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S o m s s i c h P á l és v é g ü l 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: Kérvények bemutatása. Pribék Antal képviselő hat heti szabadságot kap. Vidliczkay József 
interpellálja a kormányt vasuttárgyában Nyíregyházára vonatkozva. Tóth Kálmán határozati javaslatot ad be a 
báttaszék-zákányi vasútvonal iráut. A főrendiház elfogadva átküldi; a civiltHtároi, a suezi út költségei fedezeté
ről, s az 1869. XXVI-ikotörvény czikk hatálya meghosszabitásáról, a tölgyfa kivételi vámdijról, a postajövedék-
röl szóló törvényjavaslatokat A közalapok és egyetemi alap megvizsgálására kiküldendö tizenkét, illetőleg hét 
tagú bizottságok megválasztására a szavazatok bsszedetnek. A közlekedési miniszteri államtitkár elleni rágalmak 
elintézése iránti indítványok tárgyalása tovább foly. 

A kormány részéről jelen vannak: Mikó Imre 
gr. ; később Bedekovies Kálmán, Eötvös József b., 
Gorove István, Lónyay Menyhért. Az ülés vége 
felé : Andrásy Gyula gr., Festetich György gr. 

Az ülés kezdődik d. e. ÍO1^ órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak helyeiket elfoglal
ni, és a múlt ülés jegyzőkönyvét meghall
gatni. 

F o d r ó c z y S á n d o r j e g y z ő (fölolvassa 
a márczius 26-án tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Nem levén észrevétel, a jegyző
könyv hitelesíttetik. 

Van szerencsém több rendbeli kérvényt és 
feliratot bemutatni, úgymint : Pest-, Pilis- és 
Solt t. e. megyék közönségének kérvényét az 
Eszterházy-képtár országos költségen leendő meg
vétele tárgyában. Továbbá ugyané megyék fel
i ratát a lelenczügyi társulat czéljainak elősegé-
lóse, s a tervezett intézet mielőbbi felállítása. 
továbbá egy másikat "az incompatibilitásról szóló 
törvény mielőbbi megalkotása tárgyában ; 

Továbbá Torda megye közönsége kérvényét 
a nagyvárad-brassói vasútnak Torda városa 
közvetlen érintésével leendő kiépítése i ránt ; 

Barsmegye közönsége kérvényét Verebély 
városában egy sóraktár felállítása tárgyában ; 

Előterjesztését sz. kir. Pozsony városa kö
zönségének, melylyel Pest sz. k. városa közönsé
gének az ország köztörvényhatóságainak mielőbbi 
njászervezése iránti felterjesztése támogattatik. 

Maros-Vásárhely sz. kir. város közigazgató 
tanácsának föliratát a nagyvárad-brassói vasút 
tárgyában; 

Abauj megye közönségének kérvényét a me
gye árvapónztáránál hiányzó összegnek az or
szág kincstárából leendő megtérítése iránt. 

Barsmegye közönsége, a pénzügyminiszter 
által a képviselőháznak bemutatott , az államva-
gyonról szóló jelentését és kimutatását a me
gyék részére megküldetni kéri. 

Mindezen kérvények áttétetnek a kérvenyi 
bizottsághoz. 

Pribék Antal képviselő betegeskedése miatt 
újból hat heti szabadság időt kér. (Megadjuk.) 
Tehát megadatik. 

P r i l e s z k y T á d é : Van szerencsém be
mutatni Winkler Ferencz volt honvéd őrnagy
nak folyamodását, melyben az 1848—9-iki füg
getlenségi harczban a hazának te t t hű szolgála
tai elismeréséül, nyugdijazás, alkalmazás vagy 
országos segélyben részesülni óhajtván, a miatt 
a magas képviselőház közbenjárását veszi 
igénybe. 
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Kérem e kórvényt a kérvényi bizottsághoz 
áttétetni, 

E l n ö k : Áttétetik a kérvényi bizott
sághoz. 

I h á s z R e z s ő : Van szerencsém bemu
tatni Sopron város közönségének tiszteletteljes 
folyamodását, melyben arra nézve kér határoza
tot, vajon a törvényhatóságokat illető választási 
törvénynk értelmében az 1848. évig gyakorlat
ban volt szokás szerint a három évi tisztújítási 
időszak letelte után uj választások eszközöltesse
nek-e ? Miután e tárgyban már több törvényható
ság részéről történt indítvány, s miután főkép e 
tekintetben kételyek merültek fel a városokban: 
bátorkodom e kérdés mielőbbi czélszerü megol
dását a képviselőház figyelmébe ajánlani. {He
lyeslés balfelől.) 

E l n ö k í Áttétetik a kérvényi bizott
sághoz. 

J a n k o v i t s M i k l ó s t Van szerencsém 
Pest megyébe kebelezett Izsák mezővárosának 
kérelmét letenni a t. ház asztalára, melyben a 
törvényhatóságok rendezése alkalmává] a végle
gesen kijelölendő törvényszékek járásfelosztása
kor a város Kecskeméthez csatoltassék. E folya
modást azon kéréssel van szerencsém benyújtani, 
hogy azt használat végett az igazságügyi mi
nisztériumhoz azonnal áttétetni méltóztassék. 

E l a ö k : Áttétetik, mint több hasonló, az 
igazságügyi minisztériumhoz. 

K o v á c h L á s z l ó : T. ház ! Van szeren
csém Gj-Pest község elöljáróságának, mint az 
összes község képviselőjének kérvényét benyújta
ni, melyben az egyes bíróság székhelyének Uj-
Pest községében leendő megalapítását kérik. 

Hasonlókép van szerencsém benyújtani 
Póth község elöljáróinak ós képviselő testületének 
kérvényét, melyben a községi szervezés alkalmá
val szintén Uj-Pest községében egyes bíróság 
felállításáért, ugy Póth községnek azon bíróság 
hatáskörébe leendő iktatásáért esedeznek. 

E l n ö k : Áttétetik a kérvényi bizott
sághoz. 

J ó k a i M ó r : T. képviselő ház! Van sze
rencsém benyújtani a t. képviselőháznak Pest 
városa választó polgárainak kérvényét a létesí
tendő tisztújítás elhatározása végett. Bátor va
gyok néhány szóval indokolni ezen folyamod
ványt. 

Pest városának pártkülönbség nélküli összes 
polgárai tegnap közgyűlést tartván, elhatároz
ták ezen kérvényt a képviselőházhoz benyújtani. 
(Halljuk!) Miután hasonló kérvénynyel előbb já
rultak Pest városának hatóságához, illetőleg kép
viselő testületéhez, mely képviselő testület azt 
határozta, hogy a tisztújítást megtartani nem 
fogja, hanem a 3 évi mandátum leteltével is to

vábbra megmarad. Aztán hasonló folyamodvány
nyal járultak a belügyminisztériumhoz. A bel
ügyminiszter szintén semmi választ nem adott. 
Ennélfogva kényszerülve vannak ez iránt a t . 
házhoz folyamodni. A tárgy fontosságára nézye, 
melyből csupán csak egyet kívánok kiemelni, 
hogy jelenleg Pest városa számára egy 24 mil
liónyi kölesönről szóló törvényjavaslat fekszik a 
ház asztalán és így közönyös nem lehet az or
szágra nézve, kinek kezére van bizva a kölcsön 
realizálása és hovafordítása, és igy ezen ügy 
a képviselőházra nézve is felette fontos. Ennél
fogva bátor vagyok kérni a t. házat : méltóz
tassék ezen kérvényt a kérvényi bizottsághoz 
utasítani és annak soronkivüli tárgyalását elren
delni. (Helyeslés bal felől.) 

E l n ö k - Tehát a kérvényi bizottság által 
soronkivül fog tárgyaltatni. 

Ludvigh J á n o s : Van szerencsém be
nyújtani Kleiny sz. Kakura Jankának és leánya 
Kleiny Rózának tepliczi telkes gazdánéknak fo
lyamodványát, melyben kinoztatásuk miatt 
panaszt tesznek. Az különös ezen folya
modványban, hogy az ország igazságszolgáltatá
si orgánumai magát az igazságszolgáltatást 
megtagadják. 

V i d l i c z k a y J ó z s e f ; T. ház ! Bátor 
vagyok a t. ház engedelmével a hazai vasúti 
közlekedés érdekében az igen t. közlekedési mi
niszter úrhoz interpellatiót intézni. (Halljuk!) 
Engedje meg a t. ház, hogy röviden előre bo
csássam azon tényállást, melyből interpellatióm 
kiindul. A mióta a hatvan-miskolczi vasút meg
nyílt, azóta Pest és Nyíregyháza közt kettős 
vasúti összeköttetés áll fen : az egyik a régi és 
hosszabb vonal, Nyíregyházától Debreczen s Czeg-
léd felé, a tiszavidéki társulat és a franczia 
társaság vasúti vonalain; másik, a rövidebb, 
Nyíregyházától Miskolcz felé Pestre, vagy — a 
mi mindegy — Pestről Miskolcz felé Nyíregy
házára. Ugy a személyes, miként az áruforga
lom is tapasztalás szerint — és ez máskép nem 
is lehet — mindig a rövidebb vonalakat szokta 
felkeresni; ez a forgalom kifejlődésének és meg
állapodásának természetes iránya. I t t a rövidebb 
vonal, miként előre bocsátottam, a pest-mis-
kolcz-nyiregyházi, ellenben a pest-czegléd-debre-
czen-nyiregyházi a hosszabb vonal. Nem szen
ved kétséget, mikép Pest és Nyíregyháza 
között ugy a személyes, mint az áru for
galom is bizonyosan ezen rövidebb vonalat vá
lasztaná és ezen rövidebb vonalon állapodnék 
meg; azonban a forgalom kifejlődésének ezea ter
mészetes iránya jelenleg meg van akadályozva 
két oknál fogva : 

Először azon oknál fogva, hogy mióta a 
miskolcz-hatvani vonal megnyílt, a tiszavidéki 
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társulat a tariffát a liszt, termény, ós szesz-
neműekre Miskolcz Nyíregyháza felé 16 krról 
20 krra emelte fel. A második akadály 
pedig, mely a személy forgalmat zavarja és 
akadályozza, az, hogy a hatvan-mikolezi állam-
vasutnak vonatai Miskolcznál nem csatlakoznak 
a tiszavidéki vasút vonataihoz, minek következé
se az, hogy azon utasok, a kik akár Pestről Nyír
egyháza felé, akár Nyíregyházáról Pest felé utaz
nak, Miskolczon időt tölteni kénytelenek, és hogy 
ezen kényszerűségnek magukat- ki ne tegyék, 
inkább a régi, hosszabb vonalat választják. Ámde 
ón azt hiszem, hogy rendezett országban a kor
mánynak intézkednie kell a tekintetben, hogy a 
kereskedelem és a közlekedés terén, ugy az áru 
mint a személyes forgalom, mindig a rövi
debb vonalat választhassa. Ezt kívánja a forga
lom és a kereskedelem érdeke ; és oly állapotok, 
midőn a forgalom a hosszabb uta t kénytelen válasz
tani , mindenesetre természetellenes és a keres
kedelem szríbad kifejlődését és mozgását gátolja. 
Kiindulva ezen tényállásból, bátor vagyok az 
igen t. közlekedésügyi miniszter úrhoz a kővet
kező interpellatiót intézni (Olvassa:) Alulírott or
szágos képviselő kikéri és felhívja a t. miniszter 
figyelmét a következőkre: 

1-ször. A tiszavidéki vasúti-társaság, mióta 
a Hatvan és Miskolcz közötti államvasút meg
nyílt, a szállítási bért azon termény lisztnemüek, 
és szesz áruktól, melyek Nyíregyházáról Miskolcz 
felé küldetnek, mázsánkint 16 krról 20 krra 
emelte, fel, ezen felemelt tarifát a Nyíregyházá
val szomszédos uj fehértói állomáson is életbe 
léptetvén; 

2. A Hatvan és Miskolcz közötti államvasút 
és a tiszavidéki vasút vonatai Miskolczon, egy
máshoznem csatlakoznak, minek következése, 
hogy Pest és Nyíregyháza között Miskolcz felé 
nincs szakadatlan és folytonos vasúti közlekedés, 
hanem mind Pestről Nyíregyháza felé, mind 
Nyíregyházáról Pest felé. a közlekedés Miskol
czon félbeszakad. 

E tényállás mutatja, hogy a tiszavidéki vas
úti társulat a fönebbi első pont alatti fölebb-
emelésénél a tarifának azt tűzte ki czélul, hogy 
az e pontban megnevezett czikkek forgalmát, t. 
i. a termény, liszt és szesznemüekét Nyíregy
háza és Pest közt, Miskolcz irányában, vagyis a 
Miskolcz-Hatvan állami vasúton megnehezítse, s 
ekkép ezen forgalmat Nyíregyháza és Czeglód kö
zötti saját vonalán megtartsa, a mi onnan is ki
tetszik, hogy a tarifának ezen fölebbemelése csak 
a nyíregyházi és vele szomszédos ujfehértói állo
másokon vétetett foganatba, a többi állomásokon 
megtartatván a régi 16 krajczáros árszabály. 

A 2. pont alatt i megnehezítése pedig a sze
mélyes forgalomnak nem eredményezhet egyebet, 

mint azt, hogy azon utasok, kik Nyíregyházáról 
és vidékéről Pest felé a vasutat igénybe venni 
kívánják, kénytelenek utjokat Czegléd felé venni, 
miután a Hatvan és Miskolcz közötti államvasút, 
a tiszavidóki vasút vonataihoz Miskolczon köz
vetlenül nem csatlakozik. Megjegyzendő itt kü
lönösen, hogy a Nyíregyháza és Pest közötti 
távolság Miskolcz felé jelentékenyen csekélyebb, 
mint Czegléd felé. 

Miután ekkép Nyíregyháza ós Pest közt a 
forgalom a nyiregyháza-miskolcz-pesti rövidebb 
vonalon akadályozva és megnehezítve van, mi a 
kereskedelemre és közlekedésre csakis káros ha
tást gyakorol, alólirt országos képviselő, — te
kintettel különösen arra, hogy a nyíregyházi 
piacztermények és szeszáruk tekintetében az or
szág tiszántúli kerületében egyike a legélénkebb 
piaczoknak, és tekintettel egyszersmind a hat
van-miskolezi államvasút jövedelme érdekére is, 
a t . közlekedésügyi miniszter urat interpellálja 
a következőkről: 

1. Van-e a t . miniszter urnák tudomása a 
kereskedelmi és személyes forgalmat nehezítő, és 
annak természetes irányát zavaró fönebbi tény
körülményekről és akadályokról ? 

2. Szándékozik-e a t. miniszter ur oly in
tézkedéseket tenni, miszerint egy részről a tisza
vidéki vonalon Nyíregyháza és Miskolcz között 
a fönnevezett árúkra nézve az ezelőtti árszabály 
visszaállittassék, más részről pedig a hatvan-mis
kolezi államvasút, továbbá a tiszavidéki vasút 
vonatai közt Miskolczon közvetlen csatlakozás 
eszközöltessék ? 

Ez interpellatiót pedig annyival inkább 
ajánlom a közlekedési miniszter ur figyelmébe, 
mert ezt nemcsak a Nyiregyház-Pest közötti 
forgalom, hanem egyszersmind a hatvan-miskolezi 
államvasút érdekében is teszem. 

E l n ö k : Közöltetni fog a miniszter úrral. 
T ó t h K á l m á n : T. ház! A bátaszék-

zákányi vonal engedélyezésének tárgyalása al
kalmával ezen határozati javaslatot fölvétetni, s 
azért addig is kinyomatni s kiosztatni kérem. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (fölolvassa Tóth 
Kálmán határozati javaslatát.) 

Tekintettel arra, hogy az erdődi vonal Sla-
vonia s csak Magyarország alsó részének érdekét 
szolgálja; 

tekintettel arra, hogy a pest-mohácsi hosz-
szu főközlekedési vonalnak a Duna valamely 
kereskedelmileg kifejlett központján kell keresni 
oly támpontot, mi Zákánynyal kapcsolatban Fiu
mét, a Dunát s a specificus magyar alföldet s 
az e pontok közt fekvő területeket összekösse; 

tekintettel arra, hogy ily pontul a bátaszék-
bajai pont kínálkozik, s hogy Baja, Pest után 
Magyarország második gabnakereskedö helye; 
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s végre tekintettel arra, hogy már van 
eonsortium, mely a Baja-Szabadka közti tér t 
kiépítené, ha a zákány-bajai vonal létrejönne, s 
akkor ez a vonal megtalálná összeköttetését 
Nagyvárad- Debreczenig egy felől, tehát megte
remtené a legrövidebb összeköttetést az alföld 
fővárosa és Fiume közt, más felől Temesvár, Brassó, 
tehát Erdély és Galaez, ugy a Fekete- és az Adriai 
tenger közt, mig viszont megalkotná összekötte
tésünket Steier, Karinthia, Tyrol és Schweicz 
ezen mindig consumens országok között: 

mondja ki a ház, hogy a bátaszék-bajai 
vonal, ha a bátaszék-zákányival nem is egyide
jűleg, de utána közvetlenül kiépíttessék. 

E l n ö k : Ki fog nyomatni, a képviselő 
urak között kiosztatni, és annak idejében napi
rendre tűzetni 

A mai napirendnek első tárg}ra a szavaza
tok beszedése az egyetemi és más alapítványi 
javak megvizsgálására kiküldendő kétféle bizott
ság megválasztása végett. Mielőtt azonban ez 
megtörténnék, a főrendiház üzenetét fogjuk át
venni. 

N y á r y G y u l a br . , a f ő r e n d i h á z 
j e g y z ő j e ; Méltóságos elnök u r ! T. képviselő
ház! Van szerencsém jelenteni, miszerint a ezi-
villistáról. a nyugdijakról, pénzügyi törvényszé
kek ideiglenes főntartásáról, továbbá a tölgyfa
kivitelről, a póstakezelési póthitelről, végül az 
1869 : XXVI. törvényczikk hatályának kiterjesz
téséről szóló törvényjavaslatokat a felsőház vál
toztatás nélkül elfogadta. Én pedig bátor va
gyok az illető jegyzőkönyvi kivonatokat tiszte
letteljesen kézbesíteni. (Helyeslés.) 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (fölolvassa a 
főrendiház jegyzőkönyvi kivonatát.) 

E l n ö k : Miután a főrendiház ezen öt tör
vényjavaslatot változatlanul elfogadta, ezek ő 
felségéhez szentesítés végett szokott módon a 
minisztérium által föl fognak terjesztetni. 

Kővetüezik a szavazati jegyek beszedése; 
Bujanovics Sándor olvasni fogja a névsort, Széll 
Kálmán fogja a jegyeket átvenni. (A szavazati 
jegyek beadása után.) 

A bezárt szavazati jegyeket Széll Kálmán 
és Jámbor Pál jegyző urak fogják megszámlálni és 
az eredmény a legközelebbi ülésben föl fog ol
vastatni. 

A napirenden levő tárgy a tegnapi vitának 
folytatása. 

S i m o n y i E r n ő : (Halljuk! Helyre!) T. 
ház! (Ralijuk!) Mielőtt folytatnám tegnapelőtti 
beszédemet, (Halljuk!) melyet a t. ház kegyes 
engedelméből ma újra fölvehetek, szükségesnek 
tartom előbb egy tegnapelőtt általam fölhozott 
tényre nézve nyilatkozatot tenni. 

Ugyanis tegnap kaptam levelet az állam-

vaspálya üzletigazgatójától, Stampf úrtól, ki azt 
irja, hogy azon hirdetés, a melyet én a „Zwi-
sehenakt" nevű hírlapból it ten idéztem, ő általa 
tétetett be, de nem általa küldetett a „Zwi-
schenakt" nevű lapnak, hanem küldetett általa 
a „Pester Lloydsnak, „Ungariseher Lloyd t t-nak, 
„Reform^-nak és a hivatalos közlönynek ,és hogy 
mindezen lapokba a hirdetésáltala február 8-án kül
detett. 0 kívánta, hogy ezt személye és becsü
lete érdekében a házban kinyilatkoztassam, mit 
is egész készséggel tenni kötelességemnek relék, 
a mint másrészt kötelességemnek tar tom vádat 
és panaszt emelni, ha annak helyét látom. (He
lyeslés bal felől.) Megjegyzem, t. ház, erre nézve, 
hogy még azon esetben is, ha ezen hirdetés 
február 8-án té te te t t ós nem oly ismeretlen la
pokban, hanem rendes, nagyobb forgalommal 
biró napilapokban tétetett, a határidőt még 
akkor is kelleténél rövidnek tartom, mert midőn 
200 néhány ezer írtról szóló munka kiadása 
van kérdésben, akkor 10—11 —12 napot én ele
gendő határidőnek nem tartok. (Közbekiáltás a 
szélső balon: Igazság!) En mint üzleti ember s 
mint kereskedő sokszor vettem részt Franezia-
ország és Olaszországban ilyen versenyeknél, de 
midőn oly nagy összegről volt szó, akkor min
dig legalább két hó volt a határidő; tehát a 
határidőt még ezen esetben sem tar tom elegen
dőnek. A hirdetés formájára kifogásom nincs; 
meg kell azonban jegyeznem azt is, hogy, ha azon 
illető ur, az államvaspálya üzleti direktora, ak
kor, midőn e házban már azelőtt öt héttel t. 
barátom Madarász által interpellatio történt e 
tárgyban, fölvilágosítást adott volna akár a 
lapok utján, akár az interpelláló úrhoz intézett 
néhány sor által, akkor a tárgy oly formában 
itt nem hozatott volna föl, mint az tegnapelőtt 
általam említtetett. És nem említtetett volna 
akkor sem, ha a t. közlekedési miniszter ur, 
kihez az interpellatio öt héttel ezelőtt intézve 
volt, ezelőtt már válaszolt volna reá ; de öt 
hétig megjegyzés nélkül maradván minden ol
dalról a tárgy, azt tartom, én jogosítva voltam 
oly nyilatkozatra, melyet tegnapelőtt e tárgyban 
tettem. (Igaz! a szélső balon.) Ezek előrebocsá
tása után, t. ház, fölveszem beszédem fonalát 
ott, a hol szombaton elvégeztem. Több esetet föl
hoztam, melylyel indokoltam azon állításomat, 
hogy a közlekedési minisztérium költségvetésé
nek tárgyalása óta is, melynek folytán legalább 
azt reménylte a világ, hogy ezentúl vigyázóbb 
lesz eljárásában a minisztérium, előfordultak oly 
esetek, melyek nem mutatják egyátalában, hogy 
vigyázóbb lett volna. Fölhoztam erre nézve két 
nagyobb munka hirdetését, fölhoztam a kassa-
oderbergi vasúttársaság gyűlésének eredményét, 
fölhozhatnám s fölhozom, de hosszasabban nemindo-
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kolom, miután tegnap szólottam róla, a legköze
lebbi időben kiadott érsekujvári-nyitra-trencsényi 
vasútvonal kiadási módját. 

Fölhozom továbbá azt, hogy azon idő óta, 
mióta ezen fölszóllalások történtek, a minisztéri
um, — talán i t t nem is már a közlekedési, hanem 
a pénzügyminisztérium—jónak lát ta alkudozásba 
bocsátkozni az állam költségein építendő vonalok 
bérbeadására nézve. 

Mikor ezeD vasutak megvételéről, illetőleg 
azoknak államköltségen való kiépítéséről e ház
ban szó volt; mind a pénzügyminiszter ur, mind pe
dig a közlekedési miniszter távolléte folytán Hol
lán államtitkár ur hangsúlyozták azt: mily nagy fon
tosságú dolog, hogy ezen vasutak az állam ke
zében legyenek. Ezzel indokoltatott a salgó-tar-
jáui vasút megvétele, a hatvan-szolnoki, és a hat-
van-miskolezi vasutak kiépítése. Azonban alig
hogy ezen vasutak ki vannak épitve, mindezen 
nagy érvek eltűntek és a minisztérium arról ta
nácskozik, hogy ezen vasutak üzletét bérbe adja. 

Ez ellen, t. ház, nekem kétféle kifogásom 
van. Először az, hogy ezen vasutak bérbe adas
sanak, másodszor az, hogy mindezeket mi csak 
a világban szárnyaló hírekből tudjuk, és mi a 
nemzet képviselői, erről határozottan nem tu
dunk semmit, csak ide és tova beszélnek róla. 
Megjegyzem még, hogy azon időtől fogva, midőn 
ezen tárgyalás i t t először megkezdetett, két hó
nap telt el. Én akkoron fölszólaltam, és kíván
tam, hogy a magyar kormány létrejötte előtt 
Magyarországon épített vasúti társaságokkal kö
töt t szerződések beterjesztessenek a házba. Azt 
mondottam akkor, hogy három hónap talán elég 
idő lenne. Azóta újra két hónap telt el, és ezen 
kívánság egy lépéssel sem jött előbbre. 

Azt mondotta nekem akkor válaszul Hollán 
képviselő ur, hogy azon szerződés, melyre nézve 
én talán leginkább viseltetem érdekkel, t. i. a 
déli vasut-társulat szerződése, 15 ivre megy. I t t 
van kezemnél a szerződés, t . ház, — két ós fél 
iv, r i tkán irva, az egész; ezt pedig azon tekin
tetből, hogy ezen ügy nem csupán a déli vas
pályára, hanem minden régenten és ujabban a 
magyar kormány által épített vasútra nézve 
már egyszer törvényhozásilag rendbejőjőn, annak 
minélelőbbi előterjesztését okvetlenül szükséges
nek tartom. Megígérte akkor a közlekedési mi
niszter ur a felszólalások következtében, hogy a 
fiumei vasútra nézve kötött szerződés a törvény
hozás elé fog terjesztetni. Két hónap elmúlt: 
és az előterjesztés még nem történt meg. De e 
részben meg kell jegyeznem, hogy a miniszter 
ur ígérete és a közlekedési minisztérium állam
titkárának állítása közt egy kis különbség léte
zik. Hollán képviselő ur t. i. a következőket 
mondotta: , A m i pedig az ujabban érintett azon 

kérdést illeti, hogy a szerződés, és minden, a mi 
annak alapján létrejött, beterjesztessék a ház
nak: van szerencsém megjegyezni, hogy a mai 
napig be nem terjesztésnek oka az, nogy oly 
kiadásokra vonatkozik, melyek a vasúti kölcsön
nel állanak kapcsolatban, és melyekre nézve a mi
niszter ur annak idejében előterjesztést fog ten
ni." Midőn ón a múlt év végével a pénzügymi
niszter urat arra szólítottam föl, hogy a vas
úti kölcsönre nézve a törvény értelmében az 
évi számadást adja be, a miniszter ur azt fe
lelte : hogy a vasutak kiépítését kell bevárni 
ós e miatt a számadást csak akkor fogja bead
hatni ; az államtitkár ur pedig azt feleli : hogy 
a kölcsönrőli jelentést kell beadni, és csak ak
kor fogják azután beadni a vasúti szerződést. 
Ez, kérem, olyan circulus vitiosus, a melybe. 
nézetem szerint, a parlament bele nem nyugod-
hatik. 

T. ház! Mindez okból, a miket ma rövi
den, és szombaton hosszabban elmondottam, ugy 
hiszem, eléggé indokolva van Tisza Kálmán 
képviselő ur határozati javaslatának azon érve, 
azon indoka, melyben azt mondja, hogy „a vas
úti engedélyezések körül és vasutak épités vé
gett kiadásánál szabálytalan eljárás kővettetett. 
Ugy hiszem, azok. a miket előhoztam, eléggé 
mutatják, hogy itt bizony szabálytalan eljárás 
kővettetett, és ideje volna, hogy valami módon 
szabályoztassék. és valami módon rend hozas-
sék be ezen vasúti concessiók kiadásába és épí
tésébe. 

Kitetszik azokból, a miket elmondottam, 
főleg az ezen kezelésnél követett nyilvánosság 
hiánya. Én soha nem fogok megszűnni sürgetni 
azt, hogy mindent, a mit a kormány tesz, ugy 
tegyen, mintha üvegházban laknék, hogy abba 
az ország minden lakója beláthasson. (Élénk he
lyeslés a szélső bal oldalon.) Nyilvánosság nélkül sem 
a gyanút elkerülni, sem a bizalmat megnyerni 
soha nem fogja. (Fölkiáltásők a bal oldalon: Igaz! 
Ugy van'j 

Debreczen város érdemes képviselője által 
beadott határozati javaslatnak 3-ik indoka a 
közutak építésének helytelen vezetése. Nem fo
gok hosszú ismétlésekbe bocsátkozni, t. ház, azok
ra nézve, a mik a közutak építése körül elköve
t e t t visszaélések tekintetében i t t a közlekedési 
minisztérium költségvetésének tárgyalása alkal
mával elmondattak; azunban meg fogja nekem 
engedni a t. ház, hogy minden további indoko
lás nélkül azt mondhassam, hogy erre nézve oly 
súlyos vádak emeltettek, oly súlyos panaszok 
hallattak a ház minden oldaláról, hogy arra néz
ve egy vizsgáló bizottság kiküldése okvetlen, 
szükséges. (Helyeslés a szélső bal oldalon.) Nem fo
gom, mondom — mindazokat feléleszteni; hisz 
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annak tárgyalása alkalmával maga a miniszter 
ur is elismerte, hogy bizony e tekintetben igen 
rósz karban vagyunk; hanem a t . ház meg fog
ja engedni, hogy ezen tárgygyal kapcsolatban 
néhány észrevételt tegyek. 

Midőn ugyanis a közlekedési minisztérium 
költségvetése részletesen tárgyaltatott , kérdést 
intéztem a miniszter úrhoz egy állitólagos visz-
szaélésre nézve, mely Nyitramegyében elkövet
tetet t . Á t. miniszter ur szívességéből volt al
kalmam betekinteni ezen tárgyra vonatkozó iro
mányokba és fölszólitattam az i rán t : hogy arra 
nézve, a mit az irományokban láttam, nyilatko
zatot tegyek e házban. Kötelességemnek tar tom 
ezt megtenni. Ezen eset a JSfyitra megyében le
vő Kalász és Bábindái községek esete. Nevezett 
községek t. i. a közlekedési minisztériummal 
szerződést kötöttek 1868-ban az ezen évi, ugy 
az 1869 — 70 és 71-dik években történendő ka-
vicsszállitásra nézve a nagyszombat-krakkói 
államut bizonyos részére. Ezen községek kavics-
szállitásának mi módon teljesítésére nézve a nyit-
rai mérnöki hivatal részéről bizonyos Kárász 
Ernő nyitrai mérnök által panasz té tetet t a mi
nisztériumhoz, hogy nem pontosan és nem elég
gé gyorsan szállítják. Ugyanezen panaszszal 
egy időben történetesen-e vagy tudva — azt 
nem tudom — beérkezett bizonyos Szeszler Adolf 
és fiai nagyobb szállítási vállalkozóknak folya
modása is, (Derültség a szélső bal oldalon) mely fo
lyamodásban azt kérik, hogy ezen szállítás ne
kik engedtessék át. A minisztériumban ezen kér
dés tárgyaltatván, a nyitramegyei mérnöki hiva
tal oda utasittatott, hogy a községeket serkent
se a kavics pontos szállítására és, hogy töíök 
csak azon esetben lenne elveendő az 1869-70-71 
évre kötött szerződés, ha a rajok kiszabott ka
vicsnak 3/4 részét október közepéig nem fognák 
kiállítani. Ez volt érdemleges discussioja a mi
nisztériumnak, e tekintetben több levelezés jött 
még körbe, hanem mindig a körűi forgott a do
log. Végre azonban deczember hó 12 én jelenté 
Kárász Ernő mérnök, hogy Bábmdál és Kalász 
községek kiállították ugyan a kívánt mennyisé
get, kivévén 3 rakást, hanem a mérnöki hivatal 
„elveszte irányukban a bizalmat és szerződést 
kötött Szeszler Adolf és fiaival.* (Mozgás a szél
sőbal oldalon.) A minisztérium nem hagyta ugyan 
helyben ezen szerződést, hanem azt monda: (ol
vassa) „Tekintettel azonban a szóban levő szál
lítás átvétele alkalmával elvett és ide föiterjesz-
tet t , jelenleg még tárgyalás alatt levő felülvizs
gálati jegyzőböm vben az illető reiülvizsgáló ál
talfelhozott érvekre, a szállítás elvétetik a közsé
gektől és Szeszler Adolf és fiainak rendeltetik 
általadatni." 

Ezen határozat a most általam felolvasott 

indokokkal együtt a községekkel közöltetvén, 
azok felfolyamodtak a minisztériumhoz és azt 
mondták, hogy a szerződést tölők oly jegyző
könyvek alapján vették el, a melyek mint maga a 
végzés is mondja, még tárgyalás alat t vannak, 
tehát még nem is tárgyaltat tak, — és elvették 
oly érvek alapján, a melyek velők nem közöltet
tek, minélfogva ők kénytelenek azokat alaptala
noknak nyilvánítani. 

De panaszkodtak továbbá az iránt i s : hogy 
ő nekik okuk van gyanítani azt, hogy ezen fe
lülvizsgálati jegyzőkönyvet a nyitramegyei mér
nöki hivatal velők olvasatlanul aláíratta, azon 
ürügy alatt, hogy más okmányt írnak alá, t. i. 
egy oly okmányt, a melyben ők sürgetik, hogy 
a már történt kavicsolásárt a pénz neki kifizet
tessék. Ok az okmányt nem olvasták, és jó Íri
szemben aláirtak azt. 

Azt mondják továbbá a folyamodásban, hogy 
ők bizonyos gyanúval viseltetnek a nyitramegyei 
mérnöki hivatal irányában, mert megtörtént raj
tok, hogy egy részt ezen Szeszler Adolf vállal
kozó hozzájok jővén, a helység birájának és jegy
zőjének a szerződés átengedéseért száz forintot 
ajánlott azon kijelentéssel, hogy titokban tart
va a dolgot, az összeget maguk között feloszt
hatják. 

Másrészt pedig midőn Nyitrára bementek, 
ott is Kárász Ernő mérnök azt mondta nekik; 
Hallják, uraim, Szeszler folyamodik a miniszté
riumhoz," hogy emeljék fel az árát a kavicsszál-
litásnak, folyamodjatok ti is. Azonban ők nem 
folyamodtak, sőt azt mondták, hogy készek 
ugyanazon áron még annak szállítását is elvál
lalni, a mit Szeszler most szállít. 

Ezen folyamodás a minisztériumban rövid utón 
elüttetett, és az előbbi indokokra hivatkozva, és hi
vatkozva arra, hogy a Szeszler Aldolffal kötött szer
ződés jogérvényes levén, azt fölbontani nem le
het, a községek folyamodásuktól elüttettek. De 
áprilisban újra folyamodtak a minisztériumhoz, 
ós azt mondják folyamodásukban, hogy, ha a 
Szeszler Adolffal kötött szerződés föl nem bont
ható, a velők ünnepélyesen kötött szerződés mi 
módon volt fölbontható? ők mint előbbi, ugy 
mostani folyamodásukban azt állítják, hogy szer
ződésűknek eleget tettek. Ennek bebizonyítására 
hivatkoznak azon pénzmennyiségre, melyet a 
munka fejében nekik a minisztérium utalványo
zott, s ők továbbá is állit Iák, hogy velők egy 
jegyzőkönyv íratott alá olvasatlanul. Mindezek
nek földerítésére ők szigorú vizsgálatot kérnek. 
Az illető községeknek ezen folyamodása Mihá-
lik miniszteri tanácsos által bizottságilag ren
deltetett tárgyaltatni, s bizottságilag tárgyaltat
ván, a bizottság egyhangúlag elhatározta először 
azt, hogy ezen folyamodás a községek folyamo-
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dásának nem tekinthető, mert az illető birák 
nem saját kezökkel vannak alá irva, hanem az 
egész aláírás ugyanazon kézzel íratott, a melylyel 
a folyamodás szövege. — Különösen ismételvén, 
hogy kötelességüknek eleget nem tettek, hogy a 
mérnöki hivatal irányukban a bizalmat elvesz
te t te , folyamodásuktól elüttetni véleményeztet
nek. Azonban ismét Mihálik tanácsos ur ezen 
végzésnek ellenére egyenesen meghagyja, hogy 
vizsgálat tartandó. Nézetem szerint ezt igen he
lyesen cselekedte, de nem helyesen választotta 
meg, nézetem szerint a személyt, mert e végett 
bizonyos Schneider Alajos mérnököt küldött ki, 
a ki már egyszer a bizottságban részt vett. Né
zetem szerint azt, a ki már egyszer biró volt, 
vizsgáló birónak újra kiküldeni nem kellett vol
na ; azonban a vizsgálatra nézve tett rendelke
zésekre nézve legkisebb kifogásom sem lehet, 
mert a megye is egy tisztviselője által képvisel
tet te magát, és meghagyatott a mérnököknek, 
hogy szükség esetében ott megjelenjenek, szóval: 
minden rendelkezés megtörtént, mely rendes vizs
gálat megtartására szükséges. 

A vizsgálati bizottság május 19-én ífyitrári 
megkezdte működését, s a bizottság az ottani 
mérnöki hivatalból, az innen kiküldött miniszteri 
mérnökből, s a megyei tisztviselőből megalakulván, 
a felek jelenlétében először az irományokat föl
olvasta, és megmagyarázta; másodszor ezek meg
történte után, — ezt jelenti t. i. a vizsgáló 
mérnökből — ezeknek megtörténte után és tekin
tettel az azon irományokból merítet t körülmé
nyekre, a bizottság legczólszerübbnek tar tot ta az 
ügynek barátságos kiegyenlítését. Ez a felek által 
elfogadtatott, s a vizsgálat harmadnapra haíasz-
tatván, harmad nap a szerződő felek a bizottság 
előtt megjelentek, s felmutatták az újonnan kötött 
szerződést, melylyel magukat kielégitetteknek 
nyüvánitották. Ez eredményt bejelentette az il
lető mérnök a minisztériumnak, s ez a minisz
tériumban helybenhagyatván, az irományok az 
irattárba tétetni rendeltettek, és ezzel az ügy 
be van végezve. 

Tisztelt ház! Erre nézve azon észrevételem 
van, hogy ha barátságos egyezkedésnek és egy uj 
szerződés kötésének volt helye, akkor a községek 
panasza alaptalan nem volt, könnyedén bocsátta
tot t tehát és utasíttatott el két izben a minisz
tériumtól ezen panasz. De van komolyabb észre
vételem. {Halljuk/) A folyamodványban a közsé
gek nemcsak azért panaszkodnak, hogy káruk 
történt a szerződés elvesztése által, — mert erre 
nézve a barátságos egyezkedés elegendő; hanem 
panaszkodnak hivatalos visszaélésekről, panasz
kodnak mintegy falsificatióról, és ez barátságos 
egyezkedés tárgya nem lehet. (Igás!) Ezt nem 
helyeselhetem, t. ház, ámbár egy felől a felek, a 
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maguk magán érdekeiket illetőleg, tökéletesen ki 
voltak elégítve, de nem hiszem, hogy a minisz
tériumnak lett volna szabad kielégítve lennie, 
midőn valamely közege akár valósággal, akár 
valótlanul, hivatalos visszaélésekkel, mondhatnám 
bűnnel terheltetik és vádoltatik; hogy ily vádak
nak megvizsgálása helyett barátságos egyezke
désre utasitsa a feleket, nézetem szerint helyte
len. (Helyeslés bal felől.) 

Ezt tar tot tam szükségesnek, — a mennyire a 
velem közlött irományokból a dolog állását meg
tudtam, — a t. ház előtt kijelenteni. 

Tisztelt ház! a tegnapi vita folyamában is, 
de különösen már a költségvetési vita alkalmá
val, több izben fölhozatott az, hogy itt valaki 
váddal lép föl a minisztérium egy vagy más 
hivatalnoka ellen : különösen Hollán államtitkár 
ur neveztetett legtöbb izben. {Halljuk!) 

Én t. ház, utalom a t. ház minden tagját 
akkor mondott beszédemre, és azt mondom, hogy 
én senkit nem vádoltam ; én ezt mondottam, s 
ez volt kiindulási pontom : 

„Kénytelen vagyok kinyilatkoztatni, hogy 
a közlekedési minisztériumban az én meggyőző
désem s a közvélemény átalános szava szerint, 
az ügyek nem ugy kezeltettek, mint azt hazánk 
érdekei kívánják. (Élénk helyeslés szélső bal felől.) 

Ez volt az a mit állítottam akkor; és ez 
volt a mit állítok most is, és ennek bebizonyí
tására hoztam föl azon példákat, melyeket már 
nagy részben az előbbi vita alkalmával, de kü
lönösen tegnapelőtt is fölhozni szerencsém volt. 
Az is említtetett itt, hogy megvesztegetésről vá
doltatott valaki. Minden beszédemben, melyeket 
ezen tárgyról i t t tar tot tam, ez a szó „megvesz
tegetés" nem fordul elő. 

Az mondatott, hogy ezeket i t t praecisirozni, 
bebizonyítani kell. Mondom, én senkit sem vá
doltam megvesztegetésről; de ha valaki vádolt 
volna is, azt kívánni, hogy ez i t t bebizonyitas-
sék: az, engedelmet kérek, a dolog természetével 
ellenkezik. (Mozgás jobb oldalon.) 

Ha valahol történt megvesztegetés , oda 
szolgabíró és esküdt jelenléte nem kívántatik, — 
az nem legale testimonium jelenlétében történik. 
Az tehát absurd dolog, hogy a megvesztegetés 
bebizonyításáról legyen szó; de tudtomra itt ez 
iránt vád nem is emeltetett. Meg volt említve, 
nem általam, Hollán államtitkár ur barátai ál
tal — helyesen-e vagy helytelenül 1 arról én i t t 
ítéletet mondani nem akarok, — föl volt em
lítve egy megvesztegetési kísérlet; de az, hogy 
ő vagy más bárki megvesztegettetett volna, ar
ról i t t szó nem volt. 

Tisztelt ház! ha én bárki ellen is, magát a 
minisztert kivéve, — mert erre nézve a törvény 
egyenesen rendelkezik — ha mondom magát a 
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minisztert kivéve, bárki ellen is egy megveszte
getési esetet be tudok bizonyítani, én nem a t . 
házhoz fogok fordulni, hanem a büntető törvény
székhez. (Ugy van! bal felől, Pulszky közbeszól-
Oda is kell!) Azok tehát, mik i t t nagy szavak
kal, hangzatosan elmondattak, ugy hiszem, min
den alap nélküliek: megvesztegetésről szó nem 
volt ; szó volt arról, és arról van szó most is, 
hogy a közlekedési minisztériumban az ügyek 
nem ugy kezeltetnek, mint a haza érdeke meg
kívánja. (Ugy van! bal felől.) 

Én t. ház, tegnapelőtt is, ma is nem ut-
czai és kávéházi pletykákból, hanem az ország
gyűlési tárgyalásokból merített esetek, érvek ál
tal , ugy hiszem, eléggé világosan bebizonyítot
tam azt, hogy a keleti vasút legnagyobb része, 
t. i. Kolozsvártól Szeben-Maros Vásárhelyen át 
Brassóig, körülbelül 60 mértföldre minden csőd 
nélkül adatott ki, és kiadatott, mikor állítólag 
voltak olcsóbb ajánlatok is , ezen olcsóbb 
ajánlatok mellőzésével. 

Ezen vasút megszavazása az országot eset
leg és valószínűleg igen soká fizetendő évenkinti 
i millió frtnyi ^ adóra kötelezte. 

T. ház.! Én vizsgálatot kívánok : vizsgál
tassák meg, mi okból, miért történt ez igy? 
(Pulszky Ferencz közbeszól: Itt szavaztuk meg!) 
Én t. ház bebizonyítottam az országgyűlési tárgya
lásokból, hogy a fiumei vasútvonalra nézve a kor
mány 20 millió í r t ra menő szerződést kötött a 
törvényhozás tudta nélkül; hogy ezen vasutat 
oly hebre vezette, a hol annak kiépítése 6 — 8 
millió ír t tal többe fog kerülni, mint ha a város 
másik oldalára vezettetett volna. En vizsgálatot 
kívánok, hogy bebizonyuljon: mindez az ország 
érdekében történt- e, vagy nem ? 

Én bebizonyítottam t. ház világos számok
kal, hogy a hatvan-miskolczi zákány-zágrábi vas
utak csőd nélkül adattak ki, melyekre nézve a 
minisztérium kérkedve mondta, hogy olcsóbban 
senki sem épített még Magyarországon; míg én 
bebizonyítottam, hogy a helyi viszonyokat te
kintetbe véve, azok Magyarország legdrágább 
vasutai közé tartoznak, és azon összegekbe, me
lyeket akkor fölszámitottam, még nem vettem 
be a forgalmi eszközök beszerzését, mire nézve 
ugy vagyok értesülve, hogy azok hiánya szom
széd vaspályáktól kölcsönzött eszközökkel pótol-
tatik; tehát azoknak beszerzése, ha kellőképen 
eszközöltetik, még 60 egész 80 ezer í r t ta l fogja 
szaporítani a mértföldenkinti költségeket. 

Én bebizonyítottam, hogy a kassa-oderbergi 
vasúti coneessio, mely ismét közel 3 millióra 
menő évenkinti esetleges adóra kötelezi a nem
zetet, és azon eoncessiónak legterhesebb részei a 
magyar kormány beleegyezésével köt te t tek; és 
hogy azután is a magyar kormány kezében volt 

az alkalom az ezen vasutak iránt kötött terhes 
szerződést két izben is megsemmisíthetni, enyhít
hetni, ás azt a kormány mindkét izben elmulasztotta. 

En bebizonyítottam a szerződésekből, hogy 
ezen vasútra1 a kormány 5 millió frtnyi beruhá
zásokat tet t , mely összeghez, — ha jól vagyok 
értesülve — a Lajtán túli kormány 2 millió, a 
magyar kormány pedig 3 millió frttal járult . 
Ezen 5 millió frtnyi befektetés a törvényhozás 
tudta, hozzájárulása nélkül történt és ezen 5 
millió frtnyi befektetésnek sem a számadások
ban, sem a költségvetésben semmi nyoma nincs. 

En tehát kívánom, t. ház, a vizsgálatot, kí
vánom, hogy ezen körülmények egy országgyű
lési bizottság által megvizsgáltatván, arról aháznak 
kimerítő jelentés tétessék. (Élénk helyeslés bal felől.) 

Én bebizonyítottam, hogy a törvényben 
megállapított, kijelölt vasutak iránya a kormány 
által a törvényhozás tudta és beleegyezése nél
kül megváltoztattatott. 

Én helytelennek tekintettem és tekintem 
ezen eljárást, és kívánom ezen körülményeket meg
vizsgáltatni,hogy kiderüljön : vajon igazolva volt-e 
a minisztériumnak ezen törvényellenes eljárása ? 

En kimutat tam t. ház! elegendőképen azon 
káros befolyást, mely Magyarországban az ide
genek alkalmazása által gyakoroltatik, kimutat
tam , hogy mennyire mellőztetnek a magyar em
berek ez alkalmazásnál. Nem mondom, én hogy ne 
hozassék be egy idegen sem ; hanem ismétlem, 
hogy ne mellőztessenek a magyar emberek, mert 
kérdem: ugyan hová menjen a magyar ember 
kenyeret keresni, ha saját hazájában ki veszik a 
kenyeret a szájából ? 

Mindezeket t. ház! nem utczai, nem ká
véházi hírekből, hanem hiteles, legnagyobb rész
ben hivatalos okmányokból és országgyűlési tár
gyalásokból merítettem. 

Nem tagadhatja senkit, ház, hogy ezek látása 
aggodalommal tölti el az országot, hogy az ország 
bizalma meg van ingatva (Egy hang jobb felől: 
Ohó!) és kétkedni kezd az iránt, hogy vajon az 
ország anyagi érdekei jól keaeltetnek-e vagy nem ? 

Egyetlen egy is az általam fölhozott esetek 
közöl elegendő volna, és nézetem szerint elegen
dőnek kell lenni arra : hogy a képviselőház egy 
bizottságot küldjön ki, mely. az erre vonatkozó 
tényeket megvizsgálván, azokról jelentést tegyen. 

En t. ház, azt hiszem, hogy mindezeknél 
fogva azon indítvány, melyet Debreczen város 
érdemes képviselője benyújtott, tökéletesen indo
kolva van. Tökéletesen indokolva van azon ha
tározati javaslat, mely egy vizsgáló bizottság ki
küldését kívánja. És én kérem a t . házat, hogy 
saját maga érdekében, a kormány érdekében és 
a nemzet hitelének érdekében, ezen bizottság 
kiküldését rendelje el. (Helyeslés bal felölj 
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Meglehet, — mert ugy hallottam, — hogy 
vannak némelyek, kiknek a határozati javaslat 
szerkesztése ellen van kifogásuk, az t. i., hogy 
egy-két sértő és mintegy roszalást magában 
foglaló kifejezést is tartalmaz. 

Semmi sem fekszik annyira lelkemen, mint 
az, hogy ezen tárgyak fölvilágosittassanak, hogy 
ezen ügy egy kimerítő, kielégítő parlamenti vizs
gálat által véget érjen. Ha tehát volna valaki, 
ki az indítványt az érintett kifejezések m i a t t 
ellenzené; — bár részemről egész kiterjedésében 
pártolom Tisza Kálmán képviselőtársam határo -
zati javaslatát, s arra is fogok szavazni, — de 
ha a t. ház nem fogadná el azon határozati 
javaslatot, bátor vagyok egy másikat benyújta
ni, mely egészen tárgyilagos, senkit nem vádol, 
semmit nem roszal és kivetkezőképen hangzik : 
„Határozati javaslat: Küldjön ki a ház egy 7 
tagú bizottságot, a mely szakértők és tanuk 
meghallgatása mellett a közlekedési eszközök 
létrehozása körül követett eljárást minden te
kintetben megvizsgálván, a vizsgálat eredményé
ről a képviselőháznak véleményes jelentést te
gyen." (Helyeslés bal felől.) 

T. ház! Ebben senki nem vádoltatik, senki 
nem sértetik, semminek roszalása nem törté
nik : csupán tárgyilagos megvizsgálás, kimeritő 
vizsgálat kívántatik ; senki ellen nincs irányozva, 
hanem a tárgyra vonatkozik egyedül. 

Czélja ezen határozati javaslatnak: eloszlat
ni azon kételyeket, melyek a közlekedési eszkö
zök kezelése körül t ámadtak ; czélja rendezett 
szabályokat hozni be a közlekedési eszközök lé
tesítése körül a jövőbe; czélja megnyugtatni a 
közvéleményt, helyreállitani a kormány tekinté
lyét és megszilárdítani az ország hitelét. (He
lyeslés bal felől.) 

Ez egyedüli czélja a határozati javaslatnak, 
ez volt egyedüli czélja azon fölszólalásomnak 
is, melyet én a költségvetés tárgyalása alkalmá
val tettem. Hogy igazolva volt azon föllépésem 
akkor, hogy igazolva van most is, hivatkozom 
a t. ház magatar tására: mert, akkor 15 napi 
vita folytán a ház egy részéről sem hallottunk 
egyetlen egy roszaló szót sem, sőt a ház mind
két részéről emeltettek panaszok a közlekedési 
eszközök mimódon kezelése iránt. 

.Nekem igazolásul szolgál ezenkívül azon 
halmaz levél, melyet az ország minden részéből 
kaptam, s a melyek föllépésemért köszönetet és 
elismerést szavaznak. 

Én t. ház, mindezeket képviselői kötelessé
gem teljesítésének érzetében tettem, felkérem a 
t. házat, méltóztassék a kormány érdekében, 
méltóztassék a haza hitelének érdekében elfo
gadni e határozati javaslatot, kiküldeni a vizs
gáló bizottságott, mely a kételyeket eloszlatni s a 

közvéleményt e tekintetben megnyugtatni fogja 
(Bal felől élénk helyeslés.) 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa Simo
nyi Ernő határozati javaslatát) 

H a l á s z B o l d i z s á r : T. képviselőház! 
Meg fogja nekem engedni, ha csak igen röviden 
e kérdésnek elvi oldalát kívánom felderíteni. 
Nem kevesebbről van i t t szó, mint a miniszteri 
felelősségre vonatkozó 1848-ki III. t. ez. 32. 
§-nak elkalmazásáról. 

Az igen t. miniszter ur nem győződvén 
még meg a költségvetés tárgyalása alkalmával 
arról, hogy azon vádak, melyek minisztériuma, 
illetőleg annak egynémely tagjai ellen emeltet
tek, eléggé speciíicálva vannak. 

Most a legközelebbi tárgyalás alkalmával 
azt méltóztatott kijelenteni a t. miniszter ur, 
hogy ő még mindig hajlandó—ha azon panaszok 
speciíicálva lesznek — saját részéről a fegyelmi 
vizsgálatot elrendelni. Már most, t képviselő
ház, én csak e szempontból szólaltam föl : mert 
Simonyi Ernő t. barátom annyira specificálta a 
panaszokat, hogy azok nem léte kétségbe sem 
vonathatik (Jobb felől: Ohó! Nem áll!) és én 
részemről köszönetet szavazok Simonyi Ernő 
képviselőtársamnak azon szorgalomért, a mely-
lyel ezen panaszokat specificálta. 

Most már csak az a kérdés: hogy a minisz
teri felelősséget lehet-e ugy értelmezni, hogy, ha 
a minisztérium ellen panasz vagy vád fordul elő. 
a minisztérium maga rendeli el maga ellen a 
fegyelmi vizsgálatot ? 

Ugyan t. képviselőház, ha visszaemlékezünk 
! az elmúlt időkre, látni fogjuk, hogy a feudális 
! korszakban történtek ily dolgok, midőn a földes 

ur, ha ellene jobbágyának panasza volt, uri 
széket tartott , ha neki tetszett, azon praesidiált, 
az úgynevezett „fogott bírákat'1 (convocatusokat) 
odahívta, és ugy hozatott maga ellen, lehet kép
zelni, mily részrehajlatlan ítéletet. 

Én azt hiszem, hogy ezen kérdés legköze
lebb érdekli az összes hazát, azután az összes 
minisztériumot, végre pedig a jobb oldalt legki-
válórag: mert a jobb oldal és a minisztérium egy 
erkölcsi személy. (Jobb felől száj, mozgás. Halljuk!) 

Én t. képviselőház, azt vártam, hogy az 
fog történni most is, a mi történt az 1836-iki 
és utána következő országgyűléseken, a midőn a 
protestánsok vallásszabadságáról volt a szó, s a 
midőn a protestánsoknak ugy szólván alig volt 
okuk vitatkozni: mert a katholieusok maguk 

i vivták ki számukra a vallásbeli szabadságot. 
! Én azt hittem, hogy épen azon oldalról fog kö-
1 veteltetni a vizsgálat. (Jobb felől mozgás, zaj.) 

Egy miniszter igen magasan áll. kire al-
j kalmazni lehet azon mondást, hogy „proeul a 
I Jőve, proeul a fulmine". De épen azért, mert 
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ily magasan áll, hasonlítom őt az országút mel
lett álló fához, melyet nem óvhatunk meg a 
pornak reátapadásától, és ha ez megtörtént, 
nem távolithatjuk el onnan puszta visszautasí
tással, de be kell várni azon jótékony záport, 
mely a port lemossa. Ilyen a vizsgálat; ez az 
egyedüli ut és mód. mely tisztába hozza a dol
got, mely megmutathatja, hogy az egész gya
núsítás csak utczai pletyka volt-e ? Tiszta szivem
ből óhajtom, hogy ugy legyen. De ha t. mi
niszter ur azon politikát követi, mely ugy lát
szik a miniszteri tanácsban lett megállapítva, hogy 
ezen indítványnak még csak tárgyalásába sem 
bocsátkozik, ezért a miniszter urnák köszönettel 
egyátalában nem tartozhatunk, és én az ellen 
is óvást teszek, hogy ezen mostani tárgyalás- a 
miniszter ur engedélyéből és nem a t. háznak 
határozatából látszatik történni. 

En t. ház, mindezeket megfontolva, miután 
arról, hogy jogunk van ilyen bizottságot kikül
deni, sőt ez kötelességünkben áll, vitáznunk sem 
lehet, sőt miután a miniszter urnák sem lehet 
kétsége az iránt, hogy a vádak immár speci-
ficálva vannak, én a legszívesebben elállottam 
volna a szótól, ha a miniszter ur Simonyi kép
viselő beszédének befeiezte után felállott volna 
és azt mondotta volna, hogy meg van győződve 
a vizsgálat szükségéről, sőt azt most már ő 
maga követeli, a mint követelte Hollán Ernő 
államtitkár ur, és a mint Zsedényi Ede t. kép
viselő ur is épen azzal motiválta indítványát, 
hogy azt az államtitkár ur is követeli. Ez 
azonban nem történt, sőt a ház ugy látszott, 
meg sem akarta vitatni a dolgot, és azon aztán 
nem is tudok eléggé bámulni, megvallom, hogy 
a miniszter ur a vádat egyszerűen visszautasí
totta. Már, t. ház, én mint régi táblabíró 
(Jobb felől derültség, zaj.) szívesen beismerem, sőt 
a megyei bizottmány tagjait mostan is ugy szok
tam tisztelni — jól emlékszem — hogy a ki
rályi tábla hajdan minden indokolás nélkül 
mondotta ki például „prohibitam non stare" épen 
ugy, mint most a vizsgálat indok nélkül 
visszautasittatik. Annál fogva kérem a tisztelt 
jobb oldalt és magát a közlekedési mi
niszter urat : méltóztassék. méltóztassanak 
megszavazni, illetőleg követelni, a vizsgálatot. 
Méltóztassék az alkalmat el nem halasztani 
mi által a gyanúsítás elhárittathatik — 
örülni fogok ha a ház elé terjesztendett vizs-
gálatróli jelentés folytán —és épen azért nem me
gyek most a részletekbe — azt mondhatom, 
hogy a miniszter ur és közegei méltatlanul 
gyanusittattak. Eentartom tehát akorra a do
log érdeme iránti nyilatkozhatást. De hogy 
ez megtörténhessék kérem a vizsgálatot el
rendeltetni. {Élénk helyeslés a hal oldalon.) 

C s i k y S á n d o r : (FölUáltásők: EMU!) 
Tehát elállók. (Éljenzés.) 

H o l l á n E r n ő : T. ház! Ezelőtt két 
hónappal a közmunka- és közlekedési miniszté
rium budgetjének tárgyalása alkalmával ezen 
háznak egyik tagja súlyos vádakat emelt a köz
lekedési minisztérium kebelében folytatott ügy
kezelés és az egész közigazgatási rendszer ellen; 
e mellett pedig külön választatván a minisz
ter, a vádaskodások ezélzatai rám és felém is 
fordultak Helyesen jegyezte meg tegnap előtt 
ezen háznak egyik érdemes tagja, hogy hasonló 
helyzetben igen nehéz elválasztani a képviselőt 
a hivatalnoktól s igy — mert más módom nem 
volt — felkértem a t. házat : méltóztassék nekem 
módot nyújtani arra, miszerint ezen háznak min
den tagja tiszta meggj^őződést szerezzen v magá
nak állításaim valódisága felől. Midőn ezt kö
veteltem, nem egyedül magamért tettem, nem is 
igazoláskóp azon kormány iránt, melynek szol
gálni szerencsém van: de tettem azért, hogy 
ezen eljárás által mód nyujtassék mindenkinek 
tisztán látni, és ha legcsekélyebb kételyei vol
nának , bogy azok teljesen eloszlattassanak. 
De tettem egyszersmind azért is, hogy erkölcsi
leg bűnhődjenek mindazok, kik néha épen nem 
helyeselhető önzési czéJok által vezéreltetve 
Ohó! a szélső bal felől. Uuy van! jobb felől.), is
métlem, tettem azért is, hogy erkölcsileg bün 
hödjenek mindazok, kik néha épen nem helye
selhető önzési czélo •; által vezéreltetve, elég lel
ketlenek és könnyelműek, (Zajos hosszas felkiáltások 
bal felől: Ohó! Kik azok?) igenis, elég lelketle
nek és könnyelműek, hasonló hírek terjesztésé
ben, (ti az? Nagy zaj a bal oldalon) 

így keletkezett t. barátom Zsedényi Ede 
képviselő urnák indítványa, mely nem egyébre 
czélzott, mint hogy kérelmem sikeresitésére a 
t. ház nekem módot és eszközt nyújtson. Később 
Debreezen város érdemes képviselője egy ellen-
inditványt te t t le a ház asztalára., mely szerin
tem a parlamentális eljárás szabályainak inkább 
megfelel és mely vizsgálatot kíván elrendeltetni 
a minisztérium eljárása ellen. A miniszter ur 
sem az egyik, sem a másik indítványt el nem 
fogadta. Én azt másamra nézve sajnálom, de 
kénytelen vagyok meghajolni nézete előt t : mert 
tudom, hogy habár senki e házban az ily eljá
rás jogosultságát nem tagadta akkor- midőn ha
sonló vizsgálat elrendelése kapcsolatban a vádas
kodásoknak egész sorával hozatik elő; de igen is 
természetesn k látom ugy a kormáuyra, mint a 
kormányt támogató pártra nézve, hogy ily ala
pon, a mint az tétetett, a vizsgálatot el nem 
fogadta. (Derültség a bal oldalon.) 

A ház tegnapelőtt a miniszternek ezen nyi
latkozata után elrendelte az indítványok tárgya-
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álsát. Simonyi Ernő képviselő ur megragadta 
az alkalmat és én azt hiszem, hogy ha elma
rad a vizsgálat, melyet én is óhajtottam volna, 
ő ezen hiányt nagy részben pótolta; pótolta, 
mert a sérelmes eseteknek egész sorát hozta fel 
hosszas előadásában. Az ő felszólalásával külö
nösen igazolni kivánta azon álláspontot, melyet 
a közmunka-minisztérium budgetjének tárgya
lása alkalmával elfoglalt. Én a t. ház engedel
mével ezen szempontból fogom egyenként bírál
gatni nz általa felhozott adatokat és aztán a t. 
ház méltánylására fogom bizni megítélni: mily 
értékük és mily becsük van az általa felhozott 
adatoknak. (Halljuk!) 

Először is felhozta, hogy gr. Mikó minisz
ter ur tiltakozott Debreczen városa érdemes 
képviselőjének azon feltevése ellen, hogy a déli 
vasut-társaság a közmunka-minisztérium részé
ről bárminemű pártfogó]ásban részesült volna; 
hivatkozott annak támogatása czéljából arra, 
hogy a miniszter ujabban is kijelentette, hogy 
nincs a kabinetnek egy tagja sem, ki a kérdé
ses szerződést aláirta volna, és ezzel mint ellen
mondást szembe állította azt : hogy mikép történ
hetett mégis, hogy egyszerre mint a levegőből 
esett le a pénzügyminiszter nyilatkozata a pénz
ügyi bizottságban ? íme — úgymond — itt van 
eonstatálva az ellenmondás, ime ilyenek a mi
niszteri nyilatkozatok." Legkevésbé sem csodál
kozom azon, hogy előtte érthetetlen ezen dolog, 
de meg fogja nekem engedni, hogy én megra
gadjam az alkalmat lehető világosan szólni a 
tárgy hoz. (Halljuk !) 

A dolog egyszerűen következőleg- áll. A déli 
vasut-társaságnak coneessiója 1858-ban adatott. 
Később, midőn Veleneze Ausztriától elszakadt, 
természetesen a déli vasut-társaságnak a velen-
czei területen levő vonalai is elszakadtak azon 
kapcsolatból, melyben előbb voltak, és az olasz 
királyság vette át az azok után járó garantiát. 
Megváltozott tehát az alap, melyen az eredeti 
eoncessió állott, megváltozott a pénzügyi alap, 
mely a részvények és elsőbbségi kötvények ösz-
szegéből állott. Ennek következtében, ámbár a 
villafrancai békekötés határozatai szerint ezen 
elválasztás eszközlése egyesség utján czélba vé
te te t t ; a tárgyalások, melyek ez iránt folyamat 
ban voltak, csak 1866. évi február 27-én let
tek befejezve. Az okmány, mely erről szól, a 
hivatalos okmányok között ezen czim alatt for
dul elő : „Vorlaufiges Uebereinkommen" ; i t t köz
bevetőleg azt is megjegyzem Simonyi Ernő kép
viselő urnák — habár igen sajnálom, hogy 
gyakran jutok azon helyzetbe, hogy állításainak 
ellent kell mondanom, — megjegyzem — mon
dom — hogy ezen okmányok nem két ivből álla
nak, a mint ő állította, hanem a mint szeren

csém van ez alkalommal felmutatni, sűrűen nyo
mott 15 ivből állanak. (Zaj.) 

Ez okmányokból kitűnik az, hogy azon 
1866-ki szerződés, a melyre ő hivatkozott, az én 
nézetem, valamint közlekedésügyi miniszter ur
nák nézete szerint 1866-ban perfect szerződés nem 
volt. Ezt azzal bizonyítom, hogy ezen szerződés 
Wüllerstorff és Lackenbacher által csak 1867-ki 
aprií 13-án íratott alá, és pedig következő be
vezetés mellett : „In Folge allerhöchster Er-
máchtigungen vom 30. Juni 1866. und 9. April 
1867. ist auf Grund des vorliiufigen Ueberein-
kommens vom 27. február 1866 etc. etc. . .* 

E^ okmányból is kitűnik tehát, hogy a 
kérdéses egyezmény 1866-ki február 27-én még 
csak előleges egyezmény volt, a mely Ausztriára 
nézve még csak 1867-ki april 13-án, tehát a 
magyar minisztérium alkotása után lett per-
íect-é. Ebből én azt következtetem, hogy ezen 
szerződés a magyar államra nézve érvényes, és 
pedig forma szerint érvényes csak akkor lesz, 
ha a magyar állam képviselője által is forma 
szerint eífogadtatik. Ezen nézpontot a miniszter 
ur is mindenkor magáénak vallotta. 

A másik nézpont, a melyből ugyanezen 
kérdést megítélni, kell a törvény — még pedig 
az 1867-ki XII-ik törvényczikknek 65. §-a, — a 
mely azt rendeli: „A kereskedelem előmozdítá
sának egyik leglényegesebb eszköze levén a vas
utak : ugyanakkor, midőn a vám- és kereske
delmi szövetség megköttetik, a fentebbi 59. és 
61 -ik §-ok értelmében létesítendő egyezkedés 
által határoztatik el, hogy melyek azon vasut
vonalak, melyekre nézve mindkét fél érdekében 
közös intézkedések szükségesek és hogy ezen in
tézkedések mennyire terjedjenek." 

Ennek értelmében, t. ház, szükséges mind
azon vasut-társaságokra és mindazon vasutakra 
nézve, melyeknek vonalai egyik és másik állam 
területére is kiterjednek, bizonyos intézkedéseket 
megállapítani. Ez intézkedések kétféle természe
tűek; először építési és közforgalmi, másodszor 
pénzügyi természetűek. A törvény ezen §-a ér
telmében a magyar minisztérium illető képvi
selői már 1868-ban érintkezésbe bocsátkoztak a 
Lajtán túli kormány képviselőivel. Természetes, 
hogy különösen a megadóztatás kérdése, vala
mint az államgarantia czimén viselendő terhek 
megosztásának kérdése bonyolultabb volt. Ezen 
kérdések a pénzügyminiszter ressortjába tartoz
ván, külön választattak a közmunka-miniszté
rium ressortjától ugy, hogy a mi Mikó Imre gr 
ressortjába tartozott, külön egyezmény áltai 
állapíttatott meg, az azon tul fönmaradt ügyek 
elintézése pedig a pénzügyminiszterre bízatott. 
Eddig — ugy tudom — hogy minden hivatalos 
érintkezésnél a pénzügyminiszter ur is azon íöl-
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fogásban volt, a melyben volt Mikó Imre gr. ; j 
a legutolsó beterjesztés — legalább az én tud
tommal — nem történt előzetes hivatalos köz-
leménynyel. Es én meg vagyok győződve most 
is arról, hogy ezen szerződés Magyarországra 
nézve forma szerint kötelező csak akkor lesz, ha 
a magyar államnak képviselői által alkotmányos 
utón elfogadtatott; mert a XII. törvényezikk 
65. §-a csak azon szerződésekre vonatkozik, me
lyek a magyar kormány életbeléptetése előtt 
már hatályosak voltak, ezen szerződés perfectté 
azonban — Ausztriára nézve — csak akkor vált, 
midőn a magyar minisztérium már létezett; igy 
tehát, hogy ezen szerződés Magyarországra nézve 
is érvényes legyen, niulhatlanul megkívántatik a 
magyar kormány és a magyar törvényhozás 
hozzájárulása. 

Mi már most azon kérdést illeti, melyet ezen 
szerződésre vonatkozólag Simonyi képviselő ur 
érintet t : vajon káros-e ezen szerződés Magyaror
szágra nézve, vagy nem? ez egészen más kér
dés. O sötét színekkel azt az országra nézve 
nagyon károsnak vázolta, én ezen nézetben nem 
osztozom, nem osztozom pedig azért, mert a 
szerződés átváltoztatásának lényege abban áll, 
hogy a korábban megállapított tiszta jövedelem 
garantiája átváltoztattatott a bruttó jövedelem 
garantiájává: és ha ezen szerződés — mely az 
én nézetem szerint még nem tartozik azon szer
ződések kathegoriájába, melyekről azt mondja a 
törvény, hogy azok átalában kötelezők Magyar
országra nézve, hanem mely még forrna szerint elin
tézendő, mielőtt kötelezővé válhatnék.—az országra 
nézve kötelezőnek elfogadtatik, csak hasznos, 
lehet, de káros semmikép nem. (Ellenmondás balról'. 

Ennek oka pedig egyszerűen az, hogy, ha ér
vényben marad a szerződés, melyet — ismét
lem — Magyarországra nézve még csak egyez-
ményi pontozatnak tekintek, az államgarantia a 
déli vasúttársaság összes vasutvonalaira nézve ösz-
szesitve adatik; midőn azután a magyar vonalon 
netalán tapasztalandó jövedelemhiányt pótolnák az 
osztrák területen levő vasutak nagyobb jövedelmei. 
(Fölkiáltások balról: Köszönjük ' nem kívánunk, belőle!) 

A kiegyenlítés ez által olykóp történnék, 
hogy Magyarország vonalainak passiváit az oszt-
rák vonalok kiegyenlítenék-

Ez különben egyéni nézet, és én nem két
kedem, hogy a háznak lesz alkalma e tekintet
ben a maga véleményét kimondani, midőn ezen 
szerződés a ház elé fog kerülni. 

A mi már most a dolog lényegét i l let i : 
(Halljuk!) Simonyi képviselő ur szempontjából 
kiindulva, én azt hiszem, vádképen hozhatta 
volna föl a közmunkaminiszterium ellen azt, 
hogy taláű alkotmányos fölfogásában tul szigo
rúan járt el, szigorúbban, mint talán szükséges 

vol t ; de ezen alkalomból azt, hogy a déli vas
úttársaság a közmunkaminiszterium részéről ille
téktelen pártolásban részesült volna, kimagya
rázni soha sem lehet. (Élénk helyeslés jobb felől.) Ez 
volt pedig a képviselő urnák legsúlyosabb és leg
nagyobb argumentuma. 

Nézzük a többit. 
Áttért azután a képviselő ur Debreczen 

városa érdemes képviselőjének második indoko
lására, a mely a vasutengedélyezések, a vasúti 
vállalatok kiadásánál követett szabálytalan el
járásra vonatkozik. 

Bocsásson meg a t. ház, de nem tehettem, 
hogy némi csodálkozásomat ki ne fejezzem ezen 
fölszólalás fölött. Összesen kiadtunk 6 eoncessiót, 
mindenik concessióra nézve egyfelől ott áll a 
nyilvános offert tárgyalások jegyzőkönyve, aláírva 
2 miniszter által, más felől ott áll a törvény. 
En kérdem már most, és a t. ház méltánylásá
tól várom eldöntését azon kérdésnek, hogy : vajon 
a t. ház saját tényei ellen elrendelhet-e vizsgá
latot, mikor Simonyi Ernő képviselő ur ilyenekre 
alapitja vádjait? (Helyeslésjobb felől. Ellenmondás 
bálról.) Ha elég világosan nem magyaráztam volna 
ki magamat, engedje meg a t. ház, hogy ismételve 
és jobban kimagyarázhassam magamat. (Halljuk!) 

Eddig összesen 6 concessio került ki a köz
munkaminiszterium kebeléből. Mielőtt az első 
concessio kiadatott volna, a közmunkaminiszter 
bemutatta a háznak a szabályzatot, mely szerint 
az eljárást rendezni kívánja, a ház a szabály
zatot elfogadta és kötelezte a minisztert, hogy 
szigorúan annak értelmében járjon el. Az első 
concessiótól az utolsóig valamennyi be volt mu
tatva a háznak, a szabályszerű eljárás megtartatott , 
a szigorú vizsgálat megtörtént ugy a vasúti mint 
a pénzügyi bizottság részéről és csak azután került 
a t. ház rendes tárgyalása alá. Ily előzmények 
után mindenik concessio be lett igtatva a törvénybe. 

Ezen ismétlés után legyen szabad fölvetnem 
a kérdést: vajon ezen eljárások ellen kivánhat-e e 
házban valaki vizsgálatot elrendelni ? (Igen! bal felől.) 

De térjünk át a másik kérdésre. Sérelme
sebbnek látszik ezeknél az, hogy a közmunka
miniszter azon vasúti munkálatokat, a melyek 
kormányi költségen voltak készítendők, nagyobb 
sommá erejéig saját hatáskörében adta ki. Ezért 
történt különösen, hogy Simonyi Ernő fölkiáltott, 
vajon ki hatalmazta föl a közmunka minisztert 
arra, hogy a károlyváros-fíumei vasútnak mun
kálatait 19 millió forint erejéig kiadja? 

Én azt hiszem, ha Simonyi Ernő képviselő 
ur kellő tisztelettel viseltetik a törvény iránt, 
a választ ezen kérdénre a törvényben fogja meg
találni; és ha neki az elég nem volna, akkor 
megfordítom a kérdést, és azt kérdem: tessék 
fölmutatni a törvényt, a mely tiltja a minisz-
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térnek azon eljárást, hogy ő a közigazgatás 
körében ezen dolgot is elintézze! Tessék nekem 
megmutatni a törvényt, a mely korlátot tüz ki 
a miniszternek arra nézve, hogy akár 5 írtról, 
akár 10 frtról, akár 100 í r t ról , akár 20 mil
lió forintról szóló szerződésre nézve a közigaz
gatás körében tehessen-e intézkedést vagy nem? 
Ha nekem ezt megfejti, akkor igen is, el fogom 
ismerni, hogy jogosult volt föllépése: mig azon
ban nekem ellenkező törvényt fölmutatni nem 
fog, kérdése alaptalan marad. (Helyeslés jobbról.) 

Azt kivánja továbbá a képviselő ur tudni, 
hogy miért nem igazolta magát a közmunka
miniszter mindazon régi vasúti — Magyaror
szágra is kiterjedő — concessiókra és szerződé
sekre nézve, melyek a minisztérium életbelépte 
előtt már léteztek1? 

A válasz igen egyszerű: azért, mert erről 
a törvény intézkedett, midőn a minisztert meg
bízta, sőt felelőssé tette, hogy ezen szerződések
nek teljes épségbentartása mellett gondoskodjék a 
végrehajtás körében az illető teendőkről.(Helyeslés.) 

Fölhozta a képviselő ur a miniszternek 
azon szerinte megfoghatlan eljárását: hogyan in
tézkedhetett ő ugy, hogy Fiúméban a vasutat 
nem arra viszik, a merre ő kivánja, hanem a 
város másik oldalára ? és azt állítja, hogy ez 
által 6 —• 8 millió költségtöbblet származott. 

Már engedelmet kérek, de én ez esetről 
annyit tudok, hogy a közmunka-miniszternek 
egy álló évig 60 mérnöke dolgozott azon a vi
déken, és azt is tudom, hogy azon gazdag ada
tokkai, melyek az ő munkálataikból kezeink 
közé kerültek, minden pillanatban készek leszünk 
igazolni az irányt, melyet követtünk. De ha 
Simonyi képviselő ur könnyedén oda vetve azt 
állítja, hogy ezen munkálat ellenében 6 — 8 mil
liót meg lehetett volna kímélni, akkor kérdem : 
micsoda forrásból meriti az ő adatait, melyek
kel a mi adatainkat- megdönteni akarja? (Fölki
áltások balról: A vizsgálat fogja kitüntetni!) 

Ezt a vizsgálat nem fogja kitüntetni: egy 
oly technikai műveletnek adatai t . melyet egy 
álló éven keresztül 60 mérnök teljesített, egy 
parlamentális vizsgálat megdönteni nem fogja; 
csak az, ha hasonló munkálatok teljesítésére ugyan
annyi mérnök fog újra kiküldetni. (Helyeslés jobbról.) 

Menjünk tovább. Állithatom, hogy a köz
munka-miniszternek háromféle tervezet és költ
ségvetés állott rendelkezésére. Egyik volt az, 
melyet még a múlt kormány saját közegei ál
tal készíttetett és melynek költségvetését saját 
közegei által rectificáltatta. Egy másik volt az, 
melyet külföldi coneessionáriusok készítettek, 
és volt egy harmadik is, melyet a közlekedési 
minisztérium saját közegei által készíttetett és 
rectifieáltatott. Es a különbség e költségvetések 

I közt nem csekély volt, az eredmény számokkal 
igazolható, melyek szerint igen is igazolt volt a 
közmunka-miniszternek azon intézkedése, hogy 
több időt fordított a topographiai viszonyoknak 
tanulmányozására: mert ez által jelentékenyen 
könnyítette azon terheket, melyek az országra 
a vasút építése által hárulni fognak. A számí
tás egyszerűen az, hogy a műit kormány által 
készített és saját hivatalos közegei által helyes
bített költségvetés ellenében a közmunka-minisz
térium közegei által fölvett és helyesbített szá-

i mitás szerint magán a károlyváros-fíumei vona
lon 5.106,000 frt, lett megtakarítva. Ezt csak 
közbevetőleg mondom, mert nagyon kicsinylőleg 
nyilatkozott tegnap Simonyi képviselő ur arra 
nézve, hogy olcsón épit-e a kormány, vagy nem ? 

Később bővebben fogok erről szólani; ez al
kalommal csak azt akarom fölhozni: plausibilis-
nek tartja-e valaki, hogy midőn egy 23 mért-
föld hosszú vonalnál, melynek legnagyobb része 
karston és sziklavidéken vezet keresztül, a leg
gondosabb munkálkodás folytán csak 5 milliót 
lehetett megtakarítani, akkor egy szűk helybe 
szorított variáns elfogadása által egyik vagy 
másik irányban 6 — 8 millió megtakarítás volna 
eszközölhető? Tessék megbocsátani, ez túlhaladja 
a valószínűség határait . (Helyeslés jobb felől. Köz
bekiáltások bal felől: Vizsgálat dolga!) 

De tovább megyek. Igen sok mondatott 
arra nézve, hogy a vonal miért nem vezettetett 
a városnak keleti oldalán, miért épen a nyugati 
oldalon ? Az indokok, melyek a közmunka-mi
nisztériumot arra elhatározták, igen egyszerűek. 
(Halljuk!) Maga a helynek választása, hol a ki
kötőt be kell rendezni, Fiúméban mindenkire 
nézve túlhaladott kérdés. A vasútvonal odave-
zetésénél csak az volt a kérdés: vajon a vas
utat és a vasút indóházát közvetlenül a kikö
tővel kell-e kapcsolatba hozni , vagy pedig 
Fiúmén túl a másik oldalra kell-e áttenni? Tes
sék megbocsátani, én azt hiszem, nagyon kevés 
szakértelem és igen csekély tájékozottság kell 
Európa utóbbi közforgalmi viszonyaiban ahoz, 
miszerint méltányolhassa és belássa mindenki, 
hogy a közforgalomra nézve, nevezetesen a vas
úti forgalomnak a tengeri forgalommal leendő 
legkönnyebb közvetítésére, czélszerübbet tenni 
nem lehet, mint az indóházat közvetlenül a ki
kötő partján fölállítani. 

Ez annyira világos volt, hogy magában Fiú
méban, midőn e tekintetben az első intézkedé
sek történtek, az összes bizottság ezen terv mel
lett nyilatkozott. A mai napig Fiúménak egész 
értelmisége úgyszólván rajong ezen tervért. Tör
ténik, mint mindenütt a világon, hogy vannak 
magánérdekek, és lehet, hogy ily magánérdek 
létezik Fiúméban is, mely igen is kivánja, hogy 
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ne oda jöjön a vasút, hol az a közforgalomnak 
leginkább megfelel, hanem máshova. Ily tekin
teteket a közmunka-minisztérium nem vehetett 
figyelembe, hanem megmaradt azon terv mel
lett, melyet saját meggyőződése és a bizottság 
tárgyalásai alapján a legjobbnak vélt. I t t talán 
elég volna még csak azon egyetlen egy körül
ményt fölemlíteni, hogy azon alkalommal, mi
dőn a bizottság tárgyalásai a kikötő és indóház 
elhelyezése iránt folytak Fiúméban, csak egyet
len egy ember volt, ki elégületlenül hagyta el a 
tanácskozási teremet, és ezen ember a déli vas
úttársaság képviselője volt. (Élénk tetszés jobb felől.) 

Fölhozott a t . képviselő ur tegnapelőtt is
mét egy tárgyat, a melyet már nem egyszer 
emiitett meg : s ez az , hogy a kormány a déli 
vasúttársaság kebeléből szerfölött sok tisztvise
lőt vett át, s azokat i t t alkalmazta. Ezt soha 
senki nem tagadta, nem is tagadja most sem, 
annak okát már ismételve kifejtettem, s ha el
feledte volna a t. képviselő ur, ismétlem azt. 
Midőn előttünk állott a nagy munka: akkor 
történt épen, hogy a déli vasúttársaság a Bren-
nernek kiépítését befejezte. Tudta az egész vi
lág, hogy a Brenneren át vezető vasút első kí
sérlet Európában az Alpeseken keresztül vezetni 
a vasutat ; azt is tudta mindenki, hogy azok, 
kik az építés vezetésével ott meg voltak bízva, 
mint tökéletesen kiképzett mérnökök igazolták 
magukat a világ előtt. A kormány azt hitte, 
hogy czélszerüen cselekszik, midőn Magyaror
szágban is a súlyosabb és több nehézséggel 
küzdő vonalak építésére oly mérnököket szer
ződtet, kik e tekintetben kellő tapasztalással 
bírnak. Hogy ezzel a déli vasúttársaságnak ba
rátságot nem tettünk, arról meg lehet győződve 
a t. képviselő ur, mert nem nagy szolgálat volt 
az reá nézve, hogy legjobb embereit elvesztvén, 
azokat a magyar kormány szolgálatába lát ta 
átlépni. De a inig ezen emberek kötelességüket 
becsületesen és híven teljesitik, tagadom, hogy 
valakinek e házban joga legyen eljárásuk iránt 
gyanút táplálni, és ezt annyival inkább ismét
lem Simonyi képviselő urnák, mert szíves volt 
a múlt alkalommal fölemlíteni, hogy neki az 
ellen nincs kifogása, hogy az államtitkai-, a mi
niszteri tanácsos, vagy az igazgató előbb a déli 
vasúttársaságnál szolgáltak, hanem csak az ellen 
van kifogása, hogy tömegesen alkalmaztattak 
az ily tisztviselők. Én pedig azt mondom, hogy 
a gyanúsítást még ezen devalvatio után sem 
íogadom el. 

Áttért azután Simonyi képviselő ur az of-
fert-tárgyalások birálgatására, és azt monda: 
hogy azok sok gyanúsításra szolgáltatnak al
kalmat , mert nélkülözik a kellő nyilvánosságot. 
A mi az ofFert-tárgyalásokat illeti, kénytelen 

vagyok ismételni, hogy én sem törvényt nem 
ismerek, mely más eljárásra kötelezné a minisz
tert, mint a melyet követet t , sem Európában 
gyakorlatot nem ismerek, mely eltérne a miénk
től. Hogyan történik a dolog? Ha van kiadni 
való munka, csőd hirdettetik, azaz fölszólittatnak 
az illetők, hogy zárt ajánlataikat egy bizonyos 
napra adják be. Miként történik az adjudicatio! 
összegyűlnek a miniszterek és a hit alat t szol
gálatukat teljesítő tisztviselők jelenlétében föl
bontják az offerteket és az adjudicatio saját 
legjobb belátásuk és itéletök szerint végrehajta-
tik. Erre nézve azon nehézsége van a képviselő 
urnák, hogy miért nincsenek ott jelen az üzé
rek vagy iparosok, kik az offerteket beadják % 
Erre válaszom egyszerűen az : mert az sehol a 
világon szokásban nincs. {Fölkiáltások bal felől : 
Tehát kövessük a rósz példát! Zaj.) Es mert nincs 
is arra semmi szükség. Ha. a vállalkozók zárt 
ajánlataikat beadják, legyenek öten, vagy hatan, 
azokat a miniszter fölbontja; az, hogy valaki
nek offertje legolcsóbb, még nem kötelezi a mi
nisztert, hogy ajánlatát elfogadja. En tökélete
sen fölöslegesnek tartom, s nem is tudok a vi
lágon példát arra, hogy magok az ajánlattevők 
jelen legyenek az offertek fölbontásánál. Külön
ben lehetnek e tekintetben eltérők a nézetek, 
lehet, hogy valaki másként itól a dologról, én 
megengedem; de határozottan tagadom, hogy 
ezen eljárás akár a létező szabályoktól eltérést 
foglalna magában, akár indokot szolgáltatna 
arra , hogy a végett parlamentáris vizsgálat ren
deltessék el. (Helyeslés jobb felől.) 

Szólott aztán a képviselő ur az érsek-ujvár-
nyitra-trencséni vasút adj udic atiójánál történtek
ről és azt monda, hogy igen sok mindenfélét 
beszélnek erről, s hogy voltak olyanok, kiknek 

j volt előmunkálati engedélyök, — voltak, kiknek 
j nem volt, és egyszerre csak valami Stroussberg 

kapta meg a concessiót. 
Én nem tudom, hogy ezen fölszólalásával kire 

czéloz a t. képviselő ur, és fölteszem róla, hogy 
nem fog neheztelni, ha megmondom, hogy ezen 
vasút 83,900 írt. garantia mellett adatot t ki; de 
hogy ez eset parlamenti vizsgálatra okot ismét 
nem szóigáltat; azt már csak annálfogva is hi
szem, mert talán a képviselő ur a hírlapokból is 
értesülhetett, hogy az e vasútra vonatkozó tör
vényjavaslat és engedélyokmány a tervezet és 
az egész tárgyalásokról szóló okiratok a ház elé 
fognak terjesztetni, s lesz alkalma azokról bár
kinek tudomást szerezni. És e tekintetből is, azt 
hiszem, hogy megelőző parlamenti vizsgálatot 
elrendelni szükségtelen. 

így már meg fog nekem engedni a képvise
lő ur, hogy többi tételeit is különösen azon 
szempontból bonczolgassam, a mely szempontból 
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ő hozta föl azokat érvül, hogy t. i. mindezekre 
nézve oly rettenetes az országban a gyanú, hogy 
a közönség megnyugtatására mulhatlanul parla
menti vizsgálatra van szükség. Azt mondta a 
többi közt, hogy történt oly visszaélés a minisz
tériumban, hogy az offerteknek beadása 12 órára 
volt kitűzve, s az illető vállalkozók még csak 
másnap este értesíttettek arról, hogy mi volt a 
tárgyalásnak eredménye. 

Már bocsánatot kérek, t. ház! a kinek csak 
némi fogalma van az ily eljárásról, meg fogja 
engedni, hogy ily fontos tárgyak elintézésénél a 
miniszter talán vehet magának annyi időt, hogy 
a beérkezett ajánlatokat megvizsgálja, hogy azok 
között azt választassa ki, a kinek ajánlatát lel
kiismerete szerint legelőnyösebbnek találja ; de 
hogy ezt 12 órakor mindjárt meg is kelljen 
tenni : erre nézve, megvallom, szabályt nem is
merek, de még csak indokot sem. (Egy hang a 
szélső baloldalon: Nincs rá törvény!) 

Következik már most a fölhozott pontok 
sorában a keleti vasút, a melyet utolsó fölszó-
lalásábati Simon yi képviselő ur ismét fölhozott. 

Én röviden elmondom a történt tényeket, 
hogy azokat emlékezetébe visszaidézzem. 

Legelőbb megemlitem azt, hogy valamint a 
károlyváros-fiumei. agy a nagyvárad-kolozsvári 
vasútra nézve is már a múlt kormány készített 
tervezetet, s ezen tervezetnek költségeit szintén 
hivatalos közegei által helyesbittette. Miként 
történt a másik, t. i. a károlyváros-fiumei vas
útnál? Ezen helyesbített költségvetés szerint az 
egész vasút 1 milüó forinttal volt fölszámítva. 
A közlekedési miniszter nem látta magát indít
tatva arra, hogy ezen tervezetet a munka kiadá
sánál alapul elfogadja, hanem igen is elrendelte 
saját közegei által e vonal újbóli fölmérését. Mi 
volt az eredmény'? Az, hogy a közlekedési mi
nisztérium közegeinek számítása és költségvetése 
szerint ezen vasút 4 millióba került, tehát ezen 
miniszteriális műtét szerint, melyről igen ki
csinylőleg nyilatkozott a múlt alkalommal a 
képviselő ur, történt az, hogy a károlyváros-
fiumei vasútnál 5 millió, i t t ezen vasútnál pedig 
3 millió takar í t ta to t t meg. E mellett meg kell 
még jegyeznem, hogy a közmunkaminiszteriuin-
nak egységi á r a i melyek mellett nemcsak ter
vezte, nemcsak fölszámította, de a munkálatokat 
szerződésileg ki is adta — mondom — ezen egy
ségi árak 25°/0-el magasabbak voltak, mint a 
múlt kormány közegei által készített költségve
tésnek alapjául fölvett egységi árak. Azt mond
ja Simonyi képviselő ur, — s ugy látszik, ebbe he
lyezi a fősérelmet, — hogy az még most sincs föl
derítve : mikép történhetett az, hogy a miniszter 
a Kolozsvártól egészen Brassóig vezető vonalnál, 
tehát a vonalnak sokkal nagyobb részénél, min-
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den verseny kizárása mellett saját önkénye sze
rint járt el 1 Erre nézve a t . képviselő urnák 
fölvilágosítást adnak az országgyűlési iratok, — 
tárgyalva volt ez minden részletében és a men
nyiben ő ezekből nem tudna eligazodni, szívesen 
helyreigazítom azon tévedését, melyet a múlt 
alkalommal fölhozott, midőn azt monda: „ h a n e m 
voltak tervei a minisztériumnak, voltak a gaz
dasági egyesületnek birtokában tervek, miért 
nem szerezte meg azokat a minisztérium 1 midőn 
azok alapján lehetett volna csődöt hirdetni." I t t 
nagy tévedésben van a képviselő ur. A magyar 
gazdasági egyesületnek soha ily tervei nem vol
tak, és így nem is jöhetett a képviselő urnák 
nézete szerint „egy furfangos angol, ki borászat
tal és nem tudom mi mindennel foglalkozik, a ki 
valamiképen megtudta, hogy vannak ily tervek." 
Nem uraim! A dolog sokkal egyszerűbb volt, és 
nem oly kacskaringós utakon kellett annak az 
angolnak járni. Charles Waring fővállalkozó. 
évek óta üzleti társa a Bischofsbeim és de 
Hirsc':-féle brüsseli czéguek, ki a gazdasági egye
sület fölszólítása folytán, de saját rizikójára, sa
já t költségeire már évek előtt elkészíttette a ter
vet , és minden oldalról, nemcsak az országos 
közvélemény, hanem maga e ház által is, — és 
szerintem igen helyesen, — sürgettetett a minisz
ter, hogy minden időhaladék nélkül mielőbb 
gondoskodjék arról, hogy az erdélyi vasút az 
oláh határokig folytattassék. A miniszter min
den pillanatban kész felelni azon intézkedéseiről, 
melyek folytán legjobb belátása szerint kiadta a 
munkát a kész tervek alapján Charles Waring-
nek. Es én már az eddig merített tapasztalatok 
után merem állítani, hogy a haza érdekében he
lyesen cselekedett. (Bal felől fölkiáltások: A vizs
gálat ki fogja mutatni ) 

Azt mondja Simonyi képviselő ur, hogy sok 
homályban, és a többi közt válasz nélkül maradt 
egy interpellatio, melyet azon alkalommal egy 
képviselő ur a miniszterhez intézett. Tudom én 
is, hogy válasz nélkül marad t ; ha okát akarja 
tudni a képviselő ur, megmondom azt is, megmond
hatja maga a miniszter ur is, hogy a képviselő 
urnák saját kívánatára történt, hogy a minisz
ter ur nem felelt. Különben azon szempontból 
ítélve a kérdés fölött, melyből Simonyi ur in
dult ki, miután törvénybe lett igtatva az egész 
eljárás, és miután a tárgyalás alkalmával a t . 
ház helyeselte az egész eljárást, kérdem: van-e 
ez esetben és e czimen oka vagy indoka a par
lamenti vizsgálatnak % (Helyeslés jobb felől. Bal 
felől fölkiáltások: Van.) 

Áttérek most a hatvan-miskolczi és zá
kány-zágrábi vasutakra. 

Maga a képviselő ur azt állítja, hogy a 
ház irományaiban följegyzett tárgyalásokból ki-

30 
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tűnik, hogy e vasútra esőd hirdetve nem volt. 
Igen helyesen mondja. A mmiszter ur ismételve 
megmondta, hogy ez miért nem történt. Nem 
történt azért, mert a hatvan-miskolczi és zá
kány-zágrábi vasutaknál történt legelőször, hogy 
a kormány saját költségén készíttetett vasutat, 
ebkor a személyes bizalom kérdését előtérbe 
helyezvén, személyes érintkezés utján fordult 
azokhoz, a kikről hit te, hogy ezen föladatnak 
meg felelni leginkább képesek. Ezt a múltra 
nézve helyeselte a törvény: de eltekintve ettől, 
a jövőre nézve is tagadom, hogy a miniszter 
megfosztva legyen azon jogatói, miszerint hasonló 
esetbena személyes bizalom-kérdést merőben mellőz
ze. Akkor a felelősséget nem értem, ha aminiszter-
nekerre joga nincsen. (Bal felől ellenmondás. Zaj.) 

Eltekintve az előzményektől, melyeket ezen 
vasutak kiadására nézve Simonyi Ernő képviselő ur 
közelebbről vizsgálat alá ve t t ; ő az eredmények
ről is szólt. Legelőször azt mondja, hogy őt za
varba ejti a vonalok hossza; azt mondja, hogy 
ha valamely vasút költségeit megítélni akarjuk: 
legelőször tudnunk kell, hogy milyen ezen vasu
tak hossza? Erre nézve igen szívesen fogok neki 
utbaigazitással szolgálni. (Halljuk!) 

Az 1868-ki XII t. ez. azt mondja, hogy a 
két vasút együttesen mintegy 277a mrtfld., de 
ha a törvény mellett megtekinti a képviselő ur 
annak alapját, a ház irodájában letett szerződést, 
meg fog abból győződni arról: hogy a Weikers-
heim-féle szerződés szól egy vasútról, mely a 
Drávának túlsó partjáról Dernyétől Zágrábig ter
jed, így tehát a vonal hosszánál meg kell 
különböztetni azon 27 Va mrtfldet, melyre a 
Weikersheim-féle szerződés vonatkozik, azután 
következik az 1V* mrtfldnyi szárnyvonal a 
hatvan-miskolczi fővonaltól Miskolczig ; végre pedig 
a Va mrtfldnyi vonal Zákánytól a Dráváig. Ez 
összesen, méltóztassék utána számítani: 2974 
mrtfld. A mi költségeinket ezzel összehasonlítva, 
igaz, hogy az 18fi8-ki költségvetésben esak 2772 
mrtfld volt fölvéve, mert akkor az egyes vonal
szakaszoknak kiépítéséről még azon költségve
tésben gondoskodva nem volt. Következett az 
1869-ki költségvetés, s ott a képviselő ur meg
ütközéssel tapasztalta . hogy már 30 mrtfldre 
volt téve e vonal hossza. Nem kellett volna 
megütköznie, mert helyesen történt, a mennyi
ben a vonal minden létrészét összevéve, a mi 
összeszámításunk szerint e vonalok hossza 31 
mrtfldet tet t . De utoljára a resultaturn az. hogy 
midőn véglegesen befejeztetett az építés, lett 
belőle t 2974 mrtfld. 

És már most kérdem: ha czélszerü intézke
dések folytán ezen vonal hosszából 8/4 mrtfldet 
megtakarítottunk, ez is vád-e a minisztérium eljá
rása ellen, avagy okul szolgálhat-e parlamenti 

vizsgálatra? eddig az én fölfogásom nem terjed. 
(Helyeslés jobb felől.) 

Véghetlenül megütközött képviselő ur és 
azt mondta, hogy az már szörnyűség, a minisz
térium mily önkényileg jár e l : pl. a hatvan-mis
kolczi vonalat, a helyett, hogy görbén építette 
volna, egyenesen építette és kérdi, kinek kedvé
ért te t te azt. Nem is kételkedik, sőt czélzatosan 
azt mondta, hogy ez mulhatlanul valakinek 
kedveért történt. (Zaj. Mozgás jobb felöl.) 

Már engedelmet kérek, ha valamely vas
útnál valakinek kedvezményt akarunk tenni, ak
kor azt nem az által szoktuk tenni, hogy lehe
tőleg egyenes irányban építünk vasutat, hanem 
az által, hogy azt elhajlitjuk. {Mozgás balról.) 
Ha pedig ez sem szolgálna elég érvül a t. kép
viselő urnák, akkor megmondom a forrást, mely
ből kellő fölvilágosítást szerezhet magának. Mél
tóztassék a ház irományaiból kikeresni a ma
gyar országgyűlés 1868-ik Julius 27-én ta r to t t 
271. ülése jegyzőkönyvének kivonatát. - A 
2393. szám alatt megfogja találni a következőt: 
„A közmunka és közi. miniszter jelenti, hogy a 
hatvan-miskolczi vasútvonalon teljesített vizsgá
lat eredménye folytán mind forgalmi, mind pe
dig költségkímélésre való tekinteteknél fogva 
sokkal előnyösebb és ezélszerübbnek mutatkozik 
Gyöngyös város érdekeit, a fővonalnak ország
gyűlési határozat által föltételesen engedélyezett 
elhajlitása helyett, a lehetőleg egyenes irányban 
vezetendő hatvan-miskolczi vasútvonalból Gyön
gyösig kiágazó szárnyvonal kiépítése által elé
gíteni ki, s ennélfogva ezen szárnyvonal kiépí
tését kívánja elrendeltetni. A te t t jelentés hely
benhagy ólag tudomásul vétetett." Szükségtelen 
volt tehát fejét törnie a fölött, kinek kedveért 
történt a változás ? I t t van az országgyűlési ren
delet. (Helyeslés jobb felől.) 

De menjünk már most át a költségekre, 
melyek, ugy látszik, szintén némi zavarba hoz
ták a képviselő urat . Ismét a törvény nyomán 
haladjunk az adatokon végig. 

A törvény azt rendeli, hogy a Weikersheim-
féle szerződés szerint mértföldenkint fizettetni 
fog 339,500 írt. A törvény ismét föl fogja vi
lágosítani, hogy ezen költségekben nem foglal
tatnak, először : a zákány-dernyei darab ; másod
szor: a kisajátítás; harmadszor: az építési föl
ügyelet ; negyedszer : az átalános vonatozás; ötöd
ször : a forgalmi eszközök; hatodszor: az állo
mások berendezése. Mindezt hozzászámítva, néz
zük, hogy a mi előirányzatunk szerint hogyan áll
nak a költségek ? (Halljuh!) 

A hatvan-miskolczi vasútra nézve, mert előre
láthatólag ott igen nagy forgalom fog keletkez
ni, a forgalmi eszközök költségei mértföklenkint 
87,000 írtban vannak fölvéve; így tehát mért-
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földenkint a költségek e vonalon tesznek 768,213 
frtot, összesen tehát az egész vonalra 7.863,000 
frtot. A zákány-rágrábi vasútnál, addig, mig a 
forgalom fejlődése annak szükségét kimutatni 
nem fogja, egyelőre a forgalmi eszközök mért-
földenkint csak 50,000 frtban lettek megálla
pítva ; igy tehát a zákány-ságrábi vasútnak költ
ségei mértföldenkint tesznek 509,800 frtot, ösz-
szesen tehát az egész vonal után a költség 
6.746,000 frt. És igy ismétlem: a mi előirány
zatunk szerint, mert a zárszámadás még befe
jezve nincs, bár erősen meg vagyok győződve, 
hogy ezen előirányzattól igen csekély eltéréssel 
fogjuk azt bezárni, az összes költségek tennének: 
14.609,000 frtot; az időközi kamatok fölszámi-
tásáról nem szólhatok, mert az a jriénzügymi-
niszter kezelése alá tartozik, de követein az 
utat, melyet képviselő ur követett, és közbeve
tőleg ugyanannyiban veszem, a mennyiben ő, 
t i. 10°/o-be;a miből lesz összesen: 16.069,900 
forint. Ha ezt harminczezal elosztjuk, lesz 535,663 
frt, a mire nézve mégis meg kell jegyeznem, 
hogy a mikor képviselő ur ezen számítást szin
tén hozzávetőlegesen tette, akkor tovább haladt 
és összehasonlítást te t t az alföldi vasúttal, a 
mire nézve bátor vagyok figyelmeztetni a t. 
házat, hogy az alföldi vasútépítés viszonyai sok
ban és nagyban különböznek, különösen a zá
kány-zágrábi vonal építési viszonyaitól. A másik 
körülmény, a mire a t. házat figyelmeztetni bá
torkodom, az, hogy képviselő ur az ő számításá
ban a kamatlábat minden esetre magasabbra 
tette, mert ő is nem positive, hanem hozzávető
legesen tette a számítást. Én azonban alapul az 
utolsó kamatbiztositást veszem föl, mely 6 3/4°0-tel 
állapíttatott meg, és ha e szerint számítom a 
kamatbiztositást, akkor kijön 36,500 frt. 

Ha már most végig nézek az egész dolgon, 
megvallom őszintén, nem tudom, mit akart a. t. 
képviselő ur ezen taglalással előmutatni: mert hogy 
miként lehessen aualysisból bizonylatot fölhozni 
arra, hogy itt talán sikkasztások, visszaélések, 
vagy nem tudom mi helytelen eljárások történ
tek volna, azt még csak sejteni sem tudom. 
Legfölebb feleselni kívánhatott velem a képvi
selő ur, a mennyiben ő azt állítja, hogy a ma
gyar állam drágán épít, én pedig azt állítottam, 
hogy a magyar állam olcsón épít. En ezt most 
is állítom, ő ellenkező nézetben van. (Zaj a 
ssélső bal oldalon: Azért jó less a vizsgálat'.) Azt 
mondom tehát neki, tessék a külföldi sajtót, a 
szaklapokat, melyekkel szolgálhatok, elolvasni. 
Ezek azt állítják, hogy annyira olcsón építünk, 
hogy valósággal lehetetlen, miszerint solid módon 
építsünk. Ha tehát Simonyi képviselő ur azt 
hozza föl, hogy vasutaink drágák, ennek más, 
mint feleselési czélja nem lehet; de hogy ez ok 

legyen parlamentális vizsgálatra, azt már egy-
I átaiában nem foghatom föl. (Helyeslés a jobb ol

dalon és fölkiáltások a szélső bal oldalon: De épen 
arra való a vizsgálat!) 

De menjünk tovább. A hatvan-miskolczi és 
a zákány-zágrábi vasutak ügyeinek tárgyalásá
nál többek közt a képviselő ur szóba hozta a 
befejezési határidőt és azb kérdezte tőlem, hogy 
komolyan merem-e állítani a ház előtt, hogy 
ezen határidő megtar tatot t 1 Erre azt feleltem 
neki, hogy igenis komolyan mondottam és ko
molyan mondom most is, mert tréfálózni a ház
ban nem szoktam. A törvény ezen vasutak kié
pítésére h aszónkéibavi határidőt állapított meg. 

j Ezen határidő november 18-án járt le és a vas-
j utak mindkét irányban készen voltak, a minek 

bizonyságául szolgál az, hogy a műszaki bejárás 
már november 2 9-én és 30-án megtörtént. Job
ban és erősebben nem bizom ithatom állításo
mat. (Helyeslés a jobb oldalon.) Azt fogja tán 
mondani a képviselő ur, hogy ezen vonalak 
csak deezember végén, illetőleg január elején 
nyíltak meg a közforgalom számára % Igen ter
mészetesen, mert Weickersheim csak a vasut
testet tartozott kiépíteni, — a vasutat beren
dezni és azt forgalmi eszközökkel ellátni a kor
mány föladata volt és dicsekvéssel mondhatom, 
hogy a legkedvezőtlenebb időviszonyok közt 4 
heti idő alatt a munka teljesen be volt fejezve. 
(Tetszés a jo b oldalon.) 

Ha visszagondolok azon időre, midőn a. t. 
képviselő ur oly fájdalmas hangon, mintha csak 
a sírból szállott volna ki, (Mozgás a balon) in
tézte szózatát e házhoz és az egész országhoz, 
hogy ő neki véghetlen fájdalmára esik i t t egy 
kinos kötelességet teljesíteni, — szinte látom, 
mint gyönjförködött azon hatásban, melyet be
széde előidézett és mily emphasissal hangoztatá, 
(Közbeszólások a szélső balról: Az államtitkár ur 
szeret, emphasissal beszélni! Halljuk! Halljuk! a 
jobb oldalon) hogy akkor miiyen hatása volt be
szédének és az istentelen közlekedésügyi minisz
ter még sem javult ; (Derültség a jobb oldalon) 
akkor azt hitte volna első pillanatra az ember, 
hogy majd ha a ház elfogadja a vizsgálatot, 
vagy pedig a vizsgálat elmaradása folytán a 
njdlvános tárgyalás alkalmával Simonyi Ernő 
képviselő ur hazafias kötelességének teljesítésé
ben, illetőleg folytatásában még hajmeresztőbb 
dolgokat fog előhozni. (Derültség a jobb oldalon.) 
Én őszintén megvallom, uraim, kíváncsi voltam 
arra. Elérkezett a nap: most nézzük végig, hogy 
hát mi az, a mit a képviselő ur tulajdonképen 
fölhozott % Adatainak nagyján keresztül mentem, 
és őszintén megvallom, hogy még csak valami 
igen komoly kri t ikát sem találtam beszédében. 
(Helyeslés a jobb oldalon, zaj a szélső bal oldalon.) 

30* 
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A mi a többit illeti, azt mondja, hogy 
ilyen meg olyan kőszónkoesik csináltattak, az
után hogy azok it t-ott összeütköztek és eltör
tek, meg hogy olyan őrházak építtettek, hogy 
azokból a bakter alig tud kikukucskálni és kény
telen lábvizet használni, és nem tudom, még 
miket hoz elő. Bocsássa meg a t . ház, ha nem
csak átalánosságban fogok beszédéről szólni, ha
nem a részletekbe is bele fogok menni: mert én 
az egészből csak azt veszem ki, hogy pletykán 
kivül ezen adatoknak vajmi kevés alapja van, 
(Elérik helyeslés a jobb oldalon.) 

Azt mondja például beszédének további fo
lyamában : „Mutasson a miniszter egyetlen egy 
vasutat, a hol — kivéve a kassa-oderbergit — 
a múlt kormány oly drága pénzen épített volna 
vasutat, mint a magyar kormány 1 vagy hol ga-
rantirozott a múlt kormány 40,000 ir tot?" És 
oly komolyan tet te föl e kérdést, hogy csak
ugyan azt hinné az ember, miszerint nem lehet 
rá felelni. Én azonban felelni fogok rá, mert 
szavamat adtam, hogy felelni fogok és szavamat 
mindig be szoktam váltani. íÉlénk helyeslés a 
jobb oldalon.) A mi azon kérdését illeti, hogy hol 
épített a kormány oly drága pénzen vasutat ? 
erre a válasz igen egyszerű: — seholsem. (íde
rültség a jo¥- oldalon.) Ha azt kérdezik, hol con-
cessionált és mit concessionált ? erre a válaszom 
az hogy — fájdalom ! nagyon kevés az. a mit 
concessionált. Az ujabb időből csak kettőt em
iithetek meg, mert ennél többet nem is conces
sionált; egyik az első erdélyi, mely a piski pet-
rozseni szárnyvonallal együtt mindössze 38 mér
földnyi hosszú, és ennek garantiája ezüstben 
46,556 forint. Azt mondta a t. képviselő ur, 
hogy mutassunk neki ily vasutat. íme mutat
tam neki. (Tetszés a jobbon.) De mutatok neki 
még egy ily vasutat, és ez a pécs-barcsi. Ennek 
kiterjedése 8 és \ 0 mértföld és e vasút a lehető 
legegyszerűbb építési viszonyok közt készült. 
Ezen vasútnak garantiáját nem tudom megmon
dani az utolsó fél krajczárig. hanem annyit 
mondhatok, hogy 39 — 40,000 frt. (Simonyi Er
nő: Igenis 40,000 frt, de több nem.) 

A mi most a többi vasutakat illeti, soha 
senki sem tagadta, hogy — a mit a képviselő 
ur is helyesen idézett — az államvasút Magyar
országon mértfoldenkint 715,122 frtba kerül, és 
hogy a garantiája 52/io lévén 37,186 forintra rúgott; 
a déli vasútnak Magyarország területére eső vonala 
került mértfoldenkint 747,867 frtba, és hogy a 
kamatbiztositás 5a/10-el 38,890 frtra ment föl. 

Mindezen adatok legfölebb csak tudományos 
érdekkel biró értekezés alapját képezhetik, mert 
más szempontból azokat nem tekinthetem, mi
után i t t sem szemrehányást, sem visszaélést, vagy 
nem tudom micsoda bűnt nem látok. Ezen ada

tok — amint mondom — tehát legfölebb tudo
mányos értékkel biró értekezés tárgyát képezhe
tik, és miután örömmel tapasztaltam, hogy kép
viselő ur behatóan foglalkozik a tárgygyal, e 
részben lehetetlen föltennem, hogy a képviselő ur 
azt ne tudná, miszerint az építési viszonyok áta-
lában, nevezetesen az anyagok ára és a munka 
bére ma és azon idő közt, midőn ezen vasutak 
épültek, legalább is 50%-al változtak. (Helyes
lés a jobb oldalon.) Mire akarnak tehát az ő ál
lításai bizonyíték lenni, azt, megvallom őszintén, 
nem tudom. (Fölkiáltások a szélső bal oldalon: A 
vizsgálat szükségére!) 

Áttér t azután képviselő ur egy másik, sze
rinte igen sérelmes tárgyra. Fölemiitette ugyanis 
a kassa-oderbergi vasutat. A mi ezen vasútnak 
történetét illeti, bizonyára igen jól van értesülve 
arról, hogy az eredeti concessio azért, mivel a 
concessionáriusok végrehajtani nem birták, több 
izben lett átruházva. A legutolsó átruházás, a 
mely 1869-ik április havában történt, tulajdon
kép csak a legutolsó közgyűléssel találta végle
ges befejezését. Ezen vasútnak, mint mondom, 
hosszas a története és az ^egósz' concessio igen 
fluctuosus állapotban volt. Én azonban nem két
kedem azon, hogy a kormány a többi okmányok
kal együtt annak idejében ezen okmányt is be 
fogja terjeszteni. Csak egyre nézve akarom még 
is a t . képviselő urat figyelmeztetni. Ugy lát
szik, hogy némileg összezavarja a dicasterialis 
kormányzat eljárását a parlamentális rendszer 
szerint fölosztott ressortok és az azok élén álló 
miniszterek felelősségével; mert különben a he
lyes adresse-hez intézte volna ezen kérdést, mely 
nem annyira a közlekedési, mint inkább a pénz
ügyminisztert illeti, a ki — meg vagyok győ
ződve — a legnagyobb készséggel fog neki 
adandó alkalommal fölvilágosítást adni. Mivel 
pedig úgyis még egyéb észrevételeim vannak, 
nem akarom a t. házat nézeteim előadásával fá
rasztani. Csak mellesleg megemlítek még egy 
körülményt, a melyet már ő is fölemlített s mely 
főleg abból áll, hogy mikor az ismételt átruhá
zások történtek, a közmunka miniszter közben
járásával történt az is, hogy a vasútnak kiépí
tése sokkal szigorúbb szabályok szerint lett meg
állapítva, mint ez előbb történt, a mi a válla
latot magát 2 millióval terhelte ugyan, de a 
közforgalomra és az országra nézve ugyanannyi 
értékű előnyt hozott. Ha tehát a miniszter igy 
já r t el, én megvallom, legalább ezen körülmény
ben vádra, gyanúsításra vagy parlamenti vizsgá
latra okot nem találok. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

A képviselő ur azután át tér t a kassa-oder
bergi vasut-társaság utolsó közgyűlésére is, és 
előadott némely dolgokat, a melyek ott történ
tek. Hogy az ő nézeteit helyreigazítsam és egy-
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szersmind a t, házat a történtekről fölvilágosít
sam, néhány perezre türelmet kérek, hogy ma
gát a közgyűlés jegyzőkönyvét és a miniszter 
rendeletét fölolvassam. Ezekből legvilágosabban 
ki fog az igazság tűnni. (Ealljuk! Halljuk!) A 
közgyűlési jegyzőkönyv egyik pontja ezt mond
ja .• (olvassa) Az igazgató tanács ez iránti fölter
jesztésére f. évi febr. 4-én 1555. szám alatt 
következő leirat érkezett. „A kassa-oderbergi 
vasút igazgató tanácsának Pesten. 

A tanácskozás erre áttérvén a napi rend 
második pontjára, elnök megemlíti, miszerint a 
nagyméltóságú m. k. közmunka és közlekedési 
minisztérium az igazgató-tanács részéről felkérve 
lett, hogy miniszteri biztosát felhatalmazza arra, 
mikép egy ujabbi közgyűlés egybehivásának ki
kerülése végett, az igazgató-tanács tagjainak már 
a jelen közgyűlésen leendő megválaszthatását 
megengedhesse." 

Az igazgató-tanács ez iránti felterjesztésere 
f. évi február 4-éről 1555. sz. a. következő 
kedvező m. leirat érkezett: 

,,A kassa-oderbergi vasút igazgató-tanácsá
nak Pesten. 

„A tanácskozás erre áttérvén a napirend má
sodik pontjára, elnök megemliti, miszerint a nagy
méltóságú m. k. közmunka- és közlekedési mi
nisztérium az igazgató-tanács részéről fölkérve 
lett, hogy miniszteri biztosát fölhatalmazza arra, 
mikép egy ujabbi közgyűlés egybehivásának ki
kerülése végett az igazgató-tanács tagjainak már 
a jelen közgyűlésen leendő megválaszthatását 
megengedhesse. 

„Az igazgató-tanács ez iránti fölterjesztésére 
f. évi február 4-ről 1555. sz. a. következő ked
vező magas leirat érkezett : 

„Midőn ezen igazgató tanácsnak f. évi ja
nuár hó 28-án sz. a. kelt felterjesztését, rnely-
lyel tudomásomra hozta: hjgy alapszabályainak 
módosítása s az igazgató-tanács újjá alakítása 
ezé Íjából f. évi február hó 28-án rendkívüli köz
gyűlést hívott össze, helybenhagyólag tudomásul 
veszem, az érintett jelentésében felhozott indo
kok folytán felhatalmazom egyszersmind az e 
vasuttársulat kormány felügyeletével megbízott 
miniszteri biztost, hogy az egy ujabb közgyűlés 
egybehivásának kikerülése czéljából az alapsza
bályokon netán eszközlendö változtatások, vala
mint az igazgatótanácsba leendő választások 
általam leendő jóváhagyásának föntartása mellett 
az igazgató-tanács tagjainak azonnali megválasz-
hatását engedje meg. 

„Felhívom egyébiránt az igazgatóságot, hogy 
jelen rendeletemről az angol-osztrák bankot is 
értesítse, s a rendkívüli közgyűlésben hozandó 
határozatok s választások tárgyában felterjesz
tését hozzám annak idején tegye meg. 

Budán 1870 évi február hó 4-én gr. Mikó 
Imre." 

Miután az igazgató-tanács kérelme eként 
teljesítve lett, elnök felkéri miniszteri biztos ur 
ő méltóságát, vajon a választás azonnali meg-
ejtését megengedi-e vagy sem ? 

Miniszteri biztos ur ö méltósága hivatko
zással a fönebbi rendelet szerint nyert felha
talmazásra, az alapszabályok elhatározott módo
sításának és megejtendő választások felsőbb jó
váhagyásának föntartása mellett, az igazgató
tanács kormányi kinevezéstől nem függő tíz 
tagjának azonnali megválasztását megengedi. 

Ezen jegyzőkönyv az eredeti szöveg szerint 
minden kételyt eloszlat, melyeket a t. kép
viselő ur felhozni méltóztatott. (Helyeslés jobb 
oldalon.) De ha neki meg némi kételye van, 
azon helyzetben vagyok, hogy azt is eloszlat-

j hatom. A mennyiben t. i. ő a múlt alkalommal 
azt is állította, hogy a miniszteri biztos az 
á r s z a b á l y o k r a nézve szavazott, erre nézve 
határozottan mondhatom, hogy az merőben 
alaptalan állítás, mert a ki a miniszteri biztosi 
intézmény természetéről, hivatásáról némi is
merettel bír, az bizonyára ilyen állításokat nem 
tesz. (Helyeslés a jobb oldalon.) Ez tehát egy áta-
lában nem áll. Még csak annyit vagyok bátov 

I mondani, hogy az egész dolog nem titokban 
j történt. Sőt sajnálattal kell mondanom, hogy 
i bár — a mint a vasúttársaság igazgatóságától 
| értesültem — a jegyzőkönyvnek ezen kivonata, 

melyet most fölolvasni szerencsém volt, külö
nösön az ellenzéki lapoknak megküldetett, azon 
lapokban még sem közölték; pedig, miután a 
kérdés egyben felhozatott, igen óhajtottam volna. 
hogy az illető lapok közölték volna. 

Á mi képviselő urnák azon vádját illeti, 
hogy a vasutaknál nem magyarok alkalmaz
tatnak, erre nézve meg lehet győződve a kép-

! viselő ur. hogy ha sikerülni fog minél előbb, mi-
i nél több hazai erőt alkalmazni, és minél tisz

tábban nemzeti alapokra fektetni az egész köz
szolgálatot, annak senki inkább nem fog örven-

| deni mint a miniszter ur, és bizonyára Simo-
I nyi t. képviselő ur figyelmeztetésére e tekintetben 
! nem volt szüksége. A mennyiben néhány adatot 
| hozott fel. legyen szabad azokat helyreigazitanom. 

Azt állítja, hogy nincs egyetlen egy ma
gyar inspector sem, sőt e tekintetben hozzám 
kérdést is intézett, a mire én azon alkalommal 
azt válaszoltam neki, hogy már most hála isten
nek — és annak én örvendek leginkább — két 
érdemes, derék fiatal magyar emberünk van, 
mindkettő inspector .• Nagy László és Nagy János. 

Azt kérdezte a képviselő ur tőlem, miként 
lehet akkor, hogy az illető a minisztériumban 
van fölvéve? Engedelmet kérek, ő a vasutépité-
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szeti igazgatóság tagja, és mint olyan be van 
rendelve szolgálatra a minisztériumba. És mi
dőn ily minőségben van berendelve, akkor sze
retném tudni, mire való ezen intés a kézzel, 
hogy e kettő közt mily különbség van ? Vajon 
megszünik-e az által magyar lenni, mert a minisz
tériumban dolgozik ? (Derültség. Helyeslés jobb felől.) 

Engedelmet kérek, azon két magyaron kí
vül, kiket emiitettem, van egy igen jeles tagja 
a minisztériumnak, horvát születésű. Azt hiszem, 
az ellen nem lesz kifogása, hogy horvát szüle
tésű a magyar minisztérium tagja, mert elvégre 
Horvátország Magyarország területéhez tartozik. 
(Helyeslés.) 

Van azon kivül — nem tudnám szám sze
rint megmondani — igen sok jeles, derék főmér
nök, és ha összeveszszük az egész személyzetet, 
az összes személyzetnek ma, hála istennek i 
70° /0-je magyar, és a haladás e téren kétségte- ! 
lennek mutatkozik. Mutatkozik abban, hogy j 
elejénte ezen intézménynél igen gyéren volt kép- [ 
viselve a magyar elem, mely napról-napra foly- | 
vast szaporodván, a magasabb állomásokat is 
elfoglalja, és ezen eredménynek tulajdonítható 
most már a közlekedési minisztérium azon ren
delete, hogy ezentúl már sem alsó, sem felsőbb 
hivatalokra többé mások mint belföldiek alkal
maztatni nem fognak. (Tetszés.) 

Azt is fölhozta a képviselő ur, hogy vas-
utépitészeti igazgatóságunknál alkalmazásban levő 
egyének, mikor kissé jobb fizetésre vergődnek, 
alig maradnak ott, igen hamar elhagyják a hivatalt, j 

Erre nézve azon fölvilágositással szolgáiha- j 
tok képviselő urnák, hogy igen is elhagyják a j 
szolgálatot ; de nem azért, mintha az ország és j 
nevezetesen a közmunka-minisztérium őket ro- j 
szül fizetné, hanem azért: mert nálunk a kipróbált i 
jeles embereket keresve keresik és kapva kap
ják oly fizetésekkel, a minőket az állam fizetni 
soha nem tud és csak a legújabb időt tekintve 
is, nevezhetnék oly fiatal embereket, kik nálunk 
magasabb fokokra emelkedvén, azonnal valamely 
társaságnál találtak alkalmazást. Ha tetszik, i 
névszerint is elősorolhatom. Ezt nem panaszké
pen, de örömmel hozom íöl és ez által constatá-
lom azt, a mit a múlt alkalommal mondtam : 
hogy ezen intézet az ország egyik legszebb iskolája. I 

Beszélt azután a képviselő ur valami titkos 
rendeletről, a mely csak a legújabb időben a 
Baudirection részéről bocsáttatott volna ki, nem 
tudom micsoda czélból. En tegnap voltam a 
hivatalban , utánanéztem, de ily rendeletnek j 
nyomára nem jöttem. Hanem arra nézve, hogy ! 
a mint hallom, ezen rendelet titkos, azon véle
ményben vagyok, hogy a ti toktartás valami 
igen nagy még sem lehet, meit hiszen Simonyi 
képviselő ur bizonyítja nekünk leginkább, hogy ! 

a közmunka-minisztérium legbensőbb viszonyairól 
igen terjedelmes, alapos tudomása van. (Élénk de
rültség jobb felől. FölkiáMsok bal felől: Igen is, alapos!) 

Bocsánatot kérek, sorban kell vennem a 
tárgyakat. (FölkiáÜások bal felől: Csak halljuk!) 
Igaz, hogy régen elhagytam már a komolyabb 
természetű tárgyak sorát, mert ilyent nem igen 
sokat hozott föl Simonyi képviselő ur s a mi 
most következik, az igazán csak mulattató. 
(Halljuk!) Nagyon kicsinylőleg nyilatkozott a 
képviselő ur a német civilizátoroknak lelemé
nyességéről, kik oly őrházakat alkottak, hogy 
ablakjaik a pályasikon alul állanak, minek aztán 
az a következése, hogy ha a pályasikon a kis 
ablak előtt kakas ül, akkor az őr nem lát ki a 
pályára, még az is megtörténik, hogy az őr 
saját házában lábvizet is kénytelen venni. Már 
engedelmet kérek, tudok arra esetet és ha a 
képviselő ur nem tudná, statistice kimutathat
nám, hogy nagy viz áradások alkalmával pesti 
pinczék is voltak viz alatt. (Derültség. Fölkiáltá
sok : De szobák isi) A képviselő ur hivatkozik 
rám és azt mondja, vajon az államtitkár be
utazta-e a vasutakat és látta-e azon gyönyörű 
épületeket, melyek a pályák mellett állanak? 
Én voltam ott, és ha ő is volt ott, akkor bá
tor vagyok kérdezni : hogy ha az őrházakon 
jobbra-balra azokat a kis kukucsáló lyukakat 
látta, vajon nem nézte-e meg azon nagyobb 
ablakokat, melyek a pálya felé néznek 1 (Derült
ség jobbról.) 

Igaz, eddig az volt a gyakorlat, az őrháza
kat a pályasikkal egyenlő magasságba állítani, 
de ahhoz nem szükséges, hogy valaki szakember 
legyen, miszerint megítélhesse, hogy az nem 
mindenkor kívántatik meg, sőt ha kissé magasabb 
a töltés, természetesen, a pályaőrházat is oly 
alapra kell állítani, melyet előbb kénytelenek 
vagyunk feltölteni; a mi azonban sokkal költsége
sebb levén, ennek átalában való alkalmazása 
helytelen, különösen pedig ott, a hol ezer meg 
ezer őrház fölállításáról van szó. így tehát a 
helyes, czélszerü gazdászát parancsolja, hogy az 
őrházak csak annyira állíttassanak a föld ma
gaslata fölé, hogy az ablaktól egyenesen a pálya-
síkra láthasson az őr; minden magasság azon
felül túlságos, és fölösleges költekezés volna, 
így épülnek a mi pályáinkon az őrházak ós 
például ha deczemberben nyitunk meg egy pá
lyát, miután a töltés sok vizet szívott magába 
az egész télen át, megtörténhetik, hogy az ol
dalon álló háznak pinezéje viz alá kerül, de 
vajon lehet-e azért kárhoztató ítéletet mondani 
az egész constructio fölött? 

S i m o n y i E r n ő : Igen! 
H o l l á n E r n ő : Ha igen, akkor taga

dom, hogy a képviselő ur építkezési dolgokkal 
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i ta lában sokat foglalkozott volna. {Fölkiáltás bal 
felől .-Egészségi szempontból!) Semmi tekintetben! 

Azt mondja továbbá a többi közt (Zaj, hall
juk!) a képviselő ur : ő meg nem foghatja, 
hogy az államtitkár ur azt mondja, mennyi 
tömérdek munka van ott, hiszen az mind egy 
chablon után készül! Engedelmet kérek, hogy ha 
tisztán tervről szól a képviselő ur, akkor igen 
természetesen egy fiatal gyerkőczöt fogok oda
állítani, ki által egy már elkészített terv után any-
nyi pausát csináltatok a hány tetszik. De itt 
nem tervrajzról van szó, hanem arról, hogy sok 
ezer őrház különböző helyen és a helyhez al
kalmazva külön tervezet szerint készüljön; ily 
esetben szigorú felügyelet alá kell venni a munkát 
még akkor is, hogyha a vállalkozóknak nem 
tetszenék, és hogy ez nagy munkával jár, azt 
meg fogja nekem engedni a t. képviselő ur. Ha 
átalában járt a képviselő ur a mi vonalainkon, 
akkor én igen természetesnek találom, hogy ő 
csak azt látta, a mi a vonalon fölül volt, tehát 
a tulajdonképeni épületeket; de hogy az alépít
mény mibép készült, azon épen nem csodálkozom 
hogy azt nem látta. 

De meg fogja nekem engedni, — és erre 
választ adhat neki minden barátja, a ki a 
vasútépítés gyakorlatának ismereteivel bir, — 
hogy egy vasútépítésnek a tulajdonképeni megí
télése abban rejlik, hogy a trace mikép állapít
ta to t t meg? mire nézve semmiféle chablon nem léte
zik, de igenis szükséges a genialis conceptio. Ez 
fogja meghatározni, vajon az építmény jó-e 
vagy rósz? erre nézve sem ő, sem más chablont 
fog adni. 

Gúnyos megjegyzéseket te t t a normalékra 
nézve átalában, hogy azok szerint előbb rö
videbb, azután hosszabb indóházakat csináltak, 
és kiemeli, hogy mily helytelen gazdálkodás 
volt az, hogy mikor eleinte egy pár ezer frt 
több költséggel meg lehetett volna csinálni az 
indóházat, hogy ha mindjárt a Kellő helyen 
építtetett volna : később azt megváltoztatni, és 
egészen máskép kellett építeni. 

Erre nézve fölvilágositásom abban áll, hogy 
mikor Weikersheimnak a vonalak szerződés ut
ján kiadattak, akkor a közlekedési minisztérium
nak normál tervei a vasutakra nézve átalában 
még el nem készültek; a miniszter alapos ta
nulmányozás utján, tehát nemcsak ugy. amint 
a képviselő ur hiszi, a déli vaspálya-társulat 
mintái után indult, habár azok után indulva is 
a legjobb minták után indult volna. — mint 
tehát mondom, — e normál tervek később készül
tek el, és igy természetesen már a munkában 
levő vasutaknál is az lőn alkalmazva, a mi ké
sőbb czélszerübbnek mutatkozott. 

Azt mondja továbbá a t. képviselő ur, hogy 

ő különösnek találja, hogy már harmadizbt-n 
változtattunk ezen normálékon, s hogy sohasem 
tudunk ezekkel megállapodásra jutni. Ennek 
azonban van oka, mely azt bizonyítja, hogy a 
vasutépitészeti igazgatóság közegei nem henyél
nek, hanem folytonosan javításokra törekednek. 

Ezután bírálat alá veszi képviselő ur a kő
szénkocsikat, melyek a mi mintáink után ké
szültek. Nem akarom az ő szavait idézni, mint 
adatokat, ámbár itt van a beszéde kezemnél, ha
nem csak egyszerűen ellenészrevételeimet, a mint 
följegyeztem, adom elő. A közlekedési miniszté
rium szabványai szerint készült, és most már 
több vasúttársaságnál alkalmazásban levő minta-
kőszénkocsik 1 — 8 mázsával nehezebbek, mint 
például a Ferdinánd északi pályán alkalmazott 
kőszénkocsik. Azt mondja a t . képviselő ur, hog\r 

ezzel a holt súlyt szaporítottuk, de elfeledé azt, 
hogy miből eredett ezen holtsúly szaporodás. — 
Eredett először abból, hogy az ily kőszénkocsik 
oldalai sokkal magasabbra vannak készítve, mi
nél fogva nemcsak kőszén, — hanem szükség 
esetében gabnaszállitásra is alkalmasak; s ere
dett másodszor onnan, mert a kocsik minden 
alkatrésze sokkal szilárdabban készíttetett, mint 
eddig; és pedig azért, mert ha igy az első ki
állítás, a kocsik első berendezése többe kerül 
is, a föntartási költségek annál csekélyebbek. 
Ez csak haszon az országra, és különösen czél-
szerü Magyarországon, hol megfelelő gyárakkal 
nem rendelkezünk. 

Áttér azután képviselő ur egy hosszadal
mas statistikára, és azt mondja, hogy az állam-
vasuttársaságnál ennyi tisztviselőből ennyi per
ezent magyarországi ; a déli társaság statistiká-
ját is elmondta, és igy sorba veszi a magyaror
szági vasúttalsulátok statistikáját. Engedelmet 
kérek, ha a társaságoknál nincs annyi magyar 
alkalmazva. mint a mennyit mi óhajtunk: nem
csak ő, de elhiheti, én is fájlalom ; és azt, hogy 
a kormány ezt érezte, hogy e hiányokon segí
teni akart, világosabban semmi sem bizonyítja, 
mint az, hogy a miniszter 3 év óta megfelelő 
összeget vett föl a budgetbe, hogy fiatal embe
rek e ezélra kiképeztessenek. 

Hogy különben statistikai kimutatása sze
rint szintén az derült «i, — hogy azon társaságok, 
a melyek Magyarországon vasutakat birnak és 
melyek vonalai ujabb időben lettek concessionálva, 
ha mondom azt tapasztalja, — hogy ott már több 
a magyar és kevesebb az idegen tisztviselők szá
ma, akkor engedje meg hinnem, hogy a kor
mánynak is van ebben némi része. 

Ezentúl egész másik állításában képviselő 
ur sértve látja a törvényt és a parlament te
kintélyét az által, hogy gyakran változtatások 
fordulnak elő azon eredeti tervezeti megállapo-
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dásokou, melyek szerint az egyik vagy másik 
vonalnak épülni kellett volna. Bármi komolyan 
hangoztatta is a t . képviselő ur ezen észrevé
telt, én azt komolyan nem vehetem, mert fölfo
gásom szerint egy novellaris törvény alkotása 
még egy létező törvény tekintélyének csorbítá
sát nem képezi, és ha történik, hogy több mint 
400 mérföldnyi vasút építése és munkálata köz
ben, a műszaki tervezet czélszerü változtatása 
a közforgalomra és közügyre nézve jónak mu
tatkozik: vajon a miniszter ne ragadja-e meg az 
alkalmat, hogy novellaris törvény alkotása által 
változtatást indítványozzon"? Én azt hiszem, ha 
ezt elmulasztaná, felelősséget vonna magára. (Jobb 
felöl helyeslés.) Nem tudok pályát Európában, 
hol az egyszer megállapított vonalok — meg
jegyzem még, hogy nagyon kevés példát tudok, 
hol a törvény a vonal irányát a priori oly szi
gorral meghatározná, mint nálunk, — nincs mon
dom a világon pálya, hol ne fordultak volna elő 
oly esetek, melyekre nézve novellaris törvények 
alkotása által a miniszter nem lett volna kény
telen változtatást eszközöltetni. (Főíkiáltások jolb fe
lől: Holnap,' Bal felől ellenmondás, zaj; elnök csenget.) 

Nem kivánoK a t. ház türelmével visszaél
ni ; még nincs 2 óra s addig előadásomat ok
vetlenül elvégzem. 

A többi között emiitette azt is a képviselő 
ur, sőt kétségbe vonta, hogy a kormánynak joga 
volna olyan alkalommal, midőn zárajánlati tár
gyalást hirdet, annak eredményét fölfüggeszteni 
vagy el nem fogadni. A képviselő ur hivatkozott 
arra, hogy az iparos és kereskedelmi téren for
gott. Engedelmet kérek, én akkor nagyon cso
dálkozom, ha ő ily nézetben van, de a mi a mi
nisztert illeti, én határozottan állítom, hogy ha 
a legelső zárajánlati tárgyalásnak hirdetése az 
ország érdekeinek megfelelő és kivánt sikerre nem 
vezetett, akkor , a miniszter azt befejezni nem 
fogja, hanem uj tárgyalást hirdethet s folytathatja 
ezt mindaddig, mig az ország érdekeivel megfelelő 
sikert fog elérni. (Helyeslés jobb felöl) 

Még egyre válaszolok, a mit a zákány-zág
rábi és hatvan-miskoiczi vonalokra vonatkozó 
mondásaim közben elfeledtem, és a. mi, ugy lát
szik, némi föltűnést okozott i t t a házban, de a 
mire, Simonyi Ernő képviselő ur a múlt alka
lommal maga is válaszolt. T. i. azt mondta, 
hogy az 18G8-iki költségvetésben már praelimi-
nált 6 millió forint, a következő évben ismét 
praelimináltatott, és hogy hová lett tehát a 
múlt évi 6 millió? vagy mind a két izbcn föl
használtatott-e 1 

Erre a válasz igen egyszerű, és méltóztas
sék megengedni, ha azt mondom, hogy nem a 
közmunka minisztérium budgetjének rendetlen 
sége, de talán képviselő urnák némi járatlansága-

| lehet az oka, hogy erre a magyarázatot meg nem 
találta. (Zaj : Halljuk!) 

Ha valamely költségvetésben egyik évre prae-
liminálunk. például hat milliót, és a törvényho
zás ezt megszavazza: ha ugyanazon évben föl 
nem használtatik, természetes, hogy annak a 
jövő évi budgetben ismét helyt kell foglalni. (He
lyeslés jobb felől.) 

Szólott azután képviselő ur egy árlejtés! 
tárgyalásról, melyre nézve, úgymond, a minisz
ter már interpelláltatott, de nem válaszólt. Egy 
incidens, mely tegnap előfordult, a t. képvi
selő urat arra f birta, hogy múltkori állítását 
helyreigazítsa. Én magam is készültem arra, a 
mennyiben a hivatalos okmányokat elhoztam, 
melyekből kitűnik először az, hogy nem a „Zwi-
schenakt", vagy nem tudom én micsoda zuglap, 
hanem a hivatalos akták szerint a „Pester 
Lloyd'-, a „Reform*, a „Közlöny" és az „Ungar. 
Lloyd" hozták ezen közleményt. 0 sem fektet 
nagy súlyt arra, és nem kutatja, hogyan került 
azon közlemény azon lapba, mely épen az 6 
kezeibe került 1 Azt sem akarom kérdeni ; minő 
tévedésen alapul az ő állítása ? mert én ezen 
hirdetésből és az eredeti okmányokból azt lá
tom, hogy a hirdetés február 8-án történt, 9-én 
publieáltatott, és az oífertek beadása február 
20-ára volt kitűzve; és én határozottan állítom, 
hogy az adott körülmények közt, tekintve kü
lönösen azt, hogy oly munkálatok kiadásáról 
volt szó, melyeket leginkább pesti iparosok által 
kivánt a miniszter teljesíttetni: ezen határidő 
megfelelt; megfelelt annál inkább, mert csak ke
vés nappal előbb lett befejezve a budgettárgya-
lás, s mert ezen munkát még az év folyamában 
okvetlenül bevégezni kellett, minthogy ezt köz
forgalmi és egyéb tekintetek mulhatlanul meg
kívánták. (Helyeslés.) Nem akarok kiterjeszkedni 
képviselő urnák a múlt alkalommal fölhozott 
állításaira, de valamivel több elővigyázatot va
gyok bátor ajánlani más alkalomra: mert emlé-

j kezni fog arra, hogy 24 óra közbejöttével nem 
vonakodott azt állítani, hogy becsületes tisztvi
selőről, ha csak gonosz szándék és rósz akarat 
közbe nem vegyül, ilyet föltenni nem lehet. 

l (Helyeslés jolb felől.) 

Meglehet, hogy ez szerinte alkotmányos, 
í de én az ily eljárással megbarátkozni nem tu-
I dok. {'Patay Islván közbe: ElMszszük!) En 
| átalában, tisztelt ház, ezekből, a miket sze-
! rencsém volt előadni, megvallom és ismétlem, 
[ hogy a mint első alkalommal az első látszatra 
! és azon hatásnak befolyása a la t t , a melyet Si-
I monyi Ernő képviselő urnák első föllépése a 
I házban előidézett, én voltam az első, a ki ma-
| gamra nézve is óhajtottam a vizsgálatot, és a 

ki azért ezen vizsgálatot kértem is. Megvallom 
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őszintén, azt hittem — mert magam is ember 
vagyok, — hogy híremen, tudtomon kivül tör
ténnek olyanok, melyek nem helyeselhetök; 
mert a miről tudomásom van, arra nézve nyu
godt vag}rok. (Jobb felől helyeslés: bal felől zaj.) 
A mint mondám, óhajtottam a vizsgálatot ma
gam is, de a mennyire óhajtottam azt előbb — 
megvallom őszintén — a Simonyi Ernő ur által 
fölhozott ezen egész sora a tényeknek bennem 
tökéletesen más meggyőződést kel tet t ; (Zajos 
ellenmondás bal felől; helyeslés jobb felől) én azért 
sem fegyelmi, sem parlamenti vizsgálatot indo
kolva nem látok. (Helyeslés jobb felől.) Atalában 
bátor vagyok őt arra figyelmeztetni, (Halljuk!) 
hogy üres vádakat el lehet mondani akárkinek, 
de a ki a miniszter fölszólitására vonakodik, sőt 
méltóságán alólinak tartja, a fölhozott vádak 
mellé a kibánt és szükséges bizonylatokat föl
hozni, engedje meg a képviselő ur, én szerin
tem, az nem vádol, hanem gyanúsít. Megen
gedem, hogy vannak nézetek, a melyek politikai 
czélokból a gyanúsítást is igazolt fegyvernek 
tekint ik; de én e nézetben nem osztozom, és 
azt hiszem, hogy nincs erkölcstan a világon, a 
mely a gyanúsítást az erények közé sorolná. 
(Helyeslés jobb felől.) Azt mondta múltkor Simo
nyi Ernő képviselő ur, hogy a miniszternek egy
oldalú előadásai reá nézve semmi értékkel nem 
birnak. Bocsánatot kérek, én azt hiszem, tiszt. 
ház, tartozunk egymásnak azon tisztelettel, mi
szerint föltegyük ezen háznak minden tagja fe
lől, hogy, ha mond valamit, valót mond. (Cser
natony Lajos közbeszól: A vizsgálat által azt akar
juk!) Simonyi Ernő képviselő urnák derogál, 
mint képviselőnek részt venni a fegyelmi vizs
gálatban, melyet a miniszter elrendelni kész 
volt. (Zaj. Halljuk!) Azt hiszem, hogy ezen büsz
keségével elkésett, miután nem derogált neki 
silány és minden komolyabb alapot nélkülöző 
tárgyakkal fárasztani a házat. (Zaj.) Megenge
dem, hogy mindezt a legjobb szándókból és leg
jobb meggyőződése szerint t e t t e , de ha minden 
bukott speculáns, minden ambitiosus egyén, ki 
számításaiban csalódik, benne kész védelmezőre 
talál, akkor az egyszer megkezdett utou köny-
nyen eljuthat azon határig, melyen túl többet 
ár t a hazának, mint használ: mert pártfogása 
alá veszi az erkölcsi feslettségét, rehabilitálja a 
bűnt és jogosultságot vindikál oly eljárásnak, milyet 
a tisztességes társaság minden időben kizárt a 
maga köréből. (Élénk helyeslés és taps a jobb oldalon.) 

P a t a y I s t v á n : Mig csend nem lesz, 
addig nem szólok. (Halljuk! Halljuk!) 

E l n ö k : Csendet kérek. 
P a t a y I s t v á n : Kénytelen vagyok előrebo

csátani, miszerint én sem mulattatni, sem sérteni 
senkit nem akarok. De igen is két irányban kérést 
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fogok intézni. Első kérésemmel a miniszter úrhoz 
fordulok. Tudjuk mind a házon kivül, mind belől 
mindnyájan, olvastuk az újságokban is, hogy 
gyanú létezik. (Jobbról: Nem halljuk!) Sajnálom, 
mert akkor süket; ezt csak süket ember nem 
hallja. (Nevetés.] Mondom, hogy létezett gyanú 
az irodalom terén; de tegnapelőtt óta Simonyi 
Ernő t. barátom által oly tények hozattak a 
ház elé, melyekről tudomást szerezni a háznak 
kötelessége. (Halljuk!) Kötelessége igen is, és 
épen az előttem szóló államminiszter árnak, 
(Hosszas zajos nevetés) vagyis államtitkár ur
nák, (Nevetés) — meglehet, hogy ezúttal készakarva 
siklott meg a nyelvem — (Zaj) államtitkár ur 
hosszú, erőtetet t , be nem bizonyított állítások
kal teljes beszéde épen arról győzött meg en
gem, hogy nagy szavakkal a megrendített bi
zalmat helyreállítani nem lehet; és én épen a 
miniszter ur és hivatalnok-serege érdekében arra 
kérem a miniszter urat, hogy maga kérje a 
vizsgálatot. (Helyeslés a szélső balon.) 

Ez egyik kérésem. A másik kérésemmel 
azon férfiakhoz fordulok, kik tegnapelőtt, midőn 
Simonyi Ernő t. barátom a közlekedési minisz
ter által megkezdett tárgyalást a szabályok ér
telmében folytatni kívánta, igen lármás fölkiál
tásaikkal őt a szólásszabadságban gátolták; 
de — fájdalom, hogy az elnök ur helyre nem 
utasította őket — azon heves férfiakhoz, kik 
miután a miniszter ur beleegyezett a tárgyalásba, 
— a mit, ha jól emlékszem, elnök ur — talán 
csak nyelvhibából — végzésileg kimondott, 
t. i., hogy a miniszter ur beleegyezése folytán 
folytattatik a tárgyalás, azon heves urakhoz, 
kik ekkor, mondom, nagyon egyszerre meghülé-
nek és hallgatnak vala, miként az hal. (Hosszas 
zajos nevetés. Fölkialtások: Dologra! Zaj.) Ezeket 
kérem, hogy képviselői magasztos állásukat meg
becsülvén, az afféle alárendelt hivatalnokokhoz 
illő eljárással ne méltóztassanak elhomályosítani, 
mert akkor újra föl kellend szólítanom a házat, 
— mint már kétszer t e t t em, — hogy valahára 
törvény által tisztíttassák meg e ház az aláren
delt hivatalnokok seregétől, (Derültség) és mi
után e két kérésemet újra tiszta szivemből, (Ne
vetés jobb felől) igen is tiszta, őszinte, jó szivem
ből őszintén megujitanám, és miután érdemes 
követtársam Zsedényi hősiesen megretiráltfHosszan 
tartó derültség) követtársam Tisza Kálmán hatá
rozati javaslatában pedig sértő kifejezéseket nem 
találván, én azt pártolom. De ha valaki abban 
ily sértő dolgokat találna, szívesen járulok Si
monja Ernő képviselőtársam módositványához. 
(Helyeslés bal felől.) 

C s i k y S á n d o r : T. képviselőház ! (Szűnni 
nem akaró zaj. Felkiáltások: Halljuk! Helyre! El
nök nem képes a csendet helyreállítani]) Ha van tü-
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relme a t. háznak, (A zaj folyton tart. Halljuk a 
szónokot!) ha van türelme a t. háznak, beszé
demet szívesen elmondom. (Van! Van! jobb felől.) 
Előttem szólott Hollán Ernő államtitkár és kép
viselőtársam előadása és nyilatkozata nekem 
oly védelmi nyilatkozatként tűnt fel, melyet én 
a vizsgálat alkalmával kívántam volna általa 
előadatni. Mert hiszen az oda tartozott volna. 
Az államtitkár ur beszédének kezdetén azt fej
tegette, hogy maga is kívánja, miként a vizs
gálat elrendeltessék ; beszédének folyamában azon
ban a tételeket ugy igyekezett czáfolni, hogy 
abból azon következtetés legyen vonható, misze
rint a vizsgálat maradjon el. 

Már most a kettő közül nem tudom elha
tározni, hogy mi az államtitkár urnák óhajtása : 
az-e, hogy vizsgálat tartassák a felmerült ne
hézségek és vádak alapján, vagy pedig nem ? Én 
legalább elmondott beszédéből azt tisztán kiér
teni képes nem valék. A mi beszédének többi 
részleteit illeti, én azok czáfolatába bocsátkozni 
ezúttal nem fogok, mert azt hiszem, hogy majd 
lesz alkalmam és terem erre akkor, ha a vizs
gálat befejezte után, arról a jelentés a házhoz 
be fog terjesztetni, és igy tárgyalás alá kerülend. 
Ha csakugyan ugy áll a dolog, a mint az állam
titkár ur előadta, és a mint én is óhajtom, hogy 
álljon, akkor semmi ok sem marad főn a további 
neheztelésre, a gyanú alapja megsemmisül, s a 
kormánynak tekintélye még erősebb lesz, a bi
zalom pedig irányában nőni fog; de ha ellenkező
leg áll a dolog, akkor méltóztassanak megen
gedni, intézkedni kell e háznak a felett, hogy 
mindnyájunk pénze és vagyona, valamint azon 
népé is, melyet mi képviselünk, ne fordíttassák 
a kormány érdeke és tetszése szerint oly ezé-
lokra, melyek nem a haza közérdekét mozdít
ják elő, hanem annak hátrányára szolgálnak. 
Ezen okoknál fogva tehát, t. ház, én Tisza Kál
mán képviselő ur azon indítványát, melynél fogva 
vizsgálat elrendelése kívántatik, és a melylyel a 
ma ujolag beadott határozati javaslat is össze-
hangzik: pártolom; azt pedig nem fogadhatom 
el, hogy mindazon neheztelési és vádpontok, 
melyek e teremben, s e tárgyban képviselőtár
saim által előadattak, az illetők által formu
lázva s beadva itt tárgyaltassanak, mert ennek 
helye itt nincs, e képviselőház nem vizsgáló biró ház, 
nem is törvényszék; ítéletet tehát nem is hozhat. 

Én ezt a parlamentalis előhaladás modorá
val ós a tanácskozási renddel ellenkezőnek ta
lálván, el nem fogadhatom. Miután tehát itt pa
naszok és neheztelések adattak elő, és okada-
tolva támogattattak is, azokat figyelmen kivül 
hagyni lehetetlen: mert a további lépések téte
lét, magának a közlekedési minisztériumnak, va
lamennyi hivatalnokaival együtt, tekintélyöknek 

megmentése kívánja, hogy azon vádak megczá-
foltassanak. Mert szükséges, hogy a kormány 
irányában a bizalom általános legyen a hazában; 
mert hiszen csak ez esetben lesz erős kormá
nyunk. Ezt pedig csak oly módon érhetni el, 
hogyha a kormánynak tagjai tisztelik a törvényt, 
és nem lépnek túl azon határon, melyet a tör
vény kiszabott, hogyha a nemzetnek érdekeit 
egész erejével mozdítja elő, és a bármely oldal
ról felmerülő panaszoknak eléjök vágnak. Hogy 
tehát ezen czélt elérhessük, én a vizsgálat el
rendelését kívánom még azért is, mivel nagy 
örömömet találom abban, hogyha a kormány 
ezen hivatásával össze nem férő, panaszos állítá
sokat megczáfolhatja. 

Föl volt említve az államtitkár ur által a 
többek között, a hatvan-miskolczi vasút kiépítése 
is, és e felől azt monda, hogy az minden te
kintetben a közérdek kívánalmainak megfelelő-
leg építtetett ki. Fájdalommal kell azonban^ ki
jelentenem, t. ház, hogy ez nem ugy van. Én a 
múlt 1869-dik év június 11-én tartott országos 
ülésben egy interpellatiót intéztem a közlekedési 
miniszter úrhoz a végett, hogy miután a ház
nak 1868-ban hozott határozata, s ugyanazon 
évi XLIX-ik t. ez .azt rendelik, miként a hatvan-
miskolczi vaspálya akként építtessék, hogy ezen 
vaspályával Eger városa szárny-vonal által kap
csoltassák egyidejűleg össze s Gyöngyös városa 
hasonlókép: akkor a t. miniszter ur néhány nap 
múlva oda nyilatkozott, miszerint ezen szárny
vonalaknak kiépítése tárgyában bizonyos consor-
tiummal, mely kamatbiztositás nélkül kívánja 
a kiépítést elvállalni, értekezlet folyik. (Nagy zaj.) 

E l n ö k (leszáll és székét Gajzágó Salamon 
foglalja el.) 

C s i k y S á n d o r :Én egy szót sem szólok töb
bet, mig csend nem lesz. Ha a miniszter uraknak sok 
értekezni valójok van együtt, akkor, ha magam 
is ugy cselekszem, ha ők beszélni fognak, nem 
tudom, hogy fog ez nekik tetszeni. Méltóztassék 
tehát elnök ur csendet csinálni, hogy folytat
hassam, mert ilyen lármában nem beszélek. 

E l n ö k : Méltóztassanak kérem csendben 
lenni. 

C s i k y S á n d o r : Tisztelt ház! Június 28-
án a tisztelt közlekedési miniszter ur a tett in-
terpellatiók folytán azon nyilatkozatot tette, mi
szerint, ha az egri szárnyvonalat azzal a eon-
sortinmmal történendő egyezkedések alapján nem 
sikerülne létrehozni , állam-költségen fogja 
azt kiépíttetni. Júniustól kezdve deczemberig 
vártam; ez idő alatt azonban semmi építkezési 
vállalat sem történvén, sem állam-költségen hozz á 
nem fogatván a kormány, sem a consortiummal 
semmi egyezkedésre nem lépvén, deczember 1 ír
én ismét bátor voltam interpellatiót intézni köz-



154. országos ülés márczius 28. 1870. 243 

lekedesi miniszter úrhoz az i ránt : mi legyen ezen 
mulasztásnak oka? Akkor oda nyilatkozott : 
miszerint törvényjavaslatot szándékozik elő
terjeszteni a ház elé a végett, hogy ezen szárny
vonal államköltségen kiépíttethessék, és az e 
czélra szükséges póthitel megszavaztassák. A tör
vényjavaslat azonban azon időtől fogva mai na
pig sincs beterjesztve, és ezen szárnyvonal ki
építése érdekében, —mit a ház a hatvan-miskolezi 
fővonallal egyidejűleg rendelt kiépíttetni, mit a 
törvény létrehozatni parancsol, — még sem történt 
semmi intézkedés. A gyöngyösi szárnyvonalt, 
mely hasonlóképen a ház határozatánál fogva 
rendeltetett államköltségen elkészíttetni, kiépít
tette a kormány, a nélkül, hogy a törvényjavas
latnak beadását póthite] megszavazása iránt szűk
ségesnek tar tot ta volna. Az egri szárnyvonalra 
nézve pedig , mely ugyanazon alkalommal lett 
volna kiépítendő, oda nyilatkozott, hogy már ezt 
nem teheti azon 60 millió frtnyi kölesönből, me
lyet az ország vasutak építése végett vett fel, 
ehhez a ház egy ujabb határozatára van szüksé
ge. Tehát egyik szárnyvonalat lehetett kiépí
teni uj törvény alkotása és póthitel kérése nél
kül, a másikat pedig nem. Es miért nem? Azért, 
mert, a mint egyik miniszter ur előttem kije
lenté, hogy Eger városa nem kormánypárti, te
hát nem lesz szárnyvonala. (Nagy derültség.) Ha 
ez igy áll, ha a t. miniszter ur által előttem 
tet t szavának nyomatéka van, akkor kérdem : 
van-e Magyarországnak alkotmánya? Van-e sza
badsága ? Van-e parlamentális kormáQyformája ? 
Ezt csak gúnykép lehetne állítani, és ez való-

| szi nüleg ámítás lenne. Én, t. ház, az ilyen ké-
nyeskedést, ily miniszteri omnijjotentiát veszé-
lyesbnek tartom az egyes zsarnokok absolutisti-
cus hatalmánál! Ezektől könnyebben meg lehet 
menteni a hazát ; de ha fölötte ily apró zsarnok 
hatalmaskodik, az általa kegyelt alárendeltjeivel 
együtt, — az sokkal veszedelmesebb, mint egy 
korlátlanul uralkodó embernek kényuralma; mert 
ez esetben, ha már sikerült Péternek kegyét meg
nyerni, Pál neheztel az emberre és nyomja el 
jóllétét, s igy tovább. Ez veszélyesebb magánál 
a despotieus, absolutisticus hatalom gyakorlatánál! 
(Nagy derültség.) 

Egyébiránt t. ház, ez alkalommal csak arra 
akartam figyelmeztetni, hogy ily veszélyes, és 
méltán aggodalmat gerjesztő követelmények közt, 
az általam beadott határozati javaslat tárgyalá
sát mihamarább méltóztassék kitűzni. Egyéb
ként, mint már mondám is, Tisza Kálmán hatá
rozati javaslatát, mely a másik ma beadottal léuye-

i gére nézve teljesen öszhangzik : pártolom. 
E l n ö k : T. ház ! Senki többé szólásra fel

jegyezve nincs; következőleg, mielőtt az átalá-
nos tárgyalást a házszabályok 126-dik §-a ér
telmében bezárom, következnek az indítványozók 
és a miaiszter ur, ha netalán nyilatkozni kíván
nának. E czélból holnap 10 órakor ülés fog tar
tatni, és hogyha bevégeztetnék idejében a jelen 
tárgyalás, azon esetben, mint megallapittatott, a 
zárszámadások jönnének tárgyalás alá. 

(Az ülés végződik d. u. 21\i órakor.) 
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