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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* 
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dési minisztériumhoz, hogy a nyerendő feleletből 
válaszunkat választóinknak megadhassuk. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa az interpel-
latiót): „Köztudomású dolog, miszerint az arad-
gy.-fehérvári vaspályatársulat az engedélyi ok
mányhoz tartozó pótszerzó'dés szerint köteles volt 
a pályát f. é. augusztus 18-án a közforgalomnak 
átadni, azonban a branyicskai hídnak gyenge 
volta miatt az meg nem történhetett. De miután a 
bajon segítve van s a pálya Szászvárosig kész 
levén, a forgalomnak máig sem adatott át, kérjük 
a közlekedési miniszter urat, saját intézkedése foly
tán történt-e, hogy legalább az elkészült rész a 
forgalomnak át nem adatott ? s szándékozik-e most 
intézkedni, hogy az átadás késedelem nélkül meg
történjék? Továbbá köztudomású dolog az is, 
hogy e vaspályatársulat igazgatósága máig is Bécs
ből keltezi rendeleteit. Mi ennek oka? miért nem 
tétetik át az igazgatóság Buda-Pestre?" 

Hollán Ernő államtitkár:T.ház! Azugy 
nevezett első erdélyi vasút, illetőleg az arad-gyula
fehérvári vonalnak engedélyi okmánya 1866-dik 
évi augusztus 18-án adatott ki, azon kötelezettség
gel, hogy az első vonal Aradtól-Gyula-Fehérvárig 
két év alatt megépüljön s a forgalomnak átadas
sék. Ez lett volna f. é. augusztus 18-án; ez azon
ban nem történt. A késedelem okai leginkább azon 
intézkedésekben keresendők, a melyek az egész 
munka vezetésére nézve igen hiányosan történtek. 
De már a munkának haladásával is később ugyan
csak a társaság saját építési igazgatósága tett je
lentést, hogy nem csak a branyicskai híd, melyről 
a t. interpelláló úr emlitést tesz, de az egész vo
nalnak majdnem 40 hídja szerkezetében hiányos. 
A minisztérium gondoskodott, hogy e hiányok 
minél előbb és minél tökéletesebben pótoltassanak. 
Egyes szerkezeti létrészeket kellett megeró'siteni s 
szilárdítani. Eddigi jelentéseink szerint ezen iga
zitások annyira haladtak, hogy előre láthatólag — 
bár ezt sem mondhatom bizonyosnak •— deezember 
közepéig a vonal megnyittatik. Intézkedett azon
ban a közmunkaminiszter úr, hogy e vonal rész
ben is átadassék a foigalomnak, és megnyittassák 
azon pillanatban, a midőn kétségkívüli lesz az, 
hogy a vonal a közbiztosság tekintetéből semmi 
aggodalomra többé alapot nem nyújt. 

A mi a társaságnak igazgatóságát és székhe
lyét illeti, alapszabályilag ki van kötve, hogy az 
Pesten legyen. Eddig a késedelem oka abban rej
lett, hogy a szállások hiánya miatt az egész igaz
gatóságot Pestre áttenni nem lehetett. Tudjuk, 
hogy az igazgatóság helyiséget keres, s nincs két
ség benne, hogy a mint alkalmas helyiséget talál, 
székhelyét azonnal ide teszi. 

I v á n k a I m r e : Ugyan e vasútra vonatkozó
lag vagyok bátor a t. államtitkár úrhoz még egy 

kérdést intézni. Nem tudom, jól vagyok-e értesül
ve, hanem ugy tudom, hogy ezen vasútnak egy 
része Piskitől Petroseni felé oly erdőségekbe és 
egy oly kőszénbányára vezet, melyeknek jöve
delmezősége — ahhoz értő emberek állítása sze
rint — sohasem várható. Ezen vasút épitése kö
rülbelül 772 millió írtba fog kerülni, s oly vidékre 
fog vezetni, melynek egész valóságos értéke nem 
tesz 7 milliót; ugy hogy az ország sokkal jobban 
tenne, ha azon pár jószágot megvenné, mert azon 
összeg, a melyért azokat meg lehetne venni, nem 
fog annyit tenni, mint a mennyibe kerülne ezen 7 
millió frtba kerülő szárnyvonal évenkinti kamat-
biztositáta. 

Á vasxit ugyan meg van kezdve, de még nincs 
kiépítve. Ezen szárnyvonal még egyik boldogítása 
a bécsi minisztériumnak; melyet az utolsó percz-
ben tukmáltak Magyarország nyakára. Való
ban czélszerü volna, ha a t. képviselőház azon 
megbízást adná a kormánynak, hogy vizsgálja 
meg, mikép jut az ország olcsóbban hozzá :ugy-e, 
ha csakugyan kiépíti e vasutat ? vagy ha — a mit 
a szakférfiak legolcsóbbnak mondanak — otthagy
juk, a mi eddig épült, és megveszszük ama két 
jószágot? 

Gál JánOS: u g y a n e tárgyhoz, t, ház, én 
is bátor vag}Tok néhány szóval hozzá szólni. (Hall
juk !) A mit t. barátom, Ivánka Imre mondott, az 
tökéletesen ugy áll, és mégis épen ezen piski-pet-
roseni szárnyvonal oka annak, hogy az Aradtól 
Szászvárosig kész vasút máig sem adatott át a tár
sulatnak és a forgalomnak. Ugyanis az, a ki vál
lalkozott ezen arad-fehérvári és piski-petroseni vo
nalnak kiépítésére, jelenleg ezen. Szászvárosig kész 
vasutat, a melyen október 18-án magam jártam, a 
melynél október 18-án a branyicskai hid megpró
báltatásánál magam jelen voltam, ezen vállalkozó 
jelenleg ingyen szállít minden anyagot ezen ha
szontalan piski-petroseni vonalra, holott ha a köz 
iekeclésnek átadatnék, természetesen akkor ingyen 
nem szállíthatná oda; minthogy pedig Erdélyben 
jelenleg ugy állunk, hogy minden gazdasági ter
ményeink ára valósággal nevetségig alanti mér
tékre szállott le, minthogy meg vagyunk fosztva 
minden közlekedési eszköztől, minthogy daczára 
annak, hogy ott jelenleg is folyton a katonai exe-
cutió áll fen az adó behajtására s az adó a fe-
nebbi okoknál fogva pontosan be nem gyűlhet: 
bátor vagyok felkérni a t. közlekedési miniszter 
urat. méltóztassék mielőbb intézkedni ezen vasút 
megnyitására nézve, hogy már egyszer Erdély is 
közlekedésbe hozathassék a pénzpiaczokkal, és ez 
által valamikép a pénzforgalom az ország egy ré
szében legalább lendületet nyerjen. 

Hollán Ernő államtitkár: T. ház! Mielőtt 
t. képviselő urnák utóbb felemlített aggodalmára 
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felelnék, arra kell figyelmeztetnem, hogy az egész 
vonalra, tehát az Aradtól Gyula Fehérvárig, azu
tán a Piskitöl Petrosenig vezetendő egy vonalra áta-
lános fővállalkozó van. Meglehet, rá nézve előnyös 
az, hogy ő e forgalomnak át nem adott vonalat 
anyagok szállítására használhatja és neki ebből 
némi nyeresége van ; hanem figyelmeznünk kell 
arra is, hogy neki e vonalnál nevezetes vesztesége 
is van, mely az időközi kamatok veszteségében 
van képviselve, s a mely, tudomásom szerint, na
ponkint közel három ezer forintot tesz. Meglehet 
tehát, hogy rá nézve előnyös az, hogy ezen in
gyen szállított anyagokat a másik vonal építésé
nél felhasználhatja; de ez előnyt minden esetre el
lensúlyozza azon körülmény, hogy neki késedelmi 
kamatokat kell fizetni, melyek pedig naponkint ne
vezetes összeget tesznek. 

Különben ezen oldalról nem kívánom vizs
gálni a késedelem okait, csak arra akarok felelni, 
a mit t. barátom Ivánka Imre felhozott. Mondha
tom, hogy a kormány is értesült ezen körül
ményről, s annak alapos megvizsgálására nézve 
már intézkedett is ; de mivel maga sincs még ezen 
idó' szerint megbízható adatok után értesülve, 
czélszerünek tartom e választ akkorra fen tartani, 
ha a kormány maga biztos adatokkal birand, me
lyekkel még ez ído szerint nem rendelkezik. 

E l n ö k : Ghyczy Kálmán képviselő úr, mint 
a ház szabályainak átvizsgálásával megbízott bi
zottság elnöke, a bizottság részéről jelentést fog 
tenni. 

G h y c z y K á l m á n : T. ház ! A házszabályok 
átvizsgálásával megbízott bizottság munkálkodá
sát befejezvén, annak jelentését előadója Királyi 
Pál képviselő úr a t. ház engedelmével fel fogja 
olvasni. (Ki kell nyomatni!) 

E l n ö k : Ha a t. ház felolvasottnak veszi, ki 
fog nyomatni. 

BÓnis S á m u e l : A jelentést legalább hall
gassuk meg. 

K i r á l y i P á l e lőadó (olvassa a ház szabályai 
átvizsgálására kiküldött bizottság jelentését.) 

E l n ö k : Mind a jelentés, mind a házszabályi 
javaslat ki fog nyomatni1). 

G h y c z y K á l m á n : Az utolsó ülésben a ház 
igen t. elnöke kijelentette, hogy a miniszterelnök 
úrtól vett értesítés folytán a ház által a dclegatió-
ban megválasztott tagokat mííködésök megkezdé
sére összehívja. Ennek folytán több elvbarátom
mal egyesülve, egy indítványt adtam be adelaga-
tionális tárgyaknak csak feltételesen megenged
hető megkezdése iránt. Tisztelettel kérem a házat, 
méltóztassék megengedni, hogy ezen indítvány 

l) Lásd az Irományok 350-dik számát. 

| felolvastassák és azután tárgyalásra a napirend 
| tűzessék ki. (Halljuk!) 

Csengery Imre jegyző (ohassa). 
E l n ö k : Ki fog nyomatni1), szétosztatni, és 

tárgyalása napirendre fog kitüzetni. 
VukOViCS S e b ő : Nekem szintén egy rövid 

észrevételem volna a tegnapelőtti ülésben történt 
határozatra nézve. Tudom, hogy közönségesen a 
már egyszer kijelentett határozatra visszatérni, 
nincs rendiben; de megvallom, oly fontos tárgy
nál , mint a milyen a deíegatiók kiküldetésé
ben rejlik, miután legkisebb discussio sem történt 
e tárgyban, én kötelességemnek tartom azon tisz
teletből, mondhatom őszinte tiszteletből, melylyel 
a töi-vény^iránt viseltetem, e határozat lényegére 
nézve, t. i. a delegatio kiküldésére nézve némi ész-

i revételt tenni. 
A mélt. elnök úr röviden, egyszerűen, mint

egy kétség alá sem vehető tényt jelenté ki, hogy 
miután a nagyméltóságú miniszterelnök úrtól azon 
közlést vette, hogy ő felsége bizonyos napra a 
delegatiót összehívni méltóztatott, egyéb nem ma-

\ rad hátra, mint hogy a tavaly megválasztott dele
gatio működése folytafására utasíttassák. 

Ez az, t. ház, a mi bennem aggodalmat ger
jeszt. Én azt hiszem, minél fontosabb azon törvény, 
melyen a delegatio létezése alapul, annál szigorúb
ban kell vigyáznunk arra, hogy a tények annak 
értelmét legkevésbbé se terjeszszék tovább, mint 

; annak határozott szavai kijelölik. A törvény be-
| tüi pedig ezek: „E bizottságok csak egy évre, 
i v a g y ig a z országgyűlés egy ülésszakára válasz-
| tatnak." 

Meglehet, csalatkozom ; de azt hiszem, maga 
ezen delegatio, midőn hazánk részéről Bécsben 
ő felsége többi országainak delegatiójával együtt 
működött, működésének bevégeztével magát fel-
oszlatottnak jelenté ki. Ha ellenkezőleg áll a do
log, ez oly fontos kérdés, hogy azt az akkori iro
mányok felolvasásával is tisztába kell hozni. 

Én tehát ugy tekintvén a dolgok helyzetét, 
hogy a tavaly megválasztott delegatio teljesítette 
kötelességét és végét érte kiküldetésének: azt hi
szem, hogy ha most oly körülmények forognak 
fen. melyeknél fogva szükséges, hogy a követke
ző, ujonan bemutatandó budgetet szintén azon kül
döttség áhal tárgyaltassuk, az erre vonatkozó in
dokok előadassanak és az országnak netán e te
kintetben támadható aggodalma megszüntettessék. 
(Helyeslés bal felöl.) S megvallom, t. ház, magam 
részéről nem volnék képes ily indító okokat előál-

I litani, noha más oldalról magam is megismerem, 
hogy nem csak kívánatos az idő rövidsége miatt, 
hanem szükséges is, hogy ugyanazon delegatio, 

l ) Lásd az Irományok 351-dik számát. 



238 CCCVI. ORSZÁGOS ÜLÉS (November 6. 18G8.) 

mely az év elején az első budgetet tárgyalta, az 
előzményeknek kellő tudása következtében tár
gyalja rendkivülileg a jelenleg előterjesztendő 
budgetet is. Erre nézve azonban véleményem sze
rint itt igen egyszerű az u t : oly ut, mely minden 
aggodalmat eloszlat, mely a törvénynek épségét 
fentartja és szükségtelenné teszi azt, hogy ezen 
törvénynek alig keletkezte után, már is magyará
zatokba bocsátkozzunk bele : sez az, hogy röviden, 
alig egy fél óra alatt, sőt felkiáltással válaszszuk 
meg a delegatiót, mely tavaly működött, hogy 
ö felsége többi országainak delegatiójával a közös 
érdekű viszonyokat tárgyalja. Ez által minden 
káros és veszélyes praeeendensnek elejét veszszük. 
Mert az nem szenved kétséget, hogy ha egyszer 
eltérünk a törvény betűjétől, meglehet, máskor 
még tovább fog terjedni ez irányban a törvény
nek magyarázata, és akkor igazolva leend azoknak 
aggodalma hazánfiai közül, kik ezen delegatióban 
nem igen kedvező növényt látnak emelkedni ha
zánk alkotmányára nézve. Én tehát, hogy indit-
ványnyal végezzem csekély észrevételemet, bátor 
vagyok felkérni a t. házat, hogy minden aggodal
mak megelőzése végett méltóztassanak röviden 
újra megválasztani azon delegatiót, mely az év 
elején működött, hogy a mostan előterjesztendő 
budget tárgyalásába bocsátkozzék, a törvénynek 
minden sérelme és a közvetkezménynek minden ag
godalma nélkül. 

Gajzágó S a l a m o n : T. ház ! Azt hiszem, nem 
csalatkozom, ha állítom, hogy a t. képviselő urnák 
indítványa az események által martul van haladva: 
tul van pedig haladva azért, mert midőn legelő
ször a képviselőháznak elnöke ő felségének ezen 
iratát a ház tudomására hozta, a képviselőház el
nöke tárgyalási napot tűzött k i ; a tárgyalási nap 
elérkez'vén, miután a tárgyhoz hozzá senki sem 
szólt, semmiféle észrevételek nem tétettek, a kép
viselőház elnöke nem is tehetett egyebet, mint tu
domásul vévén a legfelső iratot, annak értelmé
ben a tavaly megválasztott delegátusokat összehív

ta. De más részről, nézetem szerint, nem is igen vol
na a törvénynyel megegyeztethető, hogy jelenleg 
uj delegatio választassák, nem pedig azon törvény
nek szoros értelme szerint, a melyre a t. képviselő 
úr előbb hivatkozott. Ennek következtében én 
ezen indítványt, mely már tul van haladva, tár
gyalási alapul el nem fogadhatom. 

Tisza K á l m á n : Azon egy észrevételt vagyok 
bátor tenni, hogy a múlt alkalommal — utána 
néztem a dolognak, a mennyire lehetett — a t. 
elnök bejelentette a háznak, hogy megérkezett az 
irat, ennélfogva össze fogja hivni a delegatio tag
jait. {Ellenmondás jobbról.) De e fölött vitatkozni 
nem óhajtok ; hanem csak azt kérem, hogy miután 
az idő a delegatio összjöttéig igen rövid, azon 
Ghyczy Kálmán igen t. barátom által és többek 
nevében beadott inditványt mielőbb napirendre 
kitűzni méltóztassék. 

E l n ö k : Annyiban adhatok felvilágosítást, 
hogy holnap d. u. 1 órakor úgyis ülés lesz, az ülés 
alatt az indítvány ki fog osztatni és a holnapi ülés
ben a t. ház a tárgyalási napot kitűzheti. (Helyeslés.) 

Napirenden van az arad-temesvári vasútról 
szóló törvényjavaslat végleges megszavazása. 

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

E l n ö k : A kik e törvényjavaslatot végleg 
elfogadják, méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) 
A ház a törvényjavaslatot végleg elfogadja, és 
Bnjanovics Sándor képviselő úr a mélt. főrendek
hez át fogja vinni. 

Kérem a pénzügyi bizottság tagjait, méltóz
tassanak d. u. 4 órakor tanácskozás végett össze
jönni. 

Kérem egyszersmind az osztályok t. elnökeit, 
hogy a mennyiben a nemzetiségi kérdés fölötti 
tanácskozások még be nem fejeztettek volna az 
osztályokban, méltóztassanak holnap reggeli 10 
órára az osztályokat tanácskozás végett összehívni. 

Holnap d. u. 1 órakor ülés fog tartatni. 
Az ülés végződik d. u. VU órakor. 




