osztrák értékben". 

E l n ö k : Méltóztatnak ezen módosítást elfo
gadni? (Elfogadjuk!) Ezen szakasz a központi 
bizottság módosítása szerint fog kiigazittatni. 

Ráday Lász ló gr. j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslat 4-dik szakaszát.) 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : Ezen 4-dik szakasz
nak — mely a módosítás folytán 3-dik — első sorá
ban ezen szó után „alföldi", melyből az ibetuelha-

*) Lásd az Irományok l ö7 -d ik számát. 
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gyandó, a következő szavak írandók: „fiumei vas
út nagyvárad-eszéki része". Ugyanezen sorban 
•a „rendelkező" és „törvény" szavak közé „1868" 
igtatandő. 

Elnök*. Méltóztatnak ezen módosítást elfo
gadni? (Elfogadjuk!) Ennélfogva ezen szakasz 
a központi bizottság módosításai szerint lesz szer-
keztendő. 

Ráday Lász ló gr. j e g y s ö (olvassa a tör
vényjavaslat 5-dik s:akas:át.) 

Királyi Pál előadó: A központi bízottság 
ezen utolsó szakaszban, mely ezentúl a 4-dik lesz, 
a „törvényhozó test levéltára" helyett, a mennyi
ben ilyen jelenleg még nem létezik, inkább 
azt akarja tétetni, a mi van, t. i.: „az országos 
levéltár". 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Tehát a jjtörvényhozó test levéltára" he
lyett : „országos levéltár" fog tétetni. 

Vadnay Lajos: T. ház! A központi bizott
ság mindig figyelemmel volt a kötigék helyes 
használatára, vajon azok elől vagy hátul alkal
maztassanak-e ? s azt hiszem, itt csak elnézésből 
történt, hogy az utolsó sorban „felügyeljen" téte
tett e helyett: „ügyeljen fel*. {Helyeslés!) 

Elnök : Elfogadja a t. ház ezen módosítást ? 
{Elfogadjuk!) Ennélfogva a ^felügyeljen" szó fel 
fog cseréltetni azzal: „ügyeljen fel". 

K i r á l y i P á l e lőadó (olvassa a központi bi
zottság jelentését a magyar éjszak-keleti vasútvonal 
engedélyokmányára vonatkozólag '). 

Ráday Lász ló gr. j e g y z ő (olvassa az enge
délyokmány 1-sÖ §-át2). 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó ; T. ház! A mint mél
tóztattak az előterjesztésből megérteni, a központi 
bizottság ezen engedélyokmány tervezetét a vasúti 
és pénzügyi bizottságok által az osztályoknak 
átszolgáltatott pontozatok alapján szerkesztette 
össze. Ez tehát a központi bizottságnak saját 
munkája levén, rá részletes módosításai nincse
nek. Ha tehát az egyes szakaszokat tárgyalni 
méltóztatik a t. ház, itt az előadó módositványokat 
nem fog ajánlani: mert a központi bizottság mó-
dositványai vagy a szakaszokban már benne fog
laltatnak, vagy a szakaszoknak el nem fogadása 
esetében már ott megvitattattak. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 2-ik 
szakaszt.) 

Csengery Imre : Itt a 3-ik bekezdés utolsó 
előtti sorában, valószínűleg sajtóhibából, elmaradt 
ezen szó : „mint"; kérem tehát ezen szót a szö
vegbe bejegyezni: ,diogy innét,mint ez utóbbinak 
második vágánya," sfb. 

*) Lásd a 2 39-dik számú iromány illető részét. 
") Lásd az Irományok 239-dik számának V. mellékletéi. 

Elnök : Méltóztatnak ezen szó közbeszurásá-
val elfogadni? (Elfogadjuk!) El van fogadva. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 3-dik 
szakaszt.) 

N y á r y P á l : A most felolvasott szakasz 
utolsó bekezdésében épen az foglaltatik, a miről 
az alföld-fiumei vonal tárgyaiban és itt a legköze
lebbi alkalommal ma határoztunk: az t. iM hogy 
azon tekintet, mely itt kiköttetik a külföldi vasra 
nézve, egészen mellőztetik: azt gondolom, ezen 
utolsó bekezdésnél is hagyassák ki, és terjesztessék 
ki erre is azon határozat, melyet előbb hoztunk. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : A 3-ik szakaszt méltóztatnak elfo
gadni azon észrevétellel, melyet Nyáry Pál képvi
selő úr ajánlott? (Elfogadjuk!) Ennélfogva a 3-ik 
szakasz ilyképen elfogadtatik. 

Ráday László gr. jegyző (oktassa a 4-ik 
szakaszt, mely észrevétel nélkül elfogadtatik. Olvassa. 
az ő-ilc szokás t.) 

Tisza K á l m á n : Nem akarok módositványt 
tenni, hanem a t. házat egy tévedésre vagyok 
bátor figyelmeztetni, mely ezen engedélyokmány 
szerkezetébe becsúszott. Ezen engedélyokmány
nak alapul szolgált a márczius 4-ikén felvett jegyző
könyv, és így magának a központi bizottságnak 
czélja az volt, ezen egyezményi okmányt azon 
jegyzőkönyv értelmében szerkeszteni, hozzá véve 
még a pénz- és vasügyi bizottságnak módositvá-
nyait is. Azonban arra nézve, hogy különösen az 
engedélyokmánynak 1-ső szakaszában megnevezett 
vasút mikor lenne megnyitandó, se az egyik, 
se a másik bizottságnak észrevétele nem vol t ; 
annak tehát ugy kellett volna mind a törvényja
vaslatba, mind az engedélyokmányba átjönni, 
mint az a márczius 4-ikei egyesség szerint a jegy
zőkönyvben megállapittatott. Azonban azon körül-
mény forog fen, hogy a törvényjavaslat, melyet 
a központi bizottság előterjesztett, és az engedély
okmány, se egymással, se a márczius 4-ikei jegyző
könyvvel meg nem egyezik. Én azt gondolom, ez 
nem is módositvány, hanem kérelem, hogy a t. 
ház méltóztassék elrendelni, hogy a márczius 
4-ikei jegyzőkönyv értelmében rectificáltassék. 
Ugyanis a márczius 4-ikei jegyzőkönyv értelmé
ben ezen 5-ik pontnál igy kellene a vasutak meg
nyitására vonatkozó határozatoknak állani: „1870-
dik évi okt. 1-jéig a debreczen-szatmár-németi 
tekeháza szigeti , 1871-dik évi máj. l-ig a teke-
háza-csapi, az 1871-dik évi okt. l-ig pedig az 
1. §-ban megjelölt többi pályákat." 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár : 
Részemről is ugy tekintem, hogy a mit Tisza Kál
mán képviselőtársunk felhozott, nem módositvány, 
hanem utalás egy számtételi hibára, a mennyiben 
három határidőről van szó, mely külön három vo-

43* 
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italnak kiépítésére vonatkozik, és miután a köz
ponti bizottság több adatból, több irományból volt 
kénytelen azt összeállítani, ilyen hiba könnyen be
csúszhatott. Ha méltóztatnak megbizni a közmun
kaügyi minisztériumot, hogy ezen hibákat össze
hasonlítva helyreigazítsa, a dolgon segítve lesz. 
Én részemről ugy tekintem, hogy a vállalkozókra 
nézve kötelező csak azon okmány lehet, melyetők 
aláirnak. A mennyiben tévedések fordultak elő 
akár a törvényjavaslatban, akár az engedélyok
mányban, vagy mind a kettőben, ezen két okmány 
hibáit ki kell javítani az eredeti szövegből, me
lyet a vállalkozók kötelezó'leg aláírnak- {Helyeslés.) 

G h y c z y K á l m á n : Ha a t. ház azt méltózta
tik elrendelni, hogy azon hibákat, melyek becsúsz
tak ezen szerződésbe, a közlekedési minisztérium 
az eredeti jegyzőkönyvhöz alkalmazva, hozza 
helyre, akkor minek revideáljuk ezeu engedély
okmányt? Én igen helyesnek tartom a központi 
bizottságnak azon javaslatát, hogy a vasúti és 
pénzügyi bizottságok ne csupán jegyzőkönyveiket 
adják be, hanem kimerítő jelentést tegyenek az 
egész tárgyról; de átalános elvül nem szeretném 
elfogadni azon eljárást, hogy midőn a vállalkozók
kal az engedélyi okmány előre megállapítva nin
csen^ központi bizottság egyszersmind engedélyok
mányt szerkeszszen, mert az engedélyezési okmány 
egyesség,az egyességnek pedig mindkét fél hozzájá-
rultával kell megtörténni. Ha ezen eljárás követhető, 
ez csak akkor követhető, ha legnagyobb pontosság
gal vétetnek által szó szerint a vállalkozókkal tör
tént előbbi megállapodások az engedélyokmányba. 
Miután ez itt nem történt, s tudva van, hogy a 
marcz. 4-ikei jegyzőkönyvben foglalt megállapodás 
nem az, mi az 5-ik szakaszban foglaltatik, a vállal
kozókkal megállapított megállapodásokat ezen en
gedélyezési okmányba itt most mindjárt szóról 
szóra bele kell igtatni, mert ezen engedélyezési 
okmány szolgál már most irányul magára a köz
lekedési minisztériumra nézve. Óhajtanám tehát, 
hogy a központi bizottság előadója e szakaszt a 
marcz. 4-ikei jegyzőkönyv szerint kiigazitva terjesz-
sze a ház elé. (Helyeslés) 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : T. ház ! Előttem szó
lott t. képviselő úrnak megjegyzéseire nekem,mint 
előadónak, szintén vannak észrevételeim: mert azt 
lehetett kivenni szavaiból, mintha a központi bizott
ság abban különös mulatságot talált volna, hogy 
a vasúti és pényügyi bizottság által előterjesztett 
pontozatokból engedélyokmányt készítsen. Ellenke
zőleg a központi bizottság kénytelen volt azon 
pontozatokat ugy, mint vannak, előterjeszteni, s 
olyan megállapodást terjeszteni a ház elé, hogy fá
radság nélkül a tárgyalást egymás után lolytat-
hassuk. Csak ezen nézet birta a központi bizottsá
got arra, hogy mindazon pontozatokat, a jegyző

könyvi megállapodásokat alapul véve, egy ter
vezetet készítsen, szem előtt tartva a t. ház által 
a nagyvárad-eszéki vonal tárgyalása alkalmával 
megvitatott és elfogadott tervezetet. Azonban, igaz, 
megtörtént, mit pl. Tisza képviselő úr felemiitett, 
t. i. hogy, mint ő mondja, egyik vagy másik tétel 
nem egyezik meg a megállapodással vagy a jegy
zőkönyv tartalmával. Emberek vagyunk, és mint 
ilyenek ilyen hibát elkövethetünk, de a t. ház azért 
tárgyalhatja, s a kik a hibát látják, észrevéte
leket tehetnek, s a szerint a kijavitás megtörtén
hetik. (Zaj.) De azt hiszem, hogy a központi bizott
ság nagyon megrövidítette és könnyítette a mun
kát akkor, midőn a pontozatok és jegyzőkönyvi ki
vonatok helyett kész tervezetet terjesztett a t. ház 
elé. (Zaj.) 

BÓniS Sámue l : Azt már fölösleges érzé-
kenykedésnek tartom, hogy ha megtörtént a hiba, 
és a ház ki akarja igazíttatni, azt vádképen magára 
veszi valaki. A hiba megtörténvén, ezt természete
sen ki kell igazítani; s ez nem lehet senkire nézve 
sérelmes. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ezen szakasznak ezek szerint kiiga-
gazitott szerkezete holnap fog a t. ház elé terjesz
tetni ; de azért most folytathatjuk a többi pontok 
tárgyalását. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 6—19-
dik szakaszait, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak). 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 20—29-
dik szakaszokat, melyek szintén észrevétel nélkül elfo
gadtatnak). 

E l n ö k : Tehát az engedélyokmány, a fen
tebb függőben hagyott pont kivitelével, el van 
fogadva. 

K i r á l y i P á l e lőadó (olvassa a központi bizott
ság további jelentését.) 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a határozati 
javaslatot a bodrogközi vonalrészre vonatkozólag 2). 

K i r á l y i P á l e lőadó : A mint a jelentésből 
méltóztattak érteni, ezen határozati javaslatból 
az első pont tévedésből kimaradt, mit én pótlólag 
bátor vagyok jelentésünk értelmébea formulázva 
felolvasni. (Olvassa a kiigazított szöveget.) 

Hollán Ernő közlekedési államtitkár : 
T. ház! Nekem is van egy rövid észrevételem. Az 
itt velünk nyomtatásban közlött határozati javas
lat 2-ik alineájára nézve nincs észrevételem, mert 
az teljes összhangzásban van azzal, mit a központi 
bizottság tárgyalás után javaslatba hozni szándé
kozott; de van észrevételem a 3-ik kikezdésre 
nézve, hol az mondatik : „Nem különben intéz
kedjék a kormány, hogy a földterület kisajátítása 
ezen bodrogközi vonalrészen egyelőre csak egy 
vágánya töltésre eszközöltessék." A szándék nem 

*) Lásd az Irományok 239-ik számának Vl-dik mellékletét, 
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az volt, hogy a bodrogkőzi vonalra nézve alkal
maztassák az egy vágányu töltés , és nem erre 
főleg, hanem a hegyaljai vonalra, t. i. arra, mely 
a B. pont alatti vonalból kiágazva S.-A.-Ujhelyen 
át Zomborig vezetendő. Hogy tehát ez tüzeteseb
ben meg legyen nevezve, én ezen határozati javas
latban ezen vonalt olyképen óhajtanám megjelöl
tetni, hogy mondassák ki : „Nem különben intéz
kedjék a kormány, hogy a földterület kisajátítása 
a C. pont alatt megnevezett vonalra nézve stb." 
Akkor ez tisztán lesz kifejezve. (Helyeslés.) 

V a y B é l a b . : T. ház! Itt két helyt fordul 
elő ,,Csap-Sátoralja." Azon helységnek neve nem 
Sátoralja, hanem Sátoralja-Ujhely vagyis tulaj
donképen Ujhely, és csak azért mondatik Sátor-
alja-Ujhelynek, hogy más Ujhelytől megkülön
böztessék. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak ezen határozati javas
latot Királyi Pál előadó úr hozzáadásával, vala
mint Hollán államtitkár úr és Vay Béla képviselő 
úr igazításával elfogadni? (Elfogadjuk!) Tehát 
ezen határozati javaslat e szerint fog módosíttatni. 

Következik a magyar éjszak-keleti vasút tár
gyában előterjesztett törvényjavaslat. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a magyar 
éjszak-keleti vasút kiépítését tárgyazó törvényjavaslat) 
1-sö és 2-dik szakaszát, melyek észrevétel nélkül elfo
gadtatnak. Olvassa 3-dik szakaszát, ezt már a köz
ponti bizottság szövegezése szerint2). 

K i r á l y i P á l e lőadó : Minthogy jegyző úr 
ezen szakaszt a központi bizottság szövegezése 
szerint olvasta, nem tartom szükségesnek a köz
ponti bizottság észrevételét előadni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak ezen szakaszokat a köz
ponti bizottság szövegezése szerint elfogadni ? (El
jogadjuk!) Ezen szakasz a központi bizottság szöve
gezése szerint fog szerkesztetni. 

Mihály i Péter j e g y z ő (olvassa, eredeti szöve
gében, a törvényjavaslat 4. szakaszát, melyre nem tör
ténik észrevétel. Olvassa 5-dik §-át.) 

Tisza K á l m á n : T. ház! TJgy gondolom, 
ez itt is ép ugy, mint az engedélyokmányban, ki 
lesz igazítandó a márcz. 4-ikei jegyzőkönyv ér
telme szerint. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház az 5. szakaszt 
Tisza Kálmán észrevételével? (Elfogadjuk!) Elfo-
gadtatik. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 6-ik sza
kaszt.) 

Királyi Pál előadó : A központi bizottság 
ezen szakaszra következő módositványt tesz. A 
második sorban ezen szó helyett „határidőkig" ez 

*) Lásd az Irományok 198-dik számát. 
*) Lásd az Irományok 239-dik számának VII. mellékletét. 

j ön : „határidők alat t ;" ezen szó után pedig „meg
felelő" ezen szó jöjön bele : „tettleges." 

Elnök : Elfogadja-e a t. ház a 6. szakaszt a 
központi bizottság módosítván vaival? (Elfogadjuk!) 
Elfogad tátik. 

Mihály i Péter j e g y z ő (olvassa a 7-dik sza-

K i r á l y i P á l e lőadó : A központi bizottság
nak ezen szakaszra következő módositványai van
nak. Az első sorban ezen szó helyett „beszerzését" 
teendő lenne: „kisajátítását"; az 5 ik sorban e he
lyett „földterület" teendő lenne : „terület kisajátí
tása"; a 6-ik sorban ezen szó helyett „beszerezni" 
ez jönne „eszközölni." 

ElnÖk : Elfogadja-e a t. ház a 7. szakaszt a 
központi bizottság módosításaival? (Elfogadjuk!) 
Elfogadtatott. 

Mihályi Péter jegyző (61 vassá a 8-dik sza* 
kaszt.) 

K i r á l y i P á l e lőadó : A központi bizottság
nak következő módosításai vannak. Ezen szó he
lyett „időpontontul" jönne : „időponttól kezdve." 
A hatodik sorban ezen szó után „azonnal" ezen 
szavak jönnének : „minden kártalanítás nélkül." 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház a 8. szakaszt a 
központi bizottság módosításaival ? (Elfogadjuk !) 
Elfogadtatott. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a 9. szakaszt, 
melyre nem történik észrevétel. Olvassa a lOdik sza
kaszt.') 

K i r á l y i P á l e lőadó : A központi bizottság
nak ezen szakaszra következendő észrevételei van
nak. Az első szó után ez teendő : „itt engedélye
zett," és a nyomban utána következő „vasútra" 
szó helyett „vasutvonalokra;" e helyett „megnyi
tás" „megnyitásuk;" az ötödik sorban az „ezüst" 
szót kihagyatni véli, és a 6-ik sorban ezen szó 
után „jövedelmet" ezen szót kívánja tétetni 
„ezüstben." 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház a 10. szakaszt 
a központi bizottság módosításai szerint? (Elfo
gadjuk !) Elfogadtatott. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a ll-dik sza
kaszt) 

K i r á l y i P á l e lőadó: E szakasz első sorában 
a második szónál „engedélyi" az i betű kitörlendő; 
a 2-ik sorban pedig „engedélyezett" szó utánbete-
endők ezen szavak : „és jó karban átbocsátandó;" 
ugyanezen szakasz 9-ik sorában „belszerelményék
kel" helyett: „belszerelménynyel", az ezen szakasz 
utolsó sorában „ingó- és ingatlanságokkal" helyett: 
„ingó- és ingatlansággal" irandó. Ugyané sza
kaszmásodik pontja helyett, helyesb értelem, sza
batosabb kifejezés és félremagyarázás kikerülése 
végett, a bizottság a következő módosított szerkeze
tet hozza javaslatba: „Azonban az engedély eltelté-
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nek, vagy a pálya harminca év után lehető bevál
tásának esetére is, az állam által kiszolgáltatott 
előlegeknek és ezek kamatainak visszatérítése után, 
tulajdonosai maradnak az engedélyesek mind a 
vállalat saját kereseteiből alapított tartalékalap
nak, és künlevő activ követeléseknek, mind a 
vállalat saját vagyonából emelt épületeknek, mi
lyenek a coakskemenczék, öntödék, gép- és egyéb 
gyárak, pajták, dockok, melyeknek megszerzésére 
vagy előállítására a kormány által azon határozott 
kijelentéssel hatalmaztattak fel, hogy azok nem 
fogják a vaspályának semmi hozzátartozandőját 
képezni." {Helyeslés) 

Vadnay LajOS : Nem tennék észrevételt, ha 
nem látnám, hogy a központi bizottság oly nagy 
pontossággal jár el. De midőn látom, hogy a 13. 
szakaszban maga igy javitotta ki, hogy : ,, minden 
(egyéb helyettjmás jogokra és kötelességekre nézve" 
8tb. ugy tartom én is, hogy „egyéb" mást tesz, 
mint ,,más," mert „más" az, minek határozott neve 
van, mig az „aliud" határozatlan valami, ez tehát 
nem lehet .,egyéb," aliud, hanem „más." Ennél
fogva óhajtom, hogy a következetességet megtart
ván, igy tegyük a 11. szakasz második bekezdése 
9-ik sorában i s : „gép- és más gyárak." (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 11. szakaszt a 
központi bizottság és Vadnay Lajos képviselő úr 
módosításaival ? (Elfogadjuk!) El van fogadva. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 12-ik sza
kaszt.) 

Királyi Pál előadó: A központi bizottság 
ezen szakasz 5-dik sorában a „magyar királyi" szót 
kihagyatni indítványozza; továbbá a 9-ik sorban 
egész szó után a következő szavak ; „befektetési 
Összegét képező összes részvények harmiacz száza
lékának" kihagyandók, s helyettük a következők 
igtatandók be : „részvénytőkéje harmincz százalé
kának." 

Elnök : Méltóztatnak ezen szerkezetet elfo
gadni? (Elfogadjuk!) Elfogadtatott. 

Mihály i P é t e r jegyzŐ(ofoassaa í 3. szakaszt.) 
Királyi Pál előadó : A központi bizottság 

ezen szakasz első sorában „egyéb" szó helyett : 
„mást" indítványoz tétetni. (Helyeslés.) 

Elnök : El van fogadva. 
Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 14-dik sza

kaszát, melyre nincs észrevétel.) 
Elnök: Tehát a törvényjavaslat utolsó sza

kasza is el van fogadva. 
Királyi Pál előadó (d vassá a központi bi

zottság jelenteiének végétJ). 
Mihá ly i P é t e r j e g y z ő (olvassa a feltétel-

könyvre dCierjeszleti határozati javaslatot ~). 
v) Lásd az Irományok 239- ik ezámát. 
z) Lásd az Irományok 239-ik számának VÍII-dik mellekletét. 

Szakál LajOS: Tisztelt ház ! Ezen határo
zati javaslatnak harmadik bekezdésére vagyok 
bátor észrevételt tenni, s e végett a ház türelmét 
egy perezre kikérem. E határozati javaslatban két 
dolog czéloztatik.Az első az.hogya „feltételkönyv-" 
re, a másik pedig,hogy af. é. april 20-ikai kormány
rendeletre a felhatalmazás megadassák. E czél má
sodika a tiszta formulázással el van érve, de az 
elseje nincs: mert a szöveg igen átalános és azért 
homályos. A központi bizottság jelentésében 
ki van emelve a „ feltételkönyv", és a vitat
kozások folytán tudjuk,hogy miről van szó ; de a ha
tározati javaslatban, mely a feltételkönyvre vonat
kozik, csupán ennyi: „abemutatott szabályokat."Ez 
nagyon átalános j ki kell tehát magyarázni, megne
vezni, megkeresztelni ama szabályokat: és ez czélja 
indítványomnak, illetőleg módositványomnak.Mire 
hatalmaztatik a közlekedési minisztérium fel ? Itt 
meg kell nevezni a dolgot tisztán és világosan, mint 
ez a központi bizottság jelentése fejezetében mégis 
történt. Ennélfogva a harmadik bekezdés 4-ik sorá
nál ezen szó u tán: „megalkothatná", közbeszúratní 
indítványozom tisztább magyarázat kedvéért e sza
vakat : „ az átalányösszegért kiadandó vonalak épí
tését és felszerelését szabályozó, általa bemutatott 
feltótelkönyvet", e szót pedig: „szabályokat" 
kihagyatni. 

E l n ö k : A határozati javaslatot elfogadja a 
t. ház ? A kik a határozati javaslatot ugy, mint fel
olvastatott, elfogadják, méltóztassanak felkelni. 
(Megtörténik. Szakái Lajos is feláll. Derültség.) Nem 
tudom, kívánja-e a t . ház. hogy a beadott rnódosit-
vány felolvastassák? 

Nyáry P á l : Szakái elállott az indítványtól! 
Szakál LajOS: Nem állottam és nem ál

lok el! 
Bón íS S á m u e l : Miután az elnökség még nem 

jelentette ki, hogy a szerkezet megtartatik, kívánom, 
hogy arra történjék szavazás, vajon Szakái Lajos 
úr módosítván}'át elfogadja-e a t. ház vagy nem? 

G h y c z y K á l m á n : Mielőtt szavaznánk, tudni 
kellene, mire szavazunk ? és igy csakugyan szük
séges volna, hogy Szakái képviselő úr módositvá-
nya újra felolvastassák. 

Nyáry P á l : T. ház ! Azt gondolom, már most 
nem szükség szavazni, mert havalaki módositványt 
vagy indítványt tesz. s azt nyilatkozata vagy az 
eredeti szövegre tett szavazása által visszahúzza, az 
nem lesz többé módositvány. De szabályaink szerint 
az indítványozó által is megbuktatott indítványt át
veheti más i s : és ha valaki van, ki azt az indit-
ványt átveszi, ugy az többé nem Szakái inditvá-
nva, s ebben az esetben lehet a kérdést uira feltenni. 

Szakál Lajos : Engedelmet kérek; hogy nyi
latkoztassam. Az uralgott rendkívüli nagy lármá
ban voltaképec nem tudtam, mi történt? (De-
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rültség.) Én vissza nem vontam s vissza most sem 
vonom módositványomat, mert azt jól meggondol
tam, s figyelembe vételét szükségesnek tar tom: 
kívánom tehát újra is annak fölolvastatását. 

Ráday Lász ló gr. j egyző (olvassa Szakéi La
jos módositványát.) 

Várady Gábor : A mi Szakái képviselőtár
sunk indítványában foglaltatik, tökéletesen analóg 
e tárgyban már határozat erejére emelkedett 
más ilyen czimmel vagy fejezettel. Ez csak styla-
ris módosítás ugyan, de mivel egészen szabatos, 
én hozzájárulok s elfogadom. (Helyedén.) 

i E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház Szakái képviselő 
I úr ezen módositványát ? (Elfogadjuk !) 
I Be levén fejezve a tárgyalás, nincs egyéb hátra, 
! mint a törvényjavaslatok végleges megszavazásá

nak határnapját holnaputáni 10 órára kitűzni. 
Még a költségvetési bizottságnak van jelen-

| tése. 
Beniczky Gyula előadó (olvassa af.£. má

jus havára szóló költségvetési előirányzatot.) 
Elnök: Elfogadja a t. ház? (Elfogadj<uk!) 

j Az elnökség tehát ehhez képest fog intézkedni. 
I Holnap 10 órakor ülés tartatik. 
I Az ülés végződik d. u. 2 '/4 órakor. 

CCXXXY. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. május 27-én 

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

Tárgyai: Vita a jegyzőkönyv felett. Kérvények bemutatása. A központi bizottság jelentést tesz a rémet vámegylettel kö
tött kereskedelmi szerződésről. Székely Gergely a sepsiszentgyörgyi volt katonai elemi iskola helyiségeinek átadása iránt interpellálja 
a kormányt. A kormány felel Gűll József interpellatiójára az erdélyi sajtóviszonyok iránt és Stoll Károlyéra a Lázár Sándorféle sikkasz
tási kérdésben. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy \ 
Gyula gr., Eötvös József h., Gorove István, Horvát \ 
Boldizsár, Lónyay Menyhért, Wenckheim Béla ö. 

Az ülés kezdődik d. e. ÍO1^ órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Ráday László gr. jegyző lír fogja 
vezetni; a szólam kivánók neveit Mihályi Péter 
jegyző úr jegyzi. A múlt ülés jegyzőkönyve fog 
hitelesíttetni. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a má
jas 26-án tartott ülés jegyzökönyvét.) 

Tisza Kálmán : A jegyzőkönyvre az az ész
revételem van, hogy a hol a sínekről van emléke
zés, az is kimondatott a tegnapi ülésben, hogy az 
a rész kihagyatik az engedélyokmányból; de 
ugyanazon határozat, mely a hatvan-miskolczi és 
zákány-zágrábi vonalra nézve hozatott, ezen vo
nalra is kiterjesztetik. 

Ráday Lász ló gr. jegyző; Méltóztassék meg

hallgatni: ez benne van a jegyzőkönyvben. (Újra 
elolvassa a jegyzőkönyv illető pontját.) 

Tisza K á l m á n : Nem jól hallottam előbbi 
Elnök: Kincs más észrevétel a jegyző

könyvre ? 
Halász B o l d i z s á r : T. ház! Kétségtelen, 

fl°gy a jegyzőkönyvnek a történtek bű tükrének 
kell lenni. Sulyok Mór képviselőtársunk lemon
dása ugy van a jegyzőkönyvben felvéve, h o g y : 
„olvastatott Sulyok Mór országgyűlési képviselő 
lemondó levele;" pedig Sulyok Mór lemondása 
csak szóval jelentetett be az elnök által. Mutatja 
ez, hogy jegyző úr ugy szerkesztette a jegyző
könyvet, a mint kellett volna történni: mert csak
ugyan mindnyájunknak, sőt az egész hazának ér
dekében áll tudni, hogy valamelyik képviselő mi
ért mondott le ? (Felkiáltások: Nem tartozik indo
kolni! Nagy zaj.) Engem a t. Láznak ezen zúgás ál
tal kijelentett nem helyeslése meg nem győzött. 
En részemről igen érdekesnek tartom tudni, hogy 
egy országos képviselettel megbízott egyén miért 
mondott le? (Hiszen nem tartozik indokolni! Zaj.) A 




