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{Helyeslés.) Ha ezt a t. ház elhatározni méltóztatik, 
kérném az osztályok t. elnökeit, hogy holnap 10 
órára méltóztassanak a nemzetiségi kérdés tárgyá
ban az osztályokat összehíni, valamint a pénzügyi 
bizottság t. tagjait kérem, hogy d. u. 4 órára 
méltóztassanak összejönni , a házszabályok átvizs-

A kormány részéről jelen vannak: Andrásy 
Gyula gr., Horvát Boldizsár, Wenckheim Béla h.; 
később Eötvös József &., Gorove István, Lónyay 
Menyhért. 

Az ülés kezdődik d. e. 10\/4 órakor. 

gálásával meghívott bizottság tagjait pedig felké
rem, méltóztassanak ülés után itt maradni s a IX. 
osztály helyiségében összegyűlni. 

Több tárgy nem levén, a jelen ülést elosz
latom. 

Az ülés végződik d. e. l l s | 4 órakor. 

már meg is tétettek, vagy legalább már készülő
ben vannak. E vonal végleges kiépítését körülbe
lül 8 —10 fölvidéki megye érdeke is sürgetői eg 
követelvén, s e vonal világkereskedelmi és belfor-
galtni nagyfontossága átalánosan el levén ismerve, 
azon szép ígéretek után, melyeket e tárgyban 
gyakran hallani szerencsénk volt, de a melyeknek 
daczára, ugy látszik, hogy ezen vonal ügye hát
térbe szorittatik és más localisabb érdekű vonalak 
építése által mintegy megeló'ztetik, jogosítva érzem 
magamat, sőt küldőim iránti kötelességem paran
csolja, hogy a t. közlekedési miniszter úrhoz a kö
vetkező interpellatiót intézzem, melyet van szeren
csém Írásban a ház asztalára letenni. 

PaisS Andor j e g y z ő (olvassa, az interpellatiót); 
„Szándékozik-e a t. közlekedési minisztérium a 
magyar éjszaki vasútvonalnak Salgó-Tarjántól to
vább leendő építését eszközölni, és az erre vonat
kozó törvényjavaslatot még ez ülésszak tartama 
alatt a ház elé terjeszteni?" 

Hollán Ernő államtitkár.- T. ház! Min 
denekelőtt kénytelen vagyok határozottan vissza
utasítani azon észrevételt, mintha a közmunkai 
minisztérium az éjszaki vasútnak Salgó-Tarjántól 
fölfelé folytatását nem azon országos főfontosságu 
vonalak közé sorozta volna, melyekre nézve szük
ségesnek tartja, hog)?- a gondoskodás, kiépítése 
tekintetében, első sorban történjék. Több alkalom
mal, egyesek s küldöttségek irányában kijelentette 
a közmunkaminiszterium, hogy ez idő szerint alig 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Mihályi Péter jegyző úr fogja ve
zetni ; a törvényjavaslat mellett szólani kivánók 
neveit Paiss Andor, az ellene szólókét Bujanovics 
Sándor jegyző urak jegyzik. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Paiss Andor jegyző (olva? sa a november 

2-án tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : A jegyzőkönyv hitelesíttetik. 
Kracsek János pesti postavezető hivatalából 

lett elmozdittatását panaszolván , abba magát 
visszahelyeztetni és elmaradt fizetését ujabban is ki
adatni kévi. A kérvényi bizottsághoz tétetik át. 

Török Sándor képviselő úr a minisztériumhoz 
interpellatiót kíván intézni. 

Török Sándor (nógrádi): T. ház! Mielőtt a 
ház a napirenden levő tárgyak tárgyalásába bo
csátkoznék, bátor vagyok a közlekedési minisz
terhez rövid interpellatiót intézni. Köztudomású 
dolog az, hogy a magyar éjszaki vasút, mely nem 
rég az állam tulajdonává lett, a fővárostól kezdve 
egészen Salgó-Tarjánig már készen van, hogy 
annak tovább vitelére a szükséges előmunkálatok 
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ismer vonalat, melyre nézve az intézkedés sürgő
sebb volna, mint azon vonal kiépítése, mely Salgó-
Tarjántól Oderberg felé a magyar kivitelnek czél-
szerü és jó utat nyit. Közönségesen el van ismer
ve, hogy ezen vonal egyszersmind azok közé tar
tozik, melyeknek kiépítési viszonyai nem a leg
egyszerűbbek, sőt nagy nehézséggel járnak, és 
azért gondos előmunkálatokat, alapos tanulmányo
zást igényelnek. Több idő óta foglalkoznak mér
nökeink ezen vonal tanulmányozásával, mely ta
nulmányozások annyira haladtak már, miszerint 
szerencsém van kijelenteni a távollevő közmunka
miniszer xir nevében, hogy még ezen ülésszak 
alatt az éjszaki vasútnak Salgó-Tarjántól egész 
Szucsánig , vagy nem tudom melyik alkalmas 
pontig való fogatatására nézve a törvényjavaslatot 
a ház elé terjesztendi. (Atalános helyeslés.) 

Elnök: A ház a feleletet megnyugvással veszi. 
Kautz Gyula előadó fel fogja olvasni az állan

dó pénzügyi bizottság jelentését az igazságügyi 
minisztérium költségvetése tárgyában. 

Kautz G y u l a e lőadó (olvassa az állandó 
pénzügyi bizottság jelentését az igazságügymirászlerium 
költségvetése tárgyában.) 

E l n ö k : Ezen jelentés ki fog nyomatni 1)) 
a ház t. tagjai közt szét fog osztatni és mindenek
előtt az osztályokban tárgyalás álá fog vétetni. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök úr be fogja 
mutatni a szőlődézsma megváltásáról készült tör
vényt ő felsége által szentesítve. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: 
T. ház! 0 felsége a szőlőbirtok után járó tartozá
sok megváltásáról szóló törvényt szentesitvén, van 
szerencsém azt a t. háznak azon kérelemmel bemu
tatni, méltóztassék kihirdetését elrendelni. (El-

j enzés.) 
E l n ö k : A szentesitett törvényczikket Mihá

lyi Péter jegyző xir fel fogja olvasni és a mélt. 
főrendekhez át fogja vinni 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a szentesített 
törvényczikket 2). 

E l n ö k : Napirenden van az arad-temesvári 
vasút tárgyában előterjesztett törvényjavaslat tár
gyalása. Mindenekelőtt a jegyző urak a pénzügyi 
és vasúti bizottság jelentéseit fogják felolvasni. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a pénzügyi 
és vasúti bízottság jelentését 5). 

Csengery Imre előadó (olvassa az osztályok 
előadóiból alakult központi bizottság jelentését *). 

Pai s s Andor j e g y z ő (olvassa a IX. osztály 
külön véleményét 5). 

') Lásd az Irományok 348-dik számát. 
-) Lásd az Irományok 349-dik számát. 
3) Lásd az Irományok 342-dik számét. 
4) Lásd az Irományok 345-dik számát. 
a) Lásd az Irományok 846-dik számát. 

NicoliCS S á n d o r : T . ház! Ha az Arad és Te
mesvár közt tervezett vasutvonalt minden más kö
rülményektől elvontan csak mint a két város ke
reskedését és közlekedését előmozdító vonalt te
kintjük , meg kell vallanunk , hogy e vasút nem 
tartozik azon vonalak közé , melyek első sorba 
tartoznak , melyeknek gyors kiépítését akár nem
zetgazdasági , akár politikai okok kívánják, s 
melyek ennélfogva az állam karaatbiztositását 
igénybe vehetik. Másként áll azonban a dolog, 
ha ezen vasutvonalat a már tervezett más vona
lakkal összeköttetésben tekintjük. Tudjuk ugyan
is , hogy a minisztérium engedélyt adott egy te-
mes-lugos-karánsebes-orsovai vonalra , egy temes-
vár-pancsovaira, és egy temesvár-becskerek-ujvi-
dék-eszéki , illetőleg duna-erdődi vonalra. Ha 
ezen vonalak rövid idő alatt ki lesznek építve, 
kérdésen kívüli, hogy a temesvár-aradi vonal 
országos fontosságot nyerend, rnert össze fogja 
kötni a tiszai, a kassá-oderbergi és a galicziai 
vonalakat Orsovánál az Al-Dunával és Pancsovánál 
a már épülő félben levő konstantinápoly-belg-
rádi vonallal. 

De nem csak kereskedelmi és közlekedési 
szempontból, hanem hadászati szempontból is 
nagy fontossággal bir e vonal. A hadászat azt ta
nítja, hogy főfontosságuak azon vonalak, melyek 
az ország határain belül az ország határaival pa
rallel vezetnek , és lehetségessé teszik azt, hogy 
háború esetében a hadsereg az ország határának 
azon pontján vonatbatik gyorsan össze, a melyen 
az ország határa fény égettetik. Es ilyen stratégiai 
vonal lesz kétségkívül az arad-temesvári vonal, 
összeköttetésben az arad-erdélyivel és a már ter
vezett temesvár-orsovaival együtt. Ezenkívül ha 
a már említett temesvár-ujvidék-eszéki vonal ki 
lesz építve , hazánk alsó részének minden fontos 
várai össze lesznek kötve, úgymint az eszéki, péter-
váradi, temesvári, aradi és gyulafehérvári. 

Ezen körülménynek fontosságát bővebben 
fejtegetni , azt tartom, fölösleges. Nézetem szerint 
tehát nem csak nemzetgazdasági, hanem politi
kai és hadi tekintetből is fontossággal bir ezen 
vasútvonal. 

Van azonban e törvényjavaslatnak egy intéz
kedése , melyet el nem fogadhatok : az t. i . , hogy 
az arad-temesvári vonal Temesvárott ugyanazon 
egy pályaudvarral birjon, melylyel az államvasut-
társaság bir. Első tekintetre meglepő az, hogy a 
törvényjavaslat, az államvasut-társáságot meg 
sem kérdezve, olyképen rendelkezik, hogy az arad
temesvári vonalnak azzal ugyanegy vaspályaud
vara legyen. Ezt csak azért tehette a minisztérium, 
mert föltette, hogy az államvasut-társulat ezt 
egész készséggel el fogja fogadni. Hanem az állam
vasut-társulat ezen készsége gyanússá teszi a dolgot. 
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Ugyanis minden már fenálló vasut-társaság nem 
nézi kedves szemmel más vasut-társaság kelet
kezését, melyben jövőre nézve versenytársát látja, 
és már előre is sikert biztositni kívánván magá
nak , minden alkalmat felhasznál arra, hogy jövő 
versenytársának működését gátolhassa. Annálfog
va szükségesnek tartom , hogy a két vasúttársa
ságnak két külön vaspályaudvara legyen Te-
mesvárott. 

Miután tehát meg vagyok győződve ezen 
vaspálya fő fontosságáról, fentartva magamnak , 
hogy a második pontra nézve annak idejében 
módositványomat megtegyem , a törvényjavaslatot 
átalános tárgyalás alapjául elfogadom. (Élénk 
helyeslés.) 

Gubody Sándor: T. ház! A iX-ik osztály 
külön véleményében elsorolt érveket, melyeknek 
alapjára az arad-temesvári vonal kiépittetésére vál
lalkozott társulatnak a garantia megtagadtatni ja
vasoltatik, oly erőseknek s teljes mértékben győ
zőknek találom, hogy azokhoz még többet is tenni 
felesleges, s azokat oly megdönthetetleneknek vé
lem, miszerint ha azok a t. ház által kellő figye
lemre nem méltatnának, vagy azt kell hinnem, 
hogy a ház majoritása a minoriás által — mint 
Montezuma a spanyolok által — üdvösségét 
sem akarja , vagy arról kell meggyőződnöm, 
hogy ez bizonyos faj-gyengeség, mely nemzetünk 
történelmi életében folyvást észlelhető volt, per
manenssé vált s máig sem változott : nevezete
sen, ha időnkint a bennünket jellemző atoniából, 
aluszékonyságból felébredve, a szorongató körül
mények által felizgatva, szellemi s erkölcsi közér
zület szülte tevékenység stádiumába átugrottunk, 
a minden körülmények s akadályok hideg meg
fontolása s kellő számításba vétele, s annak követ
keztében helyes eszközök alkalmazása nélkül siet
tünk czélt érni , hasonló volt nemzetünk, különö
sen most is hasonló azon gyermekhez, ki pajtásai
tól elmaradván, midőn észre veszi , hogy már 
azok a fán kényelmesen eszik a gyümölcsöt, a he
lyett, hogy a fa derekán felmásznék, ugrál a gyü
mölcscsel tele ág után, mit sem gondolván azzal, 
hogy a magasság elérhetése tehetségét túlha
ladja. 

Ezelőtt mintegy 30 évvel az adósságai miatt 
sülyedésnek indult aristokratia az uzsora ellen 
mentséget egyedül a váltótörvényben keresett. A 
haza bölcsei sittek azt életbe léptetni, de az össze
gekre nem gondoltak, melyek nélkül a szigorú 
váltótörvény gyilkosa a kölcsönkérésre szorult 
földbirtokosnak, s a váltótörvény valóban legyil
kolta az aristokratia nagyobb részét. 

í gy vagyunk mi most a vasutak felállításá
val : az egész haza, mely tudja s érzi, hogy csak 
nyers terményeit értékesítheti a világ külpiaczán, 

nyomasztó terhei könnyülését azoknak minél 
hamarabbi kiépítésétől várja. Vasút minden áron! 
ez a jelszó a Kárpátoktól a Havasokig. 

Higyék el, képviselő urak, hogy az eddig 
épült vonalakba fektetett idegen tőkék túlzó jöve
delmeinek garantirozása mindazon hirtelenkedések 
között, melyekkel hazánkat az anyagi jóllét azon 
viszonyára igyekszünk emelni, hol a bennünket 
messze hátrahagyott nemzetek állnak, a legvesze
delmesebb : mert, fájdalom, a concessiók adásánál 
mellőztettek azon feltételek, melyek óvszerül hasz
nálhattak volna arra, hogy azok ne csak kiszi
vattyúzol legyenek véres verejtékünknek. 

A vasuttörvények tárgyalása alkalmával bá
torságot vettem megamnak, ezen a téren szak
tudományomat, ismeretemet fölhasználni arra, 
hogy ezen törvények hiányosságait kimutatván, a 
tisztelt házat figyelmeztessem az azokból reánk 
hárulandó bajokra. Figyelmeztetéseim süket fü
lekre találtak, ugy a tisztelt háznál, mint a kor
mánynál , s valóban mégis aenigma előttem, 
hogy azon kormány, mely socialisbeléletünket ér
deklő törvényjavaslatai alapjául irányadóul ide
gen nemzetek törvényeit használta, sőt mondhatom, 
némelyikben az osztrák törvények plagiariusává 
lett, az anyagi téren, a vasúti concessiók adásánál 
oly nemzetek intézkedéseit, melyeket 80—40 évi 
káros tapasztalás eredményezett, figyelmen kivül 
hagyta. 

A vasúti concessiók parcellázásának minde
nütt véget vetettek. Francziaországban az 1863-ban 
hozott törvények által az egész ország vasutai ki
építését hat társaságra ruházták á t , kötelességei 
közé tétetvén minden 2—ő—4 rendű s szárny
vonalaknak garantia nélküli kiépítése. Ezt a mi 
tisztelt közlekedési minisztériumunk jól tudta, sőt 
bár emlékeztettem is államtitkár urat ez előtt két 
évvel tett állítására, miszerint mi szerencsések va
gyunk, hogy mások példáján okulhatunk, mégis 
ugy járt t. államtitkár úr, mint Ovidius monda: 
videó meliora, deteriora sequor, azaz: azokat fel 
nem használta. 

ímhol, már mutatkoznak következményei a 
concessiók feltétlen osztogatásának: itt is, amott 
is vasutat óhajtanak építeni, de garantia nélkül 
egyik sem állhat fel. Igazsága van az arad-temes
vári társulatnak, hogy a nélkül nem akar, nem mer 
építeni, még abban is, hogy többet kivan garan-
tiroztatni, mint a fővonalak concessionariusai; de 
kérdem, az osztó igazsággal megegyez-e, hogy bi
zonyos vidék partialis érdekében épített vonal 
költségeinek garantirozásában részt vegyen Liptó, 
Turócz, Sopron, Zala stb. ? 

Az már megállapított s elvitázhatlan axióma, 
hogy csak azon vonalak nyújtanak aránylagos 
hasznot az ország minden lakosaira nézve, melyek 
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azon keresztül vive, azt más országokkal hozzák 
összeköttetésbe, minden más vonalaknak kiépítési 
költségén a vidéken érdeklett társulatok tárczájára 
szokott utasíttatni; még a legvirágzóbb anyagi jól
létnek örvendő' államokban is, legfelebb az állam 
némi segítségére számolhatnak. 

En, tiszt, ház, jövendőre minden garantia ellen 
nyilatkozom, s óvakodjunk a sok apró concessiók 
adásától, s azoknak garantirozásával oly osztályát 
teremteni az aristokratiának, mely e hazára vesze
delmesebb lesz, mint volt a született aristokratia, 
s mely uj aristokratia emelkedését más országok
ban siettek törvények által megszüntetni. 

Egyetlen egy monopólium van a világon, 
mely demokratikus és eredményében hasznos: ez a 
vasúthálózatok monopóliuma, legyen az társulatok 
kezében, mint Francziaországban,jvagy a kormány 
kezei közt, mint Belgiumban. Csak ezen az utón 
lehetnek végtére is vasutai a leggyérebb népességű 
s a legszegényebb vidékeknek is, ha azon fővona
lak társulatai kényszeríttetni fognak törvények ál
tal a mellék- és szárnyvonalak kiépittetésére. 

Most különálló kisvonalak garantia nélkül nem 
tak existálkatnak, s ak i azt hiszi, ezen pénztelen s 
túlterhelt nemzet azokat fedezheti, azzal szóba sem 
állok. 

Francziaországban 8000 millió fekszik a vasú
ban, de az mind franczia zsebéből került ki, s azok 
képviselik a nemzet megtakarított tőkéit. Ná
lunk az eddig épített vasutak képviselik azon tri-
butumot, melyet idegen tőkék után idegen haza 
polgárainak kifizetni tartozunk. Ennélfogva én 
azon tributumot többre szaporítani nem óhajtom, a 
vasutak garantirozása ellen nyilatkozom s a IX. 
osztály véleményét pártolom, jelen törvényjavas
latot átalános vita alapjául sem fogadva el. I 

K á r o l y i Ede gr.-: Ezen törvényjavaslat két 
alapon nyugszik: az egyik a stratégiai,a másik a 
kereskedelmi szempont. 

Ha hadászati szempontból tekintjük a dolgot, 
tudjuk mindnyájan, mennyire iesülyedett a várak 
fontossága háboruviselés idején; de azt is tudjuk, 
hogy mennyivel fokozódott egy működési alap 
fontossága, s nem tagadhatjuk, hogy ezen műkö
dési alap egyszersmind vasúttal összeköttetvén, 
biztos positiót ad azon seregnek, mely onnan Er
dély felé netaláni keleti betörés ellen működéseit 
irányozhatná. Nem akarok egyébiránt e részben 
többet szólani, mert azt hiszem, ennek fontossá
gát úgyis mindenki elismeri és tagadni senki sem 
fogJa-, 

Áttérek a kereskedelmi szempontra. 
Engedje meg a t. ház, ha ezen igen fontos 

ügyben tán kissé távolabbról kezdem, t. i. az európai 
kereskedelmet tekintem, mely most épen forduló 
ponton áll. {Halljuk!) \ 

KÉVP. U. NAPLÓ 1863/g- X. 

Ismeretes dolog, hogy a suezi csatornát ké
szítik, és hogy ez másfél, legfelebb két év alatt 
elkészülvén, az európai keleti kereskedésben áta-
lános változtatást fog előidézni, annyiban, mert 
ezután nem a Jórernénység fokánál, hanem egye
nesen a Vöröstengeren át a Középtengernél 
fog bejönni az egész kereskedelem. Ennek más 
következései is vannak, t. í., hogy a helyett, hogy 
Gibraltárnál, de mifelénk, megfordítva Egyiptom
ból tőlünk kifelé fog haladni. Ennek az a követ
kezése, hogy azon kereskedelem, mely eddig a 
Duna torkolatánál megakadt, t. i. a sulini Duna 
kifolyásánál a nemzetközi küldöttség működése 
következtében helyreállíttatott, ugy, hogy a ten
geri hajók egész Turnu-Szeverinig fölmehetnek és 
Magyarország számára a Dunán biztosítják egy 
részét a keleti forgalomnak , de ez megakadt Turnu-
Szeverinnél, t. i. a Vaskapunál és meg fog akadni 
még sok éven át, mert ott sok nehézségek vannak 
és a hajóknak átrakodása és az átvitelnek bizony
talansága nagy hátrányára van egy oly kereske
désnek, mely időre és pontosan oda akar érkezni, 
hol czélja van ; ha mi tehát a mi vasúti hálóza
tunk által, mint keletről jövő kereskedelemnek 
azon részének közvetítője által, mely csakugyan 
mi általunk keresi útját, czélja eléréséhez keletről 
Németországba jövet, nem készítünk elő annak 
idejére oly utat, oly módot, hogy a kereske
delem ezen utón íolytattassék : ennek az a szo
morú következése lesz, hogy más utat fog magá
nak törni, mert a kereskedelem ilyent mindig talál, 
és ha egyszer más utat tör, csak nagy áldozatok
kal és sok idő múlva és tán akkor sem fogjuk biz
tosan visszanyerni, azon egyszerű okból, hogy 
azon ujon tört utón közvetitőket, alapítványokat 
teremtett, a melyeket azután más helyre átvinni 
igen nehéz. 

Megakadván a kereskedelem Turnu-Szeverin-
nél, föladatunk azt vasúti hálózatunkba bevonni: 
azért én az arad-temesvári vasutat nem is függet
len, önálló vasútnak, hanem csak mint részét azon 
hálózatnak, mely a keleti kereskedelmet vasutunk-
ba bele fogja vonni, tekintem. 

Bátor leszek e tekintetben a minisztériumhoz 
egy kérdést intézni. De mielőtt ezt tenném, több 
ponttal és egy néhány nézettel akarok a tisztelt 
ház elé lépni. 

Megengedve —ámbár még nem tudom a kor
mány feleletét — megengedve, hogy Orsovától 
Temesvárig megvolna a két-sinü összeköttetés, 
mely egyedül felelhet meg buzakereskedésünknek 
párosítva a keleti kereskedelemmel, látom itt a 
mappán, hogy megszűnik itt a kettős sin és csak 
egy vágány kezdődik egész Czeglédig. Kérdem, 
mi olcsóbb az országra nézve : hét mértföldnyi vas
utat egy vágányra alkotni ? vagy Temesvártól 
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egész Czeglédig, tehát 25 — 30 mértföldön uj vá
gányt lerakni? Minden esetre olcsóbb az elsó'. Ez 
tehát fő indok, a miért ezen elsőre szavazok, azon 
esetre, ha a tiszt, kormány részéről kérdéseimre 
megnyugtató választ nyerek. 

A másik kérdés a tőke,melyet — ugy hiszem — 
sokan fognak szemünkre vetni. Miért építünk egy 
kis darabot és mért nem az egész vonalat ? Ennek 
két oka van: az első — a mi elég szomorú — az, 
hogy nem készültek el a tervek. Ezt igen sajnálom, 
és magam is sokkal inkább kívántam volna, hogy 
az egész terv egyetemesen és egyszerre tétetnék 
le a ház asztalára. Mert akkor az egészet meg lehe
tett volna ítélni; de ezt megakadályoztatta az idő 
rövidsége, és a kormány csak ugy járhatott el a 
mint eljárt, ha nem akart egy esztendőt elveszteni, 
mert az egész vonalat Orsováig már ezen ország
gyűlésen, mely rövid idő múlva be fog záratni, 
semmi esetre sem lehet tárgyalni, és ha az egész 
vonalat akarta volna a kormány előterjeszteni. 
akkor ugy jártunk volna, mint járunk talán erdé
lyi vasutunkkal, hogy t. i. szintén hamarabb fog 
elkészülni a czernoviczi vasút, mint a miénk; he
lyeslem tehát a kormány eljárását, mint a mely 
ezen eshetőségtől meg akart bennünket óvni. 

Ezen okoskodásom alapjául két kérdést in
tézek a t. minisztériumhoz, t. i. hogy az orsovai 
vasút összeköttetésben lesz-e az arad-temesvárival 
és ez annak csak kiegészítő része ? másodszor azt, 
hogy a Vaskaputól is biztosítva lesz-e a kereske
delem egész Orsováig ? Azért bátor vagyok a t. 
minisztériumhoz a következő két kérdést intézni. 
Először: kiegészítő résznek tekinti-e a kormány 
az arad-temesvári vasusat az orsova-temesvárival 
és mindkettőt egyidejűleg szándékozik-e létre
hozni ? Másodszor: a Vaskaputól, azaz Turnu-Szeve-
rintől az oláh határon át Orsováig való rövid vonal 
egyidejű kiépítéséről gondoskodik-e a kormány és 
e czél eléréséhez van-e kilátás ? Ha a t. miniszté
rium ezen két kérdésemre megnyugtatólag vála-
szoland, akkor én elfogadom a törvényjavaslatot 
a részletes tárgyalás alapjául. 

Trefort Ágoston: T. ház! (Halljuk!) Ha 
visszatekintek azon calamitásokra, melyek a vasúti 
szállításoknál a múlt évben léteztek és az idén tán 
még nagyobb mérvben léteznek, és melyeken sem 
interpellatiók, sem emlékiratok, sem miniszteri 
rendeletek által, de csak uj pályák épitése által 
lehet segíteni: lehetetlen nem helyeselnem a kor
mány azon eljárását, hogy javaslatokkal lép a ház 
elé uj vasutak építésére nézve. Helyeselnem kell 
ezt annál inkább, mert minél tovább észlelem ha
zánk politikai és közgazdasági ügyei fejlődését és 
a dolgok állását a külföldön is, annál mélyebb gyö
keret ver bennem azon meggyőződés, hogy ezen 
ország szebb jövője főleg az iskoláktól és a közle

kedési eszközöktől, különösen pedig a vasutaktól 
van feltételezve. Ennek folytán én az arad-temes
vári vasút kiépítését kívánatosnak látom, és az erre 
vonatkozó törvényjavaslatot pártolom. 

Nézetemet röviden fogom indokolni. 
Bármennyire szükségesnek tartom a vasutak 

építését, még sem merném a t. háznak ajánlani, 
hogy ezen rövid vonalra nézve adja meg az enge
délyt, ha ennek csak localis érdeke volna. De ezen 
vonal igen fontos országos érdekű vonal és forgalmi 
tekintetben igen jelentékeny. Méltóztassanak a 
vasúti földabroszt megnézni. Az egyik fővonal az 
államvasút Marcheggtől Pesten keresztül Baziásig, 
Magyarországnak másik fővonala a tiszai pá
lyák, melyek egész rendszert képeznek. Már most 
az arad-temesvári vasút ezen két pályasort össze 
fogja kötni, és ennek következtében az Alsó-Duna 
vidékét, a Bánságot Felső-Magyarországgal, Mára-
marossal összeköttetésbe fogja hozni és ez által 
közvetíteni az ország e két részének forgalmát és 
kereskedését. 

Ez által egyszersmind versenypálya fog 
nyilni; hogy pedig erre szükség van, arra nézve 
nem akarom ismételni azon érveket, melyek már 
gyakran elmondattak, hanem utalom a t. házat a 
pesti kereskedők, különösen a börze és a gabona
csarnok emlékirataira. 

Nekünk még ma gyáriparunk nincs. Ha pe
dig terményeinket a külföldre akarjuk vinni, azon 
kell lennünk, hogy állandó kivételünk legyen, ez 
pedig csak ott lehetséges, hol gyors és biztos a 
szállítás. Már pedig nem lesz gyors és biztos szál" 
litásunk, míg nem lesz versenypályánk az állam
vaspálya irányában ; e czélnak pedig a szóban levő 
pálya meg fog felelni, mert e pálya nem csak 
Czeglédig fog menni, de jót állok érte, Pestig is : 
mert azon hibát, hogy a tiszai vaspálya kiindulási 
pontja Gzegléd és nem Pest, rectifícálni kell, és azt 
hiszem, e pálya még azon esetben is létre fog jőni, 
ha a közlekedési minisztérium ellene volna. 

. : 
Sokan ellenzik e pályát azért, mert mint állít

ják, drága; de ha meggondoljuk, hogy ezen igen 
rövid pályánál a Maroson át hidat kell építeni, 
hogy az ártérnél nagyobb munkálatokat kell tenni, 
és hogy e tetemes költségek csak hét mértföídre 
oszlanak el, e pályát nem fogjuk drágábbnak tart
hatni, mint a többit. Némelyek félnek a kamatbiz-
tositástól; ebből azonban nem háramlik az országra 
teher, mert ez csak oly előleg.^ mely az országnak 
kamatostul visszafizettetik. Es ha a visszafize
tési részletekből speciális alapot fognánk alkotni, 
akkor a vasutak épitése az országnak áldozatokba 
nem fogna kerülni. Egyébiránt bátran merem mon
dani, hogy Magyarországra nézve azon vasutak a 
legdrágábbak, melyeket nem építünk, mert a mu
lasztás által sokból nagyobb veszteség háramlik 
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az országra, mint azon pénzbeli kötelezettségből, 
melyet a kamatbiztositás által elvállalunk. 

A strategikus szempontról szólanom nem fel
adatom. 

Ismétlem, hogy ezen vasút építését, mint or
szágos szempontból hasznost, ajánlom. [Helyeslés.) 

BerzenCzey Lász ló : Mi, kik a mostani sta-
tistikai táblákból azt láttuk, hogy Németországba 
sok gabonát kivisznek, ennek ugy megörültünk, 
hogy azt hittük, hogy nem is lehet boldogság s 
nem is jöhet pénz Magyarországba, mint csak azon 
az utón; s erre azt mondjuk, hogy ez a külkeres-
kedés. De ugy tapasztaltam, hogy ez máskor nem 
igen hozott be, s a mai nyereség elfelejteti velünk 
azon nagy érdeket, mely hazánkat kereskedésével 
a keletre, de különösen saját belkereskedésére is 
utalja. Ennélfogva szükséges volna, hogy a vasúti 
összeköttetéseket mindenekelőtt ily irányban léte
sítsük. {Zaj. Ellenmondás.) Engedelmet kérek, ha 
igazán kimondom, hogy egy kis irigység is van a 
dologban, mert mindegyik csak a maga vidéké
nek szeretne vasutat szerezni, és igy a más vidék 
felé irányuló vasúti tervezetet ellenzi. Pedig na
gyon jó volna, ha köztünk az ország belsejében is 
volna egy kis kereskedés, mert bizony nálunk az 
ország egyes vidékei távolabb vannak, különösen a 
központtól, Pesttől, mint Paristól. Tehát, mondom, 
nem ártana, ha mi köztünk előidéznénk egy kis 
kereskedelmi forgalmat. Én, kérem, ki az aradi va
súttól igen félek, és ki nagyon tartok attól, hogy 
csakugyan az a Kolozsvárra menő vasút, melyről 
jogosan azt vártuk, hogy Erdély és a székely föld 
közepén fog keresztül menni, és ki különösen a 
magyar kormány alatt nem hittem, hogy fog oly 
átok reánk esni, hogy ne menjen az ország köze
pén a székely földön keresztül, én, mondom, nem 
vagyok ellene az arad-temesvári vasútnak és nem 
bánom, hogy ha az Nagy-Szebenig folytattatik is, 
csakhogy azt is hiszem, hogy a magyar kormány 
által tervezet vasút nem fog menni a székely földön 
keresztül. Azt lehetne mondani, hogy talán nem 
akarom az arad-temesvári vasútvonalat, és nem 
akarom, hogy ezen vasút, mely Czeglédrőí és in
nen Pestről megy Szegednek, tovább folytathas
sák, ha ebben kára volna az országnak. De az én 
alázatos véleményem az volna, hogy ezen aradi 
vasút is meglesz, azután nem bánom, ha Szebennek 
megy is. De engedje a t. ház azon reményemet 
kifejeznem, hogy midőn későbbi időben azon ké
relmet fogom felhozni, hogy már most engedje 
meg, hogy a kolozsvári vasút is a székely föl
dön menjen keresztül, akkor is oly kegyesek lesz
nek, mint ma voltak. (Derültség, helyeslés.) 

Hollán Ernő államtitkár: Tisztelt ház! 
Miután több szónok a ház asztalán fekvő törvény
javaslat elfogadása vagy el nem fogadása mellett 

szólott: szabadságot veszek magamnak arra, hogy 
a kormány, különösen pedig a jelenleg távol levő 
közmunkaminiszter úr nevében kijelöljem azon 
szempontokat, melyeket különösen figyelembe vett 
akkor, midőn az engedélyért beadott kérvényt tár
gyalás alá vette és annak befejeztével a törvény
javaslatot a háznak beterjesztette. 

Az arad-temesvári vasút azon hálózatba illik, 
melyet közmunkaminiszter úr előbb, mielőtt egyes 
országos vonalak engedélyezését tárgyalás alá vette 
volna, gondos megfontolás után készített, és melyet 
a törvényhozó testület egyes tagjaival és a törvény
hatóságokkal közölt azon világos czélból, hegy ezen 
eljárással, mondhatnám egy országos enquétet ren
dezzen , melynek utján mindenkinek mód nyúj
tatott arra nézve, hogy helyeslő vagy eltérő né
zeteit közölje. Ez megtörtént. 

A vélemények és nyilatkozatok beérkeztével 
a közmunkaminiszter úr a hálózatot megállapí
totta, s igy történt, hogy azon programmban egyéb 
országos fontosságú vonalak mellett az arad-te
mesvári kapcsoló vasútnak is az országos hálózat
ban helyet adott. 

Én arra nézve, hogy ezen vonalnak engedé
lyezésére vonatkozó törvényjavaslat elfogadtatik-
e vagy nem ? az ellene felhozott érvek ellensúlyo
zására, különösen a IX. osztály részéről beadott kü
lön véleményre nézve kivánom észrevételeimet 
tenni. 

Az első ellenészrevétel, mely emeltetett, az 
volt, hogy ezen vonal helyi érdekű, és mint ilyen 
egyéb főfontosságu országos vonalak előtt figyel
met nem érdemel. 

Engedelmet kérek, én részemről ezen nézet
hez nem csatlakozhatom. 

Ha Arad és Temesvár oly helyzetben volná
nak, hogy a nevezetes piaezok egyike vasúti kap
csolattal bírna, inig a másik nélkülözné, kifejlett 
iparánál fogva azonban az czéloztatnék, hogy a 
másik szomszéd várossal összefoglaltassék azért, 
hogy saját forgalmát a vasúti főforgalmi irányba 
be lehessen vezetni: akkor igen is elfogadnám a né
zetet, hogy itt csak helyi érdekű vasút létesítésé
ről van szó, bár ezen indokot is elégségesnek tar
tanám, mert akár az egyik, akár a másik városnak 
kifejlett ipara e tekintetet megérdemelné. Előttünk 
azonban ugy áll az eset, hogy Arad is, Temesvár 
is , mindenik egy-egy országos főforgalmi vonal 
irányába esik, s így mindenek fölött az a czél, 
hogy a kettő vasúti kapcsolattal összefoglaltatván, 
ez által oly hézag töltessék ki, mely vasúthálóza
tunkban nevezetes, hogy ugy mondjam feltűnő 
hézagot képez. 

E g y vasútnak közhasznúságára nézve hatá
roz mindenek felett az, ha vajon a forgalmi viszo
nyok azon pontok közt melyeket összekapcsol, 
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elég kilátást nyujtanak-e, hogy a vasút jövedel
mező leend. 

Bizton merem állítani azon adatok alapján, 
melyekkel a közmunkaminiszterium bir , hogy 
Arad és Temesvár, már magában e két piacz oly 
tetemes iparral bir, hogy kétségtelen, mikép az 
ó'ket összefoglalandó vasút szintén gyümölcsöző' és 
jövedelmező' lesz. De ha ezt nem tekintem, és súlyt 
fektetek arra, hogy e rövid irányban építendő vo
nal két oly vasutat hoz kapcsolatba, melyek min
degyikében nevezetesen kifejlett forgalom létezik, 
semmi kétség sem lehet a fölött , hogy az össze
foglaló darab hasonlóan részesülni fog a forga
lomban. 

A külön véleményben különösen az emelte
tett ki, hogy az arad-temesvári vonal összekap
csolva az arad-ezeglédi vonallal tán verseny vagy 
parallel vonalat képezne Temesvár és Czegléd kö
zött, hogy tán ez uj kapcsolat hátrányosan hatna 
a temesvár-szeged-czeglédi vonalra nézve, s hogy 

«e körülménynél fogva tán attól lehetne tartani, 
hogy az állam a kamatbiztositás eziméből na
gyobb terhet volna kénytelen viselni. 

Bocsánatot kérek, én részemről e nézethez 
nem járulhatok : nem pedig azért, mert magában 
az államvasut-társaság, mely Marcheggtől Pesten 
keresztül egész Baziásig élvezi az áílamkamatbizto-
sitást, majd évtizedet meghaladó időszakon át oly 
forgalmat fejtett ki, miszerint mondhatom, hogy 
mint eddig nem szorult az államkamatbiztositásra, 
ugy most erre még sokkal kevésbbé fog szorulni. 
Nem lehet arról szó, hogy tőle elvonaasék valami 
a forgalomból, még pedig oly mérvben, hogy tán 
pótolni kellene jövedelmét; csak arról lehet szó, 
hogy azon fölösleg, melyet eddig az államvasuttár-
saság maga nem volt képes elszállítani, jövőre 
megosztassék és részben azon uj irányban szálli-
tassék el, mely e kis vonal fölépítésével Arad és 
Czegléd felé fog megnyílni. 

Előttem feltűnő az, hogy midőn az egész or
szágban méltán panaszoljuk azt, hogy vasúti 
öszszeköttetéseiuk tökéletlenek , hogy nem csak 
vasutközlekedésünk hiányos, de átalában kevés 
forgalmi eszközök állanak rendelkezésünkre; midőn 
tehát ily rövid vonal engedélyével arra számitha
tunk, hogy legkevesebb 100 teherkocsival szaporo
dik azon kocsi-contingens, mely az ország kivite
lében szolgálatunk s rendelkezésünkre áll : akkor, 
bocsánatot kérek, egyátalán nem érthetem, miért 
kelljen vonakodni attól, hogy e kis kapcsolat, 
mint nevezetes hézag,minél előbb engedélyeztessék. 
Ez volna az átalános nézet forgalmi szempontból. 

Van ezenkívül még egy érv, melyet, ugy hi
szem, szintén mérlegbe kell vetnünk, ha közhasz
nossága fölött ítélni akarunk. Ez utóbbi a védelmi 
szempont. 

Megengedem, hogy volt idő, melyben külö
nösen részünkről e tekintet nem csak rokonszenv
vel nem fogadtatott, de talán mondhatnám, inkább 
idegenkedést szült. Azonban a mai viszonyok kö
zött és addig, mig Arad és Temesvár, mint várak 
az országos védelmi rendszerben tényezőkként sze
repelnek, addig súlyt kell fektetnem azon körül
ményre is, hogy e várak teljesen megfeleljenek 
iendeítetésöknek, és ezen rendeltetésűket még in
kább emeljük az által, ha a köztök levő közleke
dés tökéletesebbé tétetik, tehát vasút által össze-
foglaltatik. 

Nagyobb fontosságot nyer e körülmény még 
az által, ha figyelembe veszszük, hogy ha Árad és 
Gyula-Fehérvár még egy harmadik várral ösz-
szefoglaltatnak, ez az országos védelmi rendszerre 
nézve nevezetes előny leend. 

Van még egy körülmény, melyet érintetlen 
hagynom nem lehet, mert fontosságánál fogva az 
elhatározást nehezíteni képes volna. Ez az építési 
költségek s az abból eredő kamatbiztositási összeg
nek magassága. 

Az arad-temesvári vasútvonal azon vonalak
hoz képest, melyeket eddig engedélyezett a ház, 
aránylag drágább, nem az egységi áraknál, de a 
vonal természeténél fogva: drágább azért, mert 
aránylag rövidebb kiterjedésben az átalános költsé
gek quotiense egy-egy mértföldnél nagyobb ; drá" 
gább különösen azért is, mert e vonalnak hét 
és egy negyed mértföld kiterjedése, a Maroson 
átvezetendő híd maga majdnem 30,000 fttal szapo-
ritja ez egyes mértföldek költségeit; mert végre a 
sürübb népesség igényeinél fogva 7 lU mértföld 
kiterjedésben 5 állomást kell előállíttatni, és ez is
mét igen magas quotienst okoz. 

Ebből azt lehetne következtetni, hogy mivel 
az átalános költségek ily súlyos arányban nehe
zednek az egyes mértföldekre, czéiszerü volna ösz-
szefoglalni e rövid drága vonalat egy oly vonallal, 
mely nagyobb kiterjedésben az egyes inértföldekre 
kedvezőbb quotienst eredményezne. Ez áll igenis 
a társaság szempontjából, mely az engedélyezett 
vonalakra nézve a maga körében fejezi be száma
dásait, de az állam számadására nézve különbséget 
nem tesz ; áll igen is valamely vasúti társaságnak 
szempontjából, mely a neki engedélyezett vonalak 
complexusára nézve a számadásokat saját körében 
fejezi be, de az államra nézve semmi különbséget 
nem tesz : mert fölteszem, hogy több vonalak nem 
egy complexusba foglaltatnak össze, hanem külön-
külön társaságoknak engedélyeztetnek: akkor az 
egyik kedvezőbb, a másik kevésbbé kedvező jöve
delmet fog hajtani a jövedelem kipótlására, az 
egyiknél nagyobb, a másiknál kisebb mértékben 
fog történni; de a végleges kiegyenlítés az állami 
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számadásban eszközöltetik s azért a végeredményre 
nézve különbséget nem tesz. 

Áttérek most azon kérdésre, melyet érdemes 
képviselőtársam gr. Károlyi Ede intézett hozzám, 
mire röviden azzal válaszolhatok, hogy midőn a 
kormány figyelembe vette az arad-temesvári kap
csoló vonal kiépitését, kiterjesztette figyelmét azon 
vonalra is, a mely Temesvártól Lúgoson, Karanse-
besen át Orsováig folytatandó; sőt a dolog már 
annyira haladt, hogy az előmunkálatok teljesen 
be vannak fejezve, csak az előrehaladt idő nem en
gedi , hogy a kormány azoknak tárgyalását felve
gye s ahhoz képest előterjesztését még ez ülésszak 
alatt megtegye. E mellett meg kell jegyeznem, 
hogy az államvaspályatársaság szintén folyamo
dott a kormányhoz előmunkálati engedélyért oly 
vasútra, mely Fehértemplomból Szánkán a Nena 
völgyén és Mehádián át Orsovára, vagy ha ez a 
forgalom igényeinek kevésbbé felelne meg, az állam
vaspályának egyik alkalmas állomásától kiindulva 
a Duna bal partján Orsováig vezettetnék. 

A kormány különös figyelmet fordított arra, 
hogy vasúti hálózatunk hazánk délkeleti részén a 
szomszéd tartományokban épülő vasutakkal czél-
hzerüen összekapcsoltassék. Mutatják az előmun
kálati engedélyekért benyújtott folyamodások , 
hogy a kapcsolat nem egyedül a kormány, de az 
illető társaságok részéről is komolyan ezéloztatik. 
De a mi a kérdést illeti, ha vajon a Vaskaputól vagy 
inkább Turnu-Szeverintől Orsováig vezető vonal
nak egyidejű kiépítéséről gondoskodott-e a kor
mány s van-e kilátása e czél elérésére ? erre bátor 
vagyok csak annyit megjegyezni, hogy a kormány 
föntartja magának mindazon tervezetek közül, me
lyek eddig szóban voltak, de a melyekre nézve a 
mérnöki munkálatok be nem érkeztek, mondom, 
minden tervezetek közül annak idején azt válasz
tani, mely az ország érdekeinek leginkább megfe
lel, hogy a szerint a tisztelt háznak előterjesztést 
tehessen. 

Végre Legyen szabad még t. barátom Gubody 
képviselőnek észrevételeire némelyeket megjegyez
nem. 0 ugyanis elméleti nézpontokból Ítélve ag
godalmát fejezte ki arra nézve, vajon a kormány 
által megindított concessionalis eljárás nem fe
nyegeti-e az országot azon veszélylyel, hogy elvi
selhetetlen terheket vállal magára ? Ez az körülbe
lül, a mire észrevételei vonatkoznak. Ellenben én 
részemről bátor vagyok őt, ki a történelemre s kü
lönösen afranczia vasutépités történetére hivatko
zott, figyelmeztetni arra, hogy igenis volt idő, mi
dőn Francziaország nem volt képes egymagából 
annyi tőkét előállítani, mennyi a kis saint-germaini 
vasút építésére megkívántatott, angol tökéhez 
kellett folyamodnia, hogy ezt létesíthesse ; most 
„azonban oda jutott, hogy nem csak saját vas útjait 

állítja ki saját erejéből, de tőkéinek fölöslegével 
concurrál az egész világ vasutjainak épitéséhez: 
ezt pedig teheti annálfogva, mert nemzetgazdasági 
viszonyainak s az ország vagyonosodásának neve
zetes emelésére szolgáltak azon vasutak, melyeket 
idegen tőkével épített. 

Azt hitte tisztelt barátom, hogy az arad-te
mesvári vasút pusztán particularis érdekből épülne ; 
én kénytelen vagyok ezt tagadni, mert a kormány 
az arad-temesvári vasút engedélyezését annál fogva 
hozta javaslatba, mivel a kis kapcsoló vonal két 
országos fó forgalmi helyet s ez által két fő for
galmi vonalat hoz egymással kapcsolatba. 

Az arad-temesvári kis vasútnak tehát oly sze
repe van az országos vasúthálózatban, mint bár 
mely más hosszabb kiterjedésű vonalnak. 

Mindezeknél fogva bátor vagyok a t. házat 
arra kérni , hogy a ház asztalán fekvő törvényja
vaslatot a részletes tárgyalás alapjául elfogadni 
méltóztassék. {Szavazzunk!) 

K á r o l y i E d e g r . : Én fentartottam nyilat
kozatomat ide vagy oda, azon feltétel alatt, hogy 
a minisztérium ezen két kérdésre tiszta és értelmes 
feleletet adjon ; miután azonban államtitkár úr oly 
feleletet méltóztatott adni , mely fekete és fehér is, 
és azon kérdésre főképen, hogy ezen arad-temes
vári vonal egy részét képezné-e ezen nagy hálózat
nak? igen is, nem is felelt: azért én e javaslat ellen 
szavazok. 

T i s z a K á l m á n : Nem szándékoztam ezen 
kérdéshez szólni, de különösen az igen t. államtit
kár urnák indokolása folytán nem tehetem, hogy 
ne szóljak. 

Megjegyzem legelsőben is , hogy én azt tar
tom, hogy egy magában még országos érdekűnek 
nem nevezhető vasút megszavazására nem indíthat 
azon remény , melyet Trefort t. képviselőtársam 
kifejezett, t. i. hogy az majd későbben ki fog 
épülni Pestig. Mert ily reménynyel ugy jár az em
ber sokszor , miután nem magától függ annnak 
realizálása , hogy megtett valamit jó remény fejé
ben , a mit különben nem tett volna, de a remény 
teljesedése elmaradt. Hasonlókép nem tehetem 
azért, mert meglehet ezen vonal talán hosszabb , 
megengedem, nagyfontosságú vonalnak lehet 
tagja: miután ez is bizonytalan az államtitkár úr 
nyilatkozata szerint; és abban igazat adok az ál
lamtitkár urnák , hogy ő e tekintetben határozot
tan nem nyilatkozhatott, igazat adok annyiban, 
mert nem is lehet ez a teljes tanulmányozás befe
jezése előtt; csakhogy szerintem épen mert e 
tanulmányok ezen egész vonalon, melynek egy 
részeként is hajlandó volnék ezt megszavazni , be 
nem fejeztettek, azt tartom , hogy az egész feletti 
határozásra nézve várni kell addig, mig a tanul
mányozások befejeztetvén , meg lehet határozni, 
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hogy az ország érdekeivel megegyezőleg épithető-e 
ezen vonal. 

Én megvallom, hazai viszonyaink közt nem 
igen értem azon indokolást, melynél fogva azt 
méltóztatott mondani a t. államtitkár ú r , hogy ha 
ezen vasút Áradról ugy folytattatnék oly város
ba , melynek nincs még vasútja, akkor el kellene 
hagyni, akkor nem volna igazolható, akkor csu
pán csak localis vonal volna, de most, midőn két 
oly várost köt össze, melynek már van vasútja, ak
kor igazolható, akkor megépítendő. Valóban, midőn 
az ország annyi vidékeinek nincs vasútja, hogy 
miért építsünk vasutat ott, a hol van, azt nem ér
tem. (Zaj.) 

Azzal indokolta az igen t. államtitkár úr, 
hogy nem felesleges és nem localis érdekű ezen 
vasút , mert két oly vasutat köt össze, melynek 
forgalmát egyesiti. Én azt hiszem, t. ház , hogy 
mi még igen messze vagyunk attól, midőn oly 
vidékeken, melyeken az egyik j vasút a másiktól 
csak hét mérföldnyire van , ezen forgalomnak ily 
összeköttése ily kis bázison valami nagy hasznot 
hajtana az országnak. 

Különben is arra, a mit mondani méltóz
tatott, hogy 100 kocsival szaporodik a szállító 
kocsik ereje, miután két vonalon fognak jöhetni 
azon vidékek termékei Czeglédre; de Czegléden 
ismét egy kézben jön a szállítás. Gondolom, 
hogy ennek egyéb eredménye alig lesz, minthogy 
Czegléden még jobban meg fog akadni a forgalom 
és össze fog halmoztatni a termény. a honnan 
tovább nem mehet. (Zaj.) 

Egyébiránt — ezt mellékesen megjegyezve — 
fő oka felszólalásomnak az , hogy én a tiszt, ál
lamtitkár urat ugy tanultam ismerni, mint vasúti 
tárgyakban kitűnő szakértő fiát hazánknak, és 
épen azért, bár akkor, midőn a debreczen-szat-
már-szigeti vonalnak külön concessionálását sür
gettem , igen nehezemre esett, de kénytelen vol
tam rueghajlani érvei előtt, midőn azt mondotta 
az igen t. államtitkár ú r , hogy nem czélszerü ily 
rövid vonalakat külön concessionálni, mert ezek 
az államtól mindig nagyobb áldozatot követelnek, 
mint ha nagyobb vonalakra nézve adatik meg a 
coneessio. Azonban történetesen azon vasútvonal 
28 mértföld hosszú volt, ez pedig csak 7 mért
föld. {Zaj.) 

En tehát ugyanazon indokoknál fogva, me
lyek előtt akkor kénytelen voltam meghajolni, 
most a törvényjavaslat ellen szavazok. (Helyeslés 
a hal oldalon.) 

Hollán Ernő államtitkár: Nem akarok 
kiterjeszkedni arra , hogy a t. előttem szóló kép
viselő urnák érveit erötlenitsem, csak utolsó észre
vételére leszek bátor egy szerény észrevételt 
tenni. 

Engedje meg az igen t. képviselő ú r , a deb-
reczen-szsttmár-szigeti vonalra nézve nem az volt 
észrevételem, hogy a kormány azért idegenkedik 
ezen vonal engedélyezésétől, mivel az rövid vo
nal, és nem köttetik egybe egy nagyobb vonallal; 
hanem az volt alázatos észrevételem, hogy azon 
időben, midőn egyátalában nem volt arról tudo
másunk , hogy az európai pénzpiacz mennyi 
hitelt fog tulajdonítani az országban építendő 
vagy épülésnek indult vasutvonalaknak, arra 
figyelmeztettem, hogy sokkal czélszerübb lesz a 
debreczen-szatmár-szigeti vonalat egy nagyobb 
hálózatba összefoglalni, mert hitem az volt, 
hogy ezen alapon sokkal biztosabban fogunk vál
lalkozókra akadni. Ez meg is történt, azon érte
lemben , a mint szerencsém volt észrevételt tenni. 
A mi ezen esetnek alkalmazását illeti az arad
temesvári vonalra nézve : történt — nem a kormány 
felszólításából, nem is akarom ezt a kormány ér
demének tulajdonítani; de történt — hogy egy vál
lalkozó akadt , a ki mindamellett, hogy ezen 
vonal csak hét és egy negyed mértföldnyi hosszú, 
késznek nyilatkozott annak kiépítésére. Kétségte
len az, t. ház, hogy hasonló eset, mely létezik 
egy vasútnak Arad és Temesvár közti építésére 
nézve 77* mértföldnyi kiterjedésében, az ország
ban többé előfordulni nem fog, a hol oly vasutat 
építhetnénk, mely igencsekély kiterjedése mellett 
annyi előnyt helyez kilátásába, mint ezen vasút
vonal. Azért nem engedhetem meg ezen esetnek 
összehasonlítását az előbbivel. (Helyeslés. Sza
vazzunk !) 

E l n ö k : Szólásra följegyezve senki sincs. 
KÍSS L a j o s : (Szavazzunk' Szavazzunk!) 

Azon szempontok, melyekből kiindulva a IX-ik 
osztály az arad-temesvári vasútvonal mellett fel
hozott indokokat nem találta meggyőződése sze
rint elegendőknek arra , hogy a törvényjavaslatot 
pártolja, a külön véleményben levén sorolva, 
nem kivántam a t. ház figyelmét igénybe venni; 
azonban mint előadónak kötelességem azon ellen
vetésekre , melyek a tanácskozás folytán az osz
tály véleménye ellen felhozattak, észrevételeimet 
röviden megtenni. 

Azon átalános megjegyzésre, hogy ezen 772 
mértföldnyi vasút a suezi csatorna felé és más 
irányban a forgalmat közvetiteni és kiegészíteni 
fogja, észrevételem egyszerűen abból áll , hogy 
ha ezen érv valódi értékére ieszállittatik, nem tesz 
mást , mint azt, hogy azon irányokban, melye
ken már eddig is a szeged-temesvári vasúti vona
lon egy 4 mértföldnyi vei hosszabb utón elmentek 
az áruk, most a czegléd-szolnoki pályán rövidebb 
utón fognak menni. 

A többi észrevételre Tisza Kálmán képvi
selőtársam megfelelt; de volt egy észrevétele a 
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t. államtitkár u rnák , melyre nézve még megjegy
zést kell tennem: ez az, hogy csodálkozik azon , 
hogy akkor, midőn oly nagy hiányában vagyunk 
a vasúti közlekedésnek, egy 7 mértföldnyi vasutat 
nem akarunk engedélyezni. Erre csak azon meg
jegyzést vagyok bátor tenni, hogy osztályunk 
nem volt birtokában oly adatoknak , melyekkel 
az államtitkár xír rendelkezik, és jgy nem cso
da , hogy aggódott azon, hogy két versenypá
lya , melyeknek mindenike az állam által bizto
sítva van , egymás ellenében felállíttassák. Én 
azt hiszem , a t. háznak hazafiúi kötelessége lehe
tő biztos alapon meggyőződést szerezni, mielőtt 
két versenypálya állittatnék fel, melyeknek min
denike biztosítva van. 

Ezeket kívántam a t. ház figj'elmébe aján
lani. 

H o l l á n Ernő á l l a m t i t k á r : T. ház ! (Sza
vazzunk !) Bocsánatot kérek, csak azon észrevételre 
vagyok bátor felelni, mely szerint veszélyes ver
senypálya építtetnék az arad-temesvári és az Arad
tól Czeglédig folytatott vonal által. Erre nézve 
arra figyelmeztetem a tisztelt képviselő urat, hogy, 
mint a közlekedési miniszter úr is kijelenté, gon
doskodás történt arra nézve, hogy Czeglédtöl nem 
csak Pestig, sőt Váczig két vágány építtessék, s 
még a következő év végéig lerakassék a kettős 
sinvonal ; akkor a másik vonal semmiképen sem 
lesz versenyző oly vonal mellett, mely soha sem 
képes elszállítani az áruczikkeket, melyek föladat
nak. E szerint a versenypályának veszélye nem 
létezik. (Helyeslés. Szavazzunk!) 

Elnök : Szólásra senki sem levén feljegyezve, 
a szavazás következik. A kérdés ez: az Aradról 
Temesvárra épitendő vasútra vonatkozó törvény
javaslatot átalánosságban a részletes vita alapjául 
elfogadja-e a t. ház ? A kik elfogadják, méltóztas
sanak felállani. (Megtörteink.) Az arad-temesvári 
vasút kiépítése tárgyában készült törvényjavaslatot 
átalánosságban a részletes tárgyalás alapjául a ház 
elfogadta. 

Következik a részletes tárgyalás. 
Először az engedélyokmány fog fölolvas

tatni. 
M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa az engedély

okmány első szakaszát1). 
E l n ö k : Elfogadja a ház az első szakaszt ? 

(Elfogadjuk!) Ennélfogva az első szakasz el van 
fogadva. 

M i h á l y i Pé ter j e g y z ő (olvassa a második 
szakaszt.) 

Csengery Imre előadó: A központi bizott
ság a második szakasz negyedik sorában „minisz-

l) Láeid az Irományok 3 42-ik számának II. mellékletét. 

ter ium"helyet t : „miniszter", s a 14. sorban: „sza
bályozókon* helyett: „szabályokon" tétetni ajánl. 

NicoliCS S á n d o r : T. képviselőház! A má
sodik szakaszra módositványt kívánok a t. ház elé 
terjeszteni. A tapasztalás arra tanit, hogy valamely 
országra nézve mindig káros, ha a közlekedési és 
kereskedelmi vonalakat egy és ugyanazon vasút
társaság monopolizálja, mert ezen vasúttársaság 
rendesen nem a közönség érdekét, hanem saját 
érdekét tartja szem előtt, tudván azt, hogy a kö
zönség rá van szorulva; ha azonban versenytársa 
akad, akkor saját érdekéből a közönség érdekét 
inkább figyelembe veszi, hogy versenytársa által 
tul ne szárnyaltassék. Szükségesnek tartom tehát 
ennélfogva, hogy az arad-temesvári vasútnak Te
mesváron külön pályaudvara legyen. Eleinte ugyan 
nagy veszély nem hárulhat rá. Később azonban, 
ha a dél felé tervezett vasutvonalak ki lesznek 
épitve, az államvasuttársulat fölhasználhat minden 
alkalmat arra , hogy saját vasutpályaudvarán a 
másik társaság előmenetelét gátolja. Ha tehát azt 
akarjuk, hogy az arad-temesvári vonal valóban 
országos fontosságú] leg-ven s az állam kamatbiz-
tositását ki is érdemelje, szükséges, hogy az állam-
társulattól független legjren és Temesváron külön 
vasúti pályaudvarral és indóházzal bírjon, a mi 
természetesen nem zárja ki azt, hogy a két pálya
udvar a közlekedés érdekében sinek által össze 
legyen kötve. Módositványom a következő. A 
második szakasz ezen négy szavai helyébe : „hol 
az államvasút pályaudvarába szakad" tétessék: 
„hol az államvasút pályaudvarától külön, saját 
pályaudvara leend." 

E l n ö k : Most az engedélyokmányt tárgyal
juk, nem a törvényjavaslatot. 

Nico l i c s Sándor: Oly nagy volt a zaj, hogy 
nem tudtam kivenni, hogy az engedélyokmány és 
nem a törvényjavaslat vétetett tárgyalás a lá : a 
mit tehát mondottam, az a törvényjavaslat máso
dik pontjára vonatkozik. 

Csengery I m r e e l ő a d ó : A központi bizott
ság véleménye szerint a 2-dik szakasz negyedik 
sorában : „minisztériuma helyett: „miniszter" s a 
tizenegyedik sorban : „szabályozókon" helyett: 
„szabályokon" teendő. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni a második 
szakaszt a központi bizottság módosításával? (El
fogadjuk!) Elfogadtatott. 

Mihá ly i P é t e r j e g y z ő (olvassa a harmadik 
szakaszt.) 

Csengery I m r e e l ő a d ó : A központi bizott
ság véleménye szerint a 3-dik szakasz kilenczedik 
sorában előforduló: „kelíend* ezen szóval: „kell" 
váltandó fel. 

E l n ö k : Méltóztatik elfogadni a harmadik 
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szakaszt a központi bizottság módositványa sze
r in t? (Elfogadjuk!) Elfogadtatott. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a negyedik 
szakaszt.) 

Csengery Imre előadó: A 4-dik szakaszt 
illetőleg a központi bizottság ajánlja, hogy min
denek előtt az első sorban olvasható: „megszerzé
se" helyébe, a törvényhozás által eddig is használt 
eme műszó' igtatandó: „kisajátítása;* a harmadik 
sorban pedig „sinuthoz" helyett: „vágányhoz," 
és a tizedik sorban „sinutat" helyett ismét: „vá
gány" irandó. (Helyeslés.) 

Elnök: Tehát a t. ház hozzájárulásával a 
központi bizottság véleménye szerint lesz a 4-dik 
szakasz kiigazitandó. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa az ötödik 
szakaszt.) 

Csengery Imre előadó: Az 5-dik szakasz 
16-ik bekezdésének szövegét a központi bizottság 
a következő szabatosabb szerkezettel véli felcseré
lendőnek : „Az állomásokon levő épületek kőből 
készítendők, kivéve az áruraktárakat, rakodókat 
és őrházakat , melyek fából is előállíthatók." 
Ugyanezen szakasz huszadik bekezdésében azon 
sorrend megtartása tekintetéből, melyben a köz
beneső állomások jőnek egymás után ; „Marczifal-
ván, Orczifalván" helyett megfordítva ez az elő-
számlálás használandó: „Orczifalván, Marczifal-
ván." 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház e módosítást el
fogadni? (Elfogadjuk]!) Ennélfogva az 5-ik szakasz 
a központi bizottság módositása szerint kiigazi
tandó, 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa, a hatodik 
szakaszt.) 

Csengery Imre előadó: A 6-dik szakasz 
kezdetén „Engedélyesek" elé „Az" szócska illesz
tessék be; ugyanezen szakasz harmadik bekezdé
sében „értéket" helyébe: „annak összegét" teen
dő ; más felől pedig ezen bekezdés végén a „feléri" 
szó után a biztosíték fentartása szempontjából még 
eme záradék beigtatása volna szükséges : „s ezen 
esetben a teljesített munkálatok fognak az állam 
biztositékául szolgálni." 

Kiss LajOS : Ezen pont ellenkezik a május 
16-ikai országos határozat 2-ik szakaszával, mely 
ugy szól, hogy bár mely engedélyt kérő társulat 
kivétel nélkül köteles legyen az építésnek helye
sen, czélszerüen, valamint a kitűzött határidő alatt 
bevégzésére megfelelő tényleges biztosítékot le
tenni. Ezzel e szakasz tökéletes ellentétben levén, 
azt kihagyatni kérem. 

H o l l á n Ernő : Tisztelt ház ! Méltóztatnak 
emlékezni , hogy múlt május havában , midőn a 
vasúti tárgyalások kezdettek e házban, a ház ha-
tározatilag megállapított szabályokat , melyeket 

figyelembe vétetni kivánt, valahányszor ujabb 
vasut-engedélyek kiadatnak. Ezek között foglalta
tik különösen az is. hogy az engedélyesek megfe
lelő pénzbiztosítékot tartoznak letenni, s azonkívül 
kimutatni, hogy a részvénytőkének harmincz per
czentje biztosítva van. E szabályokhoz képest tör
tént intézkedés és kikötés e szerződésben is, azon
ban már a központi osztályban felmerült a kérdés, 
vajon azon intézkedés, mely ott tétetett, megfelel-e 
a ház azon határozatának, mely múlt május hóban 
keletkezett ? mert körülbelül három egy félmillii'ba 
kerül az egész vasút és az ennek megfelelő biztosí
tékot a kormány 300,000 forintban kötötte ki, 
még is ugy, hogy ha a vállalkozók az építéssel 
annyira előhaladnak, hogy a végzett munka a 
300,000 forintnak megfelelő aequivalenst képez, 
azon esetben a készpénzben letett biztosíték nekik 
visszaadaíik, s az, a mit munkában előállítottuk, 
cautióul fog szolgálni. í g y történt a megállapítás, 
és arra nézve merült fel a központi bizottságban a 
nézetkülönbség, megfelel-e ez a ház határozatának. 
Én megvallom, ho«y a mint egy részről a kor
mány ezen módját állapította meg a biztosítéknak 
s ebben magára nézve tökéletes biztosítékot lát, 
ugy más részről, ha még is a ház ezt elegendőnek 
nem találja, a kormány nem tesz nehézséget arra 
nézve, hogy a cautio gyanánt letett tőke mind
addig visszatartassék, míg az egész építkezés bevé
geztetik. 

G h y c z y I g n á c z : A mit Hollán államtit
kár úr imént előadott, engem nem győzött meg 
arról, hogy a szóban levő biztosítékot, az építés 
tökéletes befejezése előtt vissza lehessen adni: mert 
a képviselőház f. évi május 2-án hozott határozata 
szerint az engedélyt kérő társulat azért köteles 
biztositékot leteuni , hogy az építést helyesen, 
czélszerüen eszközli és a kitűzött határidőre befe
jezi. A ház határozatát figyelmen kívül hagyni, 
attól eltérni, a minisztériumnak nem szabad, de a 
vasutakra vonatkozó jelen határozatot illetőleg 
nem is tanácsos: mert ha az illető vállalkozó tár
sulat a vasútnak egy részét helyesen, czélszerüen 
ki is épiti, és azt a minisztérium a biztosíték fede
zésére elvállalja, de annak hátralevő részét se he
lyesen, se pedig czélszerüen ki nem épiti, vagy az 
építést a kitűzött határidőre be nem fejezi, miből 
fogja a minisztérium a hiányokat kiigazittatni ? a 
befejezésre kitűzött határidő meg nem tartásáért 
kárpótlást szerezni ? Talán csak nem a visszaadott 
cautiót helyettesítő vasút részének árverelése ál
tal ? Mindezeknél fogva pártolom Kiss Lajos 
képviselőtársam indítványát, és kivánom. hogy a 
6-ik szakasz harmadik bekezdése a szerződésből 
egészen kihagyassék, és a letett biztosíték csak az 
építés befejezése után adassék ki. 

H o l l á n E r n ő : A mint szerencsém volt már 
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kijelenteni, a k( rmánynak semmi észrevétele arra 
nézve nincs, ha a t. háznak nagyobb megnyug
tatására szolgál, hogy a letett cautio csak akkor 
adassék vissza, ha az építés teljesen befejeztetik. 

Elnök : Magáévá teszi a t. ház azon kíván
ságot, hogy a cautio csak akkor téríttessék vissza, 
ha az építkezés befejeztetik ? [Elfogadjuk !) Tehát 
e szerint fog a 6-ik szakasz kiigazittatni. 

Csengery I m r e e lőadó .• A harmadik be
kezdés e szerint kimarad. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa az engedély
okmány 7-dik és 8-dik szakaszai, melyekre nem tör
ténik észrevétel. Olvassa a 9-diket.) 

Csengery I m r e e l ő a d ó : Ezen szakaszban 
a központi bizottság a 6-ik sorban ..minisztérium* 
helyett: „miniszter"-t, a 7-ik sorban „minisztérium
ban" helyett: „miniszterrel", a 17-ik sorban „mi
nisztériumok"4 helyett: „miniszterek" szavakat vél 
teendőnek. (Helyes!) 

E l n ö k : A t. ház tehát a 9-ik szakaszt a köz
ponti bizottság módosításával elfogadja. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 10—16-
dik szakaszokat, melyek észrevékl nélkül elfogadtat
nak. Olvassa a 17-diket.J 

Csengery I m r e e l ő a d ó : A központi bizott
ság a 17-dik szakasz 4-dik sorából az „egyéb" 
szót, mint fölöslegest, kitörlendó'nek véleményezi. 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház a központi bi
zottság véleményét ? (Elfogadjuk !) Ennélfogva a 
1 7-dik szakasz e szerint lesz kiigazítandó. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 18-dik 
szakaszt.) 

Csengery Imre e l ő a d ó : A központi bizott
ságnak e szakaszra nincs észrevétele. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 19-dik 
szakaszt.) 

Csengery I m r e e l ő a d ó : A központi bizott
ság a 19-dik szakasz utolsó bekezdése második és 
harmadik sorában „melyek" helyett: „melyeknek" 
irandónak véleményezi. 

Elnök : Elfogadja-e a t. ház a központi bi
zottság véleményét ? (Elfogadjuk !) Ennélfogva a 
19-dik szakasz e szerint lesz kiigazítandó. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 20-dik 
szakaszt) 

Csengery I m r e e lőadó -. A központi bizott
ságnak e szakaszra nincs észrevétele. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 21-dik 
szakaszt.) 

Csengery I m r e e l ő a d ó : A központi bizott
ság a 21-dik szakasz második bekezdésének ezen 
szava: „biztosíték" helyett: „biztosítás" irandónak 
véleményezi. 

Elnök : Elfogadja-e a t. ház a központi bi
zottság véleményét ? (Elfogadjiűc .') Ennélfogva a 
21-ik szakasz e szerint lesz kiigazítandó. 

EÉPV. n NAPLÓ. 1865/8 x. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 22-dik 
szakaszt.) 

Csengery I m r e e l ő a d ó : A központi bizott
ság véleménye szerint a 22-dik szakasz utolsó 
előtti „lép" szava helyett :• „léphet" teendő. 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház a központi bi
zottság véleményét ? (Elfogadjuk !) Ennélfogva a 
22. szakasz e szerint lesz kiigazitandő. 

Mihályi Péter jegyző (olv ássa a 23-dik és 
24-dik szakaszt, melyekre nem történik észrevétel. 
Olvassa a 25-diket.) 

Csengery I m r e e lőadó : A központi bi
zottság véleménye szerint kezdetén ez a kife
jezés : „A kormány által elvállalt" hibás levén, 
helyettesítendő eme kitétellel : „Az állam által el
vállalt"; s a mindjárt azután következő' „bizto
síték" szó : „biztositás" szóval cserélendő fel. 

Elnök : Elfogadja a t. ház ? (Elfogadjuk !) 
Mihályi Péter jegyző (olvassa a 26-dik 

szcdcaszt.) 
Csengery I m r e e lőadó : A központi bi

zottságnak ezen véleménye van. A 26-dik sza
kasz első sorában előforduló : „a kormány" kité
tel ekkép igazítandó ki : „az állam." S ugyanitt 
a második sorban álló „garantia" helyébe ez a 
magyar kifejezés használandó : „biztositás." 

" E l n ö k : Elfogadja a t. ház ? (Elfogadjuk !) 
Mihályi Péter jegyző (olvassa a 27—30-

dik szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogadtat
nak. Olvassa a 31-diket.) 

Csengery Imre előadó : A 31-dík szakasz 
> második bekezdésére vonatkozólag, a harmadik 
| sorban előforduló eme szavakat : „minden előleg

es ezek kamatai visszatérítése után", ekként véli 
a központi bizottság módositandóknak : „minden 
előlegnek és ezek kamatainak ezüstben leendő' 

| visszatérítése után." 
E l n ö k : Elfogadja a t. ház ? (Elfogadjuk !) 
Mihályi Péter jegyző (ok ássa a hátralevő 

szakaszokat végig, melyek észrevétel nélkül elfo
gadtatnak.) 

Elnök : Következik a törvényjavaslat rész
letes tárgyalása. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a törvény
javaslat czimét, melyre nem történik észrevétel1). Ol
vassa az 1 sö szakaszt.) 

Csengery I m r e e l ő a d ó : A bizottság ajánl
ja, hogy e helyett : „állaiukamatbiztositék mel
lett és engedélyezés utján" tétessék igy : „enge
délyezés utján állami kamatbiztositás mellett." 

Elnök : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogad
juk!) Tehát elfogadtatik. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 2-dik sza
kaszt, aztán Nicolies Sándor múdositwnyát.) 

I *) Lásd az Irományok 342 Ik számáaak I. mellékletét. 
30 
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NiCOliCS Sándor : Nézeteimet már előbb 
kifejtettem ; nincs egyéb hátra, mint módositvá-
nyomat a t. ház pártfogásába ajánlani. 

H o l l á n E m ő : T. ház! Oly helyeken, hol 
több vasút szakad be egymásba, hol több indóház 
is szokott felállítani, leginkább a helyi viszonyok
tól függ, vajon ezélszerü-e, hogy külön indóházak 
állíttassanak fel, vagy pedig több vasútvonal egy 
közös indóházba egyesittessék ? Két tekintet jő erre 
nézve leginkább figyelembe: egyik a pénzügyi, 
másik a forgalmi. 

Legkivált ujabb időben azt mutatta a forga
lom , hogy legczélszerübb, ha több vasútnak 
indóházai, különösen főbb városokban, egy fő 
indóházba egyesittetnek. Nem akarom mondani, 
hogy ez átalános szabály, mert a helyi viszonyok 
módosíthatják, de átalános törekvésnek mondha
tom, és különösen Pesten a forgalmi szükségletnek 
leginkább meg fog felelni az. ha a most elszórt indó
házak egy közös fő indóházba folynak össze. A 
minisztérium ennélfogva indíttatva is látta magát 
erre nézve még ezen ülésszak alatt egy külön tör
vényjavaslat előterjesztésére. 

A másik körülmény, mely különösen figye
lembe veendő, a pénzügyi. Méltóztassanak felvenni, 
hogy egy külön indóház költsége, milyen pl. a 
temesvári, körülbelül 400,000 frtra vehető. Ezen 
összeget egyelőre meg lehet gazdálkodni. Azt 
hiszem, ezt akkorra lehetne elhalasztani, a mikor 
el fog dőlni azon kérdés, vajon legezélszerübb-e 
Aradról Temesváron át Orsovára vezetni a vas
utat, mint Károlyi Ede gr. kivánja? vagy nem 
czébzerübb-e azt más utón vezetni ? E kérdés el
döntése tényező fog lenni azon kérdés elhatáro
zására, vajon Temesváron ezen vonalra külön 
indóház szükséges-e? 

Kérem a t. házat, hagyja meg e második sza
kaszt ugy a hogy van. 

Elnök: Elfogadja-e a szerkezetet a t. ház 
ugy a mint van? [Elfogadjuk!) Tehát marad a 
szerkezet. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslat S-a'ik szakaszát.) 

Csengery Imre előadó: A központi bizott
ság e szakasz második sorában e szó : „hó" helyett 
a szokottabb „hónap" kitételt ajánlja; a 10-dík és 
11-dik sorban pedig ezen szó: „üzletnek" helyett 
a ^közforgalomnak" kifejést kivánja tétetni. (He
lyeslés?) 

M i h á l y i Péter j e g y z ő (olvassa a 4. és 5-dik 
szakaszt, melyekre nem történik észrevétel. Olvassa, a 
6-dikat.) 

Csengery Imre előadó : E szakasz első 
bekezdése utolsó sorának eme szótól fogva: „akkor 
pedig elkésziteni" kitöröltetését. s helyökbe ezen 
szerkezetnek elfogadását ajánlja a központi bizott

ság: „azonnal és minden kártalanítás nélkül tar
toznak az engedélyesek a második vá ányt elké
szíteni.* Ugyanezen szakasz második bekezdésé
ben, és pedig az első sorban „sinut" helyett ismét 
„vágány" használandó. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a központi bizott
ság módosítását? (Elfogadjuk!) A 6-dik szakasz 
tehát a központi bizottság módosítása szerint fogad
tatott el. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a hetedik 
szakaszt.) 

Csengery I m r e e l ő a d ó : A központi bizott
ság véleménye szerint e szakaszban, s mindjárt az 
első három sorban, ez a mondat: „ugy az épitkezés 
helyessége, mint a kitűzött határidők alatt befeje
zése biztosítására is," helyesebben igy volna kife
jezendő: „mind az épitkezés helyességének és 
ezélszerüségének, mind a kitűzött határnapok alatt 
leendő befejezésének biztosítása végett." 

Elnök : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) A 
7-dik szakasz tehát a központi bizottság módosítá
sával elfogadtatott. 

M i h á l y i Péter j e g y z ő (olvassa anyolezadik 
szakaszt.) 

Csengery I m r e előadó.- A központi bizott
ság véleménye szerint a 8-dik szakasz 4-dik sorá
ban „jövedelmet" szó után az „ezüstben" szónak 
beékelése kívánatos. Az engedélyokmány 21-dik 
szakaszával, mint a mely épen ez értelemben hang
zik, csak ily módon jő öszhangzásba a jelen sza
kasz. S ezen szakaszban még az utolsó kezdés első 
sorában is változtatást igényel egy kifejezés : jelesen 
„ország" helyett: „állam" írandó. 

ElfiÖk: Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Tehát e szakasz a központi bizottság módosítása 
szerint elfogadtatott. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa, a kilenczedik 
szakaszt.) 

Csengery Imre előadó: A központi bizott
ságnak nincs észrevétele. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Ennélfogva következik a 10 dik szakasz. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a tizedik 
szakaszt.) 

Csengery I m r e előadó.- A központi bizott
ság javaslata következő. A 10. szakasz második 
bekezdésében és a második sorban „esetén" szó 
ezzel cseréltetik fel : „esetére." 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Ennélfogva következik a 1 1 . szakasz. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a tizenegyedik 
szakaszt,) 

Csengery I m r e e l ő a d ó : A bevezető „mi
előtt" után beszúrandó ez a szó : „az" ; a negyedik 
sorban pedig „szorgalmazók" helyébe „kérők* 
kitétel alkalmazandó. 
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E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk^ 
Ennélfogva következik a 12. szakasz. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a tizenkettedik 
szakaszt.) 

Csengery Imre előadó: A 12. szakasz két 
első sora helyett egészen eme sorig „engedélye
sekre* ajánlja a központi bizottság ezen tisztább 
és megfelelőbb szerkezetet: „Minden más jog és 
kötelesség tekintetében ugy az államra,mint az enge
délyesekre nézve." 

Elnök: Méltóztatnak elfogadni? (Elfogadjuk !) 
Ennélfogva következik a 13. szakasz. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a tizenharma
dik sz >k st.) 

C s e n g e r y I m r e e l ő a d ó : A központi bizott
ságnak e szakaszra nézve nincs észrevétele. 

jiűt. 
E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad-

Á részletes tárgyalás befejeztetvén, a törvény
javaslat végleges megszavazása a holnaputáni 
ülésben fog megtörténni. 

Az ülés órája a körülményekhez képest a szo
kott módon fog tudtul adatni. 

A t. ház előtt tudva van, hogy o felsége a 
folyó évre választott delegatio tagjait, folyó no
vember hó 12-ére Pestre méltóztatott összehívni. 
Azt hiszem, nincs egyéb hátra mint elnökileg 
tudtul adni az illető tagoknak a működés helyét és 
körét. (Helyeslés.) 

Több tárgy nem levén, a mai ülést elosz
latom. 

Az ülés véqzödik d. u, 1 órakor. 

CCCVI. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868, november 6-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: A kir. ügyek igazgatója jelenti, hogy Böszörményi László egy ügybeli perbe fogatásának szüksége megszűnt, 
Kfsrv nyék bemutatá-a. Makray László és társai az erdélyi vasút iránt interpellálják a kormányt, mely azonnal válaszol is. A házszá
mait ti JMVi.sl t b nyujtatiií. Gfayczy Kálmán és társai indítványt tesznek a delegatio iránt. Az arad-temesvári vasutat illető törvényja-
v-.sh.i véfileg elfogwdtHlik. 

. kormány részéről Lónyay Menyhért van jelen. 

z illés i, (Zdvdik déli 12 ' / t órakor. 

Elhök : Az ülést megnyitom. A mai ülés jegy
zőkönyvét Mihályi Pérer jegyző úr fogja vezetni; 
fi boltim kívánók neveit Paiss Andor jegyző úr 
jeg-yz . 

Á nmlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Mihály i Péter j e g y z ő (olvassa anovemberé-

kén i / t iiié» je y ökönyvét.) 
E í i . ö k : Ha nincs észrevétel, (Nincs!) a jegy

zőkönyv h t l e d v e van. 
liáili Károly úr, mint a kir. ügyek igazga

tója Bözn menyi László képviselő úr perbe fog-
hatását k r e azért, mert a „Magyar Ujság"-ért a 
cautio iKiii éit tett le. Időközben Csanády Sándor 
képvis In úr a cautiót biztosítván, a kir. ügyek 
iga/gáti'j hozzám intézett levelében kijelenti, 
hogy a | i l> h gás szüksége megszűnt. (He-'yesl, s.) 
i i h , \ ; S ; i o lévé a tizes bizottságnak fog átadatni. 

boni r in megyebeli Császár község lakói 

a remanentialis földeknek országos alapból meg
váltásátkérik. A kér vény i bizottsághoz utasittatik. 

Dobrzánszky Adolf képviselő úr kérvényt 
kíván bemutatni. 

DobrzánSZky AdO l f : T. ház! Gömör me
gyével egyesült Hont megye 21 községe egy fo
lyamodványt küldött be kezeimhez, melyben a 
nemzetiségi ügy mielőbbi megoldását, illetőleg a 
tót nemzet memoranduma elfogadását kéri. Habár 
tudom, hogy ezen folyamodvány elkésett, mégis, 
miután azt kezemhez juttatták, kötelességemnek 
tartom azt a t. ház asztalára letenni. 

Elnök: A kérvényt bizottsághoz utasittatik. 
Makray képviselő úr interpellatiót kíván ten

ni. (H Ujuk!) 
Makray Lász ló j T ház ! Magyarországnak 

erdélyi részeiben fekvő fó'bb megyek és székhe
lyek lakosai kérdést intéztek képviselőikhez, hogy 
mi oka annak, hogy eddig az arad-gyula-fehér
vári vaspálya a közforgalomnak át nem adatott? 
Több képviselő'társam megbízásából tehát a tágy-
ban interpellatiót vagyok bátor intézni a közleke-

30* 




