
CCGXXIJL OJRSZAGrOS ITJJES 
1868. november 23-dikán 

S z e n t i v á n y i K á r o l y , u t ó b b G a j z á g ó S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : A fiumei bizottságra történt szavazás eredménye kihirdettetik. Kérvény njujtatik be. Csiky Sándor indítványa 
a tárgyalandók sorára nézve. A pénzügyi bizottság jelentést tesz a közös nyugdijak s a függő államadósság ellenőrzése iránti törvény
javaslatokról s a pénzügyminisztérium 1869-dik évi költségvetéséről. A népoktatási törvényjavaslat végleg elfogadtatik. A jogügyi bi
zottság javasolta módoBitások a polgáii törvénykezési rendtartásba felvétetnek. A központi bizottság jelentést tesz az erdélyi unió rész
letes szabályzatáról. Az uzsoratörvények eltörléséről s a póthitelről szóló törvények szentesiítetvén, kihirdetetnek. A közmunkai s köz
lekedési minisztérium költségvetése 1869-re megáliapittatik. Az átalános kisajátítási törvényjavaslat átaláuosságban s részleteiben el
fogadtatik. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös József 
b.. Gorove István, Horvát Boldizsár, Lónyay Meny
hért, Wenckheim Béla b.; később Andrásy Gyula gr. 

Az ülés kezdődik d. e. 9 ]/4 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Mihályi Péter jegyző úr fogja ve
zetni; a szólani kivánók neveit pedig Csengery 
Imre és Dimitrievics Milos jegyző urak jegyzik. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesittetni. 
Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a november 

22-kén tartott ülés jegyzökönyvét) 
E l n ö k : Nines a tisztelt háznak észrevétele a 

fölolvasott jegyzőkönyvre? {Elfogadjuk!) A jegy
zőkönyv hitelesíttetik. 

A tegnapi szavazás eredménye fog kihirdettetni. 
M i h á l y i P é t e r j e g y z ő : Beadatott 239 sza

vazat; ebből Deák Ferenez nyert 18 7-et, Csengery 
Antal 18S-at, Horváth Lajos 140-et. 

B ö m c h e s F r i g y e s : Valamint a szászok 
közt mindenütt, ugy Brassóban is nagy aggodal
mat keltett a t. ház asztalán fekvő, a nemzetiségek 
egyenjogúságáról és a nyelvek használatáról szóló 
törvényjavaslat szövege. Ezen okból Brassó vá
rosának képviselőtestülete a képviselőház elé ter
jesztés végett hozzám küldött kérvényében ezen 
törvényjavaslat némely szakaszának megváltoz
tatását kéri. Bátorkodom ezen kérvényt, mely a 

jogra és törvényre van alapítva, a t. ház figyel
mébe és pártfogásába ajánlani. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz tétetik át. 
Csiky Sándor : T. ház! A mint bejövék, 

láttam kitéve a folyosón a szokott helyen a napi
rendet. Azon napirendre kitűzött tárgyak közt 
egyik a törvénykezési ügyben a főrendek által a 
képviselőházhoz küldött észrevételek fölött a jog
ügyi bizottság jelentése, a másik a közlekedési mi
nisztériumnak költségvetése, és ezt követve a pénz
ügyi bizotttságnak ez érdemben tett jelentése. 
Ezen két munkálatot kinyomatva, tegnap délben, 
a mint tudva áll, vettük kezeinkbe. Házszabá
lyaink azt rendelik, t. ház, miszerint minden oly 
munkálat, oly okirat, indítványok, törvényjavas
latok, amelyek a ház tárgyalása alá terjesztendők, 
három nappal a tárgyalás előtt kinyomatandók és 
szétosztandók. Igaz, t. ház, hogy igen sok tenni 
valónk van még, a mint mondatik, a hátralévő 17 
nap alatt, míg a mostani ülésszak tar t ; de kérem, 
ebben az én felfogásom szerint nem foglaltathatik 
azon eszme, hogyha azon 17 nap alatt mindazon 
munkálaton, melyek már a ház asztalára tárgya
lás végett letéve vannak, keresztül nem mehetünk, 
azon esetben ebből a hazára nagy csapás eredne. 
Ellenkezőleg,t. ház, én azt hiszem, hogy ha mindazon 
munkálatokon hanyatthomlok rohanva keresztül
gázolni akarunk, semmi rendet, semmi korlátot 
nem tartva, oly törvényeket fogunk hozni, melyek 
áldás helyett átkot eredményeznek, és a melyek 
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a népre nézve nem lesznek kielégítők. Egy rósz 
törvény pedig, oly törvény, mely a nemzet jellemé
vel, a közvéleménynyel, a közóhajtással öszhang-
ban nem áll, sőt ellentétbe helyezi magát — egy 
oly törvény, t. ház, tudjuk, hogy a népnek, a nem
zetnek nem ritkán enyészetét hordja méhében. 
(Ellenmondás. Jobbról zaj.) Holott egy jó törvény, 
mely törvényesen a kellő megfontolással hozatott, 
oly jó törvény, mely ekként alkottatott, a nemzet
nek jóllétét, belnyugalmát, eló'haladását, virágzá
sát eszközli. Én tehát, engedjék meg t. ház, egy rész
ről ennélfogva, más részről pedig azért, hogy tudjuk, 
miről van a szó a jegyzőkönyvnek felolvasása alkal
mával, valamint minden okmányoknak a ház elé ter
jesztése idején, tartsuk meg, a mit a ház szabálya 
elrendel, hogy azt érteni lehessen, s tegyük tisz
tévé s hivatásává az elnökségnek, ugyancsak a 
szabályok értelmében: hogy azon kellő csend 
és nyugalom megtartására ügyeljen, melynélfogva 
a tárgyat érteni és hozzája szólni lehessen. E tekin
tetben én, avégből is, hogy azon tárgyak, melyek 
még ez országgyűlés alatt volnának alázatos véle
ményem szerint tárgyalás alá veendők, napirendre 
kitüzessenek : kérem, hogy beadott indítványomat 
felolvastatni, és annak tárgyalására határnapot el
rendelni méltóztassék. 

Mihá ly i P é t e r j e g y z ő (olvassa az indít
ványt.) 

Elnök: A mai ülés napirendjére kitűzött 
tárgyakat illetőleg azt jegyzem meg, hogy azok 
a t. ház tegnapelőtti ülésében állapíttattak meg, 
(Ugy van!) és igy a szabályoknak a három napra 
vonatkozó rendelete teljesíttetett. Egyébiránt a 
beadott indítvány ki fog nyomatni '), szét fog osz
tatni és napirendre kitüzetni. 

Az állandó pénzügyi bizottság részéről Kautz 
Gyula, képviselő űr jelentést tesz. 

Kailtz G y u l a e l ő a d ó : T. ház! Van sze
rencsém az állandó pénzügyi bizottság részéről 
három jelentést előterjeszteni, melyek közül az 
első a függő adósságok ellenőrzésére vonatkozó tör
vényjavaslatot tárgyazza, a második a közös nyug
dijakra vonatkozik, a harmadik pedig a pénzügy
miniszter költségvetése feletti jelentést tárgyazza. 
Ennélfogva, ha méltóztatnak tekintettel lenni az 
idő rövidségére, tán lehetne rögtön kinyomatni és 
szétosztatni. (Helyeslés a). 

E l n ö k : Napirenden van a népnevelési tör
vényjavaslat végleges megszavazása. 

B u j a n o v k s Sándor j e g y z ő (olvassa a nép
oktatási törvényjavaslatot.) 

E l n ö k : A kik a törvényjavaslatot végleg 
elfogadják, méltóztassanak felállni. (Megtörténik.) 

1) Lásd az Irományok 3 7 b. számát. 
2) Lásd az Irományok 379., 380. és 381-dik számát. 
KÉPV. H, NAPLÓ. 1865/8 . X. 

A népoktatás tárgyában készült törvényjavaslatot 
a t. ház végleg elfogadta. Paiss Andor jegyző' úr 
a mélt. főrendekhez át fogja vinni. ^ 

Horváth Lajos a jogügyi bizottság jelentését 
fogja felolvasni. 

Horváth Lajos előadó (olvassa a jogügyi 
bizottság jelentését.l) Elfogadjuk!) 

E l n ö k : [A t. háza jogügyi bizottság vélemé
nyét egész terjedelmében elfogadja ? Méltóztassa
nak azok, kik egész terjedelmében elfogadják, 
fölkelni. (Megtörténik) A jogügyi bizottság javas
latát a t. ház egész terjedelmében elfogadta. 

B ó n i s S á m u e l : T. ház! A mennyiben a 
jogügyi bizottságnak most a ház által elfogadott 
javaslata nem mindenben egyezik meg a főrendi 
javaslattal, ezt szükséges a főrendekhez átküldeni. 

E l n ö k : Az elfogadott részekre nézve tudó
síttatnak a mélt. főrendek, az el nem fogadottakra 
nézve pedig az észrevételek közöltetni fognak. 

A központi bizottság a Magyarország és Er
dély egyesitésének részletes szabályozásáról szóló 
törvényjavaslat tárgyában beadja jelentését. 

Csengery Imre előadó (olvassa a jelentést.) 
E l n ö k : Ki fog nyomatni -) , szétosztatni s 

annak idején tárgyalásra tűzetni. 
Napirenden van a közmunka- s közlekedési 

minisztérium költségvetésének tárgyalása. 
PulszkyFerencz előadó (olvassa az állandó 

pénzügyi bizottság jelentését aközmunkai s közlekedési 
minisztérium 1869-dik évi rendes költségvetéséről s). 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa az első ro
vatot.) 

P u l s z k y FereilCZ e l ő a d ó : Az első rovatra 
nézve azon észrevétele van a pénzügyi bizottság
nak, hogy a 4-dik lap 11. és 12-dik sora ekként 
módosittassék: ,,4 titkár 1800 írttal, 300 írt lak
bérrel, 2 titkár 1500 írttal, 300 frt lakbérrel." 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Eszerint a ház nz első rovatot a pénz
ügyi bizottság ezen megjegyzésével elfogadja. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a költség
vetés 2-dik rovatát.) 

Fulszky Ferencz előadó: Erre nézve 
nincs változtatás az 1868-iki költségvetéshez képest. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ezen rovatot ? 
(Elfogadjuk!) A 2-dik rovat el van fogadva. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a költségve
tés 3-dik rovatát.) 

PulSZky FerenCZ e lőadó : Ezen rovat sem 
szenved változtatást. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) A harmadik rovat el van fogadva. 

]) Lásd az Irományok 376-dik számát. 
a) Lásd az Irományok 382-dik számát. 
3) Lásd az Irományok 3 77-dik számát. 

50 



394 CCCXXII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (November 23. 1868.) 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a költségve
tés 4-dik rovatát) 

P l l l s z k y Ferencz j e l ő a d ó : Erre nézve a 
pénzügyi bizottság megjegyzi, hogy ezen tétel 
9304 írttal szaporodik, minthogy a minisztérium 
ideiglenes munkák végzésére jobbnak látja a 
napi dijasok alkalmazását, mint az uj hivatalok 
felállítását. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) A 
4-dik rovat el van fogadva. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a költségve
tés 5—9-dik rovatait, melyek észrevétel nélkül elfo
gadtatnak. Olvassa a 10-dik rovatot.) 

P u l s z k y FerenCZ e l ő a d ó : Erre nézve a 
pénzügyi bizottságnak az az észrevétele van, 
hogy acz 'm : „különféle kiadások" ekkép igazittas-
sék k i : „előre nem látható kiadások." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház?. (Elfogadjuk!) 
A 10-dik rovat, a pénzügyi bizottság észrevétele 
mellett elfogadtatik. 

Pulszky Ferencz előadó: A pénzügyi 
bizottság igazoltnak ismervén el a minisztérium 
előirányzatában felhozott költségtöbbletet, a köz
ponti igazgatás költségeit kétszáz hetvenhárom
ezer forinttal megszavazandóknak véli. 

E l n ö k : A központi igazgatás költségeit 
273,000 forinttal megszavazza-e a t. ház ?(Megsza
vazzuk l) Ennélfogva a központi igazgatás költsé
gei meg vannak szavazva. 

Pulszky Ferencz előadó: Az átruházási jo
got csak a 4-dik és 6-dik és ismét a 9-dik és 10-dik 
rovatok közt megengedhetőnek véli a bizottság. 

E l n ö k : Méltóztatnak a bizottság véleményét 
elfogadni ? (Elfogadjuk!) A bizottság véleménye 
tehát el van fogadva. 

Ujfalussy LajOS : Nekem csupán azon egy 
észrevételem van, hogy előadó úr méltóztatott 
mondani, hogy a házbérre nézve nincs a pénzügyi 
bizottságnak észrevétele, pedig van észrevétele, 
mert az 5-dik rovat 1869-re 3000 frítal magasabbra 
irányoztatik elő. 

P u l s z k y FerenCZ e lőadó : Nem az a kér
dés : volt-e észrevétele, de volt-e kifogása a pénz
ügyi bizottságnak ? Kifogása nincs: mert tudjuk, 
hogy a közlekedési minisztérium napról napra job
ban kiterjeszti működését, ugy hogy az idén szük
ségessé vált uj helyiséget bérelni s ugyanazért ta
lálta szükségesnek a bizottság, hogy az idén töb
bet szavazzon meg, mint tavai. (Helyeslés.) Az 
egészre nézve azonban azon észrevételt teszi a bi
zottság, hogy tekintettel a folyton emelkedő' ház
bérek terhes voltára s azon nehézségekre, melyek 
onnan erednek, hogy a minisztérium hivatalos he
lyiségei Budán s Pesten szét vannak szórva: kívá
natosnak látja a pénzügyi bizottság, hogy a köz
munka és közlekedési minisztérium számára, mi

helyt az ország fínancziális állapota azt meg fogja 
engedni, külön ház építtessék, mi által a belügy-, a 
vallás- és közoktatási minisztériumok — melyeknek 
helyiségeit jelenleg a közlekedési minisztérium egy 
részben elfoglalja — a most bérlelt házakban el
helyezett osztályaikat szintén a régi helytartóta
nácsi házban öszpontosithatnák. Ekként a bizott
ság véleménye szerint ki volna mondandó, hogy a 
közlekedési minisztérium e tekintetben tervet ké
szítsen. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A t. ház ezen észevételt magáévá 
teszi. 

M i h á l y i Pé ter j e g y z ő (olvassa a II. feje
zetet.) 

Plllszky Ferencz előadó: A II. fejezet 
alatti állam építészeti hivatalok szükséglete 281.000 
frtal megegyez az 1868-ra megajánlott összeggel, 
ámbár az egyes tételek különböznek: tekintve, 
hogy az idő' rövidsége miatt az ezen hivataloknál 
megkívántató gyökeres reform még be nem hozat
hatott, ezen költségeket kétszáz nyolczvanegyezer 
forinttal megszavazandóknak véli a bizottság. 

Elnök : Elfogadja a t. ház a pénzügyi bizott
ság véleményét a I I . fejezetet illetőleg ? (Elfogad
juk !) A I I . fejezet el van fogadva. 

Mihályi Péter jegyző: (okassa a III. fe-
jdzetet) 

Pulszky Ferencz előadó (olvassa a 377. sz. 
Irománynak az útépítésre vonatkozó III. fejezetét.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 112,000 forintot? 
(Elfogadjuk!) Ennélfogva az útépítés kezelésére 
előirányzott 112,000 frtot a ház elfogadja. 

Pulszky Ferencz előadó (olvassa az utfen-
tartásra előirányzott 'összegek sorozatát) 

E l n ö k : Méltóztatnak a 2.200,000 frtnyiösz-
szeget elfogadni ? 

Gál János ' : T. ház! Bátor vagyok alázato
san kérdeni az elnök úrtól, méltóztatik-e most fel
olvastatni azon pontokat, melyek a 16. laptól a 
19-ig következnek', és egyenkint fogjuk-e e pon
tokat felvenni, vagy most e határozattal szándé
koltatik-e ez ugy összevontan, sommásan elintéz
tetni ? (Fölkiáltások: Egyszerre!) Ez esetben bátor 
vagyok a t. ház figyelmét különösen kikérni a 18-
dik lapon a 37—45-dikpontokra, melyek illetik az 
erdélyi államutakra vonatkozó fentartási költsé
geket. 

Méltóztassanak figyelni arra, hogy a 16., 17. 
és 18-ik lapon Magyarországnak ily nemű költsé
gei megyénkint tétettek fel a költségvetésben; 
itt pedig Erdély irányában fentartatik azon felosz
tás az utkerületekre, mely még a Nádasdy-kormány 
alatt a felállított útépitészeti igazgatóságok szerint 
szerveztetett volt. ugy annyira, hogy igen ba
josan mondhatnám meg én vagy valamelyik er
délyi képviselőtársam, hogy ezen utcsinálás kerti-
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letenkint való felosztása szerint Erdélynek melyik 
megyéje, melyik széke vagy melyik része mekko
ra összegben részeltetik az utfeníartás költségei
ből azon nevek után, a mint itt elneveztettek. Ha
nem egyet látok ezen költségvetésben, a mi posi-
t iv: azt t . i . : hogy e tételekből a székely föld 
legnevezetesebb részére egyetlen krajczár utfen-
tartási költség sincs téve. Ott van a székely-udvar
helyi kerület, nézzük rendre utána mind a külön
böző rubrikákat: mind üresek ; egyetlen krajczár 
utfentartási költég sem adatik eanek. 

Második megjegyzésem az, hogy valamint a 
Nádasdy kormánya alatt Szcben volt azon központ, 
melyre Erdélynek egész úthálózata irányoztatott; 
és egy helyes útrendszernek minden elvei ellen 
úgyszólván Erdélynek egyik vég határára köz-
pontosittatott Erdélynek egész úthálózata: épen 
ezt látom fentartva a mostani költségvetésben 
is, a hogy az a különböző' utcsinálási kerüle
tek szerint fel van téve. Méltóztassanak tekin
tetbe venni a következőket: a szebeni kerületre 
114,000 frtnyi költség, a brassói kerületre ismét 
88,000 frt tétetett fel; mindjárt utána következik 
a maros-vásárhelyi kerület, s erre már csak 
40,000 forintnyi költség van véve. 

Én ennélfogva kérem a t. házat, méltóztassék 
kimondani, hogy ezen utkerületek szerint való fel
osztást — melyről meg vagyok győződve, hogy a 
közlekedési minisztériumhoz az erdélyi utfentartási 
hivatalok jelen orgánumai tették az ennek alapjául 
szolgáló jelentéseket, kik pedig igen kevés kivétel
lel, épen azok, a kik nevezetesen működtek Erdély 
úthálózatainak oly szerencsétlen elintézésében a 
múlt provisoriumok alatt is — hogy ezen kerületen-
kiní való felosztását a költségeknek nem fogadja 
el. és a minisztériumot arra utasítja, hogy, a szük
séghez képest, maga utalványozza az átlagosan 
megszavazott összegből a költségeket. Jelesül, mi
után itt letéve látom azon elvet, hogy a székely
ségnek legnagyobb része merőben zárassák ki 
azon összegekben való részesedésből; miután már 
is tettleg azon eredménye van az eddigi utfentar
tási rendszernek, hogy azon kereskedelmet, mely 
hajdan Maros-Vásárhelyről Segesváron, Udvar
helyen, Csikszéken s a giniesi szorosan át Jaszsziba 
és Galaczba vezetett, semmivé tette, és ellenirány
ban Szeben és Brassó felé terelte: a Maros-Vásár
helyről, Segesvár, Udvarhely és Csikszéken át a 
Gymesig, másfelől a Parajdról Károly-Fehérvárig 
vezető utvonalakat és ezen utak fentartását méltóz
tassék a ház különösen is figyelmébe ajánlani a 
minisztériumnak. 

Ennélfogva a következő módositványt vagyok 
bátor előterjeszteni. (Olvassa) : 

„A pénzügyi bizottság e pontokat illető véle
ménye után teendő: 

„A mi az erdélyi utakra javasolt összeget 
illeti: a ház azon felosztást, mely a költségvetésben 
kitett kilencz kerületre egyenkint számszerint ja
vasoltatott, el nem fogadja, és a minisztériumot 
hatalmazza fel, hogy a szükség és ezélszerüséghez 
képest forditson az erdélyi utakra az átlagosan 
megszavazott összegből. Különösen is kijelöli a 
Maros-Vásárhelyről, Segesváron, Székelyudvarhe
lyen és Csíkon keresztül a Gimesig és a Parajdról 
Károly-Fehérvárig vonuló utat, melyeknek mint 
államutaknak mielőbbi kijavítása végett a minisz
térium a szükséges költséget az utfentartásra 
megszavazott összegből utalványozza." 

H o l l á n Ernő á l l a m t i t k á r : Tisztelt előttem 
szóló urnák észrevételeit kénytelen vagyok elvá
lasztani olyképen, hogy átalánosan is szólott a 
tárgyhoz és tüzetesen. 

A mi különösen észrevételeinek második ré
szét illeti, melyekre vonatkozólag indítványt is 
tett: arra nézve annál kevésbbé lehet észrevételem, 
mert magának a minisztériumnak és a pénzügyi 
bizottságnak javaslata ugyan oda czéloz, a hová 
az inditvány; arra, t. i., hogy az erdélyi utkerüle-
tekben felsorolt egyes tételekre nézve virement 
engedtessék a minisztériumnak. A pénzügyi bizott
ság különösen azért is ajánlotta ezt, mert Magyar
országban a fentartási költségek 3.189,000 forint
ban voltak felszámítva, és mégis csak 2.000,000 
forint elfogadása ajánltatik: most tehát aránylag 
minden egyes positiót ezen reductióhoz képest kel
lene megváltoztatni, és azért helyesebbnek tartotta 
a pénzügyi bizottság azt hozni javaslatba, hogy a 
minisztériumnak az egyes positiók közt virement 
engedtessék. Ugyan oda czéloz előttem szóló t. 
képviselő urnák indítványa is. Nekem tehát ennek 
lényegére semmi észrevételem nem lesz, sőt meg 
vagyok győződve, hogy a közlekedési miniszter 
úr szívesen meg fogja ragadni az alkalmat, hogy 
ezen virement erejénél fogva különösen a székely 
föld és az udvarhelyi kerületek szükségleteit 
figyelembe vegye. 

A mi másik átalános észrevételét illeti, arra 
nézve röviden csak ezeket van szerencsém előadni: 
azon költségek, melyek az utakra nézve az ország
ban kiadatnak, kétfélék: olyanok, melyek uj utak 
készítésére fordíttatnak, és olyanok, melyek kész 
utaknak fentartására vonatkoznak. Tagadhatlan, 
hogy uj utak készítése sokkal költségesebb, mint 
meglevők fentartása. A minisztérium, midőn a 
közigazgatást átvette, egy bizonyos hálózatot vett 
kezébe. A meglevő utakat azonnal felhagyni czél-
szerünek nem látszhatott azért, mert ha egyszer 
nagy költséggel utak állíttattak fel, azokat lassan
kint idővel lehet ismét átváltoztatni, de azokat 
hirtelen félbe hagyni annyit tenne, mint tökélete
sen elveszendőbe engedni azon nagy tőkét, 
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azon nagy költségeket, melyek azon utak eló'ál-
litására fordíttatnak. 

í g y tehát egy meglevő, habár alapjaiban, és 
irányára nézve hiányos úthálózatot mindenekelőtt 
fenn kell tar tani , ideig-óráig, hogy lassankint le
hessen átmenni egy czélszerübb és a közszükség
leteknek inkább megfelelő úthálózatra. (Helyeslés.) 
Ez volt természet szerint azon elv, melynélfogva 
a minisztérium nem készített tabula rasat, hanem 
igenis eljárt olyképen, hogy már az idén, neveze-
zetesen oly államutakra, melyek a forgalomban 
levő vasutakkal párhuzamban járnak, csekélyebb 
administrationális fen tartási összeget fordított, 
olyképen, hogy ezeket idővel a megyéknek lehessen 
átadni; míg ismét más utakat állami kezelés alá 
vett, olyanokat, melyek a készülő és megnyitan
dó vasutak állomásaiba majdan függélyesen fog
nak szaladni. Ezen elvek azok, melyek nyomán a 
minisztérium uj gyökeres úthálózatot fog készíteni, 
és ezen elveket fogja szem előtt tartani azokra néz
ve is, miket t. előttem szóló ur az erdélyi útháló
zatra elmondott. (Helyeslés.) 

V á l l y i János ; T . ház! Szabad legyen a köz
lekedési minisztériumhoz azon kérdést intéznem, 
hogy midőn itt az utak fentartására egyetemes 
öszveg szavaztatik meg, a részletezésnél minő zsi-
nórm ,'rtéket követett, és mik voltak azon alapok 
és indokok, melyeknél fogva több megye kiha
gyatott és ezeket legkisebb segélyezésben sem 
szándékoznak részesiteni ? 

Minden egyes megyének érdekeit és viszo
nyait nem ismerem, ezek irányában tehát csak 
átalánosságban tehettem észrevételt; hanem azon 
megyét hozom fel, a melyet közelebbről van sze
rencsém ismerni, s ez Szatmár megye. Szatmár me
gyének kész utvonala van 34 mértföld hosszú, 
melyet annyi anyagi áldozattal épített, és melynek 
fentartása a megyére nézve oly súlyos és oly ter
hes, hogy annak fentartása mellett már alig lehet 
képes a rég szükségelt uj utaiuak megesináltatá-
sára. Mi lehet tehát mégis oka* annak, hogy ezen 
megye, melyet közelebbről ismerek, oly mostoha 
gyermeke e hazának, hogy attól még e csekély 
segélyzési összeg is elvonatik ? E megye többször 
intézett sürgős kérelmet a kormányhoz, a melyben 
nyomorult állapotát ecsetelve kérte, hogy ország-
utai fentartásában állami segélyben í'észesittessék. 
De én nem tudom annak okát felfogni, hogy ez 
miért nem teljesíttetett ? mert azon körülmények, a 
melyeket az államtitkár úr előbb méltóztatott fel
hozni, hogy t . i . a kormány azon utakat, a melyek 
a vasutakkal párhuzamosan futnak, nem részesiti 
állami segélyben, hanem csupán csak azokat, me
lyek a vasút vonalakra függélyesen futnak : ebben 
akadályul nem szolgálhatnak, a midőn Szatmár 
megyében vannak a tervszerint építendő vasutak-

ra függélyesen eső kész köves utak, még pedig 
sokkal több, mint olyanok, melyek ezen vasutak
kal párhuzamossan vannak; mégis ugy találom, 
hogy e megye — mely annyi anyagi szükséggel 
küzd, főleg közlekedési hiányai miatt — figyel
men kivül hagyatik, holott egyátalában nem is 
képes saját terményeit a világ piaczára vihetni. 
É n tehát felkérem a t. képviselőházat, hogy ezen 
megyének nyomott helyzetét, a melyet különöseb
ben ismerek, de melyhez, ugy hiszem, hasonló kö
rülmények között több megye is van , mint külö
nösen a közel fekvő Szabolcs és más, a segélye
zésből kihagyott megyék , figyelmökre méltatva, 
mondják ki határozatikig: hogy az utak segélye
zésére tervezett egyetemes összeg az ország min
den egyes megyéje között aránylag osztassák k i ; 
hogy a jótéteményben nem csak kivételesen a 
választottak, hanem a hazának minden egyes me
gyéje egyiránt részesittessék. 

Gajzágó Salamon: Én és több társam szeren
csések voltunk e napokban egy határozati javas
latot a képviselőház elé terjeszteni az erdélyi ré
szek egynémelyikében és még Magyarországnak 
talán egy kis szögében is fenálló utvámok meg
szüntetése végett. Nem akarom ezt jelenleg tár
gyalni, mert tudom, nincs napirenden; csak is ar
ra kívánom a t. házat előre is figyelmeztetni, hogy 
az itt praeliminált utfentartási költségekben épen 
azon kerületek, melyeket az utvámok legélénkeb
ben és legterhesebben, és talán csak is kizárólag 
sújtanak, részesülnek legkisebb részben: nevezete
sen a déézsi és károly-fehér vári kerületek. Ennél
fogva nagyon természetesnek, sőt jogosnak tartom 
azon kívánalmat, hogy az e tétel alatt az utak fön-
tartására kitett összeg, minden tekintet nélkül az 
itt elősorolt részletekre, egy összegben adassék 
meg a minisztériumnak azért, hogy majd a képvi
selőház bölcseségétől függvén azon végelhatáro
zás : hogy igazságosnak látja-e azt, hogy minden 
törvény ellenére az országban még ma is némely 
helyeken és oly helyeken, hol az utak korántsem 
jobbak, mint ott, hol utvámok nincsenek, ezen igaz
ságtalan , aránytalan utvám továbbá is fentartas-
sék. Mondom, akkor, midőn e felett a képviselőház 
tüzetesen határozni fog, ne legyen a minisztérium 
előre megkötve arra nézve, hogy csak bizonyos 
megállapított kerületekre kiszabott összegek állja
nak rendelkezésére. Tehát méltóztassanak ezt figye
lembe venni. Ezt nagyfontosságunak tartom, és 
csak is ily értelemben kívántam vétetni a pénz
ügyi bizottság által ajánlott azon észrevételt, hogy 
egy összegben, minden részletezés nélkül, adassék 
meg ezen összeg a minisztériumnak. (Helyeslés.) 

' BÓnis S á m u e l : T. képviselőház ! A mint 
megértettem t. előttem szóló államtitkár urat, ezen 
segélyezendő utakra nézve azt vették cinosurául, 
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hogy egy úthálózatot vettek föl, melynek kereske
delmi tekintetből az egész országra fontossága van ; 
és ha ez igy áll, nagyon csodálkozom rajta, hogy 
épen azon útvonal, mely Tokajtól Lengyelország
nak Szabolcs megyén keresztül megy, s mely ösz-
szeköti a Hegyalját a nyíregyházi vasúttal és igy 
bizonyosan országos tekintetű, itt nem említtetik. 
Csodálkozom ezen annál inkább, mert, mint tudva 
van a hazában, azon Szabolcs megye, melynek 
területén egy darab kő sincs, ezen utat roppant 
erőfeszítéssel készítette, a menyiben más megyéből 
kellett még csak követ is hozatni. Ezen utat foly
tatni kellene országos érdekből, mert Gralicziával 
Bereg megyén keresztül Magyarországot ezen ut 
köti öfsze. E megyének nincs tehetségében a kő 
hiánya miatt ezen útépítést országos segély nélkül 
folytatni, azonban Tokajtól készen van ezen ut 
Nyíregyházáig, hol a vasúttal köti össze a közle
kedést. Nem akarom jelenleg az idő rövidsége 
miatt a budgetet megzavarni, de ha ezen költség
vetés nem virementtel ajánltatnék meg — mert ha 
ugy ajánltatik meg, kívánom, hogy ezen ut építé
sét is a minisztérium vegye kezébe — azon eset
ben kérem a közlekedési minisztériumot, hogy 
figyelmét legalább a jövő költségvetésben ezen 
útra is fordítsa, mivel, mondom, ez nagyon orszá
gos érdekű, a mennyiben a Hegyalját, Borsod- és 
Szabolcs megyét összeköti Galicziával. 

Halász B o l d i z s á r : T. képviselőház! Én in
dokolva láttam, hogy a régi országgyűléseken a 
porták rectificatiója alkalmával minden megye kö
vete igyekezett megyéje terheit alábbszállitani; 
de most, midőn felelős minisztériumunk van és álta
lában az utakra bizonyos összeget megszavazunk, 
most sehogy sem látom indokolva azt, hogy most 
is folytonosan előálljanak a t . követek, és a magok 
megyéjére nézve különös tekintetet vegyenek 
igénybe. Hiszen akkor én is Pest megye részéről 
azt mondhatnám, hogy Pestmegye oly fontos me
gye, hogy itt központosulnak az összes utak, s azt 
a ház különös figyelmébe ajánlhatnám. T. képvi
selőház ! Röviden csak azt ismétlem, mit már egy
szer e helyen mondtam: ne képzeljük magunkat 
utasítást adó vái*megyének s a minisztériumot uta
sítással ellátandó tisztviselőnek. Hiszen a kik eddig 
szólottak, a minisztériumnak szabad kezet akarnak 
adni és feltételezik a minisztériumtól, hogy orszá
gos szempontból fogja az utak kiépítését eszközölni. 
En tehát részemről Gál János képviselő úr indít
ványát nem pártolom ; a mik pedig egyes helyi ér
dekek szempontjából mondattak, erre nézve remé
lem, hogy a minisztérium azt figyelmére méltatja; 
de hogy a minisztérium intézkedése utasításhoz 
köttessék, ezt elvbe ütközőnek tartom. {Helyeslés.) 

Bónís S á m u e l : T. ház ! Bocsánatot kérek a 
t. háztól, hanem személyes kérdésben kénytelen 

vagyok felszólalni. Az előttem szóló képviselő úr 
azokat, a kik előtte felszólaltak, oly színben kíván
ja feltüntetni az ország színe előtt, mint a kiket 
provinciális érdek vezet. Bocsásson meg az érde
mes képviselő úr, midőn előadásomat tettem, igye
keztem kimutatni azt, hogy azon útvonal, melyről 
szólottam, országos érdekű vonal,'és midőn aztmu. 
tatja ki valaki, hogy valamely vonal országos ér
dekű, hogy ha a provinciális érdeket az országos 
érdekkel összeköti: csak kötelességét teljesítette. 

H a l á s z B o l d i z s á r : T . ház! Személyes kér
désben kívánok szólani, mert félre értettem. T. ház ! 
Nagyon csodálkozom, hogy t. képviselőtársam 
Bónis Sámuel úr, ki maga is virementet kivan a 
minisztériumnak adatni, és csak figyelmeztetésül 
mondotta azt, a mit mondott: szavaimat félre értette. 
En és ő tökéletesen egyet értünk. En is azt mond
tam, hogy azon összeget országos érdekek szem
pontjából használja fel a minisztérium. Ezzel a fel
világosítással tartoztam magamnak. 

Berzenczey L á s z l ó : Ha valaki felszólalhat.. 
{Zaj) Méltóztassanak meghallgatni, mert hisz 
ugy vagyunk, mint a rósz tanuló, a ki a neki fel-
adottakat kellő időben nem végezvén el, az exa-
men előtt aztán rettenetesen dolgozik. Mi is rette
netesen dolgozunk, mert elpocsékoltuk az időt. és 
most már félünk haza menni, miután sokat nem 
végeztünk el; hanem hogy a legfontosabb tár
gyakhoz ne szóljunk, csak azért, mert most már 
körmünkre égett a gyertya, valamit tenni láttas
sunk . . {Nagy zaj. Dologra!) Nem fognak önök 
engem megtanítani arra, hogy a dologról miként 
beszéljek. Most azt akarom mondani, hogy midőn 
az idő rövidségéről beszélünk, gondoljuk meg, 
hogy a népnek is igen drága az az idő és munka, 
a mely alatt az napszámjával utakat épít. Ez az 
idő is drága. 

A mit Bónis képviselő társam mondott, hogy 
Halász képviselő társunk rá mondott volna, azt 
hiszem, nem annyira ő rá van értve a provincia-
lismus szó, mint mi reánk: mert valahányszor mi 
erdélyi érdekekben felszólalunk, mindig megkap
juk ezt a galuskát. 

A mit a t. államtitkár mondott, hogy a hol 
vasút van, oda nincs oly nagy szükség ország
utakra : ez ugy lehet, mint mikor régen azt mond
ták, hogy a lovakat is agyon kell ütni a hol vasút 
van. Hanem méltóztattak azon más beadott erdélyi 
vasút tervét megtekinteni, melyből csaknem az 
egész székely föld ki van hagyva : oda most ország
utat adni , ezt a szomorú logikát nem értem, és 
Brassónak és Szebennek, s a szász földnek aján
dékozták a vasutat, míg a székely földet csak
nem kihagyva, ma is még az országutból ki 
akarják hagyni. Nem akarjuk mi, hogy nagylel-
küsködjék velünk a minisztérium; de ha már azt 
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teszik, hogy Szebennek adnak 145,000 frtot, már 
legalább ne tették volna ki a rubrikába Udvarhely 
kerületét, mert furcsán tűnik fel a zérus és 145,000 
í r t ; legalább ne részletezték volna annyira. 

Azért arra kérem a t. házat, hogy a mit in
dítványozott Graál János képviselő úr, s a minek, 
ugy látszik, az államtitkár úr sincsen ellene: ne 
méltóztassanak elvetni a nagy sietségben, s mél
tóztassanak egyszer a mi indítványunkat is elfo
gadni, s engedjék meg, hogy az udvarhelyi kerület
ben is renováljuk az utakat. 

Ivánka I m r e : T . ház! Alig merek felszó
lalni, mert most provinczialis érdekekről volt szó, 
s ha én emelem szavamat, ugy fog látszani, mint
ha magam érdekében szólalnék fel. (Jobbról: Meg
lehet !) Jól van hát, meglehet! 

Sajnálattal hallottam azt, hogy a közmunkák 
egy ága, a melyről a képviselőház annak idejében 
határozottan kimondotta volt, hogy az államköl-
csönuek egy része arra fordittassék, t. i. a csator
názás, egészen elejtetett, s elmarad. Én pedig azt 
mondom, hogy a csatornázás az alföldön, az utak 
építésével szoros kapcsolatban áll, s erre csak azt 
a példát hozom fel, hogy Szatinár megye némely 
vidékén 80—90 frtba kerül egy köb öl kőanyag, 
a melyet a csatornák segítségével 18 —19 írton 
lehetue oda szálitani; már pedig azt hiszem, arra, 
hogy lehetséges-e 80 — 90 frtos kővel országutat 
építeni ? commentar nem kell. Én tehát sajnálat
tal ismétlem, hogy a közmunkák egy ága, mely
ről az országgyűlés kimondotta volt, hogy a kötött 
kölcsön tőkének egy bizonyos része ide fordittas
sék , ezúttal elmellőztetett. A mi pedig az utak 
fentartását illeti, pártolom azon nézetet, hogy az 
egész előirányzott összeget a minisztérium rendel
kezésére adjuk, s oda fordítsa, a hol nézete szerint 
e perczben legszükségesebb ; de kérném a t. állam
titkár urat, hogy azt a bizonyos törvényjavaslatot, 
a melyet az utakra nézve már egy éve, hogy elké
szítettünk, terjeszszék a ház elé, hogy meg lehes
sen határozni, melyek azon utak, a melyeket az 
állam költségén kell elkészíteni. Ugy látszik azon
ban — a mint Berzenczey képviselő úr mondot
ta — hogy erre, a sok elmaradt dologtól nem 
érünk rá. 

H o l l á n E r n ő á l l a m t i t k á r : T . ház! Észre
vételeimmel nem igen fogom a tárgyalást hosszab
bítani, de mégis szükséges némely megjegyzést ten
nem azokra , a miket Vállyi és Bónis képviselő 
urak előadtak. 

Azon költségeket, a melyek itt felsoroltattak 
utak fentartására, ugy méltóztassanak venni, hogy 
épen csak azon szükségletekre vannak kimérve, a 
melyek a fentartásra szükségesek, s hogy ezen 
költségekből uj utakat építeni teljes lehetetlen. 

A mi magát a hálózatot illeti, melyet a mi-

niszttrium közegei által fentartat, és melyeknek 
fentartására hozta indítványba ezen összegeket, 
azon hálózatot — a mint szerencsém volt imént is 
említeni — nem a minisztérium készitette, nem a mi
nisztérium tervezte, hanem átvette a múlt kormány
tól és csak azért nem hagyja el egyszerre ezen 
utakat, mivel ezt gazdasági vesztességnek tekinte
né ; és azért tartja fen részben és olyként, hogy 
átmenetet lehessen készíteni ez utakból egy állan
dósított, az országos érdeknek inkább megfelelő ut 
hálózatra. 

Tagadhatatlan, és egy pillantásból ezen bud-
getre kitűnik az, hogy egyes megyékre és az or
szág egyes vidékeire nézve roppant aránytalanság 
mutatkozik. Ennek kettős magyarázata van. Egyik 
az, hogy államköltségen utak csak a proviso-
rium kezdete óta kezeltetnek. Az előtt ál
lamköltségen Magyarországon utak nem készül
tek és nem is tartattak fen. Midőn ez tétetett, 
megkezdték az államköltségen készitendő uta
kat azon vidékeken és azon megyékben építeni, 
a hol az építés könnyebb volt a rendelkezésre álló 
anyagnál fogva. í g y látjuk például, hogy az egész 
alföld vidéke a Tisza, Maros és Duna közt, ut te
kintetében majdnem, hogy ugy mondjam : oasist 
képez, mert ott államköltségen épített ut alig for
dul elő. A másik az, hogy talán egyes befolyások
nál fogva, a kik épen a kormányzás kezelésével 
foglalkoztak, egyik megyében több utat készíttettek 
mint egy másikban, és igy csakugyan fordulnak 
elő aránytalanságok, ugy hogy egyik megye sok
kal több kedvezményben részesült, mint a másik. 

Ezekre nézve csak azt említem meg, ugy 
szintén Vállyi János és Bónis képviselő urak 
megjegyezéseire is. hogy az ut hálózatot, a mint 
az ma létezik, nem a minisztérium állapította meg. 
A minisztérium azt az előbbi kormánytól vette át. 
és csak gazdasági szempontból tekinti azt részben 
fentartandónak, és csak fokonkint tartja lehetőnek 
azt, hogy egy uj hálózat az ország szükségleteivel 
megegyezőleg és helyesebb arányban az ország 
egyes vidékeire való kiterjesztéssel életbe léptet-
tessék. 

E mellett még meg kell jegyeznem, hogy ne 
méltóztassanak azt várni, hogy ha a ház viremen-
tet ad is ezen tételekre nézve, melyek az utak 
fentartására szolgálnak : hogy ezen ut fentartási 
költségekből uj utakat nagyobb kiterjedésben épí
teni lehetne. Különben szívesen elfogadom azon 
nézeteket, a melyeket az előttem szólott képviselő' 
urak előhozni méltóztattak. 

Legyen szabad végül még Ivánka képviselő 
úr szavaira egy megjegyzést tennem. A képviselő 
úr kiemelte, hogy a mennyiben az alföldön Szath-
már és Szabolcs megyében kevesebb utak vannak, 
épen a közlekedési eszközök másik neme, a csatorna 
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volna czélszerü kisegítő; erre nézve én azt hiszem, 
a mint a törvény azt meghatározza, a pénzügy
miniszter úr annak idejében jelentést fog tenni a 
vasutak és csatornák építésére felvett kölcsön hor 
váforditásáról, és én nem kételkedem, hogy pénz
ügyminiszter úr ezen kérdésre is ki fog annak ide
jében terjeszkedni; méltóztassanak tehát engem 
ettől, mint ide nem tartozótól felmenteni. {Helyeslés) 

V á l l y i J á n o s : T. ház! Legyen szabad ne
kem mint indítványozónak egy pár szóval felel
nem az előttem szólott államtitkár urnák. 

Az államtitkár úr két főpontot méltóztatott 
kijelölni azon irányra nézve, a mely ezen ügy 
körüli eljárásánál követtetett. Jelesen, először is 
azt méltóztatott mondani, hogy ezen úthálózat, 
mely segélyezésre felvétetett, még a múlt rendszer 
által állapíttatott meg, s mint ilyen ezúttal is fen-
tartatott. Ezt, megvallom, nem tekinthetem döntő 
érvnek, s én a múlt rends er intézményeit nem is 
tartom oly „ne nyúlj hozzám szentélyeknek," hogy 
rajtok változtatni ne lehessen; sőt épen ellenkező
leg azokat még az emlékezetből is óhajtanám ki-
törültetni, és igen csudálkozom, hogy miért kellett 
azokhoz épen oly szigorral ragaszkodni, hogy még 
az úthálózat tervezetét sem lehet és nem szabad 
változtatni. 

Másodszor azt méltóztatott mondani, hogy 
ezen segélyzés nem utak építésére, hanem a meg
levők fentartására fog fordíttatni. Hiszen én sem 
uj utak készítésére hívtam fel a minisztériumot, 
hanem azon kérést és kérdést intéztem hozzá, hogy 
miután, mint p. o. Ivánka képviselőtársam mondja, 
Szathmár megyének — mint méltóztattak hallani 
— 80 — 90 írtért kellett egy köb-öl követ az ut 
építéshez vásárolni és 34 mfldnyi utat el is készít
tetett, de további építkezéseket aligha fog bírhatni 
a meglevőknek fentartása mellett : ily körülmé
nyek között tehát mi az oka mégis, hogy a midőn 
ez a már általa kimondott elvvel sem ellentétes, 
hogy a kész utak fentartására szánt összegből a 
szathmármegyei vagy evvel hasonló utak fentar
tására semmi sem resolváltatott ? 

Midőn tehát a mondottakban sem a kérdé
semre feleletet nem látok, sem pedig a felhozotta
kat érveim megdöntésének nem vehetem, a meny
nyiben azt méltóztatott mondani, hogy csak a kész 
utak fentartását czélozza a kért segélylyel, és én 
is csak kész utak fentartását kívánom: ismételve 
kérem a t. házat, méltóztassék tett indítványomat 
elfogadni. [Szavazzunk!) 

Zsarnay I m r e : (Zaj. Eláll!) Mindenki jól 
tudja, hogy Torna megye távol esik Szabolcstól, és 
épen azért senki sem fog engem provinciális ér
dekkel vádolhatni, midőn Bónis Sámuel t. barátom 
szerény kérelmét pártolom. Ugyanis sokban vál
toztak a viszonyok, mióta a vaspályák létrejöttek; 

s így SZÍ bölcs megye, mint éléskamarája a felső 
magyarországi lakosságnak, máskép is segíthet 
magán. Hogy ezen ut létrejöjjön, Tokaj és Debre-
czen között már 1848 előtt felső Magyarország-nak 
országszerte kijelentett kívánsága volt; mert ha 
onnan nem mehetett furmányos, csak nem éhen 
kellett halnia a felső magyarországiaknak, annyira, 
hogy nálunk 10 frt volt egy köböl élet, midőn 
Szabolcs és Debreczen vidékén 3 — 4 írtért kapni 
lehetett. Annálfogva, mivel a nép legnagyobb 
része még most is a fuvarosokat használja és n 
közlekedés az életnemüek szállítására majdnem 
egyedül a fuvarra szorítkozik: én mint országos 
érdeket kívánom azon országutat, mely most egé
szen kimaradt a sorozatból, jövőre a minisztérium 
figyelmébe ajánlani, mely Tokajt Debreczennel 
és az élettermő ottani vidékkel összeköti. (Szavaz
zunk !) 

BOrOS P á l : T. ház! (Zaj. Szavazzunk!) Nem 
sok reménynyel kecsegtetem magamat az államtit
kár úr azon nyilatkozata után, azon megyéket ille
tőleg, melyek a költségvetésben elősorolva nincse
nek. Mindamellett is Ivánka Imre t, barátom indít
ványát kívánnám a t. ház által elfogadtatni, mely 
abból áll, hogy eltérve itt a részletezéstől, bízassák 
a minisztérium belátására, hogy ezen felajánlott 
összeget hova és mire fordítsa? Méltóztassanak 
megengedni, nem tudjuk, vajon a pénzügyi bizott
ság a szükséges adatok birtokában volt-e ? De 
annyi bizonyos, hogy a ház minden adatok nélkül 
szól a tárgyhoz: legalább nem látunk adatokat 
azon megyékről, a melyek itt nincsenek bejegyez
ve, ennélfogva Ivánka Imre képviselő úr indítvá
nyát pártolom és elfogadtatni kérem, mert igy 
legalább az illető megyék kecsegtethetik magukat 
azon reménynyel, hogy ha beadják kérelmüket a 
közlekedési minisztériumhoz, az tekintetbe fog vé
tethetni. 

SimOnyi LajOS b . : T. ház ! (Zaj. Szavaz
zunk !) Megvallom, nem akartam e tárgyhoz hoz
zá szólani, mert nézetem szerint, ugy is igen hosz-
szura terjedt ezen fejezet tárgyalása; nem akartam 
hozzá szólni, különösen azért, mert ezen egész tár
gyalását e fejezetnek egészen fölöslegesnek tartom, 
mert a kormánynak megadatván az átruházásijog, 
nem köteles szorosan magát az egyes tételekbe?; 
tartani; és épen mind azon fölszólalásokat, melyek 
egyik vagy másik vidék érdekében történtek és 
történnek, szükségtelennek és fölöslegesnek tartom; 
mert a háznak határozata következtében a minisz
térium bölcsességére bízatván ezen ügynek elinté
zése, az a legkevésbbé sem lesz kötve az egyes 
tételek szoros megtartására. Csak egyre vagyok 
bátor az igen tisztelt államtitkár urat figyelmez
tetni. Azt monda, t. államtitkár ú r : hogy addig, 
mig az utak összhangzásba hozatnak a vasut-háló-
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zartai, az egyes utak fen fognak ugyan tartatni, 
hanem azután a megyéknek fognak átadatni. Én 
ezt nem tartom czélszerü eljárásnak azért, mert 
azt hiszem, jó volna ezen utakat rögtön a megyék
nek átadni, nehogy a kellő íelvigyázat és segítség 
hiánya miatt rósz karba helyezve, jussanak a me
gyék kezei közé. Csak erre az egyre akartam 
figyelmeztetni a t. államtitkár urat s egyszersmind 
ismételve kimondom azon nézetemet, hogy minden 
tárgyalását ezen fejezetnek fölöslegesnek tartom, 
mert a kormánynak az átruházási jog megadatott 
és az ennek következtében ugy is szabadon fog 
intézkedni. 

E l n ö k : Felírva senki sem lévén, azt hiszem, 
mindenek előtt azon kérdés teendő fel, hogy az utak 
fentartására egy átalános összeget akar-e megsza
vazni a t. ház, vagy nem ? [Elfogadjuk !) Nem tudom, 
kívánja-e a t. ház ezt szavazás által eldönteni?Ha 
igen, akkor méltóztassanak azok,kik egy átalános 
összeget meg akarnak szavazni, felkelni. [Megtör
ténik?) A ház átalánosságban kívánja az utak fen
tartására szükséges összeget megszavazni. 

Most a kérdés az, hogy a bizottság által ja
vaslatba hozott két millió két százezer irtot, elfo
gadja-e a t. ház? (Elfogadjuk!) 

P l l l s z k y Ferencz e lőadó : Bátorkodom 
megjegyezni, hogy itt sajtóhibából kimaradt, hogy 
az átruházás az utak fentartási költségeire nézve 
átalánosságban megszavaztatni ajánltatik. 

Gaál János : Én bátor voltam indítványomat 
írásban benyújtani, a mit a t. államtitkár úr mél
tóztatott is helyeselni. Kérem alásan, ez oly hatá
rozat volt, mit a pénzügyi bizottság javasolt; 
ennélfogva kérem az elnök urat, méltóztassék fel
tenni azon kérdést, hogy indítványomat elfogad ja-e 
a ház vagy nem ? [Közbeszólások: Elesett az indít
vány !) 

S imony i LajOS b . : A ház határozata folytán 
az átruházási jog megadatik a kormánynak; ez 
által tehát Gaál János képviselő úr inditványa eo 
ipso elesik. [Helyeslés.) 

E l n ö k : Mielőtt a tárgyalásban tovább men
nénk, méltóztassék a t. ház megengedni, hogy a 
jegyzőkönyvnek a népiskolákról szóló törvényja
vaslat végleges megszavazására vonatkozó pontja 
hitelesittessék, hogy az a mélt. főrendekhez még 
mai ülésökbe átvitethessék. 

Mihá ly i Pé ter j e g y z ő [olvassa a jegyzőkönyv 
illető pontját.) 

Elnök: Ha nincs kifogás, [Nincs!) hitelesít
tetik. 

Pulszky Ferencz előadó (olvassa a pénz
ügyi bizottságnak a vizépitésre vonatkozó jelentését.) 

Mihály i P é t e r j e g y z ő [olvassa a ludget té
telét.) 

Pnlszky Ferencz előadó: Nincs észrevétel. 
A tételt a bizottság ajánlja. 

E l n ö k : Ha nincs észrevétel, a 32000 forint 
megszavaztatik. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa afentartásra 
vonatkozó összeget.) 

Pnlszky Ferencz előadó: Nincs észrevétel. 
(Elfogadjuk !) 

NicoliCS Sándor: A t. ház engedelmével 
egy kérdést vagyok bátor t. barátom Hollán mint 
államtitkár árhoz intézni. A hajózási Béga-csator-
ria csak félig felel meg czéljának, mert annyira el 
van iszaposodva, hogy csak őszkor és tavaszkor 
hajózható ; azonkívül medre oly sekély, hogy már 
a közönséges árvizek sem férnek a mederbe, a 
töltések közt mennek el, s a vidéket áradással fe
nyegetik, ugy, hogy alig van esztendő, melyben e 
töltések egyik vagy másik ponton át ne szakad
nának és az árviz a vidéket el ne pusztítaná. Erre 
nézve tehát azon összeg, mely itt előirányozva 
van, t. i. a 36000 frt igen csekély. Értésemre esett 
azonban, hogy válalkozó társulat alakult, mely a 
Béga hajózási csatornát részint az által, hogy mé
lyebbre kívánja ásni, részint, hogy zsilipekkel 
akarja ellátni, minden időben hajózhatóvá akarja 
tenni. Ha ez megtörténnék, akkor azon egész ösz-
szeg mely itt kívántatik, feleslegessé válnék. Kér
désem tehát az, szándékozik-e a minisztérium ezen 
csatornát a válalkozó társulatnak kiadni, vagy ha 
nem, nincs-e szándékában e csatornát czéljának 
megfelelőleg ugy átalakítani, hogy az mindig ha
józható legyen, s hogy permanens veszélyt ne 
képezzen az egész vidékre nézve ? 

Hollán Ernő államtitkár: A t. képviselő 
úr helyesen van értesülve. A Béga-csatorna jelen 
állapotában olyan csatorna, melyet olasz nyelven 
naviglionak neveznek, vagyis olyan csatorna, 
melynek mú'készülékei nincsenek. A Béga-csatorna 
mai napig az állam kezelése alatt áll, és igen ne
vezetes fentartási költségekkel terheli a kincstárt. 
Ezért a miniszterinni szívesen bocsátkozott tár
gyalás és egyezkedésbe oly vállalkozó társulattal, 
mely késznek nyilatkozott ama nyilt csatornát 
zsilipekkel ellátott csatornává átalakítani, de egy
szersmind azt kérte, hogy neki a minisztérium a 
kész csatornát ingyen engedje át. Erre nézve, te
kintve egyfelől azt, Hogy a minisztérium ezen 
ajánlat következtében látván, hogy többé ezen 
nagy fentartási költség az állam kincstárát nem 
terhelendi, tekintve más szempontból azt, hogy a 
forgalmi érdekek nevezetesen nyernének az által, 
ha egy közönséges nyilt csatorna (naviglio) átala
kíttatnék zsilipekkel ellátott csatornává; csupán 
csak egy tekintet forog fen, mely különös figyel
met érdeme], habár a minisztérium minden kárta-

i lanitási kérdés nélkül a kész művet átadja egy 
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társulatuak, mely tökéletesiteni fogja a csatornát: 
legalább egy feltételt ki kellett kötnie, azt t. i . : 
hogy a tarifa megfeleljen a közönség és a keres
kedelem igényeinek. A tarifa--kérdése az, mely a 
minisztérium és a vállalkozók közt még eldöntve 
nincs ; maga a szerződés már előkészíttetett az illető 
osztályban, de a miniszter úr még nem fogadhatta 
el, mert a tarifát nem tartotta olyannak, mely a 
közforgalomra nézve elfogadható lenne s azért 
utasította az illető osztályt, hogy folytassa a tár
gyalásokat, és ha a tarifa-kérdése rendezve leend, 
akkor tegye meg jelentését. 

NicolliCS Sándor: Köszönettel fogadom a 
felvilágosítást; csak azon megjegyzésem van rá, 
hogy azon esetre, ha a társulat átveszi a csatornát, 
az előirányzott összeg fölösleges lesz. {Felkiáltások : 
Az természetes !) 

P u l s z k y FerenCZ előadó: Miután a pénz
ügyi bizottság ezen minisztériumnak nyugdijait 
is a többi nyugdijakkal együtt akarja tárgyalni, 
erre nézve függőben marad ezen czim tárgyalása. 
A mi pedig a rendkívüli előirányzatot illeti, erre 
nézve csak akkor adhatja be a jelentést, mikor a 
fedezet irányában bővebb felvilágosítást nyerhet, 
a mi e napokban fog megtörténhetni. Végre ismét
lem a bizottság azon megjegyzését, hogy a feltün
tetett összegeknek megszavazását csak azon ki-
szemben ajánlhatja, ha a pénzügyminiszter a szük
séges fedezetet rendes forrásokból előteremteni 
képes, különben a létező hiányhoz mért levoná
soknak kellene bekövetkezniük, hogy az államház
tartásban megkívántató egyensúly a bevételek és 
kiadások közt meg ne zavartassák. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Következik a kisajátítási törvényja
vaslat tárgyalása. (Az elnökséget Gajzágó Salamon 
veszi át.) 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: T. 
ház! O felsége az uzsoratörvénynek eltörléséről 
szóló törvényt, úgyszintén az ország némely vi
dékén a rablók által megzavart közcsend kelyre-
állitására megszavazott póthitelről szóló törvényt 
szentesitni méltóztatván, van szerencsém átnyúj
tani : méltóztassanak mindkettőnek kihirdetését 
elrendelni. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa az uzsora tör
vények eltörléséről, aztán a rablók által megzavart 
kozcsend helyreállítására utólag megszavazott póthitel
ről szóló szentesített törvényeket1.) 

E l n ö k : A két törvényczikk ő felsége által 
szentesittetvén a jelen ülésben kihirdettetett, s ha
sonló kihirdetés végett a mélt. főrendi házhoz Paiss 
Andor jegyző úr fogja átvinni. Mielőtt ez megtör
ténnék, a jegyzőkönyv illető pontja hitelesittetni 
fog; s míg ez elkészül, talán felolvashatnék a ki-

J) Lásd az Irományok 383. és 384-dik siámát. 
KÉPV. H. NAPLÓ 1865L X. 

I sajátitásról szóló törvényjavaslatot. (Felolvasottnak 
\ tekintjük!) Miután a minisztérium által eredetileg 

beadott kisajátítási törvényjavaslat az osztályok 
tárgyalásán átment és igen sok módosítás van 
benne, talán bele fog egyezni a t. ház abba, hogy 
a központi bizottság munkálata tekintessék szer
kezetnek ? (Elfogadjuk!) 

Jegyző úr fel fogja olvasni a mélt. főrendek
hez átviendő jeg3Tzőkönyvi pontot. 

Mihá ly i P é t e r j e g y z ő (olvassa a jegyzőkönyv 
illető pontját.) 

Bujanovics Sándor jegyző (kezdi olvasni 
a. kisajáíitásról át ólában szóló törvényjavaslatot2). Nem 
kell felolvasni!) 

E l n ö k : Átalánosságban nem méltóztatnak a 
törvényjavaslathoz szólni ? (Elfogadjuk !) Követ
kezik a részletes tárgyalás. 

BujanOVÍCS Sándor j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslat 1. és 2-dik szakaszát, melyek változtatás 
nélkül elfogadtatnak. Olvassa a c6-dikat.)\ 

Tisza K á l m á n : Én ezen 3-dik szakasz két 
utolsó bekezdését kihagyatni ajánlom. Nevezete
sen ki akarom hagyatni 3-dik bekezdését, mert azt 
találom, hogy mihelyt oly nagy mérvű vállalatról 
van szó, mely több törvényhatóságon megy keresz
tül, sokkal helyesebb, hogy annak engedélyezése 
már a törvényhozás utján történjék, mint sem, mint 
itt ajánlva van, a minisztérium utján. A 4-dik be-
kozdést pedig kihagyatni kívánom azért, mert ab
ban először országutak említtetnek, melyek alatt, 
hogy mi legyen értendő, más positivitással meg
határozva nincs ; továbbá említtetnek a lóvonatu 
vasutak, melyekre nézve azt tartom, hogyha azok 
oly nagy mérvűek, hogy országos érdekeket érin
tenek, akkor hasonlókép a törvényhozásnak en
gedélye kívánatos. Ha pedig csak egyes város terü
letére vonatkoznak, akkor nem látom át, hogy 
miért legyen szükséges a minisztérium beavatko
zása és miért ne lehetne egy városnak vagy tör
vényhatóságnak saját határában eziránt intéz
kedni, miután az államra semmi terhet nem ró az 
ily lóvonatu vasút építése. Azért ajánlom, hagyas
sák ki ezen két utolsó bekezdés. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Tisza 
Kálmán módositványát): „A 3-dik és 4-dik bekez
dés hagyassák ki." 

Horváth Boldizsár igazságügyi minisz
ter: T. képviselőház! Ha a 3. és 4-dik bekezdés 
kimarad, akkor oly esetben, midőn több törvény
hatóság területén létesitendő vállalatról van szó, 
mindig be kellene várni a törvényhozás intézkedé
sét. Ez pedig sok idő vesztességgel jár, és ezért 
a minisztériumnak tartatott fön az intézkedés 
azon esetben, ha nem volnának egyértelműek az 

2) Lásd az Irományok 37 5-ik számát. 
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érdekelt törvényhatóságok; de ha megegyeznek, 
ha nincs a tulajdon jog kisajátítására nézve észre
vételek, nem látom annak okát fenforogni, hogy 
a törvényhozás intézkedését várjuk be. A mi pe
dig az országos utakat illeti, ezek, míg a törvény
hozás szabatossan meg nem határozza, az eddigi 
közönséges értelemben vétettek. A lóvonatu vasu-
takra nézve észrevételem ugyanaz, hogy ezek 
többnyire csak városokban létesittetnek vagy pe
dig több község határán vonulnak át. Ha a város 
vagy megye ezen lóvonatu vasút iránt megegyez
nek egymással, kár volna bevárni az országgyűlés 
ülésszakát, hanem a törvényhatóság meghallgatá
sával a közlekedési miniszter ugy fogja elintézni, 
hogy senki a vállalat által privát tulajdonában ne 
károsittassék. {Helyeslés.) 

G h y c z y K á l m á n : T. ház ! A tulajdonnak 
kisajátítása oly fontos dolog, mely több országban 
egyedül csak a törvényhozás közbejöttével és 
engedélyével létesithető, és épen azon ország, mely 
erre a legnagyobb figyelmét fordítja és a hol a 
közhasznú vállalatok legnagyobb mérvben létesit
tetnek, t. i. Angolország, a kisajátítási tárgyakat 
a törvényhozás által intézteti el. Világos példája 
ez annak, hogy ha a kisajátítások törvényhozás 
által engedélyeztetnek is, ez a közhasznú vállalatok 
létesítésében hátra maradást annyival inkább nem 
okoz, mivel az országgyűlés évenkint összejővén, 
az iránt rögtön intézkedhetik. Nem akarom vitatni, 
hogy a mi viszonyainkhoz képest minden kisajátí
tási ügy törvényhozási intézkedés alá tartozzék, 
hanem elégnek tartom, ha a 3. szakaszban meg
marad a 2 első pont változatlanul, mert ekkor 
minden kisebbszerü vállalatokra ugyanazon egy 
megyei, egy törvényhatósági, egy községi válla
latra nézve a rögtönös intézkedés lehetősége fen-
áll ; de mihelyt egy vállalat már több törvény
hatóság területét érinti, ez nagyobbszerü vállalat, 
mely ha némileg provincziális érdekű is, a tör
vényhozás áltál vizsgálat alá veendő', s igy a tör
vényhozás intézkedése alá tartozó. A mi azt illeti, 
hogy az országos utak iránt a minisztérium maga 
intézkedjék: bátor vagyok a tisztelt ház figyel
mébe ajánlani azt, hogy e pillanatban nem tudjuk, 
hogy mik az országos utak; hogy az ez iránti intéz
kedés adassék által a minisztériumnak, az helyes 
leszen, ha az ut hálózat meg lesz a törvényhozás 
által állapítva, ha definiálva lesznek az állami, 
országos, megyei, községi és vicinális utak annak 
rendé szerint; akkor helyesen történhetik az ez 
iránti intézkedés a minisztérium által. De most 
még az országos utak iránti ily intézkedés idő 
előtti, s az czélszerün csak annak idejében fog 
megtörténhetni. E tekintetekből részemről, hoz
zájárulván még azon tekintet is, hogy a lóvonatu 
vasutak olykor igen nagy fontosságúak, s igen 

megérdemlik, hogy azokkal a törvényhozás, fő
ként ha több megyéket érintenek, foglalkozzék, 
részemről Tisza Kálmán indítványát pártolom. 

Tisza K á l m á n : Engedelmet kérek t. ház-
(Maradjon!) Tudom, hogy maradni fog, hanem 
kénytelen vagyok megjegyezni, hogy ezen szakasz 
igen nagyfontosságú. Méltóztassanak összehason
lítani. Az mondatik az első bekezdésben, hogy 
kisajátításnak csak akkor van helye, ha a vállalat 
már „engedélyeztetett", tehát a vállalat engedélyez
tetett. Már most alább azt tetszik mondani, hogy 
ezen engedélyt — tehát nem a kisajátításra az enge
délyt, hanem a vállalatra, ha az községi vagy me
gyei — a község, a megye meghallgatásával a mi
nisztérium adja meg. Már most ha benne marad 
a 3. szakasz, az azt teszi, hogy nem a kisajátítás
hoz, hanem magához a vállalathoz az engedélyt, 
ha több megye kerületén megy keresztül, s ha 
ezek aziránt megegyeznek, a minisztérium adhatja 
meg az engedélyt, s igy valóságos nagy fontosságú 
vasutakhoz van kikötve, hogy a minisztérium a 
törvényhozás nélkül adhassa meg az engedélyt. 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: 
Természetes! 

Tisza K á l m á n : Megengedem, hogy a mi
niszterelnök úr természetesnek találja ; de én nem 
találom természetesnek, mert én a törvényhozás 
jogainak sérelmét látom benne. 

Elnök: Kérem azon képviselőket, kik a 3" 
dik szakaszt a szövegezés szerint elfogadják, fel" 
állani. (Megtörténik.) Most kérem felállani azokat, 
kik nem fogadják el. (Megtörténik.) A többség 
elfogadta. 

Csanády Sándor: Számittassék össze a pro 
és contra felállt képviselők száma, mert én részem
ről nem vagyok abban a nézetben, hogy a több
ség elfogadta volna. 

E l n ö k : Ha a t. ház a megszámitást a kép
viselő úr indítványára óhajtja, nekem ellene 
semmi kifogásom nem lehet. Azért kérem a kép
viselőket, a kik a harmadik szakaszt egészben el
fogadják, méltóztassanak felállani s fenállva ma
radni mind addig, a mig a jegyző urak összeszá
mítják. (Megtörténik. Fölkiáltások: Most már meg 
van a többség!) A többség tehát egészben elfo
gadta a 3-dik szakaszt. 

Mielőtt a 4-dik szakaszra átmennénk, föl fog 
olvastatni a mai ülés jegyzőkönyvének azon pontja, 
mely a jogügyi bizottság véleményének a mai na
pon történt elfogadásáról szól, minthogy a főrendi 
ház részéről némely szakaszhoz hozzájárulás kí
vántatik. 

Mihá ly i P é t e r j e g y z ő (olvassa az ülés jegy
zökönyvének a jogyügyi bizottság véleménye elfoga
dására vonatkozó pontját J 
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E l n ö k : Paiss Andor jegyző ur át fogja vinni 
a mélt. főrendekhez. 

Következik a 4-dik szakasz. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 4. 

— 9 . szakaszokat,melyek ellenmondás nélkül elfogad
tatnak. Olvassa a 11. Jéjezet czimét és a 10-dik 
szakaszt) 

S o m o s s y IgnáCZ: T. ház! Nekem csak egy 
szó ellen van észrevételem. Méltóztassanak e sza
kasz szövegezéséből az „ingyen" szót kihagyni, 
mert a szakasz ily szövegezésében „mindenki in
gyen tartozik birtokán eltűrni", az ingyen szó ki
rekeszti a 11 dik szakaszban emiitett kárpótlást, 
pedig az anyag kutatásánál gyakran tetemes kárt 
okoznak. (Helyeslés.) 

Halász Bold izsár : Tökéletesen igaza van 
Somossy Ignácz képviselőtársamnak, mert ez „in
gyen" szó a kárpótlást kizárja, nehogy tehát az 
egyik szakasz a másikkal ellenkezzék, szintén 
kihagyandónak vélem ezen szót. (Helyeslés) 

Horvát Boldizsár igazságügy i minisz
t e r : A minisztérium és a központi bizottság a 
10-dik szakaszban előforduló ezen kifejezés alatt 
„ingyen" azt akarta érteni, hogy azért, ha valaki 
előmunkálatokat hagy megtétetni birtokán, semmi 
dijat nem követelhet. Ha azonban ezen előmun
kálatok által birtokán kár tétetik, ezen kárt meg 
kell téríteni. (Fölkiáltások: Ez nincs benne!) Erről 
egy későbbi szakasz szól, hanem pusztán azért, 
hogy előmunkálatokat enged meg tétetni birto
kán, nem követelhet különdíjat. Nézetem szerint 
tehát ezen szó helyett „ingyen" ezt kellene tenni: 
„minden külön díj nélkül tartozik birtokán el
tűrni." 

E l n ö k : Ha átalánosságbannem méltóztatnak 
beleegyezni abba, hogy ezen szavak tétessenek: 
„minden külön dij nélkül", akkor kötelességem a 
kérdést feltenni. Méltóztassanak fölkelni azok, kik a 
szerkezetet változatlanul elfogadják. (Senki sem kel 
föl.) A szerkezet nem fogadtatott el. Most méltóz
tassanak fölkelni azok, kik Somossy képviselő úr 
inditványát elfogadják, hogy t. i. ez „ingyen" szó 
kihagyassék. (Megtörténik.) Elfogadtatott. Most 
kérem méltóztassanak felállni azok . . . 

Csanády Sándor : A ház elfogadta az „in
gyen" szó kihagyását, s igy nincs helye uj sza
vazásnak. 

E l n ö k : Bocsánatot kérek, az igaz, hogy a 
ház az „ingyen" szó kihagyását elhatározta, de a 
miniszter úr azt indítványozta, hogy ezen szó he
lyébe tétessék: „minden külön dij nélkül", a mi 
külön fogalmat képez; kötelességem tehát a kér
dést erre is külün feltenni. (Helyeslés.) Kérem te
hát azon képviselőket 

Horvát Boldizsár igazságügyininiszter: 
Módositványomat Írásban vagyok bátor beadni. 

E szerint ezen szakasz következőkép fogna hang
zani : „Az előmunkálatokra nyert engedély alap
ján, a vonalirányok megállapítására czélzó mér
nöki s szakértői müveleteket, lejtméréseket, és 
anyag kutatásokat mindenki tartozik birtokán 
eltűrni a nélkül, hogy ezért netaláni kárpótlásul 
külön dijt vehetne igénybe." (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 10. szakaszt 
ezen módosítással? (Elfogadjuk!) Elfogadtatott. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 11. 
szakaszt, a III. fejezet czimét és a 12. —16. szakaszo
kat, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. Olvassa"a 
17. szakaszt.) 

H a l m o s s y Endre e lőadó : Ezen szakasz
ban nyomtatási hibák fordulnak elő; az utolsó 
bekezdés 4-dik sorában az „ajánlkozik" szó he
lyett : „kiegészíttetik" teendő, az utolsó előtti sor
ban pedig a „kiegészíttetik" szó kihagyandó. 

Elnök: Elfogadja különben a t. ház, a 17. 
szakaszt ? (Elfogadjuk !) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 18. 
szakaszt.) 

E l n ö k : A 18. szakasz a) betűje 2-dik sorá
ban nem: „megyéje", hanem: „mesgyéje" olva
sandó. (Helyeslés.) Különben elfogadja a t. ház a 
18. szakaszt? (Elfogadjuk!) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 19 
—22 szakaszokat, melyek szó nélkül elfogadtatnak. 
Olvassa a 23. szakaszt.) 

Elnök: A 23-dik szakasz első sorában e szó 
helyett „helyes" „teljes" irandó ; ismét a 3-dik pont 
alatt a 2-dik sorban „hol telekkönyvek nem létez
nek" helyett épen az ellenkező teendő „telek
könyvek léteznek." (Helyeslés.) Különben elfo
gadja a ház a 23-dik szakaszt? (Elfogadjuk!) 
Következik a 24-dik szakasz. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 24. 
szakaszt.) 

Elnök: Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Következik tehát a 25-dik szakasz. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a IV. 
fejezet czimét és a 25. szakaszt.) 

E l n ö k : A 25-dik szakasz 4-dik sorában, 
nem „beküldvén", hanem a közlekedési miniszté
rium „leküldi" a hatóságnak. A második bekez
dés első sorában nem „határnaptól*, hanem: „ha
tárnapról" teendő; továbbá a 12-dik sorban nem 
„védelmezni",hanem: „élelmezni", végre a negye
dik kikezdés utolsó sorában nem az „Írásokhoz", 
hanem az „iratokhoz" lesz csatolandó. 

H a l m o s s y Endre e l ő a d ó : Az utolsó bekez
désben „törvényhozás" helyett : „törvényhatóság" 
teendő. 

Vadnay L a j o s : Az utolsó előtti kikezdésben 
előforduló ezen szó helyébe „birtokosoknak" ez 
teendő: „birtokosokkal." 
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E l n ö k : Méltóztatnak e szakaszt ezen kiiga- 1 
zitásokkal elfogadni ? (Elfogadjuk /) Következik 
a 26-dik szakasz. 1 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 26. 
és 27. szakaszt, mely észrevétel nélkül elfogadtatik. 
Olvassd a 28-dikat.) 

Somossy I g n á c z : T. ház! Ha a 28. sza
kaszban ezen szó hozzá nem tétetik, hogy ,,fel-
folyamodási szándékát4 ', akkor ez ugy hangzik 
mintha a felfolyamodást kellene Írásban benyúj
tani ; én pedig azt hiszem, a felfolyamodás beadá
sát nem akarjuk kizárni a 24 óra kitűzésével, és 
egyedül csak a szándékot, a felfolyamodási szán
dékot érti a szerkezet. Ennélfogva bátor vagyok 
e kitételt ajánlani: „fölfolyamodási szándékát." 

Horvát Hold izsár i g a z s á g ü g y i minisz 
t e r : Lényegében semmi kifogásom nem lenne 
ellene; de félreértésre adhat alkalmat, mert ha 
azt mondjuk : „felfolyamodási szándékát tartozik 
24 óra alatt bejelenteni", ebből azt következtet
hetné valaki, hogy a felfolyamodási indokolását 
későbben is beadhatja ; tehát különbséget kellene 
tenni arra nézve, hogy a felfolyamodási szándék 
kijelentése után, annak indokolására, mennyi ha
táridőt engedjünk. Ennek hozzátételével nincs 
kifogásom a megjegyzés ellen ; de erre sem volna 
helyes több időt engedni 24 óránál; ha azonban 
ezen záradék nem jönne hozzá, akkor kénytelen 
vagyok a 28. szakasznak a központi bizottság ál
tal megállapított szerkezetéhez ragaszkodni. 

S o m o s s y IgnáCZ : Épen én is azt óhajtom, 
hogy tisztában legyen az illető a törvény értelme í 
iránt, vajon a 28. szakasz értelme csak a szándék 
kijelentésére vagy a fölfolyamodás benyújtására 
vonatkozik-e? mert ha a fölfolyamodás benyúj
tására értetik ezen határ idő, akkor legalább is 
három napot kérek megállapittatni, mert hiszen 
sokszor physicai lehetetlenség, hogy az 24 óra 
alatt teljesíttessék. (Felkiáltások: Háromnapi) 

Halmossy Endre előadó: Én is azt hiszem, 
nagyon czélszerü lenne, ha három napot tűznénk ki 
határidőül. (Helyeslés.) 

Horvát B o l d i z s á r i g a z s á g ü g y i min i sz 
t e r : Figyelmeztetni kívánom a t. házat azon kö
rülményre, hogy itt oly bizottság működéséről 
van szó, mely nem marad azon egy helyen, ha
nem csak egy nap működik s tovább megy. Ha e 
bizottság minden egyes határban kénytelen lesz 
három napot tölteni, akkor háromszor annyi időre 
lesz szükség, hogy valamely vállalatra nézve a 
kisajátítási terv megállapittassék. (Felkiáltások: 
utána küldik a bizottságnak.') 

E l n ö k : Kérem a képviselőket, kik a 28-dik 
szakaszt ugy, mint szerkesztve van, elfogadják, 
méltóztassanak felállni. (Megtörténik.) A képviselő
ház a 28-dik szakaszt a szerkezet szerint nem fo

gadja el. Most következik azon módositvány, me
lyet Somossy képviselő úr tett. Ha Írásban akarja 
beadni, bevárom. 

Mihá ly i P é t e r j e g y z ő : (Avassa Somossy 
Ignácz módositványát.) „Szándékát 24 óra alatt be
jelenteni, felfolyamodását pedig 3 nap alatt tarto
zik beadni." 

E l n ö k : Jó volna talán csakigy tenni, hogy : 
„a mostani kihirdetéstől számitva 3 nap alatt.'*' 
(Helyeslés !) 

Vadnay LajOS: A törvények legjobbak ak
kor, ha minden complicatió nélküliek. Én egysze
rűen kimondanám azt, hogy itt nincs semmi szük
ség az előleges szándék kijelentésére, hanem 3 nap 
alatt tartozik az illető benyújtani. (Helyeslés !) 

S o m o s s y I g n á c z : Ha a szakasz igy szerkesz
tetik , visszavonom módositványomat. 

E l n ö k : Méltóztassanak azok fölállni, kik e 
szakaszból e tételt: „24 óra alatt" kihagyatni és 
helyébe ezt kívánják tétetni: „hátv.m nap alatt." 
(Megtörténik.) A t. ház a szakaszt ezen szerkezet
ben fogadja el. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 
29-dik szakaszt.) 

E l n ö k : Elfogadja a ház'? (Elfogadjuk!) 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 

30-dik' szakaszt.) 
Vadnay LajOS: E szakaszban a 4-dik sor vé

gén : „azok értékét" helyett, e kifejezést kivan-
nám tétetni: „ezek értékét." (Elfogadjtik!) 

E l n ö k : A 30. szakasz tehát Vadnay képviselő 
úí módosítása szerint elfogadtatott. 

Bujanovics Sándor jegyző: (olvassa a3l — 
38. szakaszokat, melyek változás nélkül elfogadtatnak. 
Olvassa a 39. szakaszt.) 

E l n ö k : Itt azon nyomtatási hiba van, hogy 
az 1-ső lapról nem a következőre kell fordítani, 
hanem a 10 számmal megjelölt lapra. 

Vadnay Lajos : A39-ikszakasz 2-dik sorában 
van ezen szó : „bérletengedés," pedig ennek: „bér
let e lengedésinek kellene lenni. (Helyeslés!) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 39-ik szakaszt ezen 
kiigazítással ? (Elfogadjuk!) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 
40—55. szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogad
tatnak. Olvassa az 56. szakaszt.) 

Horvát Bo ld i z sár i g a z s á g ü g y i min isz 
ter : A 3-ik sorban styláris hiba van, „az arra vo
natkozó" helyett: „a reá vonatkozó" tétetett. Ké
rem ezt kiigazittatni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ekként fog kiigazittatni. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az 

51—61 szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogad
tatnak. Olvassa a 62-dik szakaszt.) 

Vadnay LajOS: A 62. szakasz 5-ik sorában ezen 
kifejezés van: „azonban azon módosítással." Ez t. 
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ház, igen furcsa hangzású kifejezés ; méltóztassa
nak ezt ezen módosítással felcserélni: „azzal a 
módosítással azonban." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház, a 62. szakaszt a tett 
módosítással ? (Elfogadjuk!) 

Halmossy Endre előadó: T. ház! A VI. 
fejezethez még a 63. szakasz ist artozik, itt csak téve
désből van a VII. fejezetbe sorolva. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 
63. szakaszt.) 

H a l m o s s y Endre e lőadó : E szakaszban szin
tén nyomtatási hibák fordulnak elő és pedig a 3-ik 
sorban ponc helyett tétessék kommá; az ezután 
következő: „Az" kis betűvel irandó. A 6-ik sor
ban „bejegyzése" helyett: „lejegyzésre," „alkal
mazandó" helyett: „alkalmazandók" tétessék. 

E l n ö k : A 63. szakasz még a VI. fejezethez tar
tozik, sezen 63. szakasz után jön a VII . fejezett (He
lyeslés.) Elfogadja a t. ház a nyomtatási hibák ki
javításával ? (Elfogadjuk!) 

Bnjanovics Sándor jegyző (olvassa a VII. 
fejezet címét és a 64. szakaszt, mely észrevétel nélkül el-
fogadtatik. Olvassa a 65. szakaszt.) 

Vadnay Lajos : A 64. szakaszban ezen szó for
dul elő „roszabbodás" nézetem szerint itt azt kel
lene tenni „roszabbitás." (Maradi) 

Elnök: A 64. szakasz már elfogadtatott, ha
nem minden félreértés elkerülése végett meg kell je
gyeznem, hogy Vadnay képviselő ur megjegyzése 
nem is állhat meg, mert „roszabbodás" és „ro
szabbitás" külön két fogalom. 

Vadnay LajOS: Véleményem szerint oko
zott roszabbodás nem lehet, mert ha okoztatik, 
akkor ez roszabbitás. (Marad! Ezen túl vagyunk!) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 65. szakaszt ? (El
fogadjuk !) 

Bujanovics Sándoijegyző (olvassa a 66— 
69. szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. 
Olvassa a 70-ik szakaszt.) 

Várady. Gábor : T. ház! Oly sebesen ol
vasta t. jegyző úr a szakaszokat, hogy a zajban nem 
vehettem ki, hogy a 69-ik szakaszon már tul van. 
Ezenszakaszbanolykifejezésfoglaltatik, mely atör-
vénykezési rendtartásban elő nem fordul. Azt 
mondja t. i. „jegyzőkönyvi eljárás," „a megállapí
tott törvénykezési rendtartásban, ugy a szóbeli, 
mint a rendes eljárás jegyzőkönyvi utón történik." 
Nem lehet tehát tudni, mit kelljen ezen kifejezés 
alatt érteni? Én értem ugyan, de törvényben ily 
homályos kifejezést használni nem szabad. Azt, 
hogy „jegyzőkönyvi eljárás" ki kell tehát javí
tani, mert birtok bíróságról lévén szó, ezen kifeje
zés alatt a központi bizottság bizonyosan rendes 
eljárást értett. Kérem tehát ezen szakaszt e szerint 
kiigazittatni, a t. igazságügyi miniszter ur bizo
nyosan hozzá fog járulni. 

H a l m o s y Endre e l ő a d ó : T. ház! A köz
ponti bizottság vette belé ezen kifejezést, és pedig 
épen a polgári perrendtartás alapján. A polgári 
perrendtartás sommás és rendes eljárásról szól: a 
rendes eljárás pedig vagy írásbeli, vagy jegyző
könyvi. A rendtartás egyik szakasza szerint jegy
ző könyvi rendes eljárás csak azon esetekben fog
lalhat helyet, melyekben a törvény parancsolja, 
vagy melyekben a felek az iránt megegyeznek. 
Épen azért vettük fel ezen kitételt: jegyzőkönyvi 
eljárás; de talán jobb lesz, ha megkülönböztetjük, 
és azt mondjuk: „rendes jegyzőkönyvi eljárás." 

B ó n i s S á m u e l : Vélekedésem szerint ide 
lehetetlen tenni hogy: „jegyzőkönyvi rendes eljá
r á s , " mert nálunk tulajdonképen a szóbeli eljárás 
is jegyzőkönyvileg foly, könnyen összetéveszthet
né tehát ezt valaki, ha e két szó fogná kifejezni 
tulajdonképen értelmét a törvénynek. 

Vadnay Lajos : Bátor vagyok megjegyezni 
Várady Gábor t. barátom ellenében, hogy jegyző
könyvi eljárás van a polgári törvénykezési rend
tartásban. A sommás eljárást nem veszszük jegyző
könyvi eljárásnak: mert van sommás eljárás, ren
des eljárás és az ugy nevezett levéltárnoki eljárás ; 
és e tekintetben van, ha a felek megegyeznek, 
jegyzőkönyvi eljárásnak helye, és ez van itt épen 
kifejezve, hogy nem sommás eljárás, sem rendes 
eljárás, hanem valóságos jegyzőkönyvi eljárás. 

Elnök: A 69-dik szakaszra nézve megmarad-e 
a t. ház előbbi határozatánál, miután már egy
szer el volt fogadva és én részemről ki is mond
tam a határozatot?(Fölkiáltások: Marad!) A 69-ik 
szakasz tehát változatlanul elfogadtatik. 

H o r v á t h Káro ly : T. ház! Méltóztassanak 
megnyugodni a szerkezetben. Azt hiszem, minden 
veszély és baj nélkül meghagyhatjuk azt ; sőt azt 
hiszem, ha a „rendes" szó bejön, ezen szó könnyen 
félre vezetheti a feleket. Ugyanis így áll a dolog, 
hogy van szóbeli eljárás és rendes írásbeli eljárás. 
Ezenkívül van azután a jegyzőkönyvi eljárás. Ha 
már most a jegyzőkönyvi eljáráshoz a „rendes" 
czimet teszszük, mely csak ott szokott előfordulni, 
midőn rendes Írásbeli eljárás van, ez könnyen téve
désbe vezethetne valakit. Legtisztábbnak és leg-
határozottabbnak tartom ezen kifejezést, mely itt 
van, azért bátor vagyok annak elfogadását aján
lani. {Helyeslés.) 

Elnök: A 69-dik szakasz marad a szerkezet 
szerint. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 71 és 
72-dik szakaszt, melyek szó nélkül elfogadtatnak. 
Nagy zaj.\ 

E l n ö k Az előbb előfordult hiba kikerülése 
végett nagyon óhajtanám, és meg is kérném a t. 
házat, hogy figyelemmel hallgatni szíveskedjenek 
a jegyzőt, mert utóvégre a kérdést felteszem, és 
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nem az én hibám, ha az egyes szaka zok kikerülik 
a t. ház figyelmét. (Helyeslés.) 

I v á n k a I m r e : E l van már olvasva a 73-ik 
szakasz ? 

E l n ö k : Most következik. 
Bujanovics Sándor jegyző {olvassa a 73-ik 

szakaszt.) 
I v á n k a I m r e : T . ház: A ki foglalkozott ki

sajátítással, vagy a kinek földjén keresztül ment 
valamely vasút, vagy ilyféle vállalat, az tudja, 
hogy mily alkalmatlan az, hogy ha valamely kes
keny földjét középen átvágják és az által az össze
függés megszakasztatván, néha % órányi vagy na
gyobb kerülettel juthat földjéhez. Ennek követ
keztében t. ház, az illető birtokosok sokkal inkább 
hajlandók a kisajátítást illő áron az illető társulat 
részére megadni, hogy ha az ily mód átszelt dűlő, 
egyszersmind mint egy tagositási eljáráson megy 
keresztül, az eldarabolt földek kölcsönös kicseré
lése által, hogy t. i. a birtokosnak, a mennyire lehet
séges, a vasút vagy csatorna egyik vagy másik 
oldalán adatik ki mindazon földterület , mely 
neki megmarad. Ez eljárás egyszersmind csere, a 
mely a kisajátítással együtt jár, de a föld az előbbi 
birtokosoké marad; és hogy azért különös bélyeg 
vagy illetékek fizettessenek, mindenesetre nagyon 
terhes lenne, mind a társulat, mind a földbirtokos
ra nézve. Azért bátor vagyok indítványozni: mél
tóztassanak a harmadik sorban e szavak közé: „ki
sajátítására" és „szorosan" beszúrni e szavakat: 
„vagy az abból folyó ingatlanok kicserélésére," 
a többi maradhat. 

BujanOViCS Sándor j e g y z ő (olvassa Iván
ka Imre módosítását): „Kisajátítására" és „szo
rosan" szavak közé zárassák közbe: „vagy az ab
ból folyó ingatlanok kicserélésére." 

Hallmossy Endre e l ő a d ó : Talán igy lehet
ne tenni : „ingatlanoknak abból folyó kicserélé
sére." 

Horvát Boldizsár igazságügy i minisz
ter : T. ház! Nagyon sajnálom, hogy nincs már 
itt a pénzügyminiszter úr, mert itt a kincstár ér
dekéről van szó. A 73. szakasz végén ez áll: „a 
mentesség mindazonáltal adásvevési illetékekre 
és nyugtákra ki nem terjed" ; de a csere az adás
vevési szerződések sorába tai'tozik, tehát ugy hi
szem, hogy logice nem fog ezen kivétel oda illeni, 
és attól félek, hogy visszaélések fognak elkövet
tetni, t. i. fognak más adás-vevési szerződések tör
ténni, és ezeknek csere nevet adnak, tehát kijátszák 
a kincstár érdekeit; én tehát elegendőnek tarta
nám, hogy ha beadványok, nyilatkozatok, jegyző
könyvek, téritvények díj, bélyeg- és illeték-men
tesek. E szakasz végén ott áll, hogy: „a mentes
ség mindazonáltal adás-vevési illetékekre és nyug
tákra ki nem terjed", ha ezekre ki nem terjeszt- | 

jük a mentességet, logice nincs ok arra, hogy a 
kicserélésekre ki terjesztessék. 

Ivánka Imre: T. ház ! Talán em magya
ráztam ki magamat kellőleg, azért ha méltóztat
nak megengedni, módositványomat egy példával 
fogom megvilágosítani. E g y falunak hosszú kes
keny dülló'jén 2—300 birtokosnak keskeny bir
tokán keresztül vonul a vasút, és mind a 300 em
ber pántlika alakú földjét kétfelé szakítja ugy, 
hogy ha a birtokosok szántani akarnák, azért, 
hogy az egyik oldalon fekvő földjükről a másik 
oldalra juthassanak egy fél órányi kerülőt kell 
tenniök. Az igen világos, hogy ez nem gyakorlati 
eljárás. P . o. a dűlőben úrbéri földek vannak fél, 
negj^ed, nyolczad telkek, ezek egymáshoz arányban 
állanak, ugy hogy az egyik birtokos földéből alig 
2—3 öllel esik több vagy kevesebb a vasút ez 
vagy amaz oldalára, a szerint a mint rézsűben szeli 
azt a vasút keresztül. Hogy a kisajátítással ugyan 
azon időben, ugyan azon bizottság és jíolgári ha
tóság közbejöttével, mért ne lehetne mintegy ta
gosítás által a birtokosok nagy kényelmére a cserét 
keresztül vinni í azt nem látom át. Ha egyébiránt 
ragaszkodni kivannak az eredeti szerkezethez, 
ám szekírozzák meg szükség^ nélkül az embereket. 

Horváth K á r o l y : Én az Ivánka úr által 
ajánlottmódositványt méltányosnak találom; csak 
azon megjegyzésem van rá, hogy annak nem e 
helyen, t. i. a szakasz elején van helye, hanem 
helye van az utolsó szakasznál. Én részemről ma
gam is azon alázatos véleményen vagyok, hogy a 
hol ily kártalanítási eljárás történik, elégséges, ha 
az állam részére egyszer már megfizettetett az illeték 
az adás-vevési szerződések és nyugták után: miért 
még egyszer terhelni az illető feleket, midőn ők 
csak azt akarják eszközölni, hogy azon szerencsét
len káros helyzetből, melybe őket ama vasútvonal 
húzása ejtette, meneküljenek. Mert ez czéloztatik 
itt ily rendezés s tagosítás által. Ok tehát tulajdon
képen az államot nem károsítják, mert e szakasz 
értelme szerint a kisajátítás után bizonyosan kifize
tik egyszer a dijat. Csak azt akarja Ivánka kép
viselő úr, hogy indítványa folytán egy rókáról 
két bőr ne huzzassék; hogy ne fizessenek egyszer 
a kisajátításnál, másszor meg a tagosításnál. Én 
tehát pártolom Ivánka képviselő úr indítványát. 

N y á r y P á l : Én ugyanazt fogom javasolni, 
mit Ivánka képviselőtársam, hanem fogalmazását 
nem tartom egészen szabatosnak. Mert mit akar 
ő? Azt akarja, a mit én, t. i. ha ily esetekben csak
nem haszonvehetetlenné lesznek ama keskeny pánt
lika földek az által, hogy minden keskeny földnél 
nem engedtethetik meg az, hogy átjárás legyen a 
vasútnál; én ugy fogom fel az ő indítványát, hogy 
ő elrendelni kívánja mindenek előtt azt, hogy a vas
út által keresztül vágott birtokok, melyek nem 
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egy tagban vannak, melyek a vasútnak jobb vagy 
bal oldalára jutnak, kicseréltessenek és mintegy 
tagosittassanak. Én azt hiszem, ennek elrendelése 
nem tartozik e törvényhez; de tekintettel kell 
lenni a törvényhozásnak arra, hogy a tagosításról 
szóló törvényben ki legyen mondva, hogy tagositás 
ugyanazon egy határban egyszernél többször 
nem eszközöltethetik. I ly tekintetből talán ki le
hetne jelenteni, hogy a hol ily esetek vannak, 
azon területekre nézve, melyeket a vasutkettévág, 
pótíagos tagositás megengedtetik. Többet itt, 
nem gondolnám, hogy mondani kellene, mert az a 
felek dolga. De az, hogy a tagositással, vala
mint az egész eljárással járó költségek béíyegmen-
tesek, nem tartozik ide : mert azok, kiknek földjét 
a vasút keresztül vágja, azok által, kiknek részére 
a kisajátítás történt, ezen törvénynél fogva már 
igen természetesen kármentesittettek, és már 
ugyanakkor tekintetbe vétetett az is, hogy föld
jüket ketté vágja a vasút. (Helyeslés.) A többi 
azután az ő dolguk, nem gondolnám, hogy nekik 
ezenfelül valami kedvezményt kellene adni; de azt 
a lehetőséget meg kell nekik adni arra nézve, 
hogy a magok birtokát rendezhessék. Ennélfog
va nem pártolom az indítványt azon terjedelmé
ben és értelmében, mint előterjesztetett; hanem 
szükségesnek tartom azon szempontból, mert több
ször egyszernél ugyanazon helyen tagosítást nem 
enged a törvény, hogy ily területekre nézve ki
vételesen megengedtessék. (Helyeslés) 

S i m o n y i LajOS b . : Ivánka képviselőtársam 
indítványát ugy értelmezem — és azt hiszem he
lyesen fogtam fel — hogy egyedül csak arra vo
natkozik, hogy az ilyen kölcsönös egyességből 
származott tagositás okán az illetők bélyeget ne 
fizessenek. Az indítvány nem arra vonatkozik, 
hogy egyesek kényszeríttessenek birtokaik tagosí
tására ; ez csak a kölcsönös egyességre vonatkozik 
és azon részre, mely a bélyeget illeti. Ivánka in
dítványa azt óhajtja, hogy az ilyen egyességből 
eredő okmányok bélyegmentesek legyenek, és én 
ezt igazságosnak és méltányosnak tartom és 
pártolom. 

Várady Gábor: A t. igazságügyminiszter 
űr előadására bátor vagyok azon megjegyzést 
tenni, hogy Ivánka indítványa nem terjed ki ezen 
73. szakasz utolsó pontjára, mert nem az utolsó 
pontba kivánja módositványát beigtattatni, hanem 
ezen szakasz első bekezdésére, melyben világosan 
beadványokról, jegyzőkönyvekről, nyilatkozatról, 
határozatról, felfolyamodásról van ázó, és azokra 
nézve rendeli e szakasz, hogy díj- és illeték-mente
sek. Tehát ott, hol a kisajátításra vonatkozó beadvá
nyokról van szó, igen helyesen van, hogy beigtat-
tassék az, hogy az ingatlanoknak ebből folyó kicse
rélésére vonatkozó beadványok szintén bélyeg

mentesek ; de^ az még nem terjed ki az adás-vevési 
illetékekre. Én tehát Ivánka képviselőtársam mó
dositványát pártolom. 

H a l á s z B o l d i z s á r : Ha Ivánka képviselő
társam módosítása csak a bélyegmentességre vo
natkozik, azon esetben pártolom. 

Horvát Boldizsár igazságügyminisz-
t e r : T. ház ! Én Ivánka képviselő úr módosit-
ványa ellen azért szólaltam fel, mert ugy volt fo
galmazva, hogy félreértésre adhatott volna alkalmat. 
Ha azonban ő elfogadná azon fogalmazást, melyet 
én vagyok bátor indítványozni, akkor hozzájáru
lok indítványához. (Halljuk!) Az én módositvá-
nyom a 73. szakaszra az lenne: Az első rész egé
szen azon szóig: ,,letéti díj nem já r " megmaradna 
változatlanul. Most jönne bele egy incisum, mely 
igy hangzik: , ;ezen mentesség kiterjed a vállalat 
vonalai által ketté hasított birtokok kölcsön kicse
rélésére is, ha ily csere a kisajátítási tervezet 
megállapítása feletti tárgyaláskor bejelentetett, el
lenben a mentesség egyéb adás-vevési illetékekre és 
nyugtákra nem terjed ki ." Ez esetben nem fog
nak visszaéléseket okoztatni. 

I v á n k a I m r e : Szivesen elfogadom. 
E l n ö k : Kivánja-e a ház, hogy a szerkezetre 

nézve megtörténjék a szavazás ? (Felkiáltások : El
fogadjuk a miniszter módositványát!) Tehát a 73. sza
kasz a miniszter úr fogalmazása szerint fogad
tatik el. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 74. 
szakaszt.) 

E l n ö k : Elfogadja a ház e szakaszt ? (Elfo
gadjuk !) Elfogadtatik. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 15-
dik szakaszt) 

Vukovics Sebő : T. ház ! Én a 74. szakaszra 
nézve . . . [felkiáltások: Azon már tul vagyunk!) 

E l n ö k : Boc-ánatot kérek, most a 75-ik sza
kasz van tárgyalás alatt. 

Vukovics S e b ő : Én nem hallottam a 74. 
szakasz megszavazását. (Zaj. Felkiáltások: Már 
nem lehet hozzá szólni!) Ezen szakaszban mindenek 
előtt az mondatik, hogy minden költségek meg
téríttetnek a kisajátítandó birtok tulajdonosának, 
közben azonban oly kivétel tétetik, a mely kétség
kívül . . . . (Zaj.) 

E l n ö k : Bocsánatot kérek a képviselő úrtól, 
de én a 74-dik szakaszra nézve voltam szerencsés 
kijelenteni, hogy azt a ház elfogadta. (Fölkiáltások 
bal felöl: Nem hallottuk!) Épen azért voltam bá
tor kérni a t. házat, méltóztassék csendben lenni. 
A jegyző úr e szakaszt felolvasta és én kérdeztem 
a t. házat, méltóztatik-e azt elfogadni. (Igaz!) A 
ház e szakaszt elfogadván, nem tudom, lehet-e 
e szakaszra ismét visszatérni? {Túlvagyunk már 
rajta! Nem hallottuk!) Engem a ház szabályai 
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kötnek; de ha a ház méltóztatik megengedni, én 
részemről megadom a szót. 

GhyCZy I g n á c z : Az igaz, ha egyszer a sza
vazás megtörtént, a ház szabályai szerint nem lehet 
azon tárgyra visszatérni; de a ház szabályai azt is 
megkivánják, hogy a tárgyalás alatt csendesség 
legyen, itt pedig folytonos zaj van, s volt ez úttal 
ugy, hogy semmit sem lehetett hallani. Nézetem 
szerint tehát jó lenne, ha e szakasz újra felolvas
tatnék, hogy hozzá szólhassanak azok is, kik nem 
hallották. (Zaj.) 

H o r v á t h K á r o l y : Ugyan ezen eset történt, 
t. ház, (Zaj) midőn Várady Gábor képviselőtár
sam panaszolván azt, hogy a felolvasott sza
kaszt nem hallotta, méltóztatott a ház megengedni, 
hogy a tárgyhoz szólani lehessen. (Zaj.) Én azon 
véleményben volnék, hogy ezt most is meg kel
lene engedni. (Zaj.) Meglehet az által, ha nem 
engedjük meg a szót, egy életre való eszmét 
ütünk el. 

VukOViCS S e b ő : Én azt gondolom, nem kel
lene most oly szigorúnak lenni, és mennél inkább 
közeledünk az országgyűlés végéhez, és vagyunk 
kényszerítve arra, hogy a tárgyakat sietve elvé
gezzük, annál többször fog elö'fordulni azon eset, 
hogy e t. háznak egy része vagy némely tagjai 
nem lesznek képesek megérteni, mely tárgyak 
azok, melyek be vannak fejezve. (Zaj.) Más az, ha 
valamely kérdés fölállás utján döntetik el. 

Megjegyeztem, hogy ezen szakasznak átalá-
nos elve az, hogy minden költséget tartozik a ki
sajátítandó birtok tulajdonosának a kisajátító fél 
megtéríteni; ellenben a kivétel ebbó'l oly messzire 
terjed, hogy ez magában elnyelné kétségkívül a 
költségek legnagyobb részét. E szakaszban meg
kívántatik, hogy a felek megjelenjenek. Sokszor 
megtörténhetik már most, hogy a birtokos igen 
messze lakik a kisajátítandó birtoktól, és ha ö in
gyen a maga költségén tartoznék megtenni az utat, 
megtenni, a nélkül hogy a visszatérítés reménye 
meg volna adva, azt hiszem, hogy igazságtalanul 
károsodik a maga tulajdonában. De még az is 
mondatik itt, hogy ha ügyvédeket vagy megha
talmazottakat állítanak, ezek költségeit és munka
dijait is magok tartoznak megtéríteni. Lehetnek 
esetek, midőn pl. az illető fél beteg, vagy a fái a 
törvényhez nem ért, bizodalmával tehát oly embert 
ruház föl, a ki azután bir elegendő tudománynyal 
arra, hogy az illető bírák vagy alkudozók között 
az ügyet vigye. Ennélfogva azt hiszem, e szakasz 
ezen részét egyszerűen ki kellene hagyni és a sza
kaszt befejezni ott, a hol ez mondatik : „minden 
költséget, mely a kisajátítás létrehozása körül 
megkívántatik, a kisajátító tartozik viselni és eset
leg előlegezni. I t t eléggé ki van fejezve az, hogy 
csak a mulhatlanul okozandó költségek téríttesse

nek meg, ezeket a kisajátító tartozik viselni és elő
legezni. A többit, a mi következik, kihagyandónak 
vélném. 

Horvát B o l d i z s á r i g a z s á g ü g y é r : T, kép
viselőház! A törvényjavaslatban gondoskodva van 
arról, hogy a tulajdonnak lehető legnagyobb biz
tositéka legyen. Gondoskodva van arról, hogy 
senkinek tulajdonát ok nélkül el ne vehessék 
hogy mindazon jogokra nézve, melyek a tulajdo
nos számára a 3-dik fejezetben biztosítva vannak 
fölszólalási eljárás szabályoztassék, és ezen eljárás 
által minden tulajdonos a maga jogát érvényesít
hesse. Gondoskodtam arról is, hogy senkinek tu
lajdona valódi teljes kárpótlás nélkül el ne vétet
hessék. A mint azonban a törvényhozásnak köte
lessége gondoskodni a tulajdonnak ilynemű 
védelméről, ugy másrészről a salus publica köve
teli — hogy ha egyszer a kisajátításnak helyt 
engedünk — ez végtelen nagy áldozatokba ne 
kerüljön, miután ugy is az ily vállalatoknál a ka-
matbiztositást az állam viseli. Ha már most bele-
teszszük a törvényjavaslatba, hogy minden költ
séget egyátalán a vállalkozó tartozik viselni, akkor 
a felektől függ meghurczolíatni a vállalkozót és 
nyakára egy sereg ügyvédet és meghatalmazottat 
küldeni, kik az ügyet annyira húzhatják, hogy a 
költségek és az ügyvédi díj magasabbra rúgnak, 
mint némely apróbb parcella vételára. Kérem 
tehát a képviselőházat, hogy midőn egyrészről a 
tulajdonost ezen törvény által biztosítani szándé
kozunk, méltóztassanak másrészt a vállalkozót is 
biztosítani az iránt, hogy a tulajdonos csupa sze
szélyből nem fogja őt annyira meghurczolni, hogy 
inkább a vállalat létesítéséről is lemondani kény-
telenittessék, mintsem mindenki igényét teljesí
tené. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Még egyszer bátor leszek a t. házat 
a 74-dik szakaszra nézve megkérdezni. Kérem a 

I képviselő urakat, kik a 74-dik szakaszt a központi 
bizottság szövege szerint elfogadják, méltóztassa
nak felállani. (Megtörténik.) A többség elfogadja. 

A 75-dik szakasz már fel van olvasva. Mél
tóztatnak hozzászólni ? (Maradjon!) Tehát marad. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassaa76-ik 
szakaszt.) 

Vadnay Lajos .- E kitétel : „bebizonyító 
adatok és bizonylatok" nem lehet együtt, mert 
bebizonyító adat nem egyéb, mint bizonylat. Az 
egyiket ki kell hagyni. (Helyeslés.) 

Csengery I m r e : Van egy másik szó, mely 
még sokkal értelemzavaróbb , t. i. e kitétel : 
„vizi munkálatoknál szakértők leletei által bemu
tatandó." Bemutatás alatt mást értünk. Vagy „ki
mutatandó", vagy „kiigazolandó" szó használandó. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a 76-dik szakaszt Vad-
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nay Lajos és Csengery Imre képviselő urak mó
dosításaival elfogadni ? {Elfogadjuk!) Ennélfogva 
elfogadtatott. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 77— 
90-dik szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogad
tatnak.) 

E l n ö k : T. ház ! A kisajátításról szóló tör
vényjavaslat átalánosságban s részleteiben tár
gyaltatván, a végleges megszavazás a t. ház bele
egyezésével a holnaputáni ülésre tűzetik ki. 
(Helyeslés.) 

Vadnay LajOS : Miért nem holnap ? (Zaj. 
Nem, lehet!) 

E l n ö k : Misem gátolhatja , hogy a végleges 
megszavazás holnap történjék, ha a t. ház ugy 
határozza. 

Halász Bold izsár : Gátolják a házszabá
lyok. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A végleges megszavazás tehát hol-
naputanra tűzetik ki. (Helyeslés.) 

A mai napi rend ki levén merítve, a holnapi 
napi rendre, ha a t. ház beleegyezik, a nemzeti
ségi kérdés tűzetik ki. (Fölkiáltások : Hát még?) 
Azt hiszem, keresztül fogja húzni a holnapi ülést. 

Az első osztályt kérem délután 5 órakor meg
jelenni, t á rgy: a budapesti kisajátítás. 

Az 5-dik osztályt kérem szintén délután 5 
órára, t á rgy: a házszabályok. (Fölkiáltások: Vala
mennyi osztály!) 

A pénzügyi bizottságot 4 órára szokott helyi
ségében kérem megjelenni. 

Minden osztályt 5 órakor. 
A holnapi ülés 9 órakor kezdődik. 

Az illés végződik d. u. 1 V, órakor. 
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