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határozva, hogy holnap 9 órakor ülés lesz, miu
tán nézetem szerint, ezen határozati javaslatokat 
nem kell az osztályokban tárgyalni, akarja-e eze
ket mindjárt reggel tárgyalás alá venni, és csak 
azután tartani meg az osztályüléseket ? vagy 
pedig 9 óra után azonnal osztály üléseket akar-e 
tartani ? 

Lónyay Menyhért pénzögyér: T. ház! 
Az ülés kezdetén t. barátom Bernáth Zsigmond kép
viselő úr által azon kérés intéztetett a házhoz, 
hogy a pénzügyi bizottság által benyújtott két 
törvényjavaslat holnap reggel az osztályülésekben 
tárgyaltassék : én is hozzá járulok ezen indítvány
hoz, és csak ma kérem a t. házat, méltóztassék elren
delni, hogy miután a jegy zökönyv hitelesítve lesz. 

A kormámj részéről jelen vannak: Lónyay 
Menyhért: később Eötvös József báró. Gorove István, 
Horvát Boldizsár. 

j'a ülés kezdődik délelőtt 9',U órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
gjeyzökönyvét Mihályi Péter jegyző úr fogja 
vezetni. A szólani kívánók neveit Bujanovics 
Sándor jegyző úr jegyzi. 

A múlt ülés jegyzökönyve fog hitelesíttetni. 
Ráday László gr. jegyző (olvassa a deczem-

ber 3-án tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : Mártonfiy Miklós 25.290 pgő frt 

tőke s ennek 1849. évi augusztus 1-ső napjától 
kielégítéséig folyó 6% kamatai , ugy 500 pfrt 

az osztályok a tárgyalást azonnal megkezdjék; 
az indok az, hogy, e két törvényjavaslat megszava
zásától függ a budget két tétele: már pedig az 
államköltségvetés tárgyalása igen sürgős és min
den esetre bevégzendő. Ennél fogva kérem , hogy 
a jegyzőkönyv hitelesítése után az osztályok ülje
nek össze. (Helyeslés^) 

E l n ö k : Ha a t. ház, beleegyezik, a határo
zati javaslatok tárgyalása a délutáni ülésre tétetik 
át. (Helyeslés.) Reggel tehát az ülés meg fog nyit
tatni és az osztályok azonnal megkezdik a hoz-
zájok utasított törvényjavaslatok fölött a tárgya
lásokat. 

Az ülés végződik délután 67 a órákkor. 

tőke, s ennek 1849. évi június 23-dik napjától 
kielégítéséig folyó 6% kamatai részére haladék
talan kifizettetésének megrendelését kéri. A kér
vény i bizottsághoz tétetik át. 

' Nyáry Gyula b. főrendi jegyző (az elnöki 
szék elé járul): Mélt. elnök ! tisztelt képvielőház! 
Van szerencsém jelenteni, miszerint a vegyes há
zassági válóperekről, továbbá a nagy-várad-kolozs
vári vasútvonalról, végül a gyulafehérvári görög-
kath, érsekség s a lugosi és számos újvári görög-
kath. püspökségek beczikkelyezéséről szóló tör-
vényjaslatok a felsőházban kellőleg tárgyaltat
ván, a mélt. főrendek a t. ház határozataihoz min
denben hozzájárultak. Bátor vagyok az illető 
jegyzőkönyvi kivonatokat tiszteletteljesen át
nyújtani. 

1868. deczember 4 én 

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 . 

T á r g y a i : Kérvény bemutatása. A főrendek üzenik, hogy a vegyes házassági váló perekről, a magyar keleti vasútról 
s a gyulafehérvári érsekségről s lugosi és szamosujvári püspökségekről szóló törvényjavaslatokat elfogadták. Ivánka Imre indítványt, 
Simonyi Ernő és társai törvényjavaslatot nyújtanak be a katonai biróságok hatásköréről, Miletits Szvetozár a Szerb nemzetiség ügyében 
interpellálja a kormányt. A középponti bizottság jelentést tesz a katonai bíróságok hatásköre iránti törvényjavaslatról. Határozat a 
ház hivatalnokai s szolgái iránt. A svájezi kereskedelmi és postaszerzödések végleg elfogadtatnak. Tisza Kálmán az államvizsgák, 
Radich Ákos az eszék-fiumei vasútvonal iránt interpellálja a kormányt, mely aa első kérdésre azonnal vá'aszol is. Podmanicsky Fr i 
gyes báró vasutügyi javaslata mellőztetik. A központi bizottság jelentést tesz a tiszai vaspályatársulat adóssága, a vasúti kölcsön hova-
forditása, a Lonjakopolje s az 1869-dik évi államköltségvetés iránti törvényjavaslatokról. Simonyi Ernő a közös hadügyminiszternek a 
hasban kiosztott két levele iránt interpellálja az elnököt, háznagyot és kormányt, s ezek felelnek. A székesféhérvár-gráczi, sátoralja-
ujhely-mezölaborczi, báttaszék-zákányi, komárom-nyitrai s totaesvár-orsovai vasutvonalak iránt határozatok hozatnak. 
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Mihá ly i P é t e r j e g y z ő (olvassa a jegyző
könyvi kivonatokat.) 

E l n ö k : Tudomásul vétetik. Ivánka Imre 
képviselő úr előterjesztést kivan tenni. 

Ivánka I m r e : T. ház! E napokban fog 
tárgyaltatni a katonai bíróságok hatásköréről szóló 
törvényjavaslat. Ennek szükségét nem tagadom, 
és valószínű, és remélem, hogy a ház igen lénye
ges és hasznos módosításokkal el is fogja fogadni; 
de miután ezen törvény némi tekintetben eltér a 
védtörvény rendelkezésétől, más tekintetben pe
dig nem eléggé kimerítő: bátor vagyok egy indít
ványt a ház asztalára tenni azon kéréssel, méltóz
tassék ezt is kinyomatni és egyidejűleg a már 
beterjesztett törvényjavaslattal figyelembe venni. 
Nem akarom hosszas előadással a ház türelmét 
igénybe venni, kérem annak kinyomatását. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ö (olvassa az indítványi.) 
E l n ö k : Ki fog nyomatni1), szétosztatni és az 

illető törvényjavaslattal egyidejűleg tárgy altatni. 
S i m o n y i Ernő : T. ház! Ugyanezen tárgy

ban vagyok bátor a t. háznak egy törvényjavas
latot — azon törvényjavaslat ellenében t. i., mely 
a ház asztalán van és az igazságügyminiszter által 
beterjesztetett — magam és néhány jelenlevő 
elvtársam nevében beterjeszteni. Nem fogók ezen 
törvényjavaslat módositványába bocsátkozni, ha
nem csak azt mondom, hogy [ezt azért teszem, 
mert a^on törvényjavaslat, melyet az igazságügy-
miniszter beterjesztett, részint felesleges, a mennyi
ben már a törvények intézkedtek róla, részint 
ellenkezik az 1848. törvényekkel, ugy mint ellen
kezik az 1867-ki törvényekkel is. A mi pedig újí
tás van benne, azt. én részemről a legveszedelme
sebb újításnak tartom. Annálfogva, miután az 
1848.törvények ez iránt már világosan rendelkeztek, 
hanem e rendelkezés csupán csak a királyi városokra 
terjed ki, azt hiszem, elég lesze téve, ha ugyanazon 
szellemben az 1848. XXIII , törvényczikk rendel
kezése az ország többi törvényhatóságaira is kiter
jesztetik. Ezen szempontból kiindulva, bátor va
gyok egy törvényjavaslatot benyújtani a t. háznak. 

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 : Ki fog nyomatni 2), szétosztatni, és 
az illető törvényjavaslattal egyidejűleg tárgyaltatni. 

MiletiCS SzvetOZár: T. ház ! Bátor vagyok 
egy, az ó-becsei szerb nemzetiségi egyházi község
tol érkezett kérvényt a nemzetiségi kérdés tárgyá
ban a ház elé terjeszteni, melyben e község a 
kisebbségi indítványt pártolja, e kérvényét ezzel 
indokolván: „Mi mint egy része a nem-magyar 
nemzetiségnek kénytelenek vagyunk kijelenteni, 

r) Lásd az Irományok 425-dik számát. 
a) Lásd az Irományok 426-dik számát. 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1 8 6 % . XI. 

hogy a központi bizottságnak a nem magyar nem
zetiségek irányában készített javaslata bennünket 
érzékenyen sért, ki nem elégít, és ha a magas 
országgyűlés a nemzetiségi kérdés eldöntésére 
csakugyan a központi bizottságnak fenébb emii
tett javaslatát fogadná el és venné részletes tár
gyalás alá, azon esetre csak azt vagyunk bátrak 
kijelenteni, hogy tűrni megszoktunk, szenvedni is 
tudunk, s fogunk továbbra is azon szép reményben, 
hogy egykor oly országgyűlés ülend össze, mely 
méltányos követeléseinket és kívánalmainkat el 
fogja ismerni." Noha e kérvény a tárgyalás után 
érkezett, én beadom, mint okmányt és bizonyítvá
nyát annak, hogy a község és választóim, a kisebb
ségi indítványt pártolják. 

Ezzel kapcsolatban kötelességemnek tartom 
interpellatiót intézni a szerb nemzetiségi kérdésben 
az összes minisztériumhoz. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa az interpella
tiót): „Tekintettel arra, hogy a szerb kérdés 
Magyarországban nem tekinthető megoldottnak az 
átalános nemzetiségi kérdéssel, mert nemzetiségi 
átalános alapja mellett a történeti jog különös 
alapjával is bir, mely Magyarország fel szabaditója 
I. Lipót király, és a szerb elődök közt kötött, és az 
1690-dik évi september 6-kán kelt meghívó di
plomában kifejezett nemzetközi szerződésben gyö
keredzik ; 

„tekintettel arra, hogy a szerb nemzet Ma
gyarországban a magára vállalt kötelezettségnek a 
törökök elleni ütközetekben teljes mértékben ele
get tett, és hogy soha sem szűnt meg szerződés
beli jogait nemzeti politikai léte tekintetében Ma
gyarországban reclamálni: 

„tekintettel arra, hogy a magyar törvényho
zás és 174n/0 XXVII . törvényczikk a szerb nem
zetnek adott privilégiumokat annyiban elismerte, a 
mennyiben azok a királyság alap-alkotmányával 
nem ellenkeznek; 

„tekintettel arra, hogy maga ő felsége elis
mervén a magyarországi szerbek érdemeit és jo
gait, 1861-ben a szerb nemzet congressusát Kar-
loviczon egybehivni kiegyezkedett, hogy ez a 
szerb nemzetiség számára a biztosítékokat formu
lázza és ő felségének a. végett fölterjeszsze, hogy ő 
felsége azokat a magyar országgyűlésnek királyi 
javaslat alakjábanterjeszsze elő, mihelyt az ország
gyűlés törvény-alkotási állapotba j ő ; 

„tekintettel arra, hogy ő felsége e magas 
szándékát nem csak a congressusi és más szerb 
küldöttségeknek, hanem az 1861-iki országgyűlés
hez intézett második leiratában magának az ország
gyűlésnek is kijelenteni kegyeskedett; 

„tekintettel arra, hogy az országgyűlés fo
lyamában tett két interpellatióra a magas minisz
térium először a belügyminiszter úr, azután pedig, 

39 
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a miniszterelnök úr szavával kijelenteni méltóz
tatott, hogy annak idején javaslatot fog előterjesz
teni az 1861-diki szerb congressus határozatai 
tekintetében: 

„szándékozik-e a magas minisztérium az 
1861-diki szerb congressusnak a koronához felter
jesztett határozatai tekintetében a magyar ország
gyűlés elé javaslatot terjeszteni, és ha ezt az idő 
rövidsége és az ügy fontossága miatt még ez ország
gyűlés folyama alatt nem teheti: igéri-e a magyar 
országi szerb nemzet megnyugtatása végett, hogy 
ezt a jövő országgyűlésnek az első tárgyak közt 
elő fogja terjeszteni ?" 

E l n ö k : Ki fog adatni az összes minisz
tériumoknak. 

Széli Kálmán képviselő úr a központi bizott
ság részéről mint előadó, jelentést fog tenni. 

Szé l i K á l m á n e lőadó (olvassa a központi 
bizottság jelentését a katonai bii'óságok hatáskörére 
vonatkozó törvényjavaslatról). 

E l n ö k : Ki fog nyomatni ') és kiosztatni. Ha 
ugy tetszik a háznak, holnap tárgyalás alá véte
tik. (Helyeslés.) 

Tegnapi határozata folytán kimondotta a 
ház, hogy a ház tisztei állandósításának ügyét tár
gyalás alá veszi. Most ez van napirenden; azután 
az osztályok fognak tanácskozni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a költ-
ségvetö bizottságnak a ház tiszteire vonatkozó javas
latát 2). 

Várady Gábor .• T. képviselőház ! Azt hi
szem, hogy az első felolvasás szolgálhat az átalá-
nos tárgyalás megkezdésére, s ha az átalánosságra 
nincs észrevétel, akkor következnék a részletes 
tárgyalás. 

E l n ö k : Átalánosságban elfogadja a t. ház? 
Tisza K á l m á n : Én átalánosságban bátor 

vagyok azt a megjegyzést tenni, hogy én nem 
igen látnám azt helyén, hogy most, midőn a ház 
szabályai változtatás alatt vannak, mely változta
tásnak befolyása lesz például a háznagyi hivatal 
rendezésére, most, midőn az országgyűlés csak né
hány napig tart, egy ily organikus rendezést te
gyünk. Én azt óhajtom, hogy rendeztessenek a ház 
tisztviselői; de nem óhajtanám azt most, igy rögtö
nözve megtenni, mert a házszabályok is — mint 
mondám — e napokban tárgyalás alá jönnek és az 
azokban eszközlendő változtatások befolyással le
hetnek a ház hivatalnokaira. Tudom, hogy a ház 
maga is elismerte, hogy tisztviselőinek fizetése na
gyon csekély. Ha tehát most intézkednék az iránt 
a képviselőház, hogy ezúttal az uj képviselőház 

1) Lásd az Irományok 427. számát. 
2) Lásd as Irományok 395 . számát. 

összejöveteléig oly módon, mint eddig tettük, pót
lékutalvány által a tisztviselőkön segítve legyen, 
azt hiszem, a végleges rendezést czélszerübb lesz 
az uj képviselőházra bizni. 

Kovách L á s z l ó : A képviselőháznak a most 
tárgyalás alatt levő jelentésre nézve végzése van, 
mely kimondja a ház tisztviselőinek állandósítását, 
állandó fizetéssel való ellátását. Az előterjesztett vé
lemény ama végzésnek kifolyása, a mennyiben t. i. 
az állandó költségvető-bizottság azzal volt megbíz
va, hogy a részletekre nézve tegyen a háznak jelen
tést. E tárgyban, ugy hiszem, szükséges intézked
ni és ezt három évi gyakorlat után sukkal ezél-
szerübben tehetjük, mint az uj országgyűlés ele
jén. A szerzett tapasztalatok után mind a szolgálat
tevőknek megítélésében helyesen járhatunk el, 
mind a gazdálkodás igényeinek megfelelhetünk s 
azért bátor vagyok az előterjesztett véleményt a 
t. ház figyelmébe ajánlani. 

B ó n i s S á m u e l : Igen szükségesnek tartom, 
hogy a ház intézkedjék a felől, hogy a ház tiszt
viselőinek, kik az országgyűlés együttnemlétében 
is működnek, fizetése emeltessék. De ettől elvá
lasztom a ház tisztviselőinek rendezését, ezt szoro
san egybekötve tartom a házszabályok rendezésé
vel és igy az én véleményem is az, mi Tisza Kál
mán t. barátomé, hogy : vagy a ház szabályainak 
megállapításakor kell a ház tisztviselőinek rende
zéséről is intézkedni a háznak, vagy ha arra idő 
nem lenne, aként intézkedjék a ház : miszerint a 
most szolgálatban levő tisztviselők fizetése a jövő 
országgyűlés összejöveteléig emeltessék föl; hanem 
akkor nem szükséges igy per excerpta a ház 
tisztviselőit rendezni, mert — csak egyet említek 
— pl. a háznagyi hivatalt illetőleg, igen sok osz
tályban — mint én tudom — nem kívánják, hogy 
képviselő legyen háznagy. Ha ez igy áll, ez már 
nagy különbséget fog tenni azon hivatal személy
zetére nézve. Az én véleményem szerint olyan 
rendezést megállapítani, mielőtt a ház szabályait 
megállapítottuk volna, melynél fogva a ház hiva
talnokai végleg nyugdíjra való igénynyel kine
veztetnének, most n e u lehet; hanem a fizetést 
igenis emelni kell, mert azt mag-atn is belátom, 
hogy ebből a fizetésből ily drága időben senki ki 
nem jöhet. (Helyeslés). 

E l n ö k : A véleményt ugy fogom fel, hogy a 
ház nem kívánja magát a rendezést most tárgya
lás alá venni, de más részről elismervén szükségét 
a fizetések szaporításának, ebbe beleegyez, sőt kí
vánja is; csak az a kérdés: a t. ház ezeket a fize
téseket, melyek itt ajánlva vannak, elfogadja-e'? 

Csanády Sándor : Azt hiszem, hogy ideig-
len elfogadhatjuk. 

Tisza K á l m á n : Én részemről azt indítvá
nyozom, hogy a ház hivatali személyzetének vég-
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leges rendezését most nem tartja idején levőnek; 
azonban átlátván, hogy az eredeti fizetések cseké
lyek, a mit a ház azáltal is elismert, hogy a költ
ségvetésben havonkint pótlékokat szavazott meg, 
most nem tehet egyebet, mint hogy ezen igy a 
pótlékokkal fölemelt fizetéseket a jövő képviselő
ház összejöveteléig utalványozza. (Helyeslés). 

E l n ö k : A t. ház tehát hivatalnokai fizeté
séhez az eddig szokásban volt havi pótlékokat 
hozzá kivánja adatni. 

B ó n i s S á m u e l : Ha szabad elnök úr kijelen
téséhez hozzászólanom, ugy fogtam fel Tisza Kál
mán előadását, hogy 6' a költségvető bizottság részé
ről javaslatba hozott fizetéseket nem ellenzi, hanem 
a fizetéseknek ajánlott fölemelését, csak mint ideig
lenes pótlékot kivánja a ház hivatalnokainak meg
adatni. (Helyeslés.) 

Várady Gábor : A részletes tárgyalás alkal
mával — ha ugyan e javaslat átalánosságban el
fogadtatott volna — óhajtottam volna a szolgákra 
nézve megjegyzést tenni. Nem akarom ezt ez al
kalommal is hallgatással mellőzni, inert ha a szol
gák érintetnek is e javaslat végpontjaiban a nyug
dijakra és az alkalmaztatásra nézve, sem azok 
száma, sem azok fizetése a javaslatban elő nem 
fordul, mi annak kétségtelen hiánya. Kérném te
hát kimondatni, hogy a szolgákra nézve az eddigi 
szám és eddig húzott fizetésűk fog a szünetelés alatt 
is gyakorlatban maradni. {Helyeslés) 

E l n ö k : Kimondom tehát, hogy a képviselő
háznak szolgái a szünetelés ideje alatt eddigi fize
téseiket fogják húzni. A ház hivatalnokai a költ
ségvető bizottság által javaslatba hozott felemelése
ket az uj képviselőház összejöveteléig pótlék alak
jában fogják megkapni. 

KoVách L á s z l ó : A jelentésben tollhiba fordul 
elő. Midőn a t. ház hivatalnokai fizetésének állan
dósítását elhatározta, bizonyára nem kivánta e fize
téseket alább szállitani. Eddig a házfelügyelő évi 
fizetése 1440 frt volt. a jelentésből kimaradván a 
40 í r t : kérem azt kiigazittatni. (Helyeslés.) 

G h y c z y I g n á c z : Nem tudom, jól értettem-e 
a t. elnök urat, de én ugy vettem észre, mintha azt 
méltóztatott volna mondani, hogy a ház tisztviselői, 
a jövő országgyűlés összejöveteléig, a javaslatba 
hozott fizetés felemeléseket mint pótlékot fogják 
megkapni. Én ugy értettem az indítványt, a mely 
tétetett, hogy azon pótlékokat fogják megtartani, 
melyek a ház költségvetéseiben eddig is már mint 
pótlékok voltak felvéve. (Ellenmondás.) 

E l n ö k : Ugy hiszem, helyesen fogtam fel az 
indítványt, midőn ugy értettem, hogy a ház hiva
talnokai a bizottság által javaslatba hozott fizetése
ket fogják pótlékul kapni. (Helyeslés.) 

Délután 5 órakor ülés fog tartatni; most pedig 
méltóztassanak osztályokba feloszolni. Az osztá

lyokban felveendő tárgyak következők: főszám
vevő szék felállításáról, a vasutak és csatornák 
építésére felvett kölcsönnek hovafordításáról szóló 
törvény javaslatok. 

Z s e d é n y i E d e : Engedelmet kérek : a főszám
vevőszék felállításáról a bizottság megjelentést sem 
tett, tehát az az osztályokban nem is tárgyalható. 

E l n ö k : Ez tehát az osztályok által felveendő 
tárgyak közöl kimarad. 

Gliyczy K á l m á n : Megjegyzem, hogy tisztá
ba jöjjünk a dologgal, hogy a főszám vevőszék iránt 
előterjesztett törvényjavaslatot illetőleg, a pénz
ügyi bizottságnak több észrevétele van, melyek 
hosszasabb vitatkozást kívánnának. Mig ez iránt 
jelentés előterjesztve nem lesz, az az osztályok
ban nem is tárgyalható. 

Elnök : Tehát ezen tárgy elmarad. 
Továbbá tárgyalandó ez osztályokban a tisza

vidéki vaspályatársulat tartozásának törlesztéséről 
szóló törvényjavaslat, végre aLojnskopolje terület 
ármentesitési költségeinek beszedésére az 1868-ik 
évi XXI. törvényczikk 7. szakaszának leendő kiter
jesztéséről szóló törvényjavaslat. 

B ó n i s S á m u e l : T. ház ! Most már oly gyor
san mennek a munkálatok, hogy nem csoda, ha 
az ember megzavarodik, hogy mi jön tárgyalás alá 
az osztályokban ? azért tehát jó volna, hogy a szük
séges irományokkal mindenki elláthassa magát — 
ha az elnökség mind a házban, mind az osztályok
ban tárgyalásra kitűzött tárgyakat előtte való napon 
mindig kitétetné. 

Elnök: Jelentem, hogy most is ki vannak 
téve a tárgyak. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: A 
t. elnök úr által előterjesztett három törvényja
vaslaton kivül, ugy hiszem, déli 12 óráig ki fog 
kerülni a nyomdából az államköltségvetés, és mi
után már intézkedés történt, hogy mihelyt meg
érkezik az államköltségvetés, az osztályok t. tagjai 
közt azonnal kiosztassék, folytatólag azt is tárgyalni 
lehetne, mert e tárgy igen fontos. Tehát ezt kérném 
az osztályokban felveendő tárgyul mindenek előtt 
kijelölni. (Helyeslés.) 

Elnök: Tehát ez államköltségvetésről szóló 
törvényjavaslat az osztályokban szintén tárgyalás 
alá fog kerülni. 

Jelentem még, hogy a délutáni ülésben fel
veendő tárgyak már ki vannak téve. 

Végre felkérem ajegyző urakat, méltóztassa
nak délután 4 órakor a gyorsiroda rendezése végett 
a mélt. főrendek ülése termében megjelenni. 

Egyéb tárgy nem lévén, az ülést felfüggesztem : 
folytatása délutáni 5 órakor lesz. 

(Az ülés d. e. 101/* órakorfelfüg'gesztetvén, Gaj-
zágo Salamon elnöklete alatt d. u. 5 órákor újra meg
nyílik) 

39* 
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E l n ö k : T. ház ! Napirenden van a svájczi 
szövetséggel kötött kereskedelmi és posta-szerződé
sek végleges megszavazása. Jegyző úr fel fogja 
olvasni a szerződés szövegét. 

M i h á l y i P é t e r jegyzÖ(ofeassa a két szerződést) 
E l n ö k : A kik elfogadják, méltóztassanak felkel

ni. (Megtörténik.) E l van fogadva. Akét szerződés ha
sonló elfogadás végett a mélfc. főrendekhez fog átvi
tetni. 

Csiky S á n d o r ; Bocsánatot kérek a t. ház
tól, hogy a napirend érdekében egy pár szót 
emelni bátor vagyok. (Halljuk!) 

Én ugy vagyok meggyőződve, miszerint al
kotmányos parlamenttel ellátott törvényhozó tes
tületek körében, normális állapotban, béke idején 
oly tanácskozási modor, a minőt mi vettünk gya
korlatba, alig található fel. (Helyeslés a szélső balol
dalon.) Nem elég az. (Felkiáltások: Nincs szükségünk 
tanítóra .') Bocsánatot kérek, t. ház , nem akarok 
én senki előtt valami oly tanitó-hangot felvenni, 
mely engem nem illet; hanem méltóztassanak 
megengedni, ha én, mint képviselő, meggy őződése-
met nyíl t lélekkel kifejezni bátorkodom. (Halljuk!) 
Nem elég ugyanis az, t. ház! hogy a mint a nap 
felkel ránk . . . . (Atalános derültség.) Méltóztassanak 
nevetni előbb; majd nevetek én utóbb. (Derültség.) 
Azon esetben, ha méltóztatnak megczáfolni okok
kal, alá vetem magamat örömmel a ház határoza
tának. (Dologra!) Hát ne méltóztassanak nevetni 
és beszédemben háborgatni: a dologra megyek. 
(Halljuk!) A dolog ez, t. ház, miszerint nem elég 
az, miszerint nap felkeltétől fogva ugy szólván késő 
estig a különféle foglalatosság alatt, majd országos 
ülésben, majd osztályülésekben, majd bizottsági ülé
sekben vagyunk elfoglalva, azon oknál fogva, mert 
oly számos és fontos tárgya van elintézetlenül az 
országgyűlésnek, a melyeknek elintézetlenül törté-
nendőmaradásakáros hatású fogna lenni az országra. 
(Derültség.) Ez tehát az indok, hogy tartsuk ülé
seinket, és foglalkozzunk, erőnket ugy szólván túlfe
szítve, a közügy érdekében. (Közbeszólás ; On bizo
nyosan nem feszíti tul erejét /) Ha arra szükség 
volna, t. ház, nem hiszem, hogy az összes képvi
selőtestület t. tagjai köréből egyetlen egy léphes
sen fel olyan, a ki élőmbe álljon e téren! En magam 
is ott leszek, követni fogom Őt és első leszek mel
lette, ha azt látom, hogy valódilag a nemzet köz
javára, a hazának boldogitására, a szabadság, al
kotmányosság érdekében állani élőmbe kíván ; de, 
hogy annyi tulhalmozott munkára kényszeríttes
sünk, és annyi mindenféle iromány, annyi min
denféle törvényjavaslat adatik kezeinkbe. 
(Derültség.) En saját meggyőződésemet mondom 
el, és ha szerencsés lehetnék, mindnyájunk érdekét 
akarnám belefoglalni. Annyi mindenféle iratot 
adnak kezeinkbe, a melyeket hogy ha el akaránk 

olvasni, nemcsak megfontolva a körülményeket, 
latba vetve, mint törvényhozónak mindenesetre 
tenni szükséges, képesek alig lehetnénk, hanem 
minden este 9 óráig, sőt az egész éjszaka alig 
elegendő arra, hogy elolvassuk. Másnap reggel 
idejövünk : mit látunk ? Azt látjuk, hogy ki van 
tűzve napirendi'e és érdemleg kell a dologhoz 
szólanunk és a felett határoznunk. Már, tisztelt 
ház, i ly módon, azt hiszem sem a ház méltóságával, 
sem a haza közérdekével az általunk alkotott ha
tározatoknak és törvényeknek hatása nem lehet, 
mert az úgynevezett gőzerővel, sebbel-lobbal alko
tott törvényekről el lehet mondani : quod cito fit, 
male fit; már pedig az oly törvény, mely homlo
kán hordja a sietséget, az oly törvény sem enge
delmességet, sem vonzalmat maga iránt nem kelt. 
(Zaj.) Éhez képest bátor vagyok a múlt hó novem
ber 12-én egész tisztelettel a ház asztalára tett előter
jesztett indítvány alapján, egy uj inditványny al fel
lépni az iránt, hogy ez érdemben a ház bölcsesége 
határozni méltóztassék. (Halljuk!) En reménylem, 
hogy ha ezt figyelemre fogja a t. ház méltatni, nem 
rósz, de jó szolgálatot fog tenni a háznak. (Zaj.) 

M i h á l y i P é t e r jegyzÖ (olvassa Csiky Sándor 
indítványát): „Kötelezze a képviselőház az elnök
séget a r ra , hogy mindazon törvény, tekintve a 
határozati javaslatokat és indítványokat, melyek 
ezen három éves ülésszak folyama alatt illető kép
viselők által tárgyalás végett a ház asztalára leté
tetve és kinyomatva szét is osztatott, de még 
e napig tanácskozás alá nem vétette, sorrendbe 
szedve, a legközelebbi ülésben a ház asztalára le
téve, olvassa fel. Ennek megtörténtével vétessenek 
ezek, valamint a kérvényezési bizottság jelentései 
is tanácskozás a lá ; addig pedig, mig mindezek 
nem tárgyaltatnak, a pénzügyi bizottságnak, az 
1869-ik évi költségvetés iránt 424. szám alatt 
beadott jelentése kivételével, mely az előzetes tár
gyalás alá ; tartozók körébe sorozandó, a még 
bátra levő néhány "nap alatt, semmi más ujabban 
beadott, bár mi szint viselő országgyűlési munkála
tok, tanácskozás alá ne vétessenek." 

E l n ö k : T. ház! Biztositom a t. képviselő 
urat, hogy az elnökség kötelezettségének fogja is
merni, és ismerte volna ezen fölszólitás nélkül is, 
mindazon inditványot és határozati javaslatot, 
melyek kinyomatván, a háztól fölvételi időt vár
nak, a ház elé terjeszteni. Hogy ezt az elnökség 
eddig nem tette, ugy hiszem, azért nem szorul ment
ségre , mert az elnökséget e tekintetben kimenti 
azon körülmény, hogy a ház napról napra önmaga 
határozta meg a napirendet. (Helyeslés.) A mi pe
dig indítványának másik részét illeti, azt hiszem, 
mivel azon indítvány, melyet ~Csiky Sándor kép
viselő úr adott be, ki van nyomva s a ház tagjai kö
zött kiosztva, mikor a ház föl fogja venni, tárgyal-
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tatni fog. Kivánja-e a ház, hogy ezen indítványra 
tárgyalási határidő tűzessék ki ? (Helyeslés.) Az in
dítvány tehát annak idejében tárgyaltatni fog. 

Tisza Kálmán: T. ház! Egy igen rövid 
jnterpellátiót kívánok az igen tisztelt eultusminisz-
ter úrhoz intézni. Tudva lesz a t. ház előtt is, hogy 
az 1848. után következett időkben a jogakademi-
áknál az államvizsgák hozattak be , ezek azelőtt 
nem voltak ismeretesek a Magyarországban divő 
tanrendszerben, mert azon felsőbb tanintézetekből 
kikerült ifjak, kik a jogi tanfolyamot végezték, 
egyszerűen a királyi táblához írathatták be magu
kat mint juratusok. Helyes-e vagy nem ezen vizs
gák fentartása, azt most vitatni nem szándékozom; 
csak azon kérdést szándékozom a t. eultusminisz-
ter úrhoz intézni, hogy: fön szándékozik-e tartani a 
t. miniszter úr továbbra is ezen államvizsgákat, és 
ha igen, szándékozik-e ugy intézkedni, hogy ezen
túl minden jogakademiának tanulói ott, hol a jog
akadémiát végezték, tehessék le az államvizsgát, és 
ne legyenek kénytelenek, mi kivált a szegényebb 
sorsuakra nézve igen terhes, más városba utazni, 
hogy e vizsgát letehessék ? 

Eötvös József b. vallási- s közoktatási-
mini sz t er : A mi az államvizsga kérdését illeti, én 
előbbi, a régi időben létezett azon rendszert, mely 
szeriut semmi államvizsga nem volt, nem tartom 
czélszerünek, de részemről nem tartom szükséges
nek azon módozatot sem, mely szerint az állam
vizsgák most rendszeresittettek. Azt hiszem, arra 
nézve változások fognak szükségesek lenni; addig 
azonban, mig az államvizsgák a mostani formában 
fenmaradtak, gondoskodni fogok arról, hogy a 
protestáns fensőbb tanintézetekben és jogakade-
miákban végzett fiatalok szinte ottan végezhessék 
az államvizsgát, és ne legyenek kénytelenek más 
városba utazni az államvizsga letétele végett. (He
lyeslés.) 

TiSZa K á l m á n : Örömmel jelentem ki, hogy 
fentartva természetesen az államvizsgák iránt ak
kor nyilatkozni, midőn az igen tisztelt miniszter 
úr törvényjavaslatot terjesztend a ház elé, most tel
jesen megnyugtatva érzem magamat. 

M i h á l y i Pé ter j e g y z ő (olvassa Radich Ákos 
interpellatió ját); „Az országgyűlés folyó évi május 
3-án a nagy-várad-eszéki pályának további iránya 
és építésére nézve hozott egyhangú határozatában 
ezeket mondja : „Gondoskodjék a kormány, hogy 
ezen vaspálya Eszékről Sziszeken, Károlyváro-
son át Fiúméig a legrövidebb vonalon, függet
lenül minden más társaságtól és minél előbb épít
tessék ki ." Azóta a t. közmunka- és közlekedés
ügyi minisztérium az eszék-fiumei vasútnak ká-
rolyváros-fiumei vonala részére nézve az előmunká
latokat saját közegei által teljesen végrehajtotta, 
sőt ezen, hónapok óta kész előmunkálatok alapján | 

az illető vállalkozó társaságok múlt hó november 
10-én már az épités iránti ajánlataikat is benyúj
tották. Mi az oka tehát annak, hogy a t. közmun-
ka-és közlekedésügyi miniszterium,ezen legnagyobb 
fontosságú országos vasút kiépítésére nézve mind e 
mai napig sem juthatott végleges megállapodásra. 
S vajon szándékozik-e a t. kormány addig is, mig 
e vasút kiépítése iránt az illető törvényjavaslat s 
az engedélyokmány tervezetét a jövő országgyű
lésnek alkotmányos tárgyalás és jóváhagyás végett 
előterjeszthetné, az épitkezést a vasúti kölcsönből 
adandó államelőleg segélyével tényleg megkez
deni?" 

Hollán Ernő államtitkár: Méltóztassék 
írásban kiadatni a közmunkaminiszterium részére: 
lesz szerencsém rá válaszolni. 

VukOviCS Sebő: Megvallom, ily fontos 
tárgyhoz, minő az, melyre nézve a felolvasott in
terpellatió tétetett, és a mely nem uj tárgy, hanem 
egyrészt az ország egyik régi kivánsága, másrészt 
pedig már ezen országgyűlésnek azon határozatára 
utal, mikor a vasúti kölcsön felvételére a kor
mánynak engedély adatott, mondom, ezen tárgy
ban igen sajnálom, hogy kénytelen a t. ház nél
külözni jelenlétét a közmunka miniszter urnák. 
(Felkiáltás: BetegV) Igen sajnálom, hogy beteg, s 
ily fontos tárgyban — tekintve más alkotmáyos 
országok példáját is — én, a ki szívesen elismerem, 
a t. államtitkár úr tehetségét és képességét, de 
mégis óhajtanám, hogy ily hosszú távollét idejére, 
mely alatt a nemes grófot sajnálattal vagyunk 
kénytelenek nélkülözni, egy másik miniszter úr vál
lalhatta volna magára ezen tárgyban az interpel-
látióra válaszolást. Én azt hiszem , hogy a mit az 
államtitkár úr mondott, az egyáltalában nem elé
gíthet ki senkit, és épen annyit tesz, mintha mon
dotta volna, hogy felelek egy hónap múlva, akkor 
t. i. mikor a t. ház már nem fog együtt ülni. Én 
tehát azt hiszem, hogy az államtitkár úr azon je
les tehetségénél fogva, melyet teljes készséggel el
ismerek, képes lesz e tárgyban talán még ma estve 
kimerítő és kielégitő választ adni. Ezt, ugy hiszem, 
a ház megkövetelheti. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Hollán Ernő államtitkár: Én részemről 
teljesen méltánylotn azon okot, melyre nézve fel
szólalt az előttem szólott t. képviselő úr. Igen fon
tosnak s minden oldalról megvitatandónak tartja 
ezen tárgyat, s annál fogva talán elismeri és meg 
fogja engedni, hogy épen e tárgy fontosságánál 
fogva szükséges, hogy erről a távol levő miniszter 
urnák jelentést tegyek, és az ő meghagyásából 
a közelebbi alkalommal teljesen megnyugtató vá
laszt adhassak, mely az interpelláló urat talán ki-
elégiti. (Helyeslés.) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter : 
T. ház! Az interpellatió egyenesen a közmunka 
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és közlekedési miniszterhez volt intézve ; azonban 
az interpellatiónak van egy része, mely a pénz
ügyi minisztert is közelebbről érdekli. Hivatkozik 
ugyanis az interpellatió, a mennyire egy hallásra 
kivehettem, ezen vonalnak fontosságára és külö
nösen arra, hogy ezen vonal kiépítésére a szüksé
ges intézkedések megtétessenek. Erre nézve bátor 
vagyok válaszképen hivatkozni arra, hogy ezen 
év folytán, mint már a napokban volt szerencsém 
ezt kijelenteni, épen a kölcsönvett összegből e 
vonalnak már most létesíthető előmunkálataira 
már tettleg kiadások tétettek. Továbbá hivatko
zom magára a költségvetésre, melyet szerencsém 
volt előterjeszteni, mely szerint ezen munkálatok 
létesítésére a jövő évre 3 millió forint van elő-
Bzámitva. 

A képviselő úr megnyugtatására kinyilatkoz
tathatom tehát, hogy a kormány ez iránt folyto
nosan gondoskodni meg nem szűnt. 

A m i az interpellatió második részét illeti, 
hogy t. i. ezen vasút kiépitésére nézve több tár
sulattal az egyezkedés megkísértetett: ez áll. A 
kormány részéről kiiratott a concursus, jelentkez
tek is vállalkozók, de miután ezen építésnek fon
tosságát senki sem tagadhatja, miután egy oly 
hegyi pálya épitése forog szóban, mely vonalak
nak megállapítása tekintetében minden irányban 
érett megfontolást igényel; a minisztérium ezen 
ügyet még nem látta azon stádiumban, hogy 
egyik-másik vállalkozóval e vonalakra nézve szer
ződést kössön, és azt a t. ház elé terjeszsze. 

Ez azonban korántsem zárja ki azt, hogy a 
minisztérium addig, míg ezen ügyet a jövő ülés
szak kezdetén a ház elé terjesztheti, e tekintetben 
a szükséges intézkedéseket minden irányban 
megtegye. 

A pénzügyminisztérium e tekintetből, mint a 
pénzügyi bizottságnak élőterjesztett jelentéséből 
meggyőződni méltóztattak, a költségvetésben ezen 
vonalnak tovább-épitésére a jövő évre 3 millió 
forintot praeliminált, azon összeget, mely egy év 
alatt bizton beépithető. Ugy hiszem, ezen körül
mény a képviselő urat meg fogja nyugtatni. Any-
nyival is inkább, mert a kormány a háznak július 
2-án hozott határozata óta. az ezen vonal kiépité
sére szükséges intézkedésekről folytonosan gon
doskodott. (Helyeslés.) 

R a d i c h Á k o s : A t. miniszter úr nyilatko
zatában megnyugszom. 

E l n ö k : Napirenden van az állandó vasúti 
és pénzügyi bizottságoknak jelentése a kamatbiz-
tositás mellett építendő vasutvonalak iránt Pod-
maniczky Frigyes b. által beadott határozati javas
latra nézve. Ezt fogjuk tárgyalni azon sorrendben, 
melyben az állandó pénzügyi bizottság jelentése 
szerkesztve van. Legelőször a Podmaniczky b. ál

tal beadott határozati javaslat fog felolvastatni, 
azután az állandó pénzügyi és vasúti bizottsá
goknak e határozati javaslatra tett véleményes je
lentése." 

BujanOViCS Sándor j e g y z ő (olvassa Pod
maniczky Frigyes határozati javaslatát'1). 

KiSS LajOS e l ő a d ó (olvassa a vastíti és pénz
ügyi bizottságok jelentését'1). 

P o d m a n i c z k y F r i g y e s b : T. ház! Az ál
landó vasúti és pénzügyi bizottság határozati ja
vaslatomat elvetette ugyan, mindamellett köteles
ségemnek tartom azt röviden indokolni; röviden, 
mondom, mert nem tartom helyén levőnek, hogy 
egy hosszas, talán nem szorosan a tárgyhoz tar
tozó beszéddel untassam a t. házat; röviden külö
nösen azért, mert meg vagyok győződve, hogy 
ha elmondtam azon okot, mely engem ezen javas
lat megtételére birt, elmondtam már annak indoko
lását is. Mielőtt azonban ezt röviden megtenném, 
kötelességemnek tartom kijelenteni, hogy saját 
szerény meggyőződésem szerint soha a vasutkér-
dés pártkérdést nem képezhet, azon szerintem igen 
egyszerű oknál fogva, mert valamely vasút csak 
egyes vidékeket érint, az ebből netalán káromol
ható kár pedig az egész országra nehezedik. 

Midőn jelen ülésünk végnapjai alatt váratlan 
felmerült a vasúti kérdés, nekem ugy tetszett, 
mintha a képviselőház tagjait bizonyos habozás 
lepte volna el. Ezen habozás , mely utol szokott 
érni bennünket mindannyiszor,ha valamely uj isme
retlen tárgygyal szembesittettünk, annyira ment, 
hogy véleményem szerint valóságos lázzá fejlő
dött; e láz pedig, mint rendesen minden láz, szédel
gést hoz magával, mely állapot legalább szerintem 
nem alkalmatos arra, hogy a vonalakat egész hig
gadtsággal megmérlegeljük és megítéljük. Vélemé
nyem szerint nagy különbség van az országos. 
és ismét országos vonalak közt, mert lehet egy 
rövid vonal ép oly országos érdekű, mint más fe
lette hosszú vonal; hanem lehetséges az is, hogy egy 
rövid vonalnak előbb való kiépitése egy sokkal 
hosszabb vonalnak kiépítését, és igy természetesen 
azon vidéknek forgalmát is, melyen az keresztül 
vonul, megbénítja. De kérdem: a jelen perczben 
van-e elegendő időnk arra, hogy az országos és 
országos vonalak közötti különbséget komolyan 
mérlegeljük? Szerény véleményem szerint nincs, 
mert nem érthetek abban egyet a közlekedésügyi 
minisztérium államtitkárával, ki múltkori ülésünk
ben felemiitette, hogy a képviselőház nem terv 
nélkül, de terv szerint dolgozik, miután a t . házzal 
egy átalános vasúti hálózat tervezete közöltetett. 
Ez igaz,*es én e tervezetet mint anyagot nagyra 

l) Lá.E<3 az Irományok 412-ik számát. 
a) Lásd az Irományok 420-dik számát. 
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becsülöm, de országosan megállapított vasutháló- | 
zatról eddigelé legalább tudomásom nincs. 

Ezek után, mik engem legalább arra birtak, 
hogy épen e jelen perczben lépjek fel határozati 
javaslatommal, csak egyet vagyok bátor még rö
viden mondani: hogy igen téves azok hiedelme, 
kik azt vélik, hogy határozati javaslatomat kizá
rólag csak a sátor-alja-ujhely-premysli vonal ellen 
irányoztam volna; én egyátalában minden terve
zett vonal ellen irányoztam és nem egy ellen, kü
lönösen pedig azon egy ellen nem irányozhattam 
azért, mert például senki inkább nem tudja méltá
nyolni azon fontos okokat, legalább részemről nem 
azon vonzalmat, melynél fogva kívánom, hogy 
minél gyorsabban állítsuk helyre az összeköttetést 
hazánk és Kolozsvár között. És épen ezen oknál 
fogva e tárgyban nem szeretnék elhamarkodott lé
pést tenni, mit lelkiismeretem szerint nem tudnék 
teljesen jóváhagyni. 

Ezek voltak azon okok, t. ház, melyek hatá
rozati javaslatom előterjesztésére birtak. Egyéb
iránt ajánlom javaslatomat a tisztelt ház figyelmé
be. {Helyeslés bal felöl.) 

Deák FerencZ : T. ház ! Ha előttünk nem 
feküdnék a vasúti és pénzügyi bizottság jelentése 
két vasútvonalról vagy talán háromról is, azt 
mondanám, hogy mig valaki bead egy uj vasúti 
törvényjavaslatot, mig az keresztülmegy az osz
tályokon, mig a központi bizottság megvizsgálja, 
mig az ide kerül, lepereg az idő és más haszno
sabbtól veszszük el az időt; én is ennek folytán 
azt mondanám, a mit Podmaniczky Frigyes kép
viselő úr is mondott: hogy ne ereszkedjünk bele 
ennek tárgyalásába; mondjuk ki, hogy nem kíván
juk felvenni; de a dolognak jelen állapotában én 
időnyereséget nem látok. Ugyanannyi fáradság
gal, ugyanannyi szóval vagy elfogadhatjuk, vagy 
elvethetjük a bizottságnak javaslatát. (Helyeslés.) 
Én abban gazdálkodást, hogy előbb egy átalános 
szabályt vitassunk meg, hogy mondjuk ki, hogy 
nem ereszkedünk bele, és ha azt kimondjuk akkor 
újra, p . o. ha kisebbségben marad a vélemény, 
akkor újonnan menjünk annak vitatásába és így 
három fokozaton menjen az ügy, ily röviden és 
mindjárt az első pontra következik a második, 
kimondja a ház : akarja-e vagy nem akarja, 
ugyanannyi beszédbe, ugyanannyi vitatkozásba 
vagy szavazásba kerül. Én tehát Podmaniczky 
indítványában nem időkiméíést, hanem időpazar
lást lá tok; azért azt óhajtanám, vegyük elő a 
pénzügyi bizottság javaslatának további pontjait; 
kiki akkor is megmondhatja a maga véleményét 
akár azért, mert azt hiszi, hogy rövid az idő; akár 
azért, hogy az nincs eléggé kifejtve, akár azért, 
mert az egész irány és feltételek neki nem is tet
szenek, kimondhatja, hogy nem szavaz rá. A kit 

ezen okok nem győznek meg eléggé, azt mondja, 
hogy rászavazok. í g y időt nyerünk és ezzel egy
szerűbb is lesz a dolog. (Helyeslés.) 

S i m o n y i E r n ő : Tökéletes igaza van az 
előttem szóló képviselő urnák abban, hogy épen 
annyi idó'be kerül a háznak megszavazni,mint meg
tagadni egy vasutat; hanem én, mint a múltkor is 
szerencsém volt a t. ház előtt észrevételeimet meg
mondani, nem tartom azt, hogy oly állapotban 
van jelenleg a ház, hogy most lelkiismeretesen és 
képviselői kötelességünkhöz képest tanácskozhas
sunk a vasutak tárgyában. (Zaj.) Midőn a napok
ban az erdélyi vasút tárgyaltatott, azon különös 
viszonynál fogva, melyben Erdély irányában 
állunk, én legalább részemről nem akartam hát
ráltatni ennek keresztülmenetelét, és azért semmi
féle inditványnyal, semmiféle módosítással fel nem 
léptem; de kijelentettem akkor már, hogy alkot
mányos utón ily módon, ily minden előmunkálat 
látása nélkül, mondhatnám bekötött szemekkel, 
milliókat szavazzunk, meggyőződésem szerint a 
népképviselői kötelességgel meg nem egyez. (He
lyeslés balfelül.) En nem tudom, ugy tűnik fel, 
mintha utánunk a vízözön jőne, mintha ezen né
hány nap alatt nekünk okvetlenül keresztül kel
lene vinnünk törvényt törvényre a nélkül, hogy 
kellőleg megvitathattuk volna. (Helyeslés bal 
felöl. Nagy zaj.) Láttam én példákat alkotmányos 
országokban is, a hol törvények ily nagy sebes
séggel vitettek keresztül a parlamentekben; hanem 
az olyankor volt, midőn veszedelem, vagy elha-
Iaszthatlan szükség kívánta; de itt, kéreui alás
san, hogy egy vasút kiépíttessék — mert nekem 
tökéletesen mindegy, 3—4 hóval előbb vagy 
u tóbb— én abban nem találok nagy szerencsétlen
séget; hanem igen is, szerencsétlenségnek tartanám 
azt,ha a t. ház,nem levén elegendő előmunkálatok
nak és tervezeteknek tudomásában, megszavazna 
oly vasutakat, melyekről későbben bebizonyodnék, 
hogy vagy nem jutányos áron építtettük, vagy 
nem nem ott, a hol arra leginkább szükség lett 
volna. Azt hallottam a múltkor említtetni, hogy 
most a delegatió megszavazott 100,000 forintot 
arra, hogy fedeztessék fel : melyik Magyarország 
stratégiai pontja? hogy az fog azután kiindulási 
pontul szolgálni a vasúthálózatnál. Átnéztem azon 
tervezetet, mely a ház elé terjesztetett, azt hittem, 
hogy már itt feltalálták azon srategikus pontot, és 
láttam itt a Tisza partján egy kis helységet, ame
lyet ugy hívnak, hogy Csap ; soha sem hallottam 
hirét sem (Derültség), hat vasút megy keresztül 
rajta. Itt van, kérem alássan, a Tiszán a kikötő 
hely is, annyi összeköttetés,talán nyolczféle össze
köttetés van mellette, részint vasúton, részint ví
zen, sőt még a tisza-pesti csatorna is közel van 
hozzá. Lehetetlen, hogy ez legyen azon strategi-
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kus pont, melyen ezentúl a világ sorsa forduljon 
meg. (Zaj.) Más kérem alássan, a vasutaknak ily 
módoni épitéaébe, hogy ahoz a képviselőháznak 
sanctiója sem kívántatik, én, mig képviselő leszek, 
mig szót emelhetek a házban, soha nem fogok 
beleegyezni, hogy a nemzet vagyona ily módon 
költessék e l ; azért pártolom Podmaniczky képvi
selőtársam inditványát. [Helyeslés a baloldalon.) 

Tisza Kálmán.* En egyszerűen kijelentem, 
hogy Podmaniczky Frigyes képviselőtársain és 
barátom inditványát pártolom. Nem szándékom 
hosszasabban ezen tárgyhoz szólani, nem szándé
kom tehát valamely nagy erőmegfeszitéssel ezen 
inditvány érvényre-emelését sürgetni. O elmon
dotta az okokat, és lehet, meg fogunk győződni 
mindnyájan arról, hogy valóban lehetetlenség be 
nem látni, hogy oly alapos tanácskozás, a mi
lyen szükséges volna, teljes lehetetlen. Azonban 
meg kell jegyeznem azt, arra a mi itt mondatott, 
hogy, miután a vasúti és pénzügyi bizottság jelen
tése már itt van, ha határoznánk Podmaniczky 
képviselőtársam indítványa felett, ezen határozat 
nem időnyerés,hanem veszteség lenne • erre nézve, 
mondom, meg kell jegyeznem azt. hogy ezen ha
tározat, mint méltóztatik tudni, nem akkor adatott 
be, midőn már a vasúti és pénzügyi bizottság je
lentése itt volt, hanem előbb, és így nem lehet azzal 
szemben idő vesztésnek nevezni az indítványt, mert 
már ezen kérdésnek tárgyalásra kitűzése előbbeni, 
semhogy szembe lehetne a vasúti bizottság jelen
tésével állítani. Továbbá nem is azt értem ezen 
inditványból,hogyne tárgyaljuk a vasutakat.hogy 
időt nyerjünk : mert az azt mondja, kogyíne tár
g y a l j u k é é r t nincs annyi időnk, hogy a vasutakat 
alaposan tárgyalhassuk,és ez — ugy tartom — vég
telen nagy különbség. Egyébiránt, mint mondám, 
a tárgyhoz hosszasabban szólni nem szándékozom; 
a t. háznak tetszésétől fog függni ezen inditványt 
elvetni; hanem előre is bátor vagyok kinyilatkoz
tatni, hogy épen a vasúti és pénzügyi bizottságok 
jelentéséből fog meggyőződhetni arról, hogy ha 
szintén ezen inditványt elvetette is, hogy ez indit
vány jogosult és igazolt volt, mert legjobban a 
pénzügyi s vasúti bizottság jelentéséből tűnik ki, 
hogy csakugyan nem volt meg a kellő idő a vas
utak feletti tanácskozásra. (Szavazzunk!) 

Elnök: .-Nem levén senki felirva, ezen tárgy 
feletti szavazásra a kérdés feltehető. (Halljuk!) Ké
rem a képviselőket, kik a Podmaniczky Frigyes 
b. képviselő lir által beadott határozati javaslatra 
nézve az állandó vasúti és pénzügyi bizottság je
lentését helyeslik, kérem felállani. (Közbeszólások: 
Nem jól volt feltéve a kérdés! Zaj.) T. ház! Bocsá
natot kérek, de ugy hiszem, a kérdést egészen jól 
tettem föl. (Helyeslés bal felöl.) A szokás szerint min
dig a bizottsági jelentés szokott először kérdés alá 

vétetni, ennek következtében ismétlem, hogy azoks 
kik az állandó vasúti és pénzügyi bizottság jelen
tését és véleményét a b . Podmaniczky Fr . képvi
selő úr által headott határozati javaslatra nézve 
helyeslik és elfogadják, méltóztassnnak felállani. 
(Megtörténik.) A többség elfogadja a bizottság je
lentését. 

Engedje meg a t. ház, hogy Bánó József 
képviselő úr a közp. bizottság részéről egy rövid 
jelentést tehessen, hogy az még ma kinyomattat-
hassék és azután folytathassuk a tárgyalást. {Fel' 
kiáltások: Halljuk a végzést!)Bocsánatot kérek, ki
mondottam, hogy a ház b. Podmaniczky Frigyes 
határozati javaslatát nem fogadta el. 

B á n ó József e lőadó (olvassa a központi bi
zottság jelentését •). 

B e r n á t h Z s i g m o n d : Ezen vasúti kérdésen 
kivül, mint bölcsen méltóztatnak tudni, a t. ház
nak véghetetlen fontos ügyei vannak hátra, t. i. 
az adó kivetési ügye. Ennélfogva, hogy ebben a 
tárgyban annál higgadtabban, annál nyugodtab
ban tanácskozhassunk és végezzünk, bátor vagyok 
indítványozni, hogy ezek a tárgyak, miket épen 
most Bánó előadó úr elolvasott, holnap első tár
gyul tűzessenek ki napirendre. 

Csengery Imre előadó (olvassa a központi 
bizottság jelentését az 1869. évi államköltségvetésre 
vonatkozó törvényjavaslatról). 

E l n ö k : E javaslat is ki fog nyomatni 2) és 
holnap reggel a ház tagjai közt szétosztatni. A ház 
Bernáth képviselő úr inditványát elfogadván, tehát 
holnap reggel tárgyalás alá íog vétetni. 

Csanády Sándor : Én azt hiszem, t. ház, 
hogy mindaddig, mig a nyomtatások kezeink közt 
nem lesznek, addig arról, hogy ezen tárgy mikor 
tűzessék ki, a ház nem határozhat. (Ellenmondás). 
Holnap kerülvén csak a nyomtatások kezeinkbe, 
a t. ház nem határozhatja el, hogy ugyanazon 
tárgy felett holnap tanácskozzunk és határozzunk: 
mert az a lehetetlenséggel határos és szabályel
lenes. 

E l n ö k : Azt hiszem, Csanády képviselő ur
nák ellenvetése fontos lenne, ha a központi bizott
ság ezen törvényjavaslatoknak valamelyikén lé
nyeges változást tett volna. Miután azonban e tör
vényjavaslatok az osztályok tárgyalásán átmentek 
és igy a képviselők már ismerik s a háznak már 
e tekintetben egy érdemleges határozata is van, 
csak az van hátra, hogy a háztól engedélyt kérjek, 
hogy az holnap reggel napirendre tűzethessék. 

T i sza K á l m á n : Én igen természetesnek 
tartom, hogy a budgettet minél előbb tárgyalni 

J) Láed az Irományok 429-dik izimát. 
a) Lásd az Irományok 482-dik számát. 
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törekszünk; de azt hiszem, mégis annyira ineg le
hetne tartam a szabályokat, és engedjenek meg, ha 
azt mondom, hogy a tárgyalási decorumot any-
nyira megtarthatnék, {Helyeslés!) hogy ne tűz
zünk ki tárgyalásra oly jelentést, melyet nem 
ismerünk. mert a központi bizottság jelentése 
e tárgyra nézve fel sem olvastatott. Ha e tár
gyat, mielőtt az ki lenne nyomva, napirendre tűz
zük, az nem csak a házszabályokkal, de a tárgya
lási decorummal is ellenkeznék. {Helyeslés bal 
felöl). En tehát arra kérem a t. házat, hogy ha 
majd e jelentés ki lesz osztva, akkor méltóztassa
nak a tárgyalás iránt határozni. {Helyeslés bal felöl.) 

Csiky Sándor : Ellőttem szóló Tisza Kál
mán képviselőtársam elmondván azt, a mit én 
óhajtottam mondani ,elállok a szótól {Helyeslés). 

E l n ö k : T . ház! Nem tudom, vajon a t. 
ház ragaszkodik-e előbbi határozatához, hogy a 
jelentés a holnap reggeli gyűlésben tárgyaltassék, 
vagy pedig a Tisza Kálmán képviselő úr indít
ványát fogadja el? (Zaj). 

B ó n í s S á m u e l : Nem szólaltam volna fel, 
t. ház, most, midőn az idő ily becses és két nézetet 
veszély nélkül összeegyeztetni nem lehetne ; de mi
után holnap a jelentést ki lehet osztani, azt mond
hatja a délelőtti ülésben a ház, hogy a délutáni 
ülésben tárgyaljuk. {Helyeslés.) 

E l n ö k : E szerint holnap reggel kimondja a 
ház, hogy a jelentés délután tágyaltatni fog. 

AlmáSy Sándor : Én Bónis Sámuel indít
ványát nem ugy fogtam fel, hogy ma határozzuk 
meg azt, hogy holnap délutánra tűzessék ki napi
rendre, hanem ugy, hogy holnap reggel az iratok 
ki levén nyomatva, megtehet i a ház, hogy holnap 
nélutánra tűzze ki. {Zaj). 

L ó n y a y Menyhért pénzügyé i ' : Bátor va
gyok emlékeztetni a t. házat, hogy tegnap mél
tóztatott elhatározni, hogy ezen három törvény
javaslat, miután ma reggel azért nem tartatott 
ülés, hogy az osztályok tárgyalhassák, ha pedig az 
osztályok tárgyalása be van fejezve, napirendre 
tűzessék. Azt tartom, miután e két javaslat olyan, 
mely a budget tárgyalásával szorosan .összefügg, 
és miután az előadó jelentése szerint azon szerke
zetben, melyben az az osztályokban tárgyaltatott, 
úgyszólván, semmi lényeges változás nem történt, 
és igy a tárgyalásra tökéletesen megérett, ugy 
hiszem, hogy ha holnapig kinyomva lesz, azt tár
gyalhatja a ház, és igy nem fogjuk elveszteni a 
holnap délelőtti időt. {Nagy zaj. Helyeslés. Felkiál
tások : A házszabályok !) 

Elnök : E szerint a t. ház megnyugszik ab
ban, hogy a holnap délelőtt tartandó ülésben el
határozza a ház : tárgyalja-e délután, vagy ne? 
(Helyeslés.) 

S i m o n y i Ernő : Nem a tárgyhoz akarok 
KÉPV. H. NAPLÓ 1 8 6 % . XI . 

szólani. {Felkiáltások : Napirendre!) Egy interpel-
latiót akarok intézni az elnökhöz és a háznagy úr
hoz. Azt kívánom tudni: kinek engedelmével osz
tattak ki azon iratok, melyek Kuhn közös had
ügyminiszter úr aláírását viselik ? (Zaj. Felkiáltá
sok jobbról : Napirendre!) Azért kérdem, kinek 
megegyezésével osztattak ki, mert azok alkot
mányellenes befolyást akarnak gyakorolni a ház
ra. (Ellenmondások. Nagy zaj.) Nem tudom, t. ház. 
az egyike ezen iratoknak nincs czimezve senkihez, 
hanem csak az van mondva, hogy „méltóságod
nak folyó hó 2-kán kelt megkeresésére válaszol
va." Miután ma minden ember legalább is méltó
ságos úr, lehetetlen tudni, kihez van intézve. A 
másik azonban a közmunka-miniszterhez van in
tézve a közös hadügyminiszter Kuhn altábor
nagy úr által .Ez tehát csak a közmunka minisz
térium beleegyezésével nyomathatott ki és kö
röztethetett itt. Én, t. ház, egyátalában akkor, mi
dőn e képviselőház bármely törvény megszavazá
sához fog, tilosnak tartom azt, hogy bárki is ezen 
házon kivül álló befolyást akarjon gyakorolni a 
képviselők szavazatára. (Helyeslés bal felöl, ellen
mondás jobbról.) De itt több van. mint egyszerű be
folyást akarni gyakorolni. A hadügyminiszter 
egyenesen kijelenti, hogy nem egyezik egyik vo
nónál építésébe, hacsak a másik el nem fogadtatik. 
{Felkiáltás jobbról: Ebből semmi sem következik!) 

E l n ö k : A t. képviselő urnák interpellatió-
nalis jogát bizonyára e házban senki sem kívánja 
elvitázni akarni, és ha egyszer interpellatió intéz
tetett az elnökséghez vagy a háznagyhoz, ezek fe
lelni fognak, ha felelni tudnak.. Azonban ezen 
irat napirendre tárgyalásul kitűzve nincs, és igy 
ezen irat nem is tárgyalható. Ha a t. képviselő 
urnák van észrevétele, a mennyiben az elnök 
vagy háznagy feleletével nincs megelégedve, jo
gában állott volna külön indítványt terjeszteni a 
ház elé. {Helyeslés a jobboldalon. Zaj a bal olda
lon.) Ennek folytán nekem kötelességem a t. házat 
megkérdezni: ha a napirendre nem kitűzött tár
gyat tárgyalni akarja-e vagy nem ? (Nagy zaj.) 

S i m o n y i E r n ő : Kérem , az interpellatiőt a 
házszabályok megengedik; ha azonban a t. ház a 
házszabályok ellenére nem akar nekem szót en
gedni, én elállók. (Zaj.) 

Csiky Sándor: Interpellatiót nem lehet gá
tolni. (Zaj.) 

Elnök: Nem is szándékozom; de ez nem 
interpellatió. az már tárgyalás lenne. 

G h y c z y K á l m á n : T. ház! Az előttem szóló 
képviselő úr interpellatiónak nevezte felszólalását; 
de az én csekély felfogásom szerint, ha jól hallot
tam . ez hivatkozás a házi rend érdekében; mert 
csakugyan a házi rend kérdése az, hogy itt iromá
nyok osztathatnak-e ki. és kinek engedelmével osz-

4<> 
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tathatnak ki? A t. képviselő úr a ház tisztviselőihez, 
illetőleg az elnökséghez s háznagyhoz a házi rend 
erdekében kérdést intézett. É n azt gondolom, e 
kérdésre felelet adandó, és azután a tárgyalás 
e tárgy felett megkezdődvén, tovább folytattathatik. 
(Helyeslés bal felöl. Zaj a jobb oldalon.) 

K o v á c h LászlÓ h iZI iagy : T. ház ! Ez or
szággyűlés tartama alatt, három év óta az a szokás 
volt, miszerint minden, a képviselő urakat érdeklő 
irat, melynek a képviselők közti kiosztása kíván
tatott, hozzám juttatott kiosztás végett; továbbá 
azon gyakorlat volt, hogy minden nyomtatvány, 
mely illő tisztelettel volt szerkesztve, ha sem az 
egyes képviselő urakat, sem a ház méltóságát nem 
sértette, ki is osztatott. í g y történt ez most is, hogy 
ezen, a képviselő urakhoz iutézett nyomtatvány 
kiosztatott. (Közbeszólások: Ki küldte? Nincs senki 
aláírva!) A szóban levő s Simonyi Ernő képviselő 
úr által annyira neheztelt nyomtatványnak kiosz
tását ped :g épen a képviselő urak közöl többen 
kívánták, igy nevezetesen a zemplénmegyei képvi
selők. A mi pedig a kiosztást illeti, épen a mai napon 
is kiosztattak: Mileties Szvetozár beszéde,egy aBéga-
csatornára vonatkozó nyomtatvány, és Schrecker 
fényképész felhívása; ez ellen pedig az érdemes 
képviselő urnák nem méltóztatott felszólalni. (He
lyeslés a jobboldalon.) 

Elnök: T. ház! Nem tudom, akarja-e a t. 
ház e napirenden nem levő tárgyat tárgyalni ? . . . 

S i m o n y i E r n ő : Nem akarom a t. ház ide
jét azzal elrabolni, hogy hosszas észrevételeket te
gyek; hanem azt hiszem, midőn a házra alkotmány
ellenes befolyás szándékoltatik gyakoroltatni . . . . 
(Elénk dlvnmondások a jobb oldalon: Hol ? Ki által f) 
Engedelmet kérek a t. jobboldali képviselő urak
tól : én in<erpellatiót intéztem az elnökséghez és a 
háznagy úrhoz, egyrészt a kiosztás végett, másrészt 
pedig intéztem a közlekedési miniszter úrhoz a má
sik iromány iránt, mert ez hozzá van ezimezve : 
vajon a miniszter urnák beleegyezésével és tudtá
val adatott-e ki ezen iromány és köröztetett a képvi
selők közt ? Ez volt interpellátiómnak czélja; ezt 
azért tettem, mert — mint mondám — alkotmány
ellenesnek tartom azon befolyást, hogy még e terem
ben is a közös hadügyminiszter rendelkezzék. (El-
enmondások jobbfelöl. Hosszasan tartó nagy zaj.) 

Hollán Ernő államtitkár: T. házi A t. 
képviselő urnák a közmunka-miniszter úrhoz inté
zett interpellátiójára van szerencsém kijelenteni, 
miszerint van tudomásom arról, hogy ily tartalmú 
levél hivatalosan érkezett a miniszter úrhoz ; de ki
jelenthetem egyúttal aa.tis, hogy sem ezen levél le
másolásáról, sem annak kiosztásáról a miniszter ur
nák tudomása nincsen. (Fölkiáltások a bal oldalon: 
Hát hogy jutott ide? Zajos felkiáltások a jobb oldalon: 
Napirendre!) 

G h y c z y K á l m á n : Azok után, t. ház! miket 
az államtitkár úr most itt kijelentett, hogy t. i. a köz
lekedésügyi minisztérium irattárába tartozó egy irat 
a közlekedési miniszter úr tudta nélkül kinyomatott 
ésitt a ház tagjai közt szétosztatott: constatálva van 
egy hivatalos visszaélés. (Felkiáltások a balról: Ugy 
van! igaz! Felkiáltások a jobboldalon: Napirendre!) 
Én ennek folytán arra érzem magam indíttatva, mi
szerint felhívjam az államtitkár urat, hogy ezeü 
hivatalos visszaélés okozóját nyomozza ki, és an
nak idején tudósitsa a házat az eredményről. (Fel
kiáltások a jobb oldalon: Napirendre !) 

SomSSich P á l : T. ház! Meglehet, ugy áll 
a dolog, hogy az eset való, a mit Ghyczy Kálmán 
képviselő úr föltételez, hogy t. i. ezen irat hivata
los visszaélés folytán tétetett közzé ; de meglehet 
más is. (Ellenmondások balfelöl.) Meglehet, hogy 
maga, annak írója, a hadügyminiszter úr nyilvá
nosságra kívánta hozni véleményét, (Felkiáltások 
halfelöl: AH közünk hozzá'! Zaj.) hogy nézetei ezen 
építendő vasút iránt a közvélemény előtt ismerete
sek legyenek. Én, kérem, nem látok ebben semmi 
alkotniáiyrellenes eljárást. (Elénk helyeslés a jobb
oldalon.) Midőn a házban, valahányszor egyes vas
úti, csatornái, vagy bárminő kérdésben, például 
mint a temesvári íakérdésben egész röpiratok osz
tattak k i : volt-e valakinek panasza az alkotmány
ellenes pressió ellen? A nyilvános felszólalás és 
informatió soha sem alkotmányellenes befolyás, 
csak a titkos az. (Elénk helyeslés jobbról.) Volt idő, 
midőn az előbbi absolut kormány alatt az infor-
matiók megtiltattak: magyar biróságok előtt el
tiltva soha sem volt nyilvános informatiókat nyom
tatásban osztani szét. (Helyeslés jobbfelöl.) Reám 
legalább ily informatiók nem gyakorolnak más be
folyást, mint hogy felderittetik, felvilágosittatik ál
tala a tárgy. Ha tehát ily módon jött ide, én rám 
nem gyakorol semmi más hatást , mint hogy felvi
lágosítson , és én szavazatomat ez ügyben is tiszta 
lelkiismeretem szerint fogom adni. 

Hollán Ernő államtitkár: T. ház! Annak 
ellenében, a mit Komárom városa érdemes képvi
selője constatálni kívánt, Somssicb Pál. képviselő 
úr azon lehetőséget tette fel, hogy a jelen esetben 
tán nem hivatalos visszaélés forog fen. Én hajlandó 
vagyok ezen feltevésnek hitelt adni, annyival in
kább, (Mozgás balfelöl) mert a közös hadügymi
niszter urnák hivatalos átirata, mely itt nálam van, 
kezemből ki nem került e pillanatig. Ha tehát a 
szóban álló iratnak egy második példánya ide ju
tott, az ugy történhetett, hogy a közös hadügymi
niszter annak nyilvánosságra hozatalát nem elle
nezte. 

B ó n i s S á m u e l : Előre is kijelentem, hogy 
valamint magamra nézve soha el nem ismerem, 
hogy bár mely irat is rám hasson kötelességem 
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mikénti teljesítésében, ugy azt másról sem teszem 
föl; előre kijelentem, hqgy én stratégiai szempont
ból azon vonalat, a mely itt megjelöltetik, szüksé
gesnek tar tom: de magára ezen iratnak szétter-
jesztésére nézve megjegyzem, hogy azt rendén 
nem találom: mert egészen más dolog az, hogy ha 
a képviselőházban valamely irat fölvilágositás 
végett osztatik szét, és egészen más az, hogy ha 
egy hivatalos irat, a mely nem a képviselőket 
illeti, hanem illeti tisztán és egyenesen valamelyik 
minisztériumot, a képviselők közt osztatik szét, 
mert ezen utóbbi szétosztásának itt semmi helye 
mncsen.(Helyesk's bal, ellenmondás jobb felöl.) Egyéb
iránt ha a közös hadügyminiszter meg akarta az 
országgyűlést arról győzni, hogy egyik vagy má
sik vonal strategikai szempontból szükséges, nem 
a képviselőházhoz kell fordulnia, mert a képvi
selő háznak vele semmi dolga, hanem fordulnia 
kell a delegatióhoz, és a delegatiók által informál
hatja a képviselőházat. (Elhnir,ondós jobbfelöl) 
Igenis, engedelmet kérek, nem azt értem alatta, 
hogy a delegatió itt közvetitő lesz, a képviselőház 
és a közös hadügyminiszter közt, hanem értem 
alatta azt, hogy a delegatió, mint e háznak válasz
tott testülete van hivatva arra, hogy a közösügyi 
miniszterrel értekezzék a közös védelmet érdeklő 
tárgyak fölött. Azonban ha a közösügyi miniszter 
annak szükségét találja, hogy Magyarország kor
mányát bár mely tárgyban fölvilágosítsa, azt te
heti, hanem az ily irat a képviselőház tagjaihoz 
nem lévén intézve, azt itt szétosztatni nincs helyén. 
(Helyeslés balfelöl.) 

T i s z a Kálmán: Részemről is, nem ugyan 
most, midőn ezen irat kiosztatott, de midőn ezen 
tárgyat, melynek érdekében kiosxtatott, tárgyalan-
dottuk, szándékoztam nézetemet ezen eljárásra néz
ve elmondani; most kerülvén azonban a dolog sző
nyegre, eiigedje meg a t. ház, hogy az eddig el
mondottuk folytán én is nyilvánítsam azt, misze
rint azon eljárás, hogy bár mely vasút érdekében 
magánosok, legyenek azok bárkik, a közös had
ügyi miniszter tekintélyétakarják érvül használni, 
helytelen. (Helyeslés balfdöl.) Elhiszem t. ház, a 
mit az államtitkár úr mondott, hajlandó is vagyok 
elhinni, hogy ez a közlekedési miniszter tudta nél
kül történt, de igenis ha ez igy áll is, mint mon
dám elhiszem, mentesiti minden vád alól a köz
munkaminisztert, de a vétséget nem teszi nem léte
zővé. (Ugy van l bal felöl) En, t. ház, ismerem a XII . 
törvény czikk 27-ik szakaszát, mely azt mondja, 
hogy a közösügyi miniszterek az egyes országok 
ügyeire semmi befolyást nem gyakorolnak. Meg
engedem só't talán azt monhatnám, hogy tudom, 
miszerint ezen szakasza a XII . törvényczikknek a 
miniszteri bureau-okbannemtartatik meg, tudom, 
mert a vasúti kérdéseknél, igen jól tudom, a kö-

| zös hadügyi minisztériumnak mindig igen nagy be-
I folyása van. {Helyeslés bal felöl.) Van pedig nem 

csak a vonalak irányának kitűzésénél, de van el
annyira, hogy még az egyes pontok bejárására 
nézve is,midőn már a vasút az országgyűlésektől en
gedélyezve van, az ő véleménye kikéretik. (Föíkiál-
tások: Védelmi szempontból!) Mondom, ezt saját ta
pasztalatomból tudom; ez azonban azon hely
zetben, melyben vagyunk, mentségét találja; 
ez illustrálja szomorúan a helyzetet; de menteni 
azokat, kik e helyzetben ugy járnak el, mert ter
mészetesen a vasutak megszavazásánál és elrende
zésénél a stratégiai szempont egyik fő szempont, 
és miután fájdalom hazánknak oly alkotmányos 
orgánuma nincs, mely ebben végérvényesen nyi
latkozhatnék, a közös hadügyminiszter kérdeztetik 
meg. De ha ez a helyzet szomorúságánál fogva meg
történhetik, azt hiszem, nem volna szabad megtörtén
ni annak, hogy a közös hadügyminiszter nézetei más 
valaki,mint az illető magyar minisztérium utján jóje-
nek ami tudomásainkra: mert ha igy a közös had-
ügyminister az országgyűléssel közvetlenül érintke
zik. (EllenmondásjobbJ'elöl.Jlgaz elismerem hibáztam 
midőn mondottam: hogy közvetlenül érintkezik,mert 
hiszen most is nem ő mondotta el közöttünk nézeteit, 
hanem vállalkoztak erre egyesek, bárkik legyenek, 
ezt nem kutatom, kik a közös hadügyminiszter né
zetét még a magyar minisztérium teljes elkerülé
sével is, mint egy nagy súlyú érvet a ház aszta
laira lökik. Ha ez igy történhetik, akkor jobb lesz 
egyszerűen kimondani, hogy a vasutak megszava-

i zásainál a döntő szót a közös hadügyminiszternek 
| adjuk. Részemről t. ház, ezen eljárás ellen határo

zattan tiltakozom. (Helyeslés a bal oldalon.) 
Iva i lka I m r e : T. ház! Ha valami fényesei) 

bizonyította, mennyire szükséges t. barátomnak 
Podmaniczky Frigyes indítványának elfogadása, 
bizonyítja a mostani eljárás. Ha méltóztattak 
volna elfogadni azt , hogy nem szavaznak meg oly 
vasutat, melynek iránya az országgyűlés által ki
jelölve nincs, nem történnék meg ilyesmi — hogy 
is mondjam — nem igen jó illatú dolog. (Jobb 
felöl ellenmondá&oh, bal felöl tetszés) A mi Tisza K 
t. képviselő társunk által felhozott azon körülményt 
illeti, hogy íme azon szomorú helyzetben vagyunk, 
miként az 18G7.XII. íörvényczikk daczára aközös 
hadügyminiszter egyenesen befolyást kivan gyako
rolni törvényhozásunkra : (Zaj) ne méltóztassanak 
ezt az esetet mint egy elkülönítetett venni, van erre 
bizonyság egy más irányban, hanem is épen ebben 
a házban, deigen is egy törvényhozásban, és pedig 
oly modorban, mely az én meggyőződésem szerint 
egyenes kijátszása az 1867-iki XII. törvénynek. 
Mit akar jelenteni az, hogy Reust b. tagja a biro

dalmi tanácsnak és, a birodalmi tanács comitéjá-
ban a külügyek felett felvilágosításokat ad, me-
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lyek Európát lángba bontják. (Jobb felöl: Ohó!) 
Tetszik"? Tessék óbégatni. (Zaj.) 

E l n ö k (csenget): Kérem a t. képviselőházat, 
méltóztassék az illető csendet és egymás iránti tü
relmet szem előtt tartam, ha csakugyan tárgyalni 
akarják azt a kérdést, mely nincs kitűzve napi
rendre, és melyhez külön belegyezése kívántatik 
a háznak, ha tárgyalni kívánja. Kérem a képvi
selőket akarják-e tárgyalni? (Fölkiáltások: Napi
rendre !) 

Ivánka I m r e : Ha abba méltóztatik hagyni 
a tárgyalást, én nem szólok hozzá. (íölkiáltások: 
Napirendre!) 

E l n ö k : A t. ház átmegy a napirendre. 
Napirenden van az állandó vasúti és pénzügyi 
bizottságnak jelentése a Székesfehérvártól Grácz 
Irányában az ország határáig terjedő mozdony-
vasút sárinak kis Czeltol Győrig vezetendő szárny
vonala épitése és üzlete iránt. Kívánja a t. ház, 
hogy az eredeti törvényjavaslat fölolvastassák ? 
(Fölkiáltások: Nem szükséges!) 

Kiss LajOS e lőadó (olvassa az állandó vasúti 
-és pénzügyi bizottságoknak e tárgyra vonatkozó jelen
tését '). 

E l n ö k : Fölírva nincs senki. (Elfogadjuk!) 
Elfogadja-e a t. ház a vasúti és pénzügyi bizott
ságoknak e vasútra vonatkozó véleményét, vagy 
pedig nem? (Elfogadjuk!) Kérem azon képviselő
ket, kik a vasúti és pénzügyi bizottságoknak a 
Székesfehérvár - gráczi vasútvonalra vonatkozó 
véleményét elfogadják, méltóztassanak fölállani. 
(Megtörténik.) A ház elfogadja, 

KÍSS LajOS e löaúó (olvassa az állandó vasúti 
és pénzügyi bizottságoknak jelentését a Sátoralja 
Ujhely és Szilvafalva között a magyar éjszak-keleti 
vasútvonalból kiágazólag Nagy-Mihályon. Homonnán, 
Mezö-Laborczon, Palotán át Przemysl irányában az 
ország határszéléig vezető gözmozdony-vasut építésé
ről szóló törvényjavaslatok tárgyában.) 

E l n ö k : Méltóztassanak hozzá szólani. 
Bujanovics Sándor jegyző: Föl van 

jegyezve Vay Béla báró. 
Y a y B é l a b .: Elállók. 
Mihály i Pé ter j e g y z ő : Következik Buja

novics Sándor. 
BujanoviCS Sándor : Ha az utánam követ

kezők elál'anak a szótól, én is elállók. 
Mihály i P é t e r j e g y z ő : Kazinczy István! 
Kazinczy István: T. ház! 
E l n ö k : Ha a t. képviselő úr nem akar elál-

lani a szótól, ez esetben Bujanovics képviselő urat 
illeti a szólás joga. 

Bujanovics Sándor: T. ház! Én a vasúti 
J) Lásd az Irományok 420-dik siámát-

| és pénzügyi bizottság jelentését pártolom, párto-
[ lom főleg azért, mert ily nagy fontosságú, az állam-
| kincstárt terhelő vasút meghatározásánál, az össze-
| hasonlító tanulmányozást fölöslegesnek nem tartom. 

Én, t. ház, azon vasutvonalak között, melyek a 
Grallicziávalvaló összeköttetés létesítését tervezik, 

i az eperjes-duklait pártolom. Ez azon vonal, melyet 
i a közlekedési miniszter úr vasúthálózati tervezeté-
| ben elfogadott, és az erre vonatkozólag azóta tett 
j tanulmányozások meggyőztek engem arról, hogy 
| ezen vonal ugy kereskedelmi ós forgalmi, valamint 
I hadászati szempontból is a legelőnyösebb; keres

kedelmi és forgalmi szempontból t. ház, azért, mert 
a mint, ugy hiszem, ismeretes önök előtt az eperjes-
duklai országút a kereskedelmi közlekedésnek és 
mozgalomnak fő ere. Hadászati szempontból pár
tolom főleg Khun hadügyminiszter nyilatkozata 
folytán. A tavalyi delegatió hadügyi albizottsá
gának egyik ülésében a közös hadügyminiszter 
kijelentette, hogy a felső magyarországi városok 
közt Eperjes bir legnagyobb hadászati fontosság
gal. (Helyeslés.) Ha már most a hadügyminiszter 
ezen pontot a legfontosabbnak ismerte el, ennek 
következménye az, hogy ezen pont kapcsoltassák 
össze a másik fontosságú ponttal, nem pedig, hogy 
mellőztessék. Pártolom azért is, mert 9 mértföld
nyi vasút épitését tételezi föl csak, mig az ellen
kező 14 mértföldnyi vasutat igényel. Pártolom 
azért is, mert a közmunka minisztérium államtit
kárának egy másut nyilvánosan tett kijelentése 
folytán a duklai vasút 64 öllel alacsonyabb, mint 
a tervezett másik. De nem untatom a t. ház figyel
mét: egyszerűen csak azt jelentem, hogy a vasúti 
és pénzügyi bizottság jelentését elfogadom; elfoga
dom főleg azért, mert meg vagyok győződve, hogy 
az összehasonlító tanulmányozás azon vonal elő
nyét, fogja kimutatni, melyet pártolok. (Helyeslés-
Szavazzunk!) 

Kaz inczy I s tván : Tisztelt ház! Bocsána
tot, hogy most, midőn országos végzendőinknek oly 
nagy halmaza nehezedik a magyar törvényhozás 
vég napjaira rövid, felszólalásommal önök figyel
mét igénybe venni bátorkodom. 

A napirenden levő, imént elolvasott pénzügyi 
és vasúti vegyes bizottság véleményes jelentését 
nem pártolom, nem pedig azért, mert mig egy
részről kereskedelmi vaspályákat engedélyezni 
véleményez, addig másrészről kereskedelmi és had-
tani tekintetben fontos vasúti vonal kiépítés ének 
elhalasztását indítványozza; nem localis érdek 
vezérel, midőn e részbeni erős meggyőződésemet 
követve kijelentem azt, hogy igen is a S.-A.-Ujhely 
Nagy-Mihály, Homonna, Lupíov és prsemislei 
vaspálya egyike ez időszerint a kormány által 
beterjesztett legfontosabb nemzetközi közlekedési 
vonaloknak, mely az országos szempont bármely 
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neméből tekintve, kiállja a birálatok legnagyobb 
szigorát. 

Nem fogom önök kifáradt kedélyét a vaspá
lyák építésének nagy szerepet játszó aprócska mű
szaki és tértani részletezéseivel untatni, megtették 
e tekintetbeni számításaikat az illető szakférfiak, 
kiknek e részben megállapodott vélemények e 
pálya kiépítése tekintetében kedvezően nyilatko
zott, egy vasúti vonal mellett, mely többnyire 
siktéren, szelíden emelkedő tág völgyön vezetvén, 
csak egyetlen vízválasztó nehézségeivel találkozik, 
emelkedése pedig a határszéli átjárásnál rövid 
térre szorítkozik: — és íme, uraim! ez oka annak, 
hogy a garantia mértföldenkint csak 44 ezer 
forintban kéretik akkor, midőn maga a kormány 
azt 45 ezer és 500 forint meunyiségben megálla-
pithatni tervezé; e pályavonal az, mely felső 
Magyarország legtermékenyebb vidékén vonulván 
keresztül, a helyi szükséglet feletti gazdag élet
termelés értékesítését, s az e vidéken dívó első 
rendű marhatenyésztés gyarapodását fokozandja, 
utat nyit az eddig, fájdalom, vonaglásban sinló'dő, a 
haza közös kincsét levő hegyaljai borkereskedés
nek, s már ezen üzletág felvirágzásával is nem 
csak a helyi, de közvetve országos anyagi viszo
nyaink javulására bebatólag müködend. De, elte
kintve mind ezekről, ezen vaspálya leend az, mely 
Fiúmétól Pesten, az ország szivén keresztül, leg
egyenesebb és legrövidebb vonalon közvetítendő az 
országos forgalmat Gáesország felé, legközelebb 
érinti a haza alföldi rónáit, melyek a Tiszaszabá
lyozás folytán nagy dimensióban folytatott élet-
termelésük sokszor bámulatos mennyiségének el-
árusitását ez utón megkönnyítve és biztosítva lá-
tandják. 

De másrészről, uraim, ezen vonal kiépítése 
a szomszéd népek alkotmányos kormánya nézeté
vel is találkozik, melyet pedig e pálya nemzetközi 
természeténél fogva eléggé méltánylanunk nem le
het, sőt elkerülhetlenül szükséges, ha csak zsák
pályákat teremteni nem akarunk. Egy tekintet, 
tisztelt ház ! Gáesország topographikus fekvésére, 
és mindenki meggyőződhetik ajfeló'L miszerint aS . -
A.-Ujhely, Nagy-Mihály, Homonim és Przemysl 
vonala leend az, mely a szomszéd lengyel haza 
szivébe, kellő közepébe vezet, s ez által a gács-
országi kapcsolatot legelőnyösebb módon létesiti. 

Végtére, tisztelt ház! mind ezeken fölül áll 
egy a magyar-osztrák birodalmat vitális érdeké
ben érintő szempont, és ez. a hadászati tekintet, 
mely e részben döntőleg hat. E nézetet vette figye
lembe közös hadügyi kormányunk, midőn e vo
nalra mint nélkülözhetlenre és halaszthatlanra mu
tatott, és e szempont az, uraim, mely — jogot ad 
kimondanom — engemet és a magyar töryénj ho
zás ismert hazafiságát oda utalja, miként elhagyva 

a halogatás szerepét, ragadja meg a pénzügyi 
tekintetben is legkedvezőbb alkalmat a szomszéd 
testvér-népek kormányával egyetértöleg mielőbb 
létrehozni egy vasút vonal t , mely megkönnyíti 
mindenkoron e hős nemzetnek útját állani némely 
kalandos autocraticus vágyaknak, melyek nagy
számú nyers erőre támaszkodva, Magyarország 
határait, s ez által magát a szabadságot megtá
madni merészelnék. 

Kérésem tehát oda járu l : mondja ki a ház, 
hogy a pénzügyi és vasúti bizosttság körülmé
nyes véleménye a grácz-fehérvári vaspályát illető
leg, a s.-a.-ujhely-nagy-mihály-homonna-prsemys-
lei vasuti-vonal kiépitésére nézve is kiterjesztetik. 

Tisza Kálmán: T. ház! Miután én a vasúti 
és pénzügyi bizottságok előterjesztett véleményét 
pártolom, óhajtom azt pár szóval indokolni, annál-
inkább, mert én nem azért pártolom a vasúti és 
pénzügyi bizottságok nézetét, mintha akár a most 
kijelölt vonalnak, akár bármely más vonalnak el
sőbbséget adnék, hanem azért mert, csak azon ja
vaslat folytán lesz majd a magyar törvényhozás 
oly helyzetben, hogy valósággal Ítélhessen a felett, 
hogy Gralieziával való összeköttetésünkre nézve 
melyik vonal lesz az, mely minden tekintetben leg
előnyösebb lesz az országra nézve. (Helyeslés.) Én 
részemről nem ismerem el azt, a mi a t. előttem 
szólottak által mondatott, hogy itt kereskedelmi 
vonalakat szavazunk meg, vagyis hogy a bizott
ság ilyenek megszavazását ajánlja, a legfontosabb, 
cl- Z £L Z éx hadászati szempontokról azonban annyira 
megfeledkezik, hogy az olyan vonalakat nem 
ak >rja megszavazás végett ajánlani. A bizottságot 
nem a kereskedelmi és hadászati szempontok közti 
különbség, még annál kevésbbé a hadászati szem
pontok csekélybe vétele vezette; hanem vezette 
igenis a különböző vasútaknái azokat is, kik, mint 
én ei'edetileg azon nézetben voltak, hogy az idő 
rövidsége folytán legczélszerübb volna egy vasutat 
se szavazni meg, vezette az, hogy: a mennyire le
het, legalább megközelítőleg meggyőződést sze
rezzünk magunknak egyik vagy másik vonalnál 
az iránt, hogy ezen vonal esnem a másik az, mely
nek építése az ország érdekében kívánatos. Épen 
azért tettünk különbséget ezen vonal és a t. ház 
által most elfogadott gráczi vonal közt. hol pár
huzamos és verseny-vonalokról szó sem volt, a hol 
annyi adat feküdt előttünk, hogy meggyőződtünk, 
hogy összehasonlítva más vasút vonalakkal, nem 
mondhatjuk az építést drágának, miután kétségbe 
vonhatlannak találtuk, hogyGráczczal való egyenes 
összeköttetésünk az egész országra nézve előnyös, 
feltételül tűzvén ki egyszermind azt, hogy csak 
akkor, ha ezen összeköttetés biztosítva lesz, kíván
juk, hogy a vasút kiépíttessék. De egéazen máskép 
áll a dolog a galieziai vasútra nézv e. Ezen vasút-
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vonalt illetőleg nem volt és nem lehetett köztünk 
senki, ki azon vonalnak, és egyátalábanagalieziai 
összeköttetésnek roppant fontosságát be ne látta 
volna. De épen ezen fontosságnak belátása tette 
kötelességünkké akkor, midőn több vonalról is lehe
tett ott szólani, a melyeknek hol egyike, hol másika 
már hadászati szempontból is igen illetékes helyek
ről ajánltatott, kötelességünkké tette, hogy a tisz
telt háznak azt ajánljuk, hogy ezen kérdést bővebb 
tanulmányozás tárgyává tegye. {Helyeslés.) Köteles
ségünkké tette ezt annál inkább, mert a vasúti és 
pénzügyi bizottságoknak oly tagja, a kit, azt hiszem, 
a t. házban hadászati szempontból mindenki elfog 
ismerni tekintélynek, előadván ezen vonal iránti 
nézetét, határozottan azt mondotta, hogy: csak azon 
esetben lehetne ezen vonalnak,melyPrzemyslt érinti 
előnyt adni, ha előbb meggyőződnénk arról, hogy 
csak egy vonalt biruak építeni, és ha egyet bírunk 
az, hogy azt Eperjesről vagy Sátor-Alja-Ujhelyről 
épitsük-e, attól függ: hogy melyik fog az ország
nak kevesebbe kerülni, mert czélszerüségi szem
pontból egyformák. Ezen nyilatkozat után fonto
lóra kellett venni, hogy az egyik vonal 9, a másik 
16 mértföldnyi hosszú, és nem tehettünk egyebet, 
miután az összehasoulitó adatok előttünk nem 
voltak, mint hogy ajánljuk, hogy ezen adatok sze
reztessenek be, hogy teljes öntudattal, 8 részrehaj
lás mindpn vádja nélkül határozhasson majd a 
törvényhozás a felett, hogy melyik vonalat kívánja 
kiépítem. Nem hiszem, hogy az által , hogy a 
kormányt ezen tanulmányok megtételére utasít
juk , hogy azáltal, ha ezen vasútnak vagy egy 
másiknak a mely talán czélszerübbnek fog mutat
kozni, kiépítése 3—4 hónappal elhalasztatik, vé
tenénk azon kötelesség ellen, hogy hazánknak 
biztosságáról gondoskodni tartozunk: nem hiszem, 
mert először is igen jól tudjuk, hogy a vasutak 
építése a téli hónapokban nem igen szokott nagy 
haladásokat tenni, de másodszor azért se hiszem, 
mert ha oly imminensoly közelálló volna a veszély, 
melynek hitében tőlünk ezen vagy bármely más 
galicz'ai vasútnak megszavazása rögtönözve kére
tik, minőnek azok. a kik attól félnek, hinni látsza
nak : akkor valóban ezen vasút megszavazásával 
a veszélyt nem fogjuk elhárítani; mert hiszen évek 
szükségesek arra, mig ezen vasút czéljáuak meg 
fog felelhetni. Ha tehát imminens a veszély, minő
nek egyébiránt nem tartom, akkor ne vasútról ha
nem hadseregről gondoskodjunk. Ezeknél fogva 
én ezen kérdés elhalasztásában a hazára nézve 
veszélyt nem látván, a vasúti és pénzügyi bizott
ságoknak jelentését pártolom, és végül még csak 
arra figyelmeztetem a t. házat, hogy az örökös 
éjszaki invásiótól való félelemmelugy fogunk járni 
mint a gyermek, a ki addig kiáltotta a farkast, mig 
csakugyan eljött. (Helyeslés.) 

L u z s é n s z k y P á l báró ; Tisztelt ház! Pár -
tolam Kazinczy István képviselőtársunk indít
ványát és teszem ezt igen kevés szóval, miután ő 
a tárgyot minden tekintetben kimerítette. Bátor 
vagyok mégis figyelmeztetni a t. házat, hogy a 
mező-laborczi vasút bizonyosan sokkal kevesebb 
áldozattal fog járni az ország részére, azaz kevesebb 
kamatbiztositást fog igényelni, minta másik. Mél
tóztassanak elhinni, hogy azon vidéki fuvarozás 
már most is igen jelentékeny és a kereskedelmi 
mininszter úr igen jól fogja tudni, mily jelentéke
nyek azon vidék városainak és helységeinek vá
sárai. Bátor vagyok az inditványt még a Hegy
aljára való tekintetből is a t.ház figyelmébe ajánlani. 
Ezen egykor oly virágzó Hegyaljának állapota 
most minden jó hazafi szivét elszomorítja. Találni 
itt várost, mely valaha virágzó volt, és a hol jelen
leg fél utezák romban feküsznek, és pedig azért, 
mert azon vidék kereskedelme megszűnt. Nem 
akarok az indítvány pártolására többet felhozni, 
hanem ajánlom azt a t. ház figyelmébe. 

B á n ó M i k l ó s : Azon esetre, ha a vasúti és 
pénzügyi bizottságok véleménye elfogadtatik, és a 
tárgyalás nem folytattatik. elállók a szótól. (Fel
kiáltások Elfogadjuk!) 

Hollán Ernő államtitkár: Sokkal fonto-
sabbnak tartom e kérdést, semhogy eldöntése 
előtt röviden ne vázoljam azon álláspontot, mely
ből a kormány kiindult, midőn a tanácskozások-
nak mondhatnám utolsó óraiban, még ezen vasút 
kiépitésére czélzó törvényjavaslatát terjesztette elő. 
Magyarországnak Gralicziával való összekapcsol-
tatása, illetőleg a magyar vasút hálózatnak a Gra-
licziaival eszközlendő összeköttetése oly fontosnak 
ismertetett, hogy már ezelőtt másfél évvel, tehát 
mindjárt a magyar minisztérium megalakulása 
után, a két kormány közt erre vonatkozó tárgya
lások kezdettek meg. 

Legelőbb a két kormány részérói vegyes vizs
gáló bizottság küldetett k i , mely alkalommal a 
hadászati ügyekben szakképességgel bíró egyének, 
illetőleg a hadügyi minisztérium képviselői, Przse-
niyslt jelölték ki azon czélpontul, mely felé e kap
csoló vonalat irányozni kell. így történt, hogy az-
eredeti programúiba, mely a közmunka miniszté
riumban készült, e vonal szintén felvétetett, mi 
mellett meg kell jegyeznem, hogy azon időben 
Magyarország részéről kiinduláspontul Eperjes, és 
nem, mint a most előterjesztett törvényjavaslatban 
foglaltatik. Sátor-Alja-Ujhely lőn felvéve, 

A kiküldött bizottságoknak feladata volt: 
\ összehasonlító tanulmányokat tenni azon két vonal 

között, melyeknek egyike Eperjesnél vévén kez
detét Przemyslbe vezet, másika pedig Sátor-Alja-
Ujhelyből indulván ki, a Laborcz völgyén át ugyan
csak Przemyslbe vezetne. Még a nyáron az átalá-
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nos felmérések megtéttettek, mind a két szakbizott
ság részéről, előmunkálataikban csak barometricus 
észleletekre szorítkoztak, s a befejezett vizsgálat 
eredményeként azt jelentették, hogy az Eperjesről 
kiinduló Przemyslbe vezető vonal elsőbbséget ér
demel a Laborcz völgyön átvezető felett, mert az 
előbbi hosszas kiterjedésénél fogva rövidebb, sőt 
emelkedési viszonyai is tán kedvezőbbek lehet
nének. 

Később & megalakult vállalkozó társulatok 
hozzájárulásával, részletes fölmérések tétettek s 
az ilykép elkészített összes tervezetek, a közmun
ka miniszter urnák hivatalos használat végett let
tek bemutatva, mikből a korábbi észlelésekkel el
lenkezőleg az derült ki, hogy nevezetesen a köz
forgalom tekinteteiéből, a Laborcz völgyén átve
zetendő vonal, előnyösebb az Eperjes-duklainál, 
még pedig azéi*t, mert e vonalon. Sátoraljaújhely
ből kiindulva, a Laborcz völgyön és utóbb a Tár-
cza völgyön át haladva, egész az ország határáig, 
mindenütt oly kedvezők és mondhatni szelídek az 
emelkedési viszonyok, miszerint a legnagyobb ter
hekkel megrakott vasúti vonat, Pestről egész a 
határio- minden fenakadás nélkül haladhat. Mező-
Laborczon tul, attól tán 2 mértföldnyire, hol a pálya 
Gralicziába szakad, fokoztatott vontató erőre és se
gély-gépekre lesz szükség. Ha ellenben Eperjesről 
vezettetik a vonal, az ország határáig 4 vizválasz-
tót kell meghaladni, minek az a következés, hogy 
a scgitő-gépeket az egész vonal hosszában, már 
Eperjestől megkezdve egész Dukláig kell igénybe 
venni. 

Hogy állott már most ezek szerint a kérdés ? 
Egy galicziai vasúti kapcsolat előállításánál, a vé
delmi és hadászati szempont főfigyelmet érdemel. 
Erre nézve a szakközegek ugy nyilatkoztak, hogy 
Pzemysl volna a legalkalmasabb és legkívánato
sabb csatlakozási pont. Választani kellett tehát azon 
irányok közöl, melyek a kijelölt végpont felé leg
kedvezőbb csatlakozást engednek, mire nézve alig 
merülhetett föl további kétség, miután részletes 
fölmérések alapján, a befejezett munkálatok azt 
mutatták, hogy a bár hosszabb, de szelídebb emel
kedésű völgyirány, nemcsak hadászati, de átalá-
ban közforgalmi s kereskedelmi tekintetben is 
elsőbbséget érdemel, még azon esetben is, ha e 
vonalon az első befektetési, illetőleg kiállítási költ
ség, magasabb mint az eperjesi vonalon, mennyi
ben az előbbi vonalon a befektetési tőkének magas
sága mint kamat szerepel, ellenben az eperjesi vo
nalon a vontatási és föntartási költségek állandó 
többlete, a forgalmi kiadások terhére esik. 

Mindezeket fontolóra véve, és tekintve azt, 
hogy a közös hadügyminiszter, nemcsak igen nagy 
súlyt fektetett arra, de ismételve sürgette is, hogy 
a gallicziai kapcsoló vasút létesítésére czélzó tár

gyalások mielőbb befejeztessenek • a közmunka 
miniszter úr nem habozott a közös hadügyminisz
ternek, s az egész lajtántuli kormánynak kijelen
tett óhajtása folytán, a most tanácskozás alatt levő 
törvényjavaslatot a ház elé terjeszteni. 

Tehette ezt aunálinkább, mert a tervek tel
jesen ki voltak dolgozva, a költségek rendesen ki 
voltak számítva. Midőn az ügy a bizottságok elé 
került , csak az ott történt felszólalások folytán 
merült föl a kétely : ha vajon a hadügyminiszter 
urnák további és ujabb nyilatkozata közt van-e 
teljes öszhangzás ? Ezen kétely kiderítésére szol
gált azon irat, mely a tegnapi napon tétetett át 
hivatalosan a közmunka miniszterhez. Magam is 
személyesen intéztem a hadügyminiszter úrhoz ez
iránt kérdést, a mire azt válaszolta nekem, hogy 
a mint kezdettől fogva mindig, ugy a mai napon 
is határozottan ragaszkodik azon nézethez, hogy 
védelmi szempontból leginkább megfelel a prze-
mysli vonal, és mivel ama két irány közöl, melyek 
oda vezetnek,a laborczvölgyi kedvezőbb emelkedési 
viszonyokkal bir, a maga részéről más irányt nem 
pártolhat. (Helyeslés jobb felöl.) 

Egyébiránt csak arról volt még szó, hogy 
mivel a lajtántuli kormány, a laborczvölgyi-prze-
mysli vonal mellett, annak egy kiágázását Mező-
Laborczról Duklán át Tarnovba is tervezte; a 
magyar kormány ezt czélszerünek nem tartván, 
helyette egy másikat kivánt fölvétetni a tervezetbe, 
nevezetesen azt, mely Eperjesről a Poprád és Du-
r.ajecz völgyön át Tarnovba vezetne, a mi el is 
fogadtatván, a közmunka-miniszternek előterjesz
tése ily értelemben történt. 

A mi végre e vonal kiépítésének sürgősségét 
illeti, kötelességemnek ismerem, még egy körül
ményt a t. ház méltatásába ajánlani. 

Senki e házban, maga a két bizottság sem 
vonta kétségbe, a szóban álló ügynek nagy sür
gősségét. S ha csak arról volna a szó, hogy 3—4 
hónappal halasztassék el oly vonal építésének 
meghezdése, melynek befejezése egészben 2 vagy 
3 évet fog" igénybe venni, akkor tán közönyös vol
na a dolog, s nekem ezen elhalasztás ellen észre
vételem nem lehetne. De azon felelősségnél fogva, 
mely, e kérdéssel szemben, terheli az egész kor-
mányre, kénytelen vagyokfigyelmeztetni azon kö
rülményre, hogy nem tudom ugyan, mikor fog a 
jövő országgyűlés összeülni, meglehet pár hó 
múlva, de az világos előttem, hogy mindjárt 
kezdetben más tárgyakkal lesz elfoglalva, misze
rint a vasúti kérdések ismét más fontos kérdések 
által fognak háttérbe szoríttatni, a mi a közmunka
miniszter urat ezúttal is azon kellemetlen hely
zetbe hozta, hogy az országgyűlés vég perczeiben 
tömeges előterjesztésekkel volt kénytelen a t. 
házat fárasztani. 
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Meglehet, hogy az országgyűlés, a mint mon
dám, már 4 hónap múlva ismét össze fog ülni. 
Arról azonban nem kezeskedhetik senki. vajon 
működésének megkezdése után, lesz-e mindjárt 
ideje ily természetű kérdésekkel foglalkozni, a 
mely esetben e vonal építésének megkezdése 
nem csak a következő nyári évszaktól fogna el
maradni, de valószintileg egy egész évvel fog is
mét elhalasztatni. 

Mindezek után a kormány eljárását e kérdés
ben átalában indokolván, az ügy sürgőssége tekin 
tétéből, kötelességemnek tartom arra kérni a t. 
házat, hogy a gallicziai kapcsoló vasútra vonat
kozó előterjesztést hasonlag mint a Székes-fehér-
vár-gráczit méltóztassék elintézni. 

Várady Gábor: T. ház! Nem szólaltam 
volna fel e tárgyban, ha az igen t. államtitkár úr 
egy körülményt fel nem említ, melyet hallgatással 
nem mellőzhetek. Azt mondotta ugyanis, ha jó i 
fogtam föl, hogy ezen s.-a.-ujhely-prsemysli vo
nalra vonatkozó törvényjavaslatot azért terjesztette 
ily későn, mondhatni kapuzárás előtt, a t. ház elé, 
mert az országgyűlés eddig más nagyobb fontos
ságú tárgyakkal volt alkalmazva. Elismerem én 
azt, hogy a t. ház gátolva volt, vagy gátolva lehe
tett volna, az előterjesztett törvényjavaslatok egyi
kének vagy másikának korábbi tárgyalásában; de 
el nem ismerhetem azt, hogy a t. közlekedési mi
nisztérium, ha ugyan ezen munkálattal készen volt, 
gátolva lett volna abban, hogy e munkálatát ko
rábban előtérjeszsze. Ha a t. közlekedési miniszté
rium ezt annak idején előterjeszti vala, ugy az 
eszmék megérlelődhettek volna, és nem lett volna 
a ház egy ily nagy fontosságú törvényjavaslat által 
úgyszólván meglepve. 

Felemiitette a t. államtitkár úr ezen vasútvo
nalnak oly szerfölött sürgős voltát. Az államtitkár 
úr bizonyára tudni fogja, ugy mint én tudom, hogy 
azon alapvonal, a melyre ezen prsemisli sátor-alja-
ujhelyi vonal fektetve leend,az országgyűlés által 
hozott, törvény következtében csak néhány év 
múlva lesz készen. Ezen alap, különösen pedig en
nek legfőbb vonala, a mely Zombortól vagy Sá-
tor-Alja-Ujhelytől Csapon át Tekeházának s rész
ben Munkácsnak nyúlik, 3 esztendő múlva lesz 
készen. Ezen alapvonal sokkal hosszabb, mint 
azon 15 mértföldnyi vonal, melyet az államtitkár 
úr oly szerfölött sürgősnek jelzett, és hogy ezen 
15 mértföldnyi vonal kiépítésére az előttünk levő 
2—3 esztendő alatt nem volna idő, bármikor fogna 
is a jövő országgyűlés összehivatni, ezt belátni 
nem tudom, és pedig annyival kevésbbé, mert a 
zombor-csap-tekeházi vonal is csak két év után 
fog elkészülni. Ez érvet tehát nem fogadhatjuk el, 
főleg ha tudjuk, hogy a túlsó oldalon, t. í. Ma-

| gyarország határszélén túl, ezen vonal még nincs 
I engedélyezve. 

Továbbá azt monda az igen t. államtitkár úr, 
hogy ezen vonal gondosan tanulmányoztatok. Erre 
csak azt jegyzem meg, hogy [ tanulmányoztatott a 
másik vonal is. Nem feladatom, t. ház, hogy a t. 
államtitkár úr által előadattak ellenében ezen két 
vonal közt párhuzamot vonjak: mert, ha jól fogom 
fel, nem is az képezi a tanácskozás tárgyát, hogy 
ítéletet mondjunk a felett, hogy a két vonal közöl 
melyik bir a másik fölött előnynyel ; hanem az, a 
mit a va suti és pénzügyi bizottságok javaslatba hoz
tak, hogy t. i. e két vonal egyike sem lévén még 
kellőleg tanulmányozva, a kormány utasittassék 
oda, hogy, ez iránti javaslatát a jövő országgyűlés 
elé terjeszsze. (Helyeslés.) Es ha oly gondosan ta
nulmányoztatott e két vonal, kérdem én az igen t. 
államtitkár úrtól, miért nem terjesztett a bizott
ság elé minden ezen két vonalra vonatkozó ada
tot ? (Helyeslés.) Megengedem, hogy a przsmysli 
vonal stratégiai tekintetben fontos, de közölünk 
senki sincs jogosítva ezen kérdés alapos tanulmá
nyozása előtt kimondani azt, hogy az eperjes-tar-
novi vagy munkács-stryi vonalak nem épen oly 
fontosak. 

En tehát azon tekintetből, hogy megszerez
zük magunknak azon meggyőződést, mely szerint 
az ország érdekében, különösen hadászati szem
pontból azt határozhassunk, a mi teljes meggyő
ződésünk szerint a lehetőleg legjobb : pártolom a 
vasúti és pénzügyi bizottságok véleményét. (Élénk 
helyezlés.) 

L ó n y a y Gábor: Az előzmények után érzem, 
hogy valóban nem kis feladat fölszólalni; de mi
után én eddig is ugy tapasztaltam, és most is azt 
tapasztalom, hogy mint a vitatkozás is mutatja, 
minden vasút — legyen az bár a legfontosabb or
szágos érdekű is — bizonyos particularis érdekből 
biráltatik meg. Ha szabad particularis érdekből 
valamely vasút ellen, és igy a szóban levő ellen is 
fölszólalni, másrészről bizonyára szabad, sőt kö
telesség mellette is fölszólalni : nem tagadom, 
bizonyos particularis érdekek kötnek engem 
ezen vonalhoz, mert én a Laborcz partján szület
tem, holott más valaki, ki a Tarcza vagy Poprád 
partján született, ismét indíttatva fogja magát 
érezni arra, hogy ellene szóljon. 

Ezeket előreboesátva, én azt hiszem, hogy 
az előterjesztett vasúti vonalnak országos fontos
sága van, s hogy annak kiépítése országos érdekből 
kivánatos, a mint a már előttem szólott által is ez 
ki volt emelve. Csak ismétlem tehát, ha azt mondom, 
hogy oly vasútról, mely két országot köt össze, 
melyek közt eddig vasúti összeköttetés nem léte-

j zett, oly vasútról bizonyára nem lehet mondani, 
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hogy az nem országos esnem nemzetgazdasági ér
dekeket képviselő vasútvonal. 

A vasúti és pénzügyi bizottságok véleményét 
nem pártolom, mert ha tekintetbe veszem azt, hogy 
ezen bizottságok mit mondanak ki,és mire álla
pítják véleményüket, azt lá tom, hogy tisztán 
csak arra : mivel nem tartják megérettnek az ezen 
vasútvonalra nézve beadott törvényjavaslatot, és 
azért annak tárgyalását a jövő országgyűlésre kí
vánják elhalásztatok 

Már most minden elfogulatlan, de megenge
dem particularis érdek által vezérlett embertől, de 
azoktól is, kiket nem particularis érdek vezérel, 
hanem igazságszeretet és a méltányosság és az or
szág érdeke, kérdem: mivel van inkább megérve 
a temesvár-, győr- és gráczi vonal, melyek pedig 
itt tárgyaltattak és elfogadtattak*? (Felkiáltások; 
Igaz!) Kérdem, hogy az előbb elfogadott határoza
tokban kiépíttetni engedélyezett vonalak inkább 
vannak-e megérve, mint az, mely a kormány elő
terjesztése folytán most szóban van ? 

Mondhatom , hogy a szóban forgó vonal ha 
nem többel, de bizonyosan annyival indokolva van, 
mint a fehérvár-gráczi vonal. Ha nagyon sineeri-
zálni akarnánk, utoljára is azt lehetne mondani, 
hogy nem azért nem tárgyaltatik most ezen vonal. 
mert nincs megérve; hanem azon vonalak, melyek 
erre nézve szóba jöhetnek, nincsenek megérve; te
hát, hogy a jövő országgyűlésig azok megérhesse
nek, melyek most csak csecsemő korukban álla
nak. És ezért mondotta ki a vasúti s pénzügyi bi
zottság ezen véleményét. En ezt nem tartom sem 
országos, sem méltányossági, sem igazsági szem
pontból helyesnek, és e szerint a bizottság véle
ményét nem pártolom, hanem — quod uni justum 
alteri aequum — mivel hasonló viszonyok forogtak 
fen a fehérvár-gráczi vonalnál. 

Kérem a t. házat, méltóztassék az arra nézve 
kimondott határozatot a szóban levő vonalra is ki
terjeszteni. 

Bánó M i k l ó s : T. ház! {Eláll!) Az előttem 
szóló példáját én is szeretném követni arra nézve, 
hogy ezen vonalra, melyben egy részről is más 
részről is érdekelve vagyunk, mi érdeklettek ne 
szólaltunk volna fel; de miután épen mi érdeklettek 
tudjuk kimutatni azon előnyöket, másrészt azon 
hátrányokat, melyek felett a háznak határozni 
kell: szükség, hogy felszólaljunk azért, hogy önök 
bölcsesége határozzon. {Helyeslés) Valóban e 
nagyfontosságú tárgyban, ha nem lettem volna 
felhiva az államtitkár által, ki a zempléni vonal 
előnyeit annyira kiemelte, e fontos tárgyhoz, mi
után ugy látom, hogy a szótól többen elállottak 
és tekintvén azt, hogy az idő már előre haladt, 
én magam sem mertem volna szavamat emelni. 

KÉPV. n. NAPLÓ 1865/s- XI. 

Azonban, miután olyanok hozattak fel, mik 
fogalmam szerint egészen ellenkezőleg állanak, 
lehetetlen, hogy azokra, habár röviden némelye
ket fel ne hozzak. (Halljuk!) Midőn ezen vonal
nak kiépítéséről és irányáról tanácskozunk, mely 
egész védelmi operatiónak alapja legyen, ezen 
vonalnak alapját és irányát nagyon megfontolva 
és minden okot és ellen okot egymás ellenébe 
téve kell eljárnunk. Nagyon jól tudjuk , hogy 
épen éjszak felé van a legnagyobb ellenségünk. 
(Zaj. Eláll!) 

Tehát ezt mellőzöm, és áttérek tisztán az 
államtitkár előadására. A t. államtitkár lír két 
okot hozott fel az eperjesi vonal ellen: 1-ör azt 
monda, mint hamarjában feljegyzem, hogy a La-
borcz völgy nagy forgalma tekintetéből kedvezőbb 
a sárosmegyei vonalnál. Ha csak a helységeket 
tekintem, a népességét, azt, hogy Sáros megyének 
három királyi városa van és nagy népességű la
kossága, ha figyelembe veszem, hogy Galiczia 

] felé minden irányban csere kereskedésben állunk, 
és pedig nem olyanban, minőben Zemplén áll, 
hanem olyanban, hogy nyugot Galiczia legna
gyobb részét élelemmel ellátjuk, hogy röviden 
kimoudjam, forgalmunk sokkal élénkebb, mint a 
másik vidéké : ez igen nyomós indok, mely a mi 
vidékünk mellett szól. 

De nem az a fő érv. A mi az eperjesi vonal 
hadtani fontosságát illeti, ennek ellenében felhoza
tott az, hogy hullámzó vidék, hogy hegyeken, 
alagutakon és több vízválasztón kell az erre 
vezető vonalnak átmenni. Ha ez csakugyan így 
volna is, azon végtelen előny, mely Eperjes mel
lett szól, már abból is látható, hogy 9 mértfölddel 
rövidebb, mint a másik, és ha e vonalnak több 
előnye nem volna is, már ez is elég. Ha néhol 
kellene is alagutakat létesíteni, azon körülmény, 
hogy 9 mértfölddel közelebb vagyunk a végpont
hoz, a határszélhez, végtelenül felülmúlja a la-
borczvölgyi vonalat. 

Vidékünknek figyelmet érdemlő másik elő
nye az, hogy az eperjesi áthágó némelyek szerint 
64, de legkisebb számítást véve fel, 40 öllel ala
csonyabb, mint a zempléni áthágó. A ki tudja, 
milyen fontos a hadjáratoknál nagy tereken át
emelkedni nagy katonai csapatokkal, ugy hiszem, 
az fogja a hátrányokat Zemplénben és az előnyö
ket Sáíosban méltányolni. 

Különben csak arra hivatkozom, a mire a 
bizottság is hivatkozik, mely azt mondja, hogy az 
előttünk fekvő okmányokból nem győződött meg 
egyik vagy másik vonal előnye felől. Ha a bi
zottság előtt nem feküdtek oly adatok, melyekből 
kiindulhatott és határozhatott volna, hogyan sza
vazhatunk mi meg egyik vagy másik vonalat, 

41* 
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mikor még a bizottság sem birt elég adattal arra, 
hogy ide vagy oda döntse a kérdést. 

Ezeknél fogva a bizottság javaslatát pár
tolom. 

Molnár P á l : Röviden és szerényen leszek 
bátor nézetemet a pénzügyi s vasúti bizottságok 
véleményére nézve elmondani. 

Az első sorban azon kérdés áll elő: vajon 
szükségesnek tartja-e a tisztelt ház országos szem
pontoknál fogva az állam nem hallogatható vé
delme érdekéből agalicziai összeköttetésnek minél 
hamarabb eszközlendő létesítését? Azt hiszem, e 
kérdésre nézve e házban nem nagy véleménykü
lönbség van. 

A másik kérdés az: vajon melyik vonal volna 
az, melyre nézve, eltekintve minden egyes vidéki 
magán természetű érdek specialitásától, csupán és 
különösen országos tekintetekből, indulván ki a 
képviselőház törvényhozói,mondják ki a szentesítést. 
En részemről nem hiszem, hogy a közlekedési 
minisztérium, midőn az országgyűlés elé e tárgy
ban terjesztett törvényjavaslata, az országgyűlés 
határozatánál fogva a pénzügyi és vasúti vegyes 
bizottságokhoz utasitatott azon határozattal, hogy 
e vonal ott érdemlegesen tárgy altassák, és a vas
úti és pénzügyi bizottság ezen törvényjavaslatot 
bővebb tanulmányozás végett a közlekedési mi
nisztériumhoz visszautasította, — mondom, nem 
hiszem és nem tételezhetem fel azt, hogy a köz
lekedési minisztérium érdemes és szakértő tagjai 
oly törvényjavaslattal léptek volna a ház és az 
ország küzvéleménve elé, melyre nézve minden em
berileg lehető' és hatalmukban álló módot a ta
nulmányozásra meg ne kísértettek s meg ne tettek 
volna. 

Ennélfogva én azt hiszem, nem ez oka annak, 
miért odáztatik el eaen vasút, hanem annak ott 
van az oka, uraim, hogy e házban, midőn vasútról 
van szó, sok esetben a magán érdek tűnik fel. 
Most is több vasút van conbinatióban: az egyik az 
eperjes-tarnovi. Vannak képviselők, kik vállalatok
nak élén állanak, és így természetes, hogy mindig 
ezeknek fogják pártját, meglehet, az ország 
érdeke ellen is. Mások az eperjes-duklait pártolják, 
így Bánó Miklós stratégiai tudományával. (Derült
ség.) Harmadik a S.-A.-ITjhelyből Zemplénnek ve
zető vonal : vajon ezen vonal megfelel-e stratégiai 
szempontból az országos érdeknek? szakértők 
kihallgatása után, igen természetesen, az ország
gyűlés eldöntésétől függ. Negyedik a Beregen ke
resztül vezető vonal, melynek szintén van párto
lója. Ezek tehát azon nagyfontosságú okok, miért 
szenved halasztást e kérdésnek elintézése. 

Én a bizottság véleményét nem pártolhatom. 
P a c z o l a y J á n o s : Azon véleményben va

gyok, hogy a szóban levő vasút jelenleg e házban 

nem is tárgyalható. Az 1867. XII . törvényczikk a, 
két államnak védelmet közösnek határozta el, és 
ez okból a védrendszert is megfelelő' kölcsönös 
elvekre rendelte alapitatni. Ebből következik , 
hogy valamint a hadsereg ugy a védmüvek is 
közösen külön-külön az országgyűlések által álla
píttassanak meg először, és az országgyűlés által 
megállapított védmüvekhez szükségelt vasutak 
azután építtessenek. Mert mi történnék azon esetben, 
ha más eljárást követnénk, és ha Galicziának, ille
tőleg azon tartományoknak, melyek a birodalmi 
tanácsban vannak képviselve, nem fog tetszeni a 
prsmysli vég pontot megerősíteni és erődítési mü
vekkel ellátni ? Ez esetben mi oly vonalat építe
nénk, mely előbb-utóbb tökéletesen haszontalanná 
válnék. (Hát a gráczif) A Gráczra való hivatkozás 
ez alkalommal nem alkalmazható. Megmondom 
okát, miért. Mert a napokban, midőn az államtitkár 

j úr a szóban levő vonalra vonatkozó törvényjavas-
I latot előterjesztette, világosan kimondotta, hogy e 
| vonal kereskedelmi tekintetben figyelmet nem ér

demel, és igy ezen vonal egyedül hadügyi tekin
tetből jön jelenleg tárgyalás alá : holott a gráczi 
vonal egyedül kereskedelmi szempontból hozatik 
javaslatba. E két vonal között tehát nagy a kü
lönbség. Azért sem tartom czélszerünek, hogy a 
s.a-.-ujhely-prsmysli vonalt jelenleg tárgyalás 
alá vegyük, mert mint előttem szólott Várady 
Gábor képviselőtársam fölemiitette, még a ga-
licziai vonal sincs megállapítva, melylyel az ösz-
szekötend. Filius ante patrem volna tehát, ha oly 
vonalat határoznánk, melyet nem tudnánk össze
kötni azon vonallal, melynek szempontjából akar
juk épiteni. 

Ezen és az előttem szólottak által felhozott 
okok arra birnak, hogy e vasút tárgyalásának 
elhalasztására adjam szavazatomat. (Helyeslés.) 

B e s z e J á n o s : Most épen négy napja, hogy 
szóba hozatott ezen vasút. Deák Eerenez képviselő 
úr azt mondta, figyelembe kell venni a kereske
delmi tekintetek mellett a hadászati szempontokat 
is. Felszólította az illető miniszter urat, adna fele
letet arra nézve : minő megállapodásra vezettek e 
tekintetben a hadászati irányban tett tanulmányok ? 
Az államtitkár úr akkor azt felelte, hogy hosszas 
tanulmányozások és hosszabb ideig tartott ingado
zások után valahára a katonai tudományosság ha
dászati terén működő személyek, ahhoz értő embe
rek megállapodtak abban, hogy a minisztérium 
által javaslatba hozott vonal leginkább kívánatos. 
Ma ezt ismételte az államtitkár úr. Ennek ellené
ben nem hallok mást felhozatni, mint azt. hogy ta
nulmányozni kell e kérdést. Azt kérdem Tisza és 
Várady képviselő uraktól : ha mi a mai naptól 
kezdve mindig arra járnánk és tanulmány oznók e 
vonalat, jobban ki fogjuk-e tanulmányozni, mint 



CCCXXXIII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (December 4.1868.) 323 

azon katonai tekintélyek, kiknek feladata volt ezt 
hivatalosan és lelkiismeretesen tanulmányozni? 
Az országgyűlés tanulmányozása mindig okmá
nyokból indul ki. Az okmányokat pedig a szak
értő emberek szokták elkészíteni. Miután két évig 
tanulmányozták szakértők a szóban forgó vonala
kat, e czélból töméntelen költségeket tettek, és 
most a közös hadügyminiszter, kinek hivatása a 
közbátorság és a haza közbiztonsága fölött őrködni, 
azt mondja a szakértőkkel egyetértőleg, hogy e 
vonalban állapodtak meg. Szeretném tudni, melyik 
képviselő volna képes ezt superrevideálni s authen-
t i iálni . Azon felszólítás tehát, hogy tanulmányoz-
tassanak e vonalak, nézetem szerint, csak annyit 
tesz, hogy: halaszszuk el. Ennek más értelme nincs. 
Azon megjegyzésre, hogy mi nem kezdhetjük meg az 
építést, mert túl a határon még meg nem kezdet
ték : ismét azok részéről az lehetne a felelet, hogy]: 
mig Magyarország meg nem kezdi, minek kezd
jék ők. Ez oly csizió féle dolog, hogy az egyik a 
másikhoz utasítja. Az kezdje meg, a ki előbb be
látja annak szükségét. A közös hadügyminiszter s 
a hadügyi bizottság hosszas tanulmányozások után 
szükségesnek tartják e vonal kiépítését. Vajon 
czélszerü-e e vonal ezen tekintetekből, azt mi képvi
selők más okmányokból tanulmányozni nem tudjuk. 
mint azokból, melyek a szakértők által elénk ter
jesztettek. Hány vasút engedményeztetett "már; 
hány consortium tudott szépen, ügyesen , okosan 
kinyerni concessiót egyik és másik vonalra. Egyéb
iránt én nem kárhoztatom azt, ki a haza ér
dekével karöltve járó saját érdekét tartja szem
előtt , és Széchényivel tartok , ki azt monda: 
í?Igyekezzél magadnak szerezni, de ugy, hogy 
hazádnak is hasznára légy." Midőn tehát min
denfelé hemzsegnek az engedélyekért folyamo
dó emberek, és mi már annyi engedélyt adtunk, 
e vonal ellenében annyi nehézséget emelni tán 
nin cs helyén. Vagy tán azt hiszik sokan, kiknek vas-
utjokat már concedáltuk, hogy azért, ha e vasút ki
épít ését engedélyezzük, kevesebb lesz a dividenda? 
A szóban forgó vonalat az ország érdeke kívánja. 
Szakértők szükségesnek tartják, és így párt- vagy 
magán érdekből annak engedélyezését megtagadni 
a nemzet jóléte elleni tett volna. 

Pártolom tehát Kazinczy Istvánt. 
E l n ö k : Szavazás előtt Kazinczy képviselő 

úr inditványa még egyszer iel fogna olvastatni. 
BujanoviCS Sándor j e g y z ő (olvassa a Ka

zinczy István indítványát). 
E l n ö k : Szavazási kérdés véleményem szerint 

a következő: Elfogadja-e a t. ház a vasúti és pénz
ügyi bizottságok véleményét a S.-A.-Üjhely és Szil
vafalva közt a magyar északkeleti vasútvonalból 
kiágazólag Nagy-Mihályon, liomonnán, Mező-La-
borczom Palotán át Przemysl irányában az ország 

határszéléig vezető gőzmozdony-vasút kiépítéséről 
szóló törvényjavaslat tárgyában? (Helyeslés.) Fel
kérem azon képviselő urakat, kik a vasúti s pénz
ügyi bizottságok véleményét pártolják, méltóztas
sanak felállani. (Megtörténik. Felkiáltások: Ellen-
próba.) Méltóztassanak felállani azok, kik nem fo
gadják el. (Megtörténik.) Minthogy a többséget biz
tosan nem vehettem ki, még egyszer kérem azo
kat, kik a bizottságok véleményét elfogadják, mél
tóztassanak felállani, s mindaddig állva maradni, 
mig a jegyző urak összeszámolják. (Megtörténik,) 
Most kérem méltóztassanak felállani és állva ma
radni azok, kik a vasúti és pénzügyi bizottságok 
véleményét nem fogadják el. (Megtörténik.) A ház 
a Sátor-Alja-Ujhely és Szilvafalva közt a magyar 
északkeleti vasútvonalból kiágazólag N.-Mihályon, 
Homonnán, Mező-Laborczon, Palotán át az ország 
határszéléig vezető gőzmozdony-vasut kiépítéséről 
szóló törvényjavaslatra nézve a vasúti és pénzügyi 
bizottságok véleményét 121 szavazattal 96 ellené
ben elfogadta. 

Kiss LajOS e lőadó (olvassa az állandó pénz
ügyi és vasúti bizottságok véleményét az eperjes-
tarnow-. bátta^zék-dombóvár-zákányi, érsekujvár-^ 
nyitra-trencséni és temestár-kái ávsebesi vasút épí
téséről szóló, és a Horváth Elek és több képviselő társa 
által a sz.-fehérvár-gráczi vasút tárgyalása iránt 
beadott határozati javaslat tárgyában.Ezután olvassa a 
vasúti és pénzügyi bizottságok szövegezése szerinti ha
tározati javaslatot a báttaszék-dombóvár-zákányi, a 
Komáromtól Ersek-Ujváron. Nyitrán át a, kassa-
oderbergi vaspályáig vezetendő; végül a Umesvár-
káránsebes-orsovai vasutvonalak építése tárgyában1) 

Lónyay Menyhért pénzügyér: A mi a szó
ban forgó vonalt illeti,erre nézve két javaslat fekszik 
a t. ház előtt. Egyiket a minisztérium nyújtotta be. 
melyben elismervén ezen vidéknek kereskedelmi 
szempontból fontosságát e vonal irányára nézve, 
az érsekujvár-nyitra-trencséni és Trencséntol a Mor
vaországon keresztül vonuló éjszaki pályába vezető 
vonalt hozta javaslatba ; holott a pénzügyi bizott
ság ezzel ellenkezőleg, Érsekújvártól Nyitrának 
vezető és a kassa-oderbergi vonallal összekötő vo
nalt hozta javaslatba. Bátor vagyok a t. házat fi
gyelmeztetni, hogy a minisztérium által javaslatba 
hozott vasútvonal, ama vidék érdekeinek is legin
kább felel meg. Továbbá igen fontos körülmény az, 
hogy, Pest az ország fővárosa, lehetőleg rövid vo
nal által köttessék össze Oderberggel, azaz a kassa-
oderbergi vonallal. Ennélfogva sokkal többet szól 
a mellett, hogy miután a kereskedelmi, központ 
érdekéből ezen vonal létesítése égető kérdés, ne 
állapítsunk meg oly vonalat, mely a másikkal 
párhuzamos volna. Különben is a vidék nyers-

!) Lied a? Irományok 420-dik számai. 
41* 



324 CCeXXXIH. ORSZÁGOS ÜLÉS. (December 4. 1868.) 

termékeinek kivitele tekintetéből is kívánatos a 
minisztérium által ajánlott vonal létesítése. Fi
gyelmeztetem végül ismételve, a t. házat, hogy 
nem volna helyes, egy az országra nézve kereske
delmi szempontból fontos vonal mellé parallel vona
lat megállapítani. Ennélfogva kérem, hogy a mi
nisztérium által előterjesztett törvényjavaslatban 
kijelölt vonalat méltóztassék megtartani. 

N é m e t h K á r o l y : Ha mi ily egyes nyilatko
zatok és nem közlött okmányok s kimutatások alap
ján akarunk a kérdésben forgó trencsén-érsekujvári 
vonalra nézve döntőleg határozni: akkor termé
szetesen mindazon bejelentett tervek, a melyek 
nem épen ezen javaslott irányt követték, habár 
még oly ezélirányosak lehetnének is , már magában 
elesnek. Tudtomra, ezen vonalnak a Vág völgyén 
Trencsintől Nagy-Szombat s Pozsony felé való 
vezetésére nézve, egyesült társulatok által az illető 
minisztériumnál, kész előmunkálatokon alapuló s 
minden szükségelt kimutatással ellátott terve
zet lett beadva; melyről a tárgyalás alatti jelen
tésben s miniszteri javaslatban még csak szóval 
sem tétetik említés, és melyről azt, vajon nem-e 
inkább felel meg a közérdeknek ? megbírálnom, 
okmányok hiányában, e helyen jelenleg csak
ugyan nem lehet; ámbár a javaslatba hozott irány
nak elfogadása által, az e helyen tudva sem 
levő más tervezet felett is dönt a határozat. Nem 
magán avagy provincziális érdekből szólok tehát, 
hanem tisztán közérdekből, kívánván azt átalá-
ban, hogy bármely társulatoknak, a melyek egye
nesen a minisztérium engedé yezése folytán készí
tettek tervezeteket s előmunkálatokat és a minisz
tériumnak azon saját elismerése alapján, hogy sa
já t tervezetét nem tartja másithatatlannak, bo
csátkoztak materiális áldozattal s közérdekben is 
ily tervezetekbe, ezen tervezeteiket s előmunkála
taikat, mind a kormány egyaránt megbirálja s vé
leményezését mindegyikére indokolva kiterjeszsze, 
mind pedig a tisztelt ház is oly állásba tétessék, 
miszerint mindezen tervezetek felett adatok alap
ján hozhasson határozatot és a tervezetek közti vá--
tasztási jogától el ne essék azáltal, hogy a határo
zat tárgyát képező véleményezés csakis egy 
tervre vonatkozik és más nyilt kérdést fel sem 
lételez. 

M i h á l y i Pé ter j e g y z ő (olvassaNémeth Ká
roly határozati javaslatát): „Minthogy a vasutak 
engedélyezési joga, főleg midőn ezek subventióval 
járnak, a törvényhozást ilieti és ezen törvényhozás 
ebbeli jogával, az ország érdekének megfelelőleg 
csakis akkor élhet biztosan, hahogy a jelentkezett 
vállalkozóknak különféle tervezeteit és feltételeit 
eleve megbírálva állapítja meg azon vonalt,a mely 
a közérdeknek leginkább megfelel; 

„s minthogy az igen tisztelt közlekedési minisz

térium is e vasúti hálózatra vonatkozott s térkép
pel is ellátott előterjesztésében nyiltan elismerte, 
hogy ezen tervezetét változhatlannak nem tekint
vén, ezáltal csakis irányt kívánt szolgáltatni a vál
lalkozási szellem részére; és hogy ép azért még 
netalán tervezendő más vonalaknak is, mind az 
irány és előterv, mind pedig a mütani kiví-
hetó'ség tekintetében gondos tanulmányozására 
szükség leend; 

„minthogy a zsolna-érsekujvári vonalra néz
ve (ide nem értve az érsekujvár--komáromit, melyet 
a tisztelt minisztérium az előterjesztésnek IX. pont
jában, mint különállót és már az államvasuttársa-
ság által tanulinányozottat sorolt fel). GrófDegen-
feld Adolf és gróf Eszterházy Antal urak által egy 
ujabb tervezet lett benyújtva, mely minden elő
munkálattal s kimutatással ellátva , július hó
nap óta a t. minisztérium birtokában van és a 
melyre nézve sem a terv, sem pedig valamely 
miniszteri avagy illető választmányi véleménye
zés ez ideig a tisztelt házuak benyújtva nem lett : 
indítványozom : méltóztassék a t. ház a zsolna-
érsekujvári vasúti tervezetet a tisztelt minisztéri
umhoz visszautasitani, azzal: hogy az errevonat
kozó s általa birt két rendbeli tervezetre nézve 
kimerítő és indokolt véleményezését a legközelebbi 
országgyűlésnek terjeszsze be." 

G h y c z y K á l m á n : T.képviselőház! Az áta-
lános tárgyalás megkezdve és igy bevégezve sem 
volt; én tehát ezen javaslatnak átalános tárgyalá-
sához^kivánok hozzászólani. 

Én e javaslatot a tárgyalás alapjául nem fo
gadom el. Ezen határozati javaslat fontosabb, mint 
első tekintetre látszik, 

E határozati javaslat elfogadása esetében 
mindazon vonalakra nézve, melyeki t t említtetnek, 
már az irány meg lesz határozva ; más részről e 
határozat elfogadásával ezen vonaklaknák elsőbb
ség adatik a többi vonalak felett, melyek netán 
még ezentúl jelentetnének be. Ez pedig, t. ház, oly 
kérdés, melyet csak igy eldönteni, a nélkül, hogy 
a többi vonalak viszonyai is tekintetbe vétessenek, 
nézetem szerint, czélszerüen nem lehet. Mutatja azt 
a tapasztalás is, hogy változván a conjuncturák, 
bővebben fejlődvén ki a körülmények, sokszor oly 
pályák, melyek kezdetben kevesebb tekintetet ér
demeltek, későbben foutosabbakká lettek és meg
előzik azokat, a melyeknek azelőtt nagyobb fon
tosság tulajdoníttatott. I gy pl. azon vasúthálózat
ban, melyet a közlekedési minisztérium készített. 
a buda-fehévar-gráezi vonalnak említése sem fog
laltatik, melynek fontosságát a t. ház pedig az 
imént ismerte el. Most a közmunka-minisztérium 
részéről a sátoraljaujhely-przemysli vonal ajánlta-
tik, holott azon hálózatban, mely előbb előterjesz
tetett, az eperjes-prsemisli, vonal volt ajánlva. Ezt 
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én csak azért hozom fel, hogy igy változhatván a | 
körülmények és a tekintetek, nem jó eléje vágnia 1 
jövőnek s előre határozni oly dologról, mely fölött | 
ezélszerübben fog a jövő határozni, mely minden 

körülményt jobban megfontolhat, mint mi 
ezt ma, már csak az idő rövidsége miatt is, tehet-
nők. Mennyire különbözők lehetnek a nézetek, 
mutatja az, hogy tüzetesen hallottam vitattatni azt, 
hogy ezen érsekújvári vonal Nyitrának Szucsány 
felé legczélszerübben mehet az oderbergi vonalba; 
most pedig a t házban erre nézve más vélemény 
nyilvánult. Ki fogja az adatok ismerete és kellő 
tájékozás nélkül e kérdést közöttünk elitélhetni? 
Most tehát rögtönzött határozattal oly intézkedést 
ne állapitsunk meg, mely tán jövőre káros lehetne, 
(Helyeslés hal felöl) s miután azon esetben is, ha ezen 
vonalakra nézve határozat nem hozatik is, a mint 
már a minisztérium jogosítva van az előmunkálatok
ra az engedélyt kiadni, a mint már más esetekben 
ki is adta, sőt miután a minisztériumnak joga van 
az illető vállalkozókkal a ház határozott utasítása 
nélkül egyezkedésre lépni, a mint ezt 'meg is tette 
az arad-teaesvári és egyéb vonalakra nézve: azt 
hiszem, határozatra semmi szükség sincs, s azért a 
javaslatot tárgyalás alapjául el nem fogadom. 

Hollán Ernő államtitkár: Nem tudom, 
kiván-e még valaki ezen kérdés átalános tárgya
lásához szólani? Ha mem, akkor bátor leszek Grhy-
czy képviselő úr'észrevételeire némely ellenészre
vételeket tenni. (Helyeslés). 

Helyesen méltóztatot t hivatkozni arra. hogy 
a közmunkaminiszterium nem egy alaposan ki
dolgozott tervet, de oly prospectust terjesztett a 
ház elé, mely mindenki előtt világosan felderíti azt, 
hogy mely vonalak képeznék átalános irányukra 
nézve, s melvek combinative az összes országos köz-
lekedésnek összevágó hálózatát. Ezt tette a köz
munka minisztérium másfél évvel ezelőtt azon vi
lágosan kijelentett czélból, hogy nem csak a ház
nak minden tagja, de egyszersmind az egész ország 
belevonassék ezen fontos kérdés megvitatásának 
érdemébe. Indokolta minden egyes vonalra nézve 
az előterjesztést; kimondotta minden egyes vonalra 
nézve: miért vette fel azt a hálózatba ; kifejtette néze
teit; és azon biztos hitben élek, hogy a háznak igen 
számos tagja annyira figyelemre méltatta ezen 
előterjesztést, hogy az egyik vagy másik vonalra 
nézve tett módosítások iránt e vonalak legnagyobb 
részére nézve a ház többsége tájékozva van. 

Á mi illeti azon három vonalat, melyekről itt 
szó van, azok szintén benne foglaltatnak azon pro-
spectusban, melyet 18 hó előtt a közlekedési mi
niszter közrebocsátott. Hogy azon idő óta változ
tatások történtek, igen természetes: mert az egész 
közrebocsátásnak az volt czélja, hogy a hol hibák 
vannak, azok kiigazittassanak. Igy történt azon ki

igazítás is, hogy a kormány nagy hézagokat kí
vánván kipótolni, nem egyedül csak a győr-grátzi 
vonalat vette figyelembe, hanem, mások által fi
gyelmeztetve, de saját meggyőződése is oda vezé
relte, hogy a tervet igy nyomtatta k i : ezen vonalat 
Székesfejérvárnál az ország szivébe kivánta beve
zetni. Hasonló történt a mező-laborczi vonalnál. 
Két vonal volt, mely egymással versenyzett; a 
pontosabb felmérések kimutatták, hogy melyik 
vonal helyesebb a kettő közöl. En tehát részem
ről azon indokot, hogy a vonalak összefüggésére 
és helyességére nézve a szükséges ismeretek 
hiányzanak, és hogy azoknak összefüggését és 
czélját megítélni nem lehet, részemről el nem fo
gadhatom-! mert a miniszter gondoskodott annak 
idejében arról, hogy azokkal, kik érdeklődnek, ezt 
alaposan megismertesse. Ennél fogva, kérem a t. 
házat, hogy a vasúti és pénzügyi bizottság által 
szövegezett határozati javaslatot átalánosságban 
a részletes tárgyalás alapjául elfogadni méltóztas
sék azon kijelentéssel, melyet a pénzügyi bizottság 
ezen vonalra nézve indítványozott. (Helyeslés.) 

J u S t h József : Engedelmet kérek, t. ház, 
hogy e tárgyhoz én is szóljak valamit. Tudom, 
hogy a t. háznak türelme ki van merülve, de kö
telességemnek tartom, hogy részemről előadjam a 
történteket. 

Méltóztatnak jól emlékezni, hogy midőn min
den vidék kívánalmakkal fordult a házhoz, mily 
kellemetlen vita támadt: mert mindenki érvényesí
teni kivánta provinciális érdekeit. Akkor mi, kik 
érezzük, hogy saját vidékeinknek is vannak ér
dekei, azokat érvényesíteni akartuk; azonban oda 
voltunk utasítva, hogy a minisztérium maholnap 
egy térképet fog kidolgoztatni, metyben ezen ér
dekek jóformán ki leszenk egyenlítve. Bevártuk ezen 
időt s a terv csakugyan megjelent. Közöltetett az 
nem csak velünk, hanem a törvényhatóságokkal 
is, ésNyitra megye annak alapján, miután maga a 
minisztérium tűzte ki azon vonalat, melyet a pénz
ügyi és vasúti bizottság javaslatba hozott, nem 
késett küldöttséget bízni meg ezen ügygyei. A kül
döttség az egész vonalra nézve nem csak Zsolna 
vagy Szuesán felé, de Trencsin felé is Morvaország 
határáig egy tervet dolgozott ki, és mivel mindig 
azt hallottuk, hogy egy vasúti vonal szükségességét 
leginkább az határozza meg, vajon, a hadtani ki- , 
vánalniaknak megfelel-e, és mivel maga a kormány 
kirajzolt vonalán Komoromtól Érsekújvárig vezeté 
azt; azt hittük, hogy a kormány egy ennek meg
felelő vasutvonalat fog a tisztelt háznak bemutatni: 
azonban azt látom, hogy azóta nagyon megváltoz
tak a nézetek, még pedig a nélkül, hogy módunk 
lenne meggyőződni arról: miért kell Komáromnak 
kimaradni a combinatióból? Én ezt nemtudom, nem 
értem, annyival kevésbbé, miután nem hallót-
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iam, hogy az előbbi combinatio ellen érvek hozat
tak volna fel. 

Azt mondotta ugyan a pénzügyminiszter úr, 
a mi véleményem szerint fontos érv, hogy azon 
vonal a losonczi vasútnak bizonyos paralelláját 
képezi. Ez az érv állana akkor, hogyha egészen 
más vidéknek összeköttetése czéloztatnék; és én 
meg vagyok győződve, hogy ha Komáromból in
dul ki ezen vonal, az absolute semmi ártalmára 
nem lesz a pest-losonczi vonalnak, mert ennek is 
elég kivitele lesz. annak is. Teljesen rnéltánylom 
azon nézetet, hogy a parallel vonalaktól óvakod
nunk kell; de ha egyik vonal a másiktól majdnem 
20 mértföldnyire van, (Zaj) és utoljára bizonyos 
ponton összejönnek, ez, kérem, nem parallel vonal. 
Különben is hazánkban, hol annyi parallel 
vonal van, a nélkül, hogy szólt volna valaki elle-
nök, véleményem szerint az volna legczélszerübb 
és az ország érdekeival leginkább megegyező, 
hogy ha ezen vonal összekötné hazánkat Morva
országgal ésOderberggel. Ismételve mondom, meg 
vagyok győződve, hogy a két vonal semmi paral-
lelát nem fog képezni; de miután erre nézve ma
gam is azon nézetben vagyok, hogy azt tanulmá
nyozás tárgyává szükséges tenni: bátorkodom is
mételve azt ajánlani, méltóztassanak a vasúti és pénz
ügyi bizottságok javaslatát elfogadni. (Szavazzunk!) 

Urbanovszky Ernő: T. ház! Az állandó 
vasúti bizottság javaslatából azt látom, hogy az ér-
sekujvár-nyitra-trenesini vonalra nézve, a kor
mányétól merőben eltérő határozati javaslatot ter
jeszt a ház elé, a menyiben anyitrai vasutivonal 
folytatását egészen más felé indítványozza. Engem, 
t. ház. a felszólalásra nem helyi érdek vezet, mert 
meg vagyok győződve, hogy a t. ház minden tagja 
azon alapelvből indul ki, hogy bármely vasúti 
vonal kiépítésének szükségét egyedül és kizárólag 
csak országos érdek indokolja és határozza meg. 
(Helyeslés.) Ezen szempontból indult ki maga a 
kormány is, midőn az általa előterjesztett vasúti 
hálózatba az érsekujvár-nyitra-trencsini vasút vo
nalat felvette. Azt mondotta ugyanis, hogy : „az 
érsekujvár-trencsini vonal Nyitrán és Szucsányon 
át folytatva Zsolnáig, hol nem csak közforgalmi, de 
honvédelmi szempontból is annyira fontossá válik, 
hogy stb." mint a közlekedési miniszter úr által 
1867-ben kiadott országos vasúti j hálózat 8-ik 
pontjában olvasni. 

Ezekután, t. ház, tekintve a rövid időt, és 
nem óhajtván a t. ház kimerült türelmét hosszasan 
igénybe venni, rövid leszek. 

Azon számos indok közöl, melyek az ál
talam védett vasúti vonal mellett felhozhatók, csu
pán három föindokot akarok kimemelni, és ezekre 
a tisztelt ház figyelmét felhivni. 

Először: ez az egyedüli vasúti vonal, mely a 
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gyors kivitelben a függetlenséget minden tekintet
ben biztosítja, és két világvonallal érintkezik. 

Másodszor: Trencsin vármegye, Morva-, Szilé
zia- és Gácsországokkal határos levén, ezekkel üz
leti összeköttetetésben áll, tehát a rentabilitást ki
látásba teszi; de főleg 

Harmadszor.- ezen vasúti vonalat a hadászati 
szempont, mely az utóbbi időben és hadjáratok
ban emelkedett fölényre, leginkább teszi kívána
tossá, mit senki sem fog kétségbe vonni, ki terüle
tünket ismeri és tudja, hogy a Trencsin vármegyét 
hosszában átszelő Vág vize a legelső védvonalat 
képezi a külellenség berohanása ellen, mint az 
utolsó hadjáratban megyénknek a Vág völgybe 
vezető drjetomai, ulárai, turzovkai, csattkai és 
szkaltei passusai leginkább bizonyítottak. 

Mindezeknél fogva csatlakozva pénzügymi
niszter úr előterjesztéséhez, az állandó vasúti bizott
ság határozati javaslatának mellőzésével, én is a 
kormány által benyújtott eredeti határozati javas
latot fogadom el átalánosságban a részletes vita 
alapjául, és ázta t , háznak is elfogadás végett aján
lom. (Zaj. Szavazzunk!) 

Andaházy P á l : T. ház! Én a vasúti és 
pénzügyi bizottság határozatát átalánosságban el
fogadom, s csak egy módositványt van szeren
csém benyújtani, mely a komárom-érsekujvár-
nyitra-zsámbokrét-trencsini, a kassa-oderbergi 
vasúthoz vezető vonalnak kiépítését czélozza. 
Ezt indokolom azzal, hogy ha Trencsin vidéke 
és Trencsin kihagyatnak, akkor közel 3000 em
berből álló lakosság lesz elkülönítve a fővárostól, 
pedig a főérdek az, hogy az országnak távol
levő lakosai minél közelebb hozassanak a központ
hoz. Nem akarok sem hadászati, sem kereskedel
mi tekintetbe bocsátkozni, hanem egyszerűen a. t. 
ház figyelmébe ajánlom a vasúti bizottság határo
zati javaslatát. (Zaj. Szavazzunk!) 

M i h á l y i Péter j e g y z ő (olvassa Andaházy 
Pál mődositványát) : „a Komáromtól Érsekúj
váron Nyitrán, Zsámbokréten, Trencsinen át, kas
sa-oderbergi vasutba vezetendő vasútvonalaknak.4* 

P a p p Z s i g m o n d : T. ház! Talán én vagyok 
mindnyájunk közöl az, ki legkevésbbé vagyok 
érdekelve egyik vagy másik vasútvonal által; épen 
azért részrehajlatlanul fejezhetem ki igénytelen vé
leményemet. Minden oldalról azt tapasztalom, 
hogy befolyásos egyének oda akarnak működni, 
hogy előleges tanulmány nélkül szavazzunk meg 
valamely vasutvonalat. Engem, megvallom, keve-
«et érint, akár a Vág innenső, akár túlsó oldalán 
megy a vonal, de mindenesetre érintse Nyitrát. 
De midőn arról van szó, hogy a pénzügyi és vas
úti bizottság javaslatát tárgyaljuk, mely azt ajánlja, 
hogy a jövő országgyűlés elé terjesztessék egy ki
merítő javaslat: azt hiszem, ha ezt elfogadjuk s kellő 
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tanulmányozáson megy ez ügy keresztül, minden 
érdek ki lesz jövőben elégítve. Azt hiszem, ha 
most valamely vasútvonalra nézve engedélyt 
adna a törvényhozás, ez által praeoccupálná a jö
vő országgyűlést. Én ennélfogva a vasúti és pénz
ügyi bizottság jelentését fogadom el. (Zaj). 

E l n ö k : A kik a vasúti és pénzügyi bizott
ság határozati javaslatát átalánosságban részletes 
vita 'alapjául elfogadják, méltóztassanak fölállani. 
(Megtörténik). A ház a vasúti és pénzügyi bizottsá
gok javaslatát elfogadta. 

Mihály i P é t e r j e g y j z ő (olvassa a bizottsági 
javaslat czimét és Ivácskovics György mődositványát, 
a báttaszék-dombóvár-zákányi, a kornárom-kassa-
oderbergi, végül a temesvár-orsovai vasutvonalak épí
tési tárgyában tett határozati javaslathoz). „A czim-
ben a „vasutvonalak" szó után tétessék „és Béga-
csatorna." A határozat vége pedig következő sza-
kaszszal bővíttessék: „Hasonlóképen megbízás ada
tik a minisztériumnak arra nézve is, hogy a Béga-
csatorna szekrény-zsilipekkel és kikötőkkel a vál
lalkozók által — de kamatbiztositás nélkül — eb 
láttassék és szabályoztassék." 

IváCSkoviCS G y ö r g y : Felolvasott módo-
sitványomat bátorkodom a t. ház figyelmébe aján
lani, és pedig azért, mert a Béga-csatorna kiépíté
sére vállalkozók az államtól semmi kamatbiztosi-
tást nem kérnek; mivel továbbá Temes és To
rontál megyék, úgyszólván, az ország gabonatárá
nak tekinthetők, melyek a Béga-csatorna kiépítése 
által anyagi érdekeik tekintetében rendkívül gya
rapodnának. Bátorkodom módositványomat a t. 
ház figyelmébe ajánlani. 

Zsedény i Ede : Erre nézve csak azon ész
revételt bátorkodom tenni, hogy e kérdés itt már 
eldöntetett, {Ugy van!) midőn a közlekedési minisz
térium a javaslatokat visszavette. Ez tehát tanács
kozás tárgyát többé nem képezheti. (Helyeslés). 

K o v á c h LáSZlÓ : Tisztelt ház ! Miután a ja
vaslat czimében már mind a négy vasútvonal meg-
határoztatik; miután továbbá, ha a t. ház ezen vas-
utvonalakra netalán a miniszter előterjesztését ki-
váuná elfogadni és a bizottság javaslata fogadtat
nék el, ezen vonalakra nézre az többé változás alá 
nem jöhetne : bátorkodom a t. elnök urat kérni, 
szíveskedjék a kérdést ugy tenni fel, hogy minden 
vasútvonalra nézve külön szavazhassunk, (He
lyeslés) 

NicoliCS Sándor : Azon körülmény, melyet 
Zsendényi képviselő úr felhozott, nem zárja ki a 
lehetőséget, hogy a Bégacsatorna a czimbe felvé
tessék, éz ez szükséges is, hogy igy egyúttal a 
Béga-csatorna kiépítésére nézve megtéfcessenek az 
előmunkálatok. A Béga-csatornát a vállalkozók 
ki akarják építeni, minden kamatbiztositás nélkül 
hajózhatóvá akarják tenni és 70 év múlva az ál

lam birtokába bocsátani. Én azt hiszem, ily körül
mények között az ország érdekében áll, hogy az 
előmunkálatok mielőbb megtétessenek. Pártolom a 
módosít ványt. (Helyeslés.) 

Elnök: A czimre nézve azért kellett meg
kezdeni a discussiót, mert Ivácskovics képviselő" 
urnák egy Írásban beadott indítványa volt. A kér
dés az : vajon megtartja-e a t. ház az eredeti szer
kezetet, vagy Ivácskovics képviselő úr mődositvá
nyát fogadja el ? (Felkiáltások : Hagyjuk utoljára!) 
Ennélfogva következik az első kikezdés. 

M i h á l y i Pé ter j e g y z ő (olvassa az első, má
sodik és harmadik kikezdést). 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r . E tekin
tetben bátor voltam módositványt benyújtani, mely 
szerint az eredeti szerkezetet, melyet a minisztéri
um beterjesztett, kívánnám megtartani, t. i. a czim-
ben ezen szavak: „Komáromtól Érsekújváron, 
Nyitrán át a kassa-oderbei'gi vaspályáig vezetendő12 

kihagyatván, e helyett tétessék: „érsekujvár-
nyitra-trencsini." 

E l n ö k : Legelőször a vasúti és pénzügyi bi
zottság által beadott szerkezetre nézve történik a 
szavazás, ha ez nem fogadtatik el, jönnek a módo-
sitványok. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa Andaházi 
Fái mődositványát.) 

Ivánka I m r e : Itt az eredeti szerkezetben 
ez nagyon jól van, mert nincs meghatározva : me
lyik pontjával az oderbergi vasútnak köttessék 
össze ezen vasútvonal, hanem csak annyi van 
mondva: „Nyitrán át a kassa-oderbergi vaspá
lyáig vezetendő." 

Justh József: Jog ont van-e még nekem az 
indítványokhoz szólani? (A kérdéshez igen!) Két 
indítvány adatott b e : az egyik be van adva a 
pénzügyminiszter által, a másik Andaházy Pál 
által. Sokan vannak, kik nem tudják, mi történik. 
A pénzügyminiszter azt kívánja, hogy Komáromot 
mint kiindulási pontot ki kell hagyni és restrin-
gálni kell az itt projectált vonalat, hogy t. i. csak 
annyi mondassák k i : „érsekujvár-nyitra és trencsi-
ni. A pénzügyminiszter úr módositványa azt ia 
mondja, hogy a trencsinit nem akarja összekötni 
az oderbergi vasúttal, hanem Morvaországgal; An
daházy azt mondja, hogy igen is, ezen vonal álla-
pittassék meg, hanem ugy, hogy Trencsin jójön 
bele. 

Zsedény i E d e : Én azt hiszem, a kérdést 
két részre kell osztani: először a felett kell sza
vazni : Komárom vagy Érsekújvár legyen-e az 
első, vagy Oderberg-Trencsin ? azután Nyitra és 
Oderberg. 

NiCOliCS Sándor: Azt gondolom, mindenek
előtt a szerkezetre kell szavazni. 
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E l n ö k : Először mindenesetre a szerkezetre 
kell szavazni. Kérem azon képviselőket,kik a 3-dik 
kikezdést: „Komáromtól Érsekújváron, Nyitrán 
át„ elfogadják, méltóztassanak felállani. (Megtör
ténik.) A többség nem fogadja el. 

Következik azon szövegezés, melyet a minisz
ter úr indítványozott, és mely a határozati javas
latban meg volt említve, úgyszintén a közleke
dési miniszter által beadott törvényjavaslatban is 
t. i .: Ersekujvár-Nyitra-Trencsin. Akkora szer
kezet igy hangzanék.- „érsekujvár-nyitra-trencsini 
vasutvonalaknak." 

N é m e t h Káro ly : Ez volt az én indítvá
nyom is. 

E l n ö k : Kérem a képviselőket, a kik a har
madik kikezdést a pénzügyminiszter által javaslatba 
hozott szövegezéssel, t. i. : „érsekujvár-nyitra-tren
csini vasutvonalat" elfogadják,méltóztassanak fel
állani. (Megtörténik.) A többség elfogadja. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a határozati 
javaslat 4., 6. kikezdését. Elfogadjuk!) 

I v á n k a I m r e : Az utolsó bekezdés első so
rában csak egy szót kérek változtatni, e helyett: 
„a brasső-galaczi összeköttetés előbb biztosítva 
lesz," tétetnék „„elkészítve lesz." Méltóztassanak 
figyelembe venni, hogy itt más országról van szó, 
és ha felépíttetik a vasút elébb, Karán-Sebesig és 
Orsováig, akkor az erdélyi vasút előre el van 
temetve. (Nem áll!) 

E l n ö k : Bocsánatot kérők, már el van fo
gadva. Most az a kérdés, hogy a t. ház az Ivács-
kovics képviselő úr által beadott indítványt kíván
ja-e ezen határozati javaslathoz hozzáadni, vagy 
nem ? Kérem azokat, a kik hozzá akarják adni, 
felállani. (Megtörténik) Ivácskovics György úr 
módositványa elfogadtatott, és igy a javaslat czime 
is változni fog, a mennyiben t. i. a Komáromtól 
„érsekujvár-nyitrai" meg fog hagyatni, s végül 
hozzátétetik Ivácskovics Györgynek a Béga-csa-
tornára vonatkozó módositványa. Hasonlóképen 
fog változni a javaslat vége, ezen módositvány ér
telmében. 

Horvát Boldizsár igazságügy miniszter: 
T. ház ! A holnapi napra a katonai bíróságok ha
táskörére vonatkozó törvényjavaslatot méltóztatott 
tárgyalásra kitűzni; mivel azonban halaszthatlan 
teendők miatt nem lehet szerenesém a házban jelen 
lennem, méltóztassék annak tárgyalását a holnap 
délutáni ülésre halasztani. (Helyeslés) 

Elnök: E szerint, t. ház, a holnap reggeli 
ülés napirendjére ki lehet tűzni a házszabályokat. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Tán lehetne a három törvényjavaslatot kitűzni ? 

Elnök: Hosszas vitatkozás után a ház ab
ban állapodott meg, hogy ki fog nyomatni, és a 
holnap reggeli ülésben határozza meg a ház r ki-
tüzze-e délutánra, vagy nem? 

Az ülés végződik esti 8 órakor. 
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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 főrendek üzenik, hogy az erdélyi unió foganatosításáról szóló törvényjavaslatot elfogadták. A képviselő 
összeférhetlenségröl szóló törvényjavaslat az osztályokhoz utasittatiir. Deák Ferencz Pest város köicsönéröl törvényjavaslatot nyújt 
be, mely szintén az osztályokhoz utaaittatik. Kérvény bemutatása. A kéryényi bizottság megbizatik, terjeszsze elő a kérvények kettős 
jegyzékét. A házszabályokról szóló javaslat, átalánosságban elfogadtatván, részletes tárgyalása elkezdődik. A főrendek üzenik, hogy a 
védelmi törvényjavaslatokban tett módosításokat, valamint a budapesti kisajátítás iránti törvényjavaslatot, az utóbbit némi módosítá
sokkal, elfogadták. Az arad-temesvári vasútról, a népoktatásról s a gyulafehérvári görög kath. érsekségről s a lugosi és szamosujvári püs
pökségekről szóló törvények szentesittetvén, kihirdettetnek. A főrendek üzenik, hogy a közös nyugdijakról s az államadósságok ellen
őrzéséről szóló törvényjavaslatokat elfogadták. A tiszai vaspálya-társulat tartozásáról, a vasuíi kölcsön hova fordításáról, a Lonjsko-
polye területről, végre az 1869-dik évi áliamköltségvetésröl szóló törvényjavaslatok tárgyaltataak 8 megállapittatnak, A közpoflti 
bizottság jelentést tesz az osztrák törvényeket Erdélyben megszüntető törvényjavaslatról. A kormány törvényjavaslatot nyújt be az 
1868, XXÍII-ik törvényczikk 30. szakasza kiterjesztéséről. A vederőröl, honvédségről és népfölkelésről szóló törvények szentesittetvénj 
kihirdettetnek. 

A kormány részéről jelen vannak: Lónyay 
Menyhért; később Andrásy Gyula gróf, Eötvös József 
báró. Gorove István, Wenckheim Béla báró. 

Az ülés kezdődik délelőtt 9V4 órakor. 
E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 

jegyzőkönyvét Paiss Andor jegyző úr fogja ve-




