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S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények bemutatása. A pénzügyi bizottság jelentése a Simay Gergely és társai által az 
állam út- és bidvámok eltörlése iránt beadott törvényjavaslat tárgyában. A közlekedési minisztérium államtitkára 
elleni rágalmak elintézése iránti tárgyalás tovább foly és névszerinti szavazással befejeztetik. A közalapok és 
egyetemi alap vizsgálatára kiküldött bizottsági tagok választására a beadott szavazatok eredménye kihirdettetik. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsef b., Lónyay Menyhért, Mikó Imre gr.; később 
Bedekovich Kálmán, Andrásy Gyula gr., Gorove 
István, Horvát Boldizsár, Festetics György gr. 

Az ülés kezdődik d. e. 10^'/4 órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak a múlt ülés jegy
zőkönyvét meghallgatni, 

F o d r ó c z y S á n d o r j e g y z ő (olvassa a 
márceius 28-án tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Ha nincs észrevétel, a jegyző
könyv hitelesítve van. 

Nyitra megye közönsége az 1868-ik LVI-ki 
törvényezikknek a kisebb városokra is leendő 
kiterjesztését kéri. 

Szintén Nyitra megye közönsége egy ön
álló független magyar-bank fölállítását kéri. 

Egyéb előterjesztése az elnökségnek nincs. 
S z a k á c s y D á n i e l : T. ház! Nem 

kezdhettem ugy , mint némely szerencsésebb 
helyzetű képviselőtársam, hogy szerencsém van 
egy kérvényt a t. ház asztalára letenni, hanem 
igenis mondhatom, hogy fájdalmas kötelességem 
az igen t. ház asztalára letenni Zemplén megye 
Tisza-bodrogi vizszabályzó-társulata választmányá
nak kérvényét, melyben a volt absolut kormány 
által hibásan készített tervek nyomán te t t és 5 
millió frtba került védgátai szétszaggatása által 
1860-ik év óta majdnem minden évben megújult 
szerencsétlen károsodásukat és a lakosoknak 

véginségre jutását panaszolja; s i t t az ország 
szine előtt hálás köszönettel emiitik föl és alá
zattal esedeznek a hivatalosan tervezett töltések 
javítására az országos inségi alapból nyert köl
csönnek és a földadó hátralóki összegének elen
gedéseért. 

Kérem a kérvényi bizottsághoz utasítani. 
E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz átté

tetik. 
M i l e t i c s S z v e t o z á r : T. ház ! Van sze

rencsém a t. háznak Joanovies Vladimírnak, a 
szerb fejedelemség polgárának panaszát előter
jeszteni, ki mint politikai emigráns Újvidéken 
tartózkodott akkor, midőn a magyar kormány 
őt az 1868-ik év június hó végén a belgrádi 
katastropha végett biztosa által letartoztatta, 
és ki 48 napig Péterváradon, a többi ideig pe
dig összesen 2 hónapig Pesten szigorú vizsgálati 
fogságban ta r ta to t t és ki végre a fogságból 
szabadon bocsáttatott, mivel bevádlására min
den alap hiányzott. A mint a volt belügymi
niszter ur 1868. Julius az 21-iki országos ülésben 
kinyilatkoztatta, ugyanezen Joanovies Vladimír 
és a bolgár Karabellov Lyuben letartóztatása a 
volt szerb kormány kivánata folytán következett 
be, azon kormánynak, a melyet a szerb fejede
lemség első nagy skupstinája mint, a fejedelem 
hamis barátját, és mint a nemzet, valamint 
az alkotmányos intézmények ellenségét elitélte, a 
mely továbbá gyanúját merítette egyfelől min
den szabadelvű férfiú elleni gyűlöletéből, másfelől 
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pedig azon szerb lapokból, melyeket mindkét — 
a szerb és a magyar — kormány subventionált. 

Hogyha a dolog törvényes és szabályszerű 
irton ment volna, a panaszlónak kevesebb pa
nasza és csekélyebb és rövidebb szenvedése lett 
volna ; de jelen esetben egy részről az in-
triga és hízelgés, más részről a terrorismus és 
pressio politikája a törvénykezésre döntő befo
lyással birt. A letartozkodott panaszt emelt az 
eljárás ellen az igazságügyminiszter ur előtt, a 
mint a panaszhoz csatolt melléklet is tanúsítja, 
de az igazságügyminiszter ur azzal mentegette 
magát, hogy a bírósági ügyekbe nem akar avat
kozni, habár ő figyelmeztetve volt, hogy a bel
ügyminiszter ur az egész idő alatt ezen ügybe 
avatkozott, s elnökileg és táviratilag a dolog 
menetére befolyt. 

Ebben áll a panasz mindkét miniszter el
len : a belügyminiszter ellen azért, mivel a pa
naszlót minden alap nélkül letartóztatta, ós hosz-
szas szigorú politikai fogsággal kínoztatta és 
mivel azután is a dolog menetébe avatkozott ; a 
másik ellen pedig azért, mivel nem akart any-
nyira befolyni, hogy a politikai közegek abbeli 
befolyását gátolja, s hogy a vizsgálat szántszán
dékos huzás-vonásának ellent álljon, daczára an
nak, hogy e tekintetben az országgyűlésben in-
terpellatio által figyelmeztetve és fölhiva volt. 

T. ház! Mai nap a politikai emigratio . . . 
E l n ö k : A szabályok értelmében figyel

meztetem képviselő urat, hogy nem beszélhet a 
tárgyhoz, hanem csak rövid indokolást tehet. 

M i l e t i c s S z v e t o z á r : A nép politikai 
szabadságának menhelye és élesztője. . . . 

E l n ö k : Ismételve kérem a képviselő 
u r a t : tessék rövid indokolással élni. 

M i l e t i c s S z v e t o z á r : És van neki 
nemzete szabadságáért annyi, sokszor több ér
deme is mint azoknak, kik a csatatéren szabad
ságért harczolnak, és hogyha valaki köteles a 
politikai menekült becsületét, személyes szabad
ságát és biztonságát respectálni : ugy bizonyosan 
ezen ház magyar nemzetiségű tagjai, a mely 
nemzetiség fiai annyi éven át más európai né
peknél asylumot és politikai vendégfogadást 
szükségeltek, és biztosan élveztek; a figyelem 
azon foka, melylyel a t . ház viseltetni fog az első 
szerb emigráns iránt, ki a magyar törvény ol
talma alatt volt, de a politikai intrigának áldo
zata lett, lesz mértéke annak, mennyire volt méltó 
Európának a magyar emigratio iránt tanúsított 
vendégfogadása ; és mielőtt a panaszló az euró
pai közvélemény előtt panaszát emelné, appellálok 
én a ház igazságérzetéhez. 

E l n ö k : A pénzügyi bizottság előadója fog 
jelentést tenni. 

S z é l l K á l m á n a p é n z ü g y i b i z o t t 
s á g e l ő a d ó j a (olvassa a pénzügyi bizottság je
lentését, a Simay Gergely és képviselőtársai által as 
állami ut- és hidvámok megszüntetése tárgyában.) 

E l n ö k : T. ház! Még négy jelentése van 
a pénzügyi bizottságnak, melyeket tárgyalás alá 
kell venni, hogy még a költségvetési törvény 
összeállítása előtt meghaladtathassanak. Ezen 
most fölolvasott jelentés már ki van nyomva és 
a tagok közt szét van osztva. Ezen kivül az 
1870-ik évi államköltségvetés, és az államszám
számvevőszékre előirányzott 80,000 frtnyi összeg 
tárgyában, a Patrubány Gergely indítványára s a 
Pest megye központi törvényszéki bíráinak kérvé
nyére vonatkozó jelentés, melyeket előlegesen kel
lene tárgyalás alá venni. Ha méltóztatnak megen
gedni, ugy ezt a holnapi napirendre tűzöm ki. 

A szavazatoknak összeszámítása nincs még 
tisztára leirva, addig, mig azt meghozzák menjünk 
át talán a napirendre. 

A tárgyalás tegnap be levén fejezve, még 
az indítványozónak, és ha tetszik, a kormány
nak van szava. 

T i s z a K á l m á n T, ház! Midőn a szó
ban forgó tárgyhoz a házszabályok által adott jo
gomnál fogva ismét hozzászólok, teendem azt 
tárgyilagossággal, melylyel egyátalában ez- ügy
höz elejétől fogva szólottam. És i t t legelőször is 
örömmel constatálom azt, hogy most az ujabban 
kifejlődött vita alkalmával az, hogy indítványom 
és hogy egyátalában egy ily vizsgáló bizottság 
kiküldése, melyről i t t szó van, ellenkeznék a 
parlamentalismus és a miniszteri felelősség elvei
vel, nem vi ta t ta to t t ; örömmel constatálom, hogy 
legalább nem vonatott többé kétségbe, mint vo
natott az első alkalommal, hogy éhez a t, 
háznak megegyezőleg amaz elvekkel teljesen 
joga van. 

Ez elismerve levén, a kérdésnek e részéhez 
többé szólani nem is tartom szükségesnek, s fő
leg arra fogok szorítkozni, hogy igazoljam azt, 
miszerint igenis helyes, sőt szükséges, hogy a 
ház ezen most már mindenki által elismert jogát 
ez esetben gyakorolja, és hogy ezen jog gyakor
lására nézve az általam benyújtott indítvány 
helyes. 

Mielőtt ezt tenném, pár észrevételt azonban 
kell tennem az igen t. államtitkár, és az igen t. 
miniszter ur beszédére, előre is megjegyezvén, 
hogy én az egyes tételek részletezésébe bocsát
kozni nem fogok: mert nem mondom ugyan, 
hogy ilyen részletes tételek fölhozása a vizsgálat 
indokolásának czéljából nem helyes ; de azt tar
tom, hogy utoljára is, miután már ily részletes 
tételek egy és más részről fölhozattak, ezeket 
ismételni, s e tekintetben mélyebben behatolni 

I akarni nem volna részemről helyes. 



246 155. országos üfés márczius 29. 1870. 

Miután mindaz, a mi felhozatott egyik miat 
másik részről, mind Simonyi Ernő t, képviselő
társam részéről, ki ez által a vizsgálat szükségét 
indokolta, mind pedig az államtitkár s a miniszter 
ur részéről, kik ez által a vizsgálat szükségtelen
ségét akarták indokolni, mindaz, — mondom 
— a mi a vizsgálat mellett, vagy ellene felho
zatott, határozottan a vizsgálat szükségét indo
kolja. (Helyeslés bal felől.) De különben is én azon 
meggyőződésben vagyok, hogy nem a szerint, hogy 
egyes részletben kinek van vagy nincs igazsága ? 
kell azon kérdést eldönteni: hogy van-e helye a 
vizsgálatnak; hanem igenis el kell dönteni a 
szerint, hogy mind az, a mi felhozatott, elég fon
tos s komoly-e arra nézve, hogy ha bebizonyulna 
a ház részéről, roszalást vagy netalán még ko
molyabb intézkedést tenne szükségessé, s hogy 
más felől, a mik itt felhozattak, egyes embernek 
gyanúi vagy vádjai-e? vagy pedig olyanok, me
lyek a közvéleményben és pedig pártkülönbség 
nélkül elterjedve vannak, melyekre nézve tehát 
az intézkedés már ezen oknál fogva is szükséges? 

Különben a mi az előttem szólók nyilatko
zatait illeti, Hollán Ernő t. államtitkár ur igen 
meleg hangon visszautasította az emelt vádakat 
s gyanúsításokat, — mint ő nevezé, — s való
ban, ha az által, hogy valaki az erős meggyő
ződés hangján azt mondja, hogy határozottan 
állítom vagy határozottan tagadom, bizonyítani 
lehetne, igen sokat bizonyított volna, mert igen 
sokszor s mindig emeltebb és emeltebb hangon 
hangsúlyozta ezt. Azonban megengedi a t. ház, 
hogy ez: állítás és tagadás; de nem bizonyítás, 
s épen azért, mert az egyik állit egyet, a má
sik állit egy másikat, (Zaj, nyugtalanság jobbról 
Halljuk! balról.] s azért, mert miként az állam
titkár ur maga is monda, föl kell mindenkiről 
a házban tenni, hogy csak azt állítja, a mi igaz, 
vagy helyesebben: miután két szembenálló állítás 
igaz nem lehet, mindenki azt állítja, a mit igaz
nak t a r t ; hogy melyik aztán valósággal az igaz, 
csak a vizsgálat fogja kideríteni. (Igaz! balról.) 

Különben, midőn erősen kikel azok ellen, 
kik ily módon önző czélokból vádakat emelnek, 
s kik politikai fegyvert akarnak a gyanúsítások
ból kovácsolni, tehát ő azokat, kik e dolgokat 
szóba hozták, vádolta, gyanúsította azzal, hogy 
ezeket önző czélok és azon czél is vezeti, hogy 
e gyanúsításból politikai fegyvert kovácsoljanak. 
En azt tartom, t. ház, hogy az, hogy valaki a 
létező gyanúkat és vádakat, a melyek alaptala
nok lehetnek — és én szivemből kívánom, hogy 
a jelen esetben olyannak bizonyuljanak — szóba 
hozta a házban, de szóba hozta azon egyenes 
és határozott kívánattal, hogy azok megvizsgál
tassanak : azt azzal vádolni, hogy itten önzési 
czélok vezetik, és azzal vádolni, hogy a gyanú

sításból fegyvert akar kovácsolni, nem lehet; 
(Jobb felől: Be lehet!) nem lehet pedig azért, 
mert a ki a gyanúsításból politikai fegyvert akar 
kovácsolni, az nem fogja maga követelni azon 
eljárást, — mely ha megtörténik — ezen fegyvert 
kezeiből kiveheti; (Helyeslés bal felölj hanem 
igenis esik a gyanúsítás vádja alá, melylyel a t . 
államtitkár ur bennünket illetni akart, egy oly 
vád, midőn az mondatik, hogy valakit önzési 
czélok vezetnek, melyek nem tényekről, de in-
tentiókról szólva, a vizsgálat általi kiderithetés 
lehetőségót kizárják. (Igás! bal felől.) 

Megrótta az államtitkár ur Simonyi t . kép
viselőtársamat azért is, hogy ő neki, mint mon
da, derogál a fegyelmi vizsgálat előtt bizonyíté
kokat fölhozni, s egyátalában ott megjelenni. 
Én azt tartom, hogy azon stádiumban, melyben 
a dolog jelenben van, teljesen és tökéletesen 
igazsága van; mert ma már a fegyelmi vizsgálat 
ezen dologban értelmét vesztette. A fegyelmi _ 
vizsgálatot lehetett volna elrendelni régebben, 
lehetett volna elrendelni akkor, midőn a napisaj
tónak egy tekintélyes orgánuma 1868. deezember 
havában, akkori főmunkatársának neve aláírásá
val a minisztert figyelmeztette a közlekedési 
minisztériumban történtekre. Azonban mi történt 
akkor ? Az igen t. miniszter ur fölszólította az 
illető lap szerkesztőségét egy férfias levélben, 
hogy vagy sajtó utján mondja meg : mik tehát 
azok ? vagy mondja meg magán utón. 

Rögtön megjött a felelet, nyíltan ugyanazon 
lapban, melyben nyilatkozott, hogy sajtó uLján 
követelni nyilatkozatot, követelni szemben a 
sajtóbiróságokkal nem lehet, de hogy minden 
perczben kész, midőn fölszólittatik, magán utón 
a miniszter úrral közölni, a mi tudomására van. 
A dolog ottan maradt, a miniszter ur soha föl 
nem szólította. (Csernatony: Soha!) Akkor volt 
és lett volna helye a fegyelmi vizsgálatnak; de 
nincs annak helye ma, midőn már a dolog a 
ház elé kerülvén, és midőn a vizsgálat szük
sége a minisztérium eljárása iránt éreztetvén, 
miként a múlt alkalommal is kifejezni bátor 
voltam : bár mennyire meg legyünk és meg va
gyunk is győződve az iránt, hogy az igen t. 
miniszter urnák sem jelleméhez, sem hazafiságá
hoz a gyanúnak még csak árnyéka sem fér ; 
mindazáltal a miniszteri felelősség elvénél fogva, 
ő egy ily vizsgálatnál biró többé nem, hanem 
csakis fél lehet. (Helyeslés bal felől.) 

A t. államtitkár ur nagyon csodálkozott 
azon, hogy a vasúti engedélyezések körüli eljá
rásra nézve némelyek vizsgálatot tartanak szük
ségesnek, és azt kérdezte, hogy miután a vasut-
engedélyezési eljárás alapján már több vasút 
kiépítése iránti rendelkezését törvénybe igtatta, 
vajon saját ténye ellen akar-e a ház vizsgálatot ? 
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mert hiszen, ezen ténye által a minisztérium 
keblébeni eljárást helyeselte? Én emlékeztetem 
mindazokat, kik a vasutengedélyezések fölötti 
tárgyalásokban, mint a háznak tagjai a bizott
ságokban vagy magában a házban részt vettek, 
hogy egyátalában nem lehet azt mondani, hogy 
abban az eljárásnak helyeslése foglaltatnék, sőt 
emlékeztetem magát a t. államtitkár urat, hogy 
nem egyszer volt ezen eljárás megtámadva, hogy 
az államtitkár ur és mindnyájan azt mondták 
akkor, és ez volt az argumentumjok, — melynek te
kintve az akkori helyzetet, meghódoltunk, hogy 
igaz, ezen eljárást nem lehet egészen szabálysze
rűnek mondani; de az országnak vasutakra ok
vetlenül szüksége van, és a pénzpiacz kedvező 
állapotát a formákhoz, a szabályszerűséghez ra
gaszkodás miatt elszalasztani nem szabad. Tehát 
ezen indoktól vezéreltetve, tekintve a vasutaknak 
szükségét, tekintve azt, hogy abban késedelmes
kedni nem volt szabad, az országgyűlés megsza
vazta a legszükségesb vasutakat, de nem azért, 
mert helyeselte az eljárást, hanem azért, mert 
oly fontosnak tartotta a vasutak létesítését, hogy 
nem akarta az eljárás hibái miatt azt megakasz
tani. (Zaj. Httjukl) De folytonosan igértetett 
és folytonosan vártuk, hogy az eljárás szabályoz-
tatni fog. Es miután ez nem történt, ismét em
lékeztetem a t. házat, hogy az 1868. év végén 
az ellenzék egyik tagja, b. Podmaniczky képvi
selő ur indítványt is tett le a ház asztalára — 
mely azonban akkor már nem tárgyaltatott — hogy 
a ház mondja ki: miszerint addig, mig az egész 
eljárás szabályozva nem lesz, mig a vasúthálózat 
terve lényegesen megállapítva nem lesz, több 
vasútnak engedélyezésébe ne bocsátkozzék. (Igaz! 
balról.) 

Az igen t. államtitkár ur azt sem értheti, 
hogy miként lehet megütközni abban, hogy a 
minisztérium a fiumei, illetőleg károly város-fiu
mei vasút iránt az országgyűlés megkérdezése 
nélkül egy több, számos millió értékre menő 
szerződést kötött? Ő azt mondja, a vasút építése 
a törvénybe föl volt véve, azontúl a kormány 
administrativ utón annak kiadására szerződést 
köthetett és fölszólított, hogy mutassunk tör
vényt, mely a kormányt ettől eltiltja. A fiumei 
vasút építéséről szól az 1868: XLIX. tör vény -
czikk, mely midőn meghatározza, hogy mely vas
utak legyenek a vasutak és csatornák építésére 
fölvett kölcsönből építendők, az első §. c) pontja 
alatt azt mondja: Az alföld-fiumei vasút károly -
város-fiumei részén megkezdett munkálatok foly
tatása eszközöltessék. Ez tehát teljesítendő a köl
csönből. 

Már most, miután a törvényhozás ezt ki
mondta, én igen különösnek találom, hogy egy 
egészen más eljárást, az az: hogy nem a vasúti 

kölcsönből a munkálatnak folytatását, hanem a 
munkálatokra vállalkozók részére kiadását ugy le
hessen föltüntetni, mint a mely ezen törvényből 
következőleg a kormánynak oly joga, melyhez a 
háznak többé szólása nincs. Mert, igaz, törvényt, 
mely ettől eltiltja a kormányt, idézni nem tu
dok ; de hiszen, arra sem mutathat uekem az 
államtitkár ur törvényt, hogy a minisztériumnak 
az országházat vagy ő felsége palotáját nem sza
bad eladni. Ha tehát minden szabad volna, mit 
a törvény egyenesen nem tilt, akkor ezt is meg
tehetné époly joggal a kormány. (Zaj jobb fe
lől. Halljuk!) 

Vannak, t. ház, bizonyos dolgok, melyektől 
nem kell, hogy törvény tiltsa el a kormányt, s 
ilyen mindaz, a mi az ország vagyonát illeti, a mi 
az ország terheire vonatkozik; mert itt nem az 
szabad a kormánynak, mitől a törvény el nem 
tiltja, hanem csak az, mire a tőrvény egyenesen 
fölhatalmazta. Az ilyen eljárást én határozottan 
helytelennek és indokolatlannak találom. 

A t. államtitkár ur a déli vaspályának szer
ződését illetőleg is nyilatkozott. Én itt sem fogok 
részletekbe bocsátkozni; de meg kell említenem 
egy körülményt. 

Ő legelőször azt mondta, hogy e szerződós 
a minisztérium által elfogadva nincs, az országot 
nem kötelezi és nem is kötelezheti mindaddig, 
mig a minisztérium előterjesztése folytán tör
vényhozási intézkedés nem jön létre. Nagyon 
helyes. De azt kérdem, hogy mi: szabályozta 
tehát három év óta a minisztérium eljárását e 
társasággal szemben? más alap hiányában okvet
lenül azon szerződés, a mely minket nem köte
lez. De azt is mondja továbbá, talán épen ennek 
igazolásául, hogy azon szerződés azonban oly jó, 
oly kedvező az ország érdekeire nézve, hogy an
nak idejében is nem fog mást tehetni, mint azt 
elfogadás végett ajánlani. És indokolta ezt azzal, 
hogy a netto-jövedelem biztosítása helyett a, 
bruttó-jövedelem biztosítását veszi alapul. Én 
nem akarok a fölött vitatkozni most: melyik 
előnyösebb, melyik hasznosabb, de a két eset 
közül csak egy lehet; vagy hasznosabb a bruttó-
jövedelem utáni biztosítás, vagy nem? Ha hasz
nosabb, véghetetlen nagy hibát követett el a 
közlekedési minisztérium, hogy minden vasutat 
nálunk nem a bruttó, hanem a netto-jövedelem 
szerint biztosított. Ha károsabb, akkor ez bizo
nyára nem a déli vasút társaság iránti részre-
hajlatlanságáról tanúskodik, hogy mikor arról 
volt szó, a bruttó jövedelmet állítja előnyösnek. 

De egyébiránt azt is meg kell itt jegyez
nem, hogy ha, miként ő monda, a déli vaspálya 
költségei 740 és egy néhány ezer írtra vannak föl-
véve, akkor az iránt a 100,000 frt. bruttó-jöve
delem borzasztó nagy- összeg, mert az minden 
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más vasút biztosításánál sokkal drágább s ez is 
oly pont, mely iránt, hogy a vizsgálat a tényál
lást kiderítse, okvetlenül szükséges. (Mikó Imre 
közlekedést miniszter: Nem a közlekedési minisztériu
mot illeti !) 

A miniszter ur azt méltóztatott mondani, 
hogy nem a közlekedési minisztériumot il leti: 
derittessék tehá t ki azon minisztériumnál, a me
lyiket illeti, hanem én részemről nem tudhattam, 
mig fölvilágosítva nem valék, hogy a mi a vas
utsakra vonatkozik, nem a közlekedési miniszté
riumhoz tartozik. (Mikó Imre közlekedési minisz
ter : A pénz dolga a pénzügyminisztériumhoz tartozik !) 
Az igen tisztelt államtitkár ur azontúl beszéde 
folyamában szólott mulatságos dolgokról és va
lóban mondott is egy néhány igen mulatságosat. 
Az egyik, a mi engem legalább nagyon mulat
tatot t , az volt, hogy ő azzal indokolta, hogy azok 
a bizonyos őrházak, a melyekbe az eső befoly : jók 
és az őrök lakására ezélszerüek, mert hiszen a 
pesti pinczékbe is szokott a viz bemenni. Azzal 
indokolni egy lakás czélszerüségét, hogy csak az 
történik benne, ami másutt a pinczékben is meg
történik, valóban nagyon mulatságos. (Derültség.) 

Mondott ő más mulatságosakat is, pl. bebi
zonyította azt, hogy egy és ugyanazon dolognak 
egy ós ugyanazon időben két különböző terve 
lehet a legtökéletesebb. Azt mondta ugyanis, hogy 
a minisztériumnak azért kell az indóházak és 
pályaudvarok terveit változtatni, vagy kellett 
változtatni, mert a legtökéletesebbet akarja 
életbe léptetni; rögtön hozzátette : egyébiránt 
nem áll, hogy a déli társaság szerint rendelke
zett volna, de ha tette volna is, az a legtöké
letesebb , tehát legtökéletesebb, a mit a minisz
térium csinál, legtökéletesebb, a mit a eléli tár
saság csinál, pedig a kettő nem egyezik meg. 
Melyik hát már a két legtökéletesebb közöl a jobb ? 

De mindenesetre még ezeknél sokká! mu
latságosabb (Halljuk!), és ez már némileg kissé 
komoly mulatság, midőn azt monda, hogy mért 
nem tar tot ta szükségesnek némelyekre már elő
ször a vizsgálatot? ós miért látja be. hogy most 
a vizsgálat egyátaláa nem volna helyén. Azt 
mondotta ugyanis, hogy a múlt alkalommal meg
gondolván, hogy utoljára tudta nélkül történ
hettek olyanok, melyekben hiba van, maga is 
óhajtotta a vizsgálatot, mert azokra nézve, mik
ről tudomása van, vizsgálat nem szükséges, mert 
azokra nézve ő nyugodt. Tehát ez azt teszi, hogy 
a vizsgálat azért szükséges, hogy őt megnyug
tassa; ón megvallom, eddig azt hittem, hogy a 
vizsgálat azért szükséges, hogy a házat, a köz
véleményt nyugtassa meg. (Helyeslés a bal ol
dalon.) 

Másodszor azt mondotta, hogy senki két
ségbe nem vonta, hogy a háznak a vizsgálathoz 

joga volna. Ez először ellenkezik a költségvetés 
tárgyalásakor történtekkel, erre talán gondolni 
nem méltóztatott azon perezben, melyben ezt 
kimondá, mert a költségvetés tárgyalásakor a 
háznak ezen joga kétségbe vonatot t ; (Fölkiáltá
sok jobb felől: Ki által?) de mindenesetre tény, 
hogy ma nem vonatik kétségbe. De azt mondja 
államtitkár ur, hogy azért nem lehet a vizsgá
latot elrendelni, mert a minisztérium elleni vá
dakkal és gyanúsításokkal hozatik kapcsolatba. 
Már kérdem a t. államtitkár u ra t : azt gondolja 
talán, hogy vizsgálatnak akkor van helye, midőn 
pártkülönbség nélkül mindenki megelégedést és 
dicséretet nyilvánít a miniszter eljárása fölött? 
(Derültség bal felől.) Én azt hiszem, keveseket 
fog találni, kik azt tartják, hogy parlamenti 
vizsgálatnak kötelessége az átalános megelége
dést még nagyobb fényben tüntetni föl; (Derültség 
bal felől) hanem azt hiszem, hogy a vizsgálat 
rendeltetése : fölfödözni a hibát ott, a hol ilyen 
előfordult s kideríteni az igazságot. (Helyeslés hál 
felöl.) 

A t. miniszter ur beszédében említette, hogy 
én a költségvetés vitatása alkalmával a köz
utakkal kapcsolatban azt mondtam, hogy ha 
egy miniszternek költségvetéséből valamely ösz-
szeg kitöröltetik, azon miniszter mondjon le, és 
kifejezte azt, hogy legyünk meggyőződve arról, 
miszerint örülni fog azon pereznek, midőn azon 
helytől megszabadulhat, miután látja, hogy a 
legtisztább szándék és a leghazafiasabb igyekezet 
is csak vádat ós gyanúsítást von maga után. 
(Főikiáltások jobb felöl: Igaz! Ugy van!) 

Az elsőt illetőleg ismét helyre kell igazita
nom a miniszter urat, mert elsőben is, nem 
midőn a közutakról volt szó, hanem az árvizek 
által történt károknál emiitettem föl azt, és 
akkor sem ugy, hogy bármely összeg, ha kitö-
rültetik a költségvetésből, a miniszternek ]e kell 
mondani ; hanem azt mondottam csak és azt 
mondom ma is, hogy, miután: a miniszternek kell 
legjobban tudnia, költségvetésének mely tételei 
azok, melyek, ha meg nem szavaztatnak, tár-
czájának teendői iránt a felelősséget el nem vál
lalhatja? nem kell engednie ; és ha mégis en
gedi, hogy azon összeg költségvetéséből kitörül-
tessék, a felelősséget magáról a házra nem há
ríthatja. Ezt mondottam és mondom ma is, de 
ezt megjegyezve, azon meggyőződésemet is ki 
kell fejeznem, (Halljuk!) hogy épen a t. minisz
ter urnák valóban nincs oka az ellenzéket akár 
e házban, akár a sajtóban azzal vádolni, hogy 
tiszta szándékát és hazafiúi igyekezetét kétségbe 
vonta, hogy őt vádolta vagy gyanúsította volna. 
(Ugy van!) Hivatkozom e tekintetben arra, hogy 
midőn szó volt és van is akár a sajtóban, akár 
e házban, a minisztérium kebelében! visszaélésekről 
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sokszor fogja a miniszter ur olvashatni, és visz-
szaemlékezve az i t t mondottakra igazolva ta
lálni, hogy épen az számtalanszor hangsúlyozva 
volt, hogy senki közülünk sem jellemét, sem 
hazafiságát soha kétségbe nem vonta. (Igás!) 
Emlékeztetem, hogy Simonyi Ernő t. barátom, 
midőn a költségvetés tárgyalásakor először föl
szólalt, épen e meggyőződésnek kivánván kifeje
zést adni, annyira ment, hogy érveléseinek mint
egy élét is elvette és súlyát kisebbítette. így tehát 
e tekintetben a t. miniszter urnák ellenünk ki
fogása nem lehet és ma is határozottan meg
újítom, hogy én soha s ugy senki közülünk sem 
jellemét, sem hazafiságát kétségbe nem vonta, 
sőt — ismétlem — beesüljük mindkét irányban 
annyira, hogy fölteszszük róla, hogy maga is visz-
szautasitaná, ha valaki ezen meggyőződéstől ve
zéreltetve tartózkodnék kideríteni a hibákat, 
melyek minisztériumában léteznek. (Helyeslés.) 

Különben is támadásoknak, a ki egyszer a 
közpályán él, ki van téve, nem kell azért még 
miniszternek lenni, részesülnek még mások is 
ebben, s én igen kérem a t. miniszter u ra t , le
gyen szíves magának egyszer azon fáradságot 
venni és elolvasni, hogy mily modorban, mi gya-
nusitólag s olykor még a birtok elleni izgatásig 
is menve, irnak egynémely lapok — mert csak 
egynémelyik teszi ezt, ós pedig oly lapok, me
lyek a pártkormány által subventióban is része-
sittetnek — az ellenzék ellen, s hasonlítsa össze 
azon hangot az ellenzéki lapok hangjával ; (Za
jos nevetés jobb felől) hasonlítsa össze, mondom, 
az ellenzéki lapok hangjával, s meg fognak győ
ződni, hogy melyek mennek a gyanúsításban to
vább. (Mozgás jobb felől. Zaj.) Miután igen tisz
telt miniszterelnök urnák, ugy látom, az állitá
som nagyon tetszett, (Derültség. Halljuk!) nem 
volt ugyan szándokom. . . {Nagy zaj. Egy hang jobb 
felől: Ez vakmerőség! Bal felöl: Ki az? Rendre! 
Szemtelenség! Nagy zaj.) 

E l n ö k : Méltóztassanak csendben lenni, s 
a szónokot beszédében meg nem zavarni. 

M a j o r o s I s t v á n : Rendre kell utasí
t an i ! 

E l n ö k : A rendreutasitás az elnök joga. 
(Helyeslés jobb felől.) Ha az elnök ezt elmulasztja, 
méltóztassék ez iránt indítványt tenni, ha a 
szónok bevégzi beszédét. (Helyeslés jobb felől.) 

T i s z a K á l m á n : Én kérem legelsőbben 
is, hogy ezen dolognak semmi folytatást se mél
tóztassék adni. Különben még szólok egy pár 
szót e tárgyhoz. Midőn a Dispositionsíoudról volt 
szó, maga a miniszterelnök ur igen férfiasan el
mondotta, hogy igen is oly lapokról, melyek a 
nép közt elterjesztett tóvfogalmakat ellensúlyoz
zák, gondoskodni joga és kötelessége is a kor
mánynak, és gondoskodik is ily lapokról. 

KÉPY. H. KAPLÓ 18?\ TH. 

En, ha a miniszterelnök ur meg fogja en
gedni, egyik ily lapnak, a „ Hírmondó a-nak egyik 
számát, ha jól emlékszem, 102-ik számát közölni 
fogom vele, és a miniszterelnök ur saját ítéle
tére bízom kimondani, hogy olynemü gyanúsí
tással élt-e ellenzéki lap miniszter ellen, a mily 
gyanúsítással azon lapban — többek közt—csekély 
személyem érintetik, és hogy élt-e ellenzéki lap 
csak azért, hogy valakit gyanúsíthasson annyira 
a vagyon elleni izgatással, mint épen azon lap ? 

Különben, t. ház ! az egész kérdésnek most 
alapja az, — miután, mint méltóztattak mon
dani, a háznak jogát e tekintetben kétségbe 
nem vonják — az egész kérdésnek alapja az : 
van-e helye a jelen esetben a vizsgálatnak ? és 
másodszor, az én indítványom helyesen, megfe-
lelőleg és kellőleg van-e e tekintetben szer
kesztve ? A mi az elsőt illeti, azt két szempont
ból kell megitélni. Az egyik az : elég fontosak
és komolyak-e a vádak és gyanúk arra, hogy 
ha bebizonyulnak, a ház megrovását és kárhoz
tatását vonhatják maguk után 1 A másik az, 
hogy valóban egyes roszakaratu egyének-e ezek, 
vagy pedig bármi lett legyen eredetök, ma már 
az ország közvéleményét nyugtalanítják? Az el
sőt illetőleg nem hiszem, hogy ké:ségbe von
hatná valaki, hogy ha a vasúti engedélyezések 
ezélszerütlenül történnek, ha egy vasúttársaság 
érdekei iránt részrehajlás mutatkozik, ha a köz
munkák körüli eljárások helytelenek. ezek oly 
vádak, a melyek bebizonyodásuk esetében igen 
is komoly intézkedéseket tennének szükségessé. 
A mi a másikat illeti, e tekintetben a t. ház 
minden egyes tagjának saját tudatára hivat
kozom. 

Méltóztassanak számotvetni magukkal nem 
párt szerint, de pártkülönbség nélkül, és meg
gondolni : mik azok, a miket a vidéken, mik 
azok. a miket nemcsak a kávéházakban, de a 
pénzügyi körökben is hallottak 1 mik azok, a 
miket maguk egymás között és pártkülönbség 
nélkül velünk együtt is beszéltek ? és nem fog
ják állithatni, hogy ezen vádak és gyanúk olya
nok, melyek csak kis körben vannak elterjedve. 

És ez meggyőződésem szerint tökéletesen 
elég arra, hogy a vizsgálat elrendelésének jogo
sultságát igazolja. Higye el nekem a t. ház. 
hogy sem engem, sem mást, midőn ezen vizsga 
latot kívánjuk, nem vezet és nem vezethet 
egyéb ezél, mint az igazság kiderítésének óhaj
tása. Hiszen, ha mi ebből a tárgyból ellenzéki 
fegyvert akarnánk magunknak gyár tani , nem 
lehetne egyebet kívánnunk, mint hogy azok után, 
a melyek a nyilvánosság előtt a sajtó utján és 
e házban történtek, a vizsgálat elnyomassák. 
(Igaz! bal felől.) 

És épen midőn mi kívánjuk a vizsgálatot, 
32 
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bizonyítjuk be azt, hogy nincs szándékunk ily 
úton-módon törekedni sem a minisztérium, sem 
is többség ellen. A parlamentális kormányforma 
•elatt természetes, hogy a többségben mindig lé
tezik, ha nem is gyanú, de azon érzet, hogy a 
kisebbség ellenében többségre jutni törekszik, és 
én részemről e törekvést nem tagadom és nem 
fogom tagadni soha sem, mert csak akkor s ad
dig vau minden parlamenti pártnak létezési 
joga, a mig az többségre törekszik, és míg — 
ha ezt eléri — az általa vallott elvekért a fe
lelősséget is kész magára •? állami. De igen is 
tiltakozom az ellen, hogy ezen törekvés czéljá-
ból bennünk csak szándék is lehetne az iránt, 
hogy oly módon igyekezzünk ezt elérni, hogy 
ezen mód által az ország hitelének, becsületé
nek, kormányzati becsületének ártsunk és ez 
nem is lenne czélszerü. Méltóztassék föltenni ró
lunk annyi belátást, hogy nem vezethet ben
nünket ezen szándék akkor, midőn magunk hív
juk föl mindazok ellen, melyek itt fölhozattak 
azon ítélő biró vizsgálatát, a ki — meg le
het — ki fogja mondani, hogy mindazok, me
lyek itt mondattak, alaptalanok. Én legalább 
részemről most is kívánom és óhajtom, hogy be
bizonyuljon ezen vádaknak alaptalansága; mert 
ismétlem, a mit a múlt alkalommal is mond
tam, hogy semmire sem helyezek nagyobb súlyt, 
mint arra, hogy azon meggyőződés éljen a vilá
gon, hogy bármely pártból alakuljon is a ma
gyar kormány, ott oly dolgok, melyek a jellem
mel meg nem egyeznek, elő nem fordulhatnak. 
(Igás! bal felől.) 

De ha e tekintetben czélt érni nem le
hetne, ha csalódnám azon reményemben, hogy 
mindez ki fog derülni ; akkor ismét okvetlen 
szükséges mind az ország, mind a kormány ér
dekében, hogy a mi hiba van, kiderüljön, és 
kiderüljön: ki a hibás? hogy így ép azon szigor, 
melylyel azt, a ki hibás, maga a többség fogja 
sújtani, ismét állítsa helyre az ország iránti 
bizalmat. (Helyeslés bal felől.) Indítványom ezen 
nézpontból indult ki, és ezen nézpontból ajánlom 
azt a t. háznak elfogadás végett. A mi a részlete
zést illeti, mert azzal is vádoltak, hogy minek 
jelölöm ki azon 3 pontot, mely abban említte
tik, csak annyi foglaltatik benne, a mi min
denütt foglaltatni szokott, épugy, mint Angliá
ban, midőn szó volt arról, hogy vizsgáltassák 
meg: igaz-e az, hogy az admiralitás a reá bizott 
pénzeket könnyelműen és nem eléggé gazdálko-
dóan költi el? épen ugy, mint azon végzésben, 
melylyel a vizsgáló bizottság kiküldetett, ki
mondatott, hogy ezek ellen történjék a vizsgá
lat minden egyes esetben ; szintúgy én is eon-
statálom indítványomban, hogy melyek azon 
pontok, a melyek iránt vádak s gyanúsítások ter

jesztettek, ós ezeket kívánom megvizsgáltatni. 
Sértés indítványomban — és ezt határozottan 
merem állítani — nem foglaltatik, mert egy 
betűvel sem mondom, hogy ezek meg ezek va
lóban megtörténtek a közlekedési minisztérium
ban ; hanem igen is mondtam azt: el van ter
jedve e hír, a gyanú, hogy ezek történtek, ezért 
kívánom a megvizsgáltatást, és kívánom az 
igazság érdekében, kívánom a kormány érdeké
ben és csak arra vagyok még bátor a t. házat 
figyelmeztetni, midőn ezen indítványomat elfo
gadás végett ajánlanám, hogy mi lesz abból, ha 
a vizsgálatot megtagadni méltóztatnak. A vizs
gálat ha elrendeltetik, vagy ki fogja deríthetni, 
hogy minden vád alaptalan, vagy ha ezt nem 
derítené ki, — ki fogja deríteni, kik azon bi
zonynyal nem nagy számú egyéniségek, a kiknek 
hibája miatt a vád keletkezett: de helyre lesz 
állítva a bizalom, el lesz némítva a további 
gyanú és kétkedés. Ellenben ha a vizsgálatot 
megtagadni méltóztatnak, az eredmény az lesz, 
hogy bármi alaptalanok legyenek azon vádak és 
gyanúk: a közvéleményben nem fog más hit láb
ra kapni, mint az, hogy a többség saját kor
mányának hibáit be akarja takarni. Én részem
ről kérem és óhajtom, hogy ezen hitnek helyet 
adni ne méltóztassanak, és azért indítványomat 
ajánlom. (Élénk hosszas helyeslés bal felől.) 

Andrásy Gyula gr. miniszterel
n ö k : T. ház ! Én nem a tárgyhoz akarok 
szólni, hanem azt gondolom, hogy jogom van 
azon személyes felhívás következtében, melyet az 
előttem szólott igen t. képviselő ur mintegy hoz
zám intézett, személyes észrevételeimet megtenni. 
(Halljuk \) 

A t. képviselő ur azt méltóztatott mondani, 
hogy hasonlítsuk össze az ellenzéki lapok nyilat
kozatait a jobboldali lapok nyilatkozataival. 

T i s z a K á l m á n : Egy némelyikével. 
Andrásy Gyula gr. miniszterel

n ö k : És akkor ítéljen a világ, melyik használ
ja a gyanúsítás fegyverét. 

Erre bátor voltam nevetni. 
A t. képviselő ur engem szólitott — roszul 

tette, mert rajtam kivül nevetett mindaz, a 
ki itt ül, és az országnak 9Ao-ed része velem 
együtt nevetni fog. (Helyeslés és derültség a jobb 
oldalon.) 

Azt méltóztatott mondani továbbá: hogy 
én itt a subventio kérdésének tárgyalása alkal
mával emiitettem, hogy bizonyos a népre rósz 
hatást gyakorló lapok ellenében? a kormány is 
igyekezett másokat állítani. Igen is. De ennél 
többet egy szóval sem mondottam. Ezzel minő 
összeköttetésben — azt a t. képviselő ur tudja — 
méltóztatott példaképen felemlíteni, hogy a 
, Hírmondó "-ban volt egy czikk, mely az ő sze-
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mélyét gyanúsítja, sérti. Felteheti rólam, hogy 
én a „Hírmondó" ezikkeit nem olvastam; ezen 
lap — mint én hiszem — a nép tömegének 
felvilágosítására (Derültség bal felől.) és azon 
fegyverek megtompitására czéloz, melyek néha 
igen nemtelenül használtatnak más irányban ; 
(Élénk helyeslés jobb felől.) Mint megjegyeztem, 
fölteheti rólam a t. képviselő ur, hogy én ama 
czikket nem olvastam. De, ha abban valami 
sértő volt a képviselő ur személye irányában, ha 
az talán gyanusittatott volna, kötelességemnek 
tartom kijelenteni, hogy ez igen helytelenül és 
hibásan történt, és ezt a mennyire tőlem függ, 
itt, vagy másutt kárhoztatni kötelességemnek 
ismerem. (Helyeslés.) 

Azonban egyet látok, azt t. i., hogy a kép
viselő ur a szálkát meglátja itt, de ott a geren
dát nem veszi észre. (Derültség. Élénk helyeslés 
jobb felől. Ellenmondások bal felől.) 

Egy pár szóval kénytelen vagyok ezt illu-
strálni. (Halljuk '.) Nem rég, de sőt három hete 
sincs, hogy egy fővárosi lap, mely pedig nem a 
néptömeg felvilágosítására van szánva, a fővá
rosi kölcsönről szólva, - mely akkor még nem 
volt a törvényhozás elé terjesztve, de még a 
pártértekezletek elé sem került, s igy feltehető, 
hogy senki sem ismerte, majdnem szószerint, 
jól emlékszem rá, bár sokat olvasok és sokat 
feledek belőle, de vannak oly pyramidális dol
gok, melyeket az ember eszében tart, — ezeket 
irta : „Egy kölcsön szándékozik köttetni fővárosi 
czélokra, nem ismerjük ugyan minden föltételét, 
annyit azonban már ismerünk, hogy ezen köl
csön által a pénzügyminiszter az országnak va
gyonát épen ugy meglopja, mint a belügymi
niszter az egyesülési törvény által az ország be
csületét lopta meg." (Mozgás jobb felől. Halljuk ! 
Halljuk.' Elnök csenget. Fölkiáltások jobb felől: Ez 
gyalázat! Halljuk! Halljuk!) Ha ehhez hasonló ki
fejezéseket talál a t. képviselő ur valamely 
lapban, bizonynyal nem engem, de az illetőt 
igen is megilletné a megrovás. (Élénk helyeslés 
jobb felől.) 

C s e r n a t o n y L a j o s : Nem áll! Szót 
kérek! 

A n d r á s y G y u l a g r . : Ha tehát már 
egyszer tetszik felolvasni a lapok állításait és 
azok hangját egymással összehasonlítani, ez igen 
érdekes lehet, s akkor ki fog derülni az, hogy 
igen is jogom volt nevetni és mindazoknak jo
guk volt hozzá, kik velem itt nevettek: midőn 
azt állította a t. képviselő ur, hogy a jobb ol
dali lapok azok, melyek gyanúsítanak, és hogy 
épen azok élnek oly fegyverekkel, melyekkel ól
mok nem volna szabad. (Élénk helyeslés jobb 
felől.) 

C s e r n a t o n y L a j o s : A házszabályok ér

telmében . . . (Nagy zaj. Fölkiáltások jobb felől: Nem 
lehet! Elnök csenget. Halljuk! Halljuk!) 

E l n ö k : A képviselő ur a házszabályokra 
hivatkozva, kíván szólani, ehhez mindenkor min
denki szólhat. 

C s e r n a t o n y L a j o s : T. ház! (Nagy 
zaj. Elnök csenget. FölkiáÜások : Nem szólhat ! Ez 
nem személyes kérdés! Nem nevezett meg senkit a 
miniszterelnök! Halljuk ! Halljuk .') T. ház ! A mi
niszterelnök urnák egy megjegyzésére vagyok bátor 
néhány szót szólani. Nem bocsátkozván annak tagla
lásába, hol használtattak erősebb, élesebb, megro-
vandóbb kifejezések, hanem egyszerűen csak arra 
szorítkozom, mit az igen t. miniszterelnök ur mél
tóztatott mondani. Azt méltóztatott mondani, 
hogy egy pár hét előtt egy bizonyos kölcsönre 
nézve egy bizonyos fővárosi lapban olyan kifeje
zések használtattak, milyeneket ő idézett. Először, 
én tagadom, hogy azok azon kifejezések voltak, 
s ugy voltak használva, mint a miniszterelnök 
ur idézte. Ha valaki ilyen komoly váddal lép elő, 
akkor köteles olvasni magát a fogalmazást. (De
rültség jobb felől és zaj.) 

Bátor vagyok továbbá megjegyezni, hogy 
az is ki fog tűnni. (Nagy zaj. Jankovich Miklós 
az ,,EHenŐr" egy számát oda viszi Csernátonynak.) 

A n d r á s y G y u l a g r . m i n i s z t e r e l 
n ö k : Méltóztassék felolvasni! 

C s e r n a t o n y L a j o s : Bátor vagyok to
vábbá megjegyezni, (Folytonos zaj) hogy azon czikk, 
melyre a miniszter ur hivatkozott, egyszerűen 
önvédelem czeljából, (Derültség jobb felől) egy 
más lap által az „Ellenőr" ellenében tett meg
támadásra íratott, azt mondva, hogy mi még 
nem beszélhetünk erről a kölcsönről, mert nin
csen az országgyűlésnek beterjesztve, következő
leg az nem kötelez még senkit. Ez önvédelmi 
czikk volt; (Nevetés jobb felől.) és ezen önvédelmi 
czikkben mondatik az, mit a miniszterelnök ur 
emlékezetéből idézett, a mi fogalmazás szerint 
egészen más. Harmadik és utolsó megjegyzésem 

. pedig az, hogy miután ezen czikk ellen, — mely 
némileg még védelme alá vette, ámbár nem he
lyeselte a kölcsön felvételének módozatánál a kor
mány elj árasát. — két sajtóper indíttatott, én ta
gadom, hogy illendő volt a miniszterelnök ur
nák itt ezt előhozni. (Nagy zaj.) 

E l n ö k : T. ház! midőn a képviselő a 
szabályokra hivatkozva, személyes kérdésben szót 
kér, ezt csak mint képviselő, mint személy te
heti. Itt az újságszerkesztőnek szava nincs. 
Képviselő urnák tehát nem volt helyén felszóla
lása. (Fölkiáltások jobb felől: Nincs joga szólani! 
Zaj.) 

C s e r n a t o n y L a j o s : Ez megrovás, s 
nekem jogom van ellene szólani. Bocsánatot ké
rek elnök úrtól, én engedelmet kértem a szó-

32* 
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lásra, és előre megmondtam, hogy egyátalában 
nincs szándékom a szólást erőszakolni. (Folytonos 
zaj közt.) A ház a szabályok értelmében a szó
lást megengedte, s én azok értelmében nyilat
koztam. 

A n d r á s y G y u l a g r . m i n i s z t e r e i -
n ö k : Azokra nézve, miket a képviselő ur mon
dott, nem válaszolok, mert azt gondolom, nem 
szükséges. (Helyeslés jobb felől. Fölkiáltások: Kár 
volna!) Egyedül azon állítására kívánok felelni, 
mintha én mást mondtam volna, mint a mi 
valósággal ama lapban foglaltatik. Meg fogja 
tehát engedni, ha saját lapjából felolvasom 
az általam idézett tételeket, belenyugodtam 
volna abba is, hogy ő maga olvassa fel. A lé
nyege i t t van a kővetkezőben: (Olvassa a 
lapból.) ,,Hogy a javaslat rósz, hogy a javaslat 
az ország vagyonának „meglopására" fog szol
gálni ,• (Mozgás a jobb oldalon. Zaj.) meglopására 
fog szolgálni, ha elfogadtatik : azt az eddig 
közzétett tudósításokból már tudhatjuk, de ezzel 
legíölebb csak ki akarta, de még ki nem ját
szotta az országgyűlést. (Fölkiáltások jobb felől : 
Tessék! Nem ugyanaz ez!") Mert hisz akkor ezt 
kell mondanunk Rajner miniszterről is, ki ÖD-
kényileg, az országgyűlés tudta és beleegyezése 
nélkül készítette el „ gyalázatos" javaslatát, 
(Nevetés jobb felől. Nagy zaj) az „egyesülési jogról" 
(Nevetés jobb felől. Elnök csengd. Fölkiáltások jobb 
felől: Nem ugyan az ez !) 

Azzal, mit eddig fölolvastam, még nem va
gyok teljesen legitimálva. Méltóztassanak még 
maghallgatni a következőket: „Ha az a javaslat 
„meglopja" az ország vagyonát , e z meglopja 
az ország „becsületét". — (Folytonos zaj. Zajos 
fölkiáltások jobb felől: Ez aztán stílus! „Gya
lázatos" !) 

Csak azt vagyok még bátor megjegyezni, 
hogy én bizonyára nem hoztam volna föl e 
czikket itt, ha eszembe jut , hog}7 ez iránt saj
tóper indíttatott, de ez valóban nem is ju tot t 
eszembe ; habár megvallom, csak helyeselhetem, -
hogy az illető miniszter urak megindították a 
sajtópert; az ő helyökön nem lehetett máskép 
tenni : mert különben a közvélemény és a világ 
csakugyan fel van jogosítva azt hinni, hogy i t t 
a miniszterek lopnak. Ezt tűrni nem lehet. 
(Bal felől fölkiáltások : Napirendre! Jobb felől: 
Halljukl) Én — mondom — nem hoztam volna 
föl ezt ; de hogyha az mondatik, hogy a jobb 
oldali lapok mi mindent mondanak, — nem tu
dom mit — és arra nézve párhuzamot húznak, 
nem csuda, hogy miután épen emlékeztem ezen 
czikkre, ezt i t t felhoztam. (Élénk helyeslés jobb 

felől. Zaj a bal oldalon.) 
E l n ö k : Áttérünk a napirenden levő tárgy

ra. (Zaj. Elnök csenget.) 

S i m o n y i E r n ő : (Nagy zaj. Elnök csen
get.) T. ház! Nem tehetem, hogy néhány meg
jegyzést ne tegyek az előttem szóló miniszterel
nök ur nyilatkozatára. 

En, t . ház! nem akarom i t t taglalni és ma
gyar ázni a fölhozott czikknek értelmét, hanem 
ismétlem azt, mi már föl is hozatott, hogy nem 
találom semmiképen helyén, hogy egy czikk, mely 
i rán t sajtóper; indíttatott, és melynek (Fölkiáltások 
jobb felől: Napirendre! Dologra! Halljuk! bal 
felől.) 

E l n ö k : A Napirendhez méltóztassék szól-
lani. 

S i m o n y i E r n ő : Engedelmet kérek! ez 
a v itából kifejlett dolog és így tökéletesen a na-
pirendre tartozik. (Fölkiáltások jobb felől: Nincs 
napirenden! Zaj.) Ha nincs napirenden, nem én 
vagyok hibás, hogy fölszólalok, hanem a ki föl
hozta . (Fölkiáltások: Tisza!) Én t. ház, csak az 
iránt akarok tiltakozni, hogy mikor egy tárgy 
bíróság előtt áll és a biróságnak kell fölöt
te ítéletet mondania. (Andrásy Gyula gr. közbe
szól : Bizonyára részrehajlattanul!) 

S i m o n y i E r n ő : Akkor nézetem szerint 
nincs helyén, hogy egy oly nyilt helyen, mint 
egy országos gyűlés, oly helyről, mint egy mi
niszteri szék, oly nyilatkozat történjék, mely a 
bíró elé állított vádlottat sújtsa. Engedelmet 
kérek, én olvastam a czikket, hallottam annak 
mostani fölolvasását, és ámbár őszintén megval
lom, hogy én ugyanazon kifejezéseket, melyek 
benne foglaltatnak, nem használtam volna, de 
más részt nem ismerem el, hogy azon kifejezé
seknek azon éles és sértő értelmök legyen,melyet 
azoknak a miniszter ur adott. (Zaj jobb felől.) Ha itt 
miniszteri székről ily nyilatkozat történik és el
lenmondás nélkül olvastatik a közönség által, 
olvastatik azon esküdtek által, kik hivatva lesz
nek ítéletet mondani a dologban, méltóztassanak 
megengedni, de ez nem lehet, hogy befolyással 
ne legyen az ítéletre. (Napirendre ! jobb felél. Hall
juk bal felől.) Ezeket szükségesnek tar to t tam 
megjegyezni, nehogy az mondassák, hogy ily ál
lítás ellenmondás nélkül hagyatott . Különben én 
a miniszterelnök úrral polemizálni e tekintet
ben nem akarok. 

Áttérek magára a napirenden levő tárgyra, 
és i t t is Hollán Ernő képviselő urnák csak azon 
megjegyzéseire fogok szorítkozni, melyekre nézve 
okvetlenül szükségesnek tartom fölvilágosítani 
azt, hogy a mit én mondottam, nem ugy, nem 
azon értelemben volt mondva, mint ő azt föl
vette, és mondhatom, eltorzította ; megjegyzem 
mindenek előtt, hogy ón a parlamentalis gya
korlat tal és ildommal nem igen találom össze-
hangzónak azt, hogy a vizsgálat ellenzésére az 
érdeklett miniszteren és érdeklett államtitkáron 
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kivül senki e házban szót nem emelt. Nem volt 
egyetlen egy független tagja a jobboldalnak, a 
ki azt mondta volna, hogy itt a vizsgálatnak 
nincs helye ; hanem fölkeltek az érdeklett felek, 
fölkelt a miniszter és fölkelt az államtitkár azon 
minisztériumból, mely vádoltatott, s a kiknek 
minisztériuma ellen kívántatik a vizsgálat. (Igaz ! 
Ugy van! bal felől.) Azonban végre is a t. ház
nak bölcseségétől függend: véglegesen határozni 
e tárgyban. Én, mint mondom, néhány megjegy
zést akarok csak tenni, a melyeket, mintegy 
mellőzhetleneknek tartok, a melyekre mintegy 
fölbiva voltam Hollán Ernő képviselő ur által. 

Azt mondja többi között a fiumei vasútról szól
va : „De ha Simonyi képviselő könyedén odavetve 
azt álíitja, hogy ezen munkánál 6 — 8 milliót le
hetett volna megkímélni, akkor kérdem, micso
da forrásból merítette adatait?" 

En már többször mondtam, és tegnap is is
mételtem, hogy legtöbb adatomat az országgyű
lési tárgyalásokból merítettem. A fölhozottakat 
merítettem 1868-ban mondott beszédeiből Radics 
Ákos és Gubody képviselő uraknak. Az ezekben 
fölhozott adatok nem voltak megczáfolva, a mi 
pedig ezen házban mondatott és meg nem czá-
foltatott, azt jogosítva vagyok mint alaposat 
fölhozni. En arra nézve Hollán képviselő úrral 
épen ellenkező véleményben vagyok, hogy ezt a 
vizsgálat kideríteni nem fogja. Én azt hiszem, 
épen arra való a vizsgálat, hogy ezt kiderítse. 
0 azt mondja, hogy 60 mérnök egy évig dolgo
zott, s erre nem vizsgálat, hanem ismét 60 
mérnök kell. hogy kiderüljön: jó-e vagy nem 1 

Már engedelmet kérek, ez az én logikám-
mai össze nem fér. En azt hiszem, hogy ha 160 
mérnök dolgozott is, utoljára is a munka végle
ges megbirálására egy ember van hivatva, és 
nem 160 mérnök; és egy parlamenti bizottság, 
szakértők meghallgatása mellett tökéletesen azon 
helyzetben lesz, ítéletet mondani a fölött, hogy 
vajon helyes volt-e ezen. akár 160 mérnök mun
kálata, vagy nem % 

A fiumei indóházról szólva, azt mondja Hol
lán Ernő képviselő ur, hogy ugyan kevés szak
értelem kívántatik meghatározni azt, hogy a ke
reskedelem érdekében az indóházat közvetlenül 
a tenger mellé kell építeni. Ezt én soha kétség
be nem vontam. En nem voltam Fiúméban, ha
nem láttam a tervet, és azt állítom, hogy a vá
rosnak másik oldalán szintén közvetlenül a ten
ger mellé terveztetett az indóház, közvetlenül 
a meglevő kikötő mellé, mely kikötő, mint én 
értesülve vagyok, most is képes 600 hajót ma
gába fogadni, ez pedig Fiume kereskedésére több 
évig elégséges lesz. Ellenben azon a helyen, hol 
az indóház terveztetik, hogy az használható le
gyen, a kikötőt kell meghosszabbítani, mi ismétt 

5—6—8 millióba fog kerülni, miről természe
tesen most még szó nincs, a mit azonban még 
is meg kell majd tenni, mert azon kikötőben 
a legkisebb szélvész is összetöri a hajókat ugy, 
mint a diót. 

Azt monda azután az államtitkár ur, szól
va a déli vaspályától átvett hivatalnokokról: „az 
egész világ tudja, hogy a Brenneren átvezető 
vasút az első kísérlet volt Európában az Alpese-
ken átvezetni a vasutat. Azt is tudja — ugy 
mond — mindenki, hogy a kik itt az épités ve
zetésével megbízva voltak, mint tökéletes mér
nökök igazolták magukat a világ előtt." 

A t. képviselő ur igen szeret a Brenner 
vaspályára hivatkozni. En e tárgyról nem szó
lottam volna, mert nem a mi föladatunk a fe
lett vitatkozni ; hanem alig van vasutakról vita 
e házban, hogy Hollán Ernő föl ne hozná a 
Brenner vaspályát és azt, mint a világ nem tu
dom én hányadik csodája, ne állítaná elénk. 

En, t. ház, megengedem, hogy ez az első 
kísérlet volt az Alpeseken keresztül vinni a vas
utat, hanem ezzel még semmi különös; rendkí
vüli dolog nem történt, — mert a munka nem 
volt nehezebb, mint a milyen volt vasutat a 
Simmeringen, az Appenineken keresztülvezetni, 
nem volt nehezebb, mint a Pyreneusokon át 
Spanyolországba vezetni a vasutat. Én tehát a 
Brennerben semmi rendkívülit nem látok, lega
lább semmi olyat, melyre előzmények ne lettek 
volna. Méltóztassanak nekem megmondani, vajon 
nines-e épen a német technikus világban e vas
pályának az a hire, hogy az technikus képte
lenség, „Ein teehniseher Unsinn." • így nevezik 
azt és pedig azért, mert az építészet á-b-c-je ellen 
vétett. Következéseit látják minden nap, pana
szok jönnek, hogy egyes részei ledőlnek, egyes 
leomló részein javításokat kell tenni mindenütt, 
pedig ennek egyszerű oka az: hogy a szaktu
dósok nem tudták, merre kellett volna vezetni 
a vasutat, a mit pedig minden kecskét őrző 
pásztor képes lett volna megmondani, hogy ne 
a hegy északi oldalán vezettessék, mely nedves, 
hanem a délin, mely szárazabb. Épen ugy jár
tak ott ezzel, mint a Baudirectió az általa a 
vasúti töltés alá helyezett őrházakkal. Ezek is 
nedvesek, semmi épités rajtok állandóan nem 
marad. 

Ennyit akartam megemlíteni azon hires 
építésre, melyre itt minduntalan hivatkozás tör
ténik. Az ellen nekem nem volt kifogásom, a 
mint mondám, hogy a minisztériumban németek 
alkalmaztatnak; de az ellen már több kifogá
som volt, hogy tömegesen alkalmaztatnak : kü
lönösen volt pedig kifogásom az ellen, hogy az 
építészeti igazgatóság egészen az ő kezükbe ada-
ik, ugy hogy a magyaroknak ellenőrzésre és ta-
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nulmányozásra alkalmuk nincs. Ez volt az argu
mentum, melylyel éltem ; azt mondottam, hogy 
ha ide hozzák a németeket, és azt akarják, hogy 
a magyarok tanuljanak tőlük, helyezzék- el a 
magyarokat ugy, hogy tanulhassanak is. Fölhoz
ta a t. képviselő ur, hogy a vasúti igazgató
sághoz vannak beosztva, tehát a minisztérium
nak dolgoznak; de meg fog engedni képviselő 
ur és át fogja látni a t. ház, hogy midőn a 
minisztériumban dolgoznak, a Baudirektióban 
nem tanulhatnak. 

Azután az offertek tárgyalásáról lóvén szó, 
azt kérdi a képviselő ur: van-e arra törvény 
mely azt kívánná, hogy az ajánlatok tárgyalá
sa nyilvános legyen? Ő arra törvényt nem is
mer, mely más eljárásra kötelezné a minisztert, 
mint az, melyet most követ. Bn nem állítom, 
hogy törvény van; hanem azt állítom, hogy azon 
eljárás, mely a mostani minisztérium által kö-
vettetik, helytelen: és ez egyik indoka azon kí
vánságomnak, hogy megvizsgáltassanak nem a 
minisztériumnak bűnei, hanem már magának a 
rendszernek hibái, és ezen rendszer tanulmányoz-
tatván, annak alapján előterjesztés történjék a 
képviselőház elé, a képviselőház pedig ha szük
séges, — mint én gondolom nagyon szüksé
ges — orvoslást hozzon javaslatba. 

Azt monda az államtitkár ur : hogy az 
ajánlatok tárgyalása ugy történik, hogy a mi
niszterek összegyűlnek és a hit alatt szolgálatu
kat teljesítő tisztviselők jelenlétében fölbontják 
az offerteket, és az adiudicatiót saját legjobb 
belátásuk és ítéletük szerint végrehajtják. 

En, t. ház, nem kétkedem sem a miniszter
nek, sem a hit alatt, vagy a nélkül szolgálat
ban levő hivatalnokok becsületességében, hanem 
azt állítom újra, mit már állítottam e házban: 
hogy ahol közvagyon ellenőrzéséről van szó, 
nem lehet szó bizalomról, hanem esak ellenőr
zésről és nyilvánosságról; ez minden közvagyont 
érdeklő ellenőrzésre nézve áll. 

Azt monda a képviselő ur, hogy az offer
tek tárgyalásánál az illetők azért nincsenek je
len, mert tudtára ez az egész világon sehol nem 
történik. Ezt igen nehéz bebizonyítani; ő azt 
állítja, hogy nem történik, én részemről azt 
állítom, hogy én, mint üzletember, magam jelen 
voltam mint vállalkozó Olaszországban ily aján
latok fölbontásánál és jelen voltak a többi vál
lalkozók is, és ott nyomban kimondatott: ez a 
legolcsóbb, tehát ez fogja megkapni a vállalatot. 
{Lónyay Menyhért közbeszól: Nagyon szép financsi-
alis eljárás!) 

Azt mondja képviselő ur, hogy ő nem akarja 
elfogadni azt sem mostanra, sem jövőre: hogy 
a miniszter köteles legyen a legolcsóbbnak adni 
a állalatot. De én erre azt mondom, hogy e 

nélkül az offert nem ér semmit, e nélkül — azt 
mondom, — hogy az ajánlati eljárás csupa mystifi-
catio és semmiféle üzletember magát annak alá
vetni nem fogja : midőn végre nem attól függ 
ajánlatának elfogadása, hogy minő ajánlatot tett ; 
hanem attól, hogy mi tetszik a miniszternek. 
Mindenütt a világon ugy történik az offert-tár-
gyalás, hogy a ki offertet bead, bizonyos bánat
pénzt tesz le annak bizonyságául, hogy szándé
ka komoly, és akkor a jutányosabb az olcsóbb 
offertet ajánló — igen természetesen a föltéte
telek meg vannak írva és előre meghatározva, 
— ezen föltételek mellett elnyeri az adjudieati-
ot. Ez pedig elnyervén, köteleztetik azután ná
lunk 5, más országokban 10°/o cautió megtéte
lére, ugy hogy pl. 100,000 frtot ad egy millió 
frtos vállalatnál, egy millió irtot 10 milliónyi vál
lalatnál. Ha nem teljesiti ezen cautio letételét, 
akkor a legközelebb utána kővetkező versenyző 
kapja a vállalatot; ha pedig nem teljesiti a szer
ződést, elveszti a cautiót. Anyagi érdekekről le
vén szó, ebben megtalálja a kormány a garan-
tiát. Ha az adjudieatio nem igy történik, a mi
niszter kénye kedve szerint adhatja ki a válla
latot annak, a kinek neki tetszik; de akkor kér
dem — mirevalók az offertek? Sem szabályt, 
sem törvényt nem ismerek ugyan arra, hogy ha 
12 órára van rendelve az offertek beadása, azok 
azonnal bontassanak föl és a minisztériumnak 
ne legyen tanácskozási ideje arra, hogy az offer
tek minőségét megítélhesse; de ismételve csak 
azt mondom, hogy a minisztériumnak tanácsko
zási ideje akkor van, a mikor a concursust ki
írja ; mikor a föltételeket megállapítja : ha ezeket 
megállapította, az offertekhez nincs semmi más 
köze, mint hogy azokat fölbontja és a legolcsóbb 
offertet elfogadja. (Bal felől helyeslés.) 

Azután azt mondotta képviselő ur, (Halljuk !) 
beszélvén a keleti vasútról, hogy én a koíozs-
vár-brassói vonalra nézve roszul voltam értesül
ve, ha azt mondom, hogy a gazdasági- egylet
nek voltak tervei. Meglehet, hogy roszul vagyok 
e tekintetben értesülve, és meglehet, hogy a ter
vek csakugyan Bischofsheim és Hirsch által ké
szültek ; de ha roszul voltam értesülve, ez eset
ben annak oka a közlekedésügyi miniszter ur, 
ki szombaton nyilvánította, hogy a gazdasági 
egyesület által készített terveket mutatta be a 
háznak. Maga az államtitkár is 1868-ban, midőn 
ezen kérdés tárgyalás alatt volt, azt mondta; 

j „midón a vaspálya építésére Warring Károly 
j vállalkozott, bemutatta a minisztériumnak azon 

terveket, melyeket nem ő készített, nem is azon 
határidő alatt mutatott be, mely részére kitüze-
tett, hanem sokkal előbb; azon terveket, melyek 

' még 1863-ban a magyar gazdasági egylet pár-
i tolása alatt készíttettek. En tehát, ha roszul vol-
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tam értesülve, annak oka az igen t. államtitkár 
ur, és a közlekedésügyi miniszter ur. 

Mondottam már múltkor, most is ismétlem, 
hogy én az országgyűlési tárgyalásokból merítet
tem mindazon adatokat, melyeket fölhoztam. 
Azt mondja az államtitkár ur, hogy a miniszter 
ur arról, miért adta csőd nélkül Warringnek a 
concessiót ? minden pillanatban felelhet. Nekem 
is az volt egyedüli kívánságom, ezért kívántam 
a vizsgálatot, hogy derittessék k i : miért adatott 
a concessio olcsóbb ajánlatok mellőzésével épen 
Warringnek ? Ez az, a mit kívánok; hanem erre 
okvetlenül szükséges a vizsgálat, mert tagadom, 
hogy elégséges legyen, ha önök azt mondják: 
minden jól van, az eddigi tapasztalatok után 
merik állítani, hogy a miniszter ur helyesen cse
lekedett ! Meglehet, hogy ugy van; de miután 
én az érdekelt félnek oly egyoldalú nyilatkozatából 
megnyugtatást nem meríthetek, óhajtom most 
is, hogy parlamenti vizsgálat utján derittessenek 
ki a körülmények. 

Azt mondotta azután az államtitkár ur, 
hogy az e tárgyban előterjesztett interpellátióra 
azért nem felelt a miniszter ur, mert az illető 
interpelláló maga szólította föl a minisztert 
arra, hagyná válasz nélkül interpellatioját. 

T. ház! Minden képviselőnek joga van in-
terpellatiót intézni a házban, de a mikor az in-
terpellatiót a házban elmondotta, már többé 
nem az ő dolga az, melylyel kénye szerint dispo-
nálhat : a ház, az egész közönség, az ország 
tulaidona fölvilágositás is nem azon képviselő 
urnák szól csupán, hanem az egész háznak, a 
ház által az egész országnak. (Igás! hal felől.) 
Tehát visszavonhatja ugya: i t t interpellatioját, 
és akkor azt más akárki sajátjává teheti, ha 
arra a választ kívánatosnak tar t ja : de azt, hogy 
arra nem kell felelni, hanem susogva elintézni : 
nem találom sem helyesnek, sem elegendő ok
nak, hogy az interpellátióra válasz ne adassék, 
különösen akkor, midőn az csak magam által is 
három külön ízben sürgettetett. 

Néhány igen szép adatot közölt az igen t. 
államtitkár ur a hatvan-miskolczi és zákány
zágrábi vasutakra vonatkozólag, s először is azt 
állította, hogy a miniszternek joga van szemé
lyes bizalom utján adni concessiót. Engedelmet ké
rek, ebben mi homlokegyenest ellenkezünk; én 
ezt részemről tagadom és azt hiszem, hogy a 
miniszternek nincs személyes bizalom utján joga 
az ország közvagyonáról intézkedni, hanem joga 
van csupán a nyilvános ellenőrködés mellett sza-
bályszerüleg intézkedni. 

Azt is furcsának találja, hogy én oly nagy 
bajban voltam ezen vasutak hosszának megha
tározásánál, és utal engem először a törvényre, 
másodszor azon törvény alapjára, a szerződésre. 

Ama törvényt magam is fölolvastam a múlt 
szombaton, és azt mondottam, hogy a törvény 
2. §-ában az á l l : „mindkét, összesen mintegy 
27Ví mértföldnyi vasútvonalnál" tehát i t t 27 
és % mfd van, de nincs elegendőkép praecisi-
rozva, mert azt mondja, „mintegy 27 és Vs--" 
Belenéztem én az alapszerződésbe • is, és arra is 
hivatkoztam a múlt szombaton; abban az áll 
az 1. §. utolsó két sorában: „A mennyiben a 
két vonal sem hosszabb, sem rövidebb 27 ós V», 
azaz: betűkkel kiírva, huszonhét és fél mfdnél 
nem lehet: 9 millió ós néhány száz ezer frt 
utalványoztatik érette." Tehát épen ezen szer
kezetből láttam azt, hogy annak sem hoszabb-
nak, sem rövidebbnek 27% mfdnél lenni nem 
szabad; és csodálkoztam azután, miként jött 
nem az 1869-ki, de már az 1868-ki költségvetésbe 
az, hogy a vasút hossza 30 mfd: mert e szerint 
már 30 mfdre kívánták megszavaztatni a költ
ségeket? csodálkoztam azon, hogy ugyanazon 
évben, midőn e szerződés, és e törvény alkotta
tott , mielőtt a vasútnál még csak egy kapa
vágás is történt volna, már is megnyúlt e vasút 
2 és Va mfddel; ellenben jövő évben, 1869-ben, 
nem mint Hollán ur állította, hogy akkor nyúlt 
volna meg 30-ra, hanem akkor összevonult, ós 
291/* mfd lett belőle; és mégis azt mondja, hogy 
azért bizony a minisztériumnak szemrehányást 
tenni nem lehet, mert az 8/4 mfdnyi vasutat 
megtakarított . Mikor aztán a hatvan-miskolczi 
és zákány-zágrábi vasút költségeit tárgyaltuk a 
ház előtt, megint megnyúlt 3U mértfölddel és 30 
mértföld után számíttatott ki a kamat-biztosí
tás. A kamat-biztosítási összegre nézve nem fo
gom hoszasan követni a számokat, hanem meg
jegyzem azt, hogy azon számítás, melyet én tet
tem, a kormány által követelt rendszer szerint 
történt, azon módon, mely a kormány által ö 
felségének te t t hivatalos jelentésében foglaltatik. 
E mód szerint nekem 44 ezer és néhány száz 
forint biztosítás jött ki mértföldenkint. De el
fogadom az államtitkár urnák számadási módját 
is. Ezen vasút bele kerül, elhagyva a részlete
ket, összesen 14,609 ezer forintba, hozzá véve 
a 10°|o ideiglenes kamatokat 160,699, ezer fo
r in tba; igen, de ha már most annak a kama
tait akarjuk kiszámítani, — még előbb méltóz
tassék hozzászámítani azt, hogy ezen 16 mil
lió íorintnak megszerzése mennyibe került az 
országnak? Ezen pénz a vasúti kölcsönből ada
tot t reá ; tudja az egész világ, hogy a vasúti 
kölcsön 80°io-ért vétetett meg, tehát ezen pénz 
beszerzése 20°|0-ba került, ezen 20°|0-ot tehát 
okvetlenül hozzá kell számítani még azon 16 
millióhoz, mielőtt azt mondjuk, hogy mennyibe 
került valóban ezen vasút. Ezen 20°|0 tesz 
3.213,000 frtot; a vasút költsége tehát összesen 
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19,283,000 frtot tesz. Ezen összeg elosztva 29*1* 
mértföldre — mert méltóztassanak megengedni, 
én csak megint megrövidítem a vasutat 3|4 mért
földdel, a melyet meggazdálkodtunk, — tesz 
695,000 frtot mértföldenkint, a mi 6°|0 kamat mel
lett, mint az államtitkár ur is kiszámította, 
44,442 frt garantiának felel meg. Tehát ugyan
azon ősszeg jön ki ez utón, melyet én is ki
hoztam. 

Hanem azt mondja az államtitkár ur, hogy 
ő mindezeket elmondván, nem tudja, hogy mit 
akartam én ebből kihozni ? Ki akartam hozni: 
először azt, hogy az állam vagyonára nézve oly 
különösen nagy takarékosság és gond, mint 
szükséges volna, nem fordittatik. Mert nézetem 
szerint, oly helyen, hol ezen vasutak vannak 
építve, sokkal olcsóbban lehetett volna vállalko
zás utján is építeni. De főihoztam azért is, hogy 
azon igen nagy hangzatu szóvirágokat, melyeket 
előbbi beszédében az államtitkár ur mondott : 
hogy a magyar kormány tört az eddigi hagyo
mányokkal, hogy a magyar kormány megdön
tötte az Európában uralkodó elméleteket, hogy 
ezen szóvirágokat megezáfoljam: mert nem akar
tam, hogy ily álütások történjenek a házban és 
megczáfolatlanul maradjanak. 

Azután azt mondja, hogy részletesen fog 
szólam beszédem többi részeire is, habár „az 
egészből csak azt vette ki, hogy pletykán kí
vül az egésznek semmi alapja nincs." 

En, t. ház, azt, hogy azok, a müvet föl
hoztam, pletykák volnának, el nem ismerem: 
mert én azokat részint a miniszteri nyilatkoza
tokból, részint a ház tárgyalásaiból vettem ; 
arra nézve tehát, hogy pletykákra alapítottam 
volna előadásomat, fölhívom az összes házat és 
az ország közvéleményét (Helyeslés hal felől.) 

Azt is kérdezte tőlem, hogy miért hoztam 
föl azon esetet, hogy a német kormány alatt 
olcsóbban építettek vasutat, mint most? Enge
delmet kérek, én nem hoztam föl, nekem nem 
jutott volna eszem ágába sem kiszámítani azo
kat, hanem a közlekedésügyi miniszter ur föl
hozta, hogy az eredmény, a mit a közlekedés
ügyi minisztérium elért, abból áll, hogy — holott 
annakelőtte 50—60 ezer írtért építettek vas
utakat évenkint — most ők 33 ezer frtért építet
tek. Erre mondottam én azt, hogy méltóztassék 
muta,tni egy vasutat, mely olcsóbban épült vol
na az előbbieknél, kivéve a kassa-oderbergit. 
Erre nézve a miniszter ur fölhozta az első er
délyit, amely 46 ezer írtba került. Az igaz, 
hogy ez sem 50 ezer írt, hanem nem sokkal 
kevesebb. 

Ha tehát kérdi, hogy mindezeket mért hoz
tam föl, feleletem az : azért, mert a miniszter 

ur olyanokat említett föl, miket én ezáfolatlanul 
hagyni nem akartam. 

Azt mondja továbbá az államtitkár ur: nem 
foghatja meg, miért tettem én szemrehányást a 
közlekedési minisztériumnak e miatt, mikor ma
gam is elismerem, hogy ismételt átruházások 
történtek, és a közlekedésügyi minisztérium el
járása volt az is, hogy a vasút építése sokkal 
szigorúbb szabályok r szerint lett megállapítva, 
mint előbb történt. En emiitettem azt két ízben 
is, hogy igenis a vállalkozókkal sokkal szigorúbb 
szerződés törtónt, mint előbb; azonban méltóz
tassék megengedni, nekem eszem ágában sem 
volt ezért a közlekedésügyi minisztériumot gya
núsítani. En azt mondtam, hogy ezt a pénzügy
miniszter ur tette, s ezért se nem vádolom, se 
nem dicsérem a közlekedési miniszter urat, mert 
tudom, hogy abban tökéletesen ártatlan. 

Meg kell azonban vallanom azt is, — s 
örömmel teszem — hogy az államtitkár urnák 
beszédében volt legalább egy pont, melyet én méltó 
helyeslés nélkül nem hagyhatok. S ez azon pont, 
melyben azt mondja: „Annak köszönhető már 
most az, hogy a közlekedési miniszter ur az elő-
haladás folytán kibocsátott egy rendeletet, hogy 
ezentúl már sem alsó, sem felső hivatalokra 
többé mások mint belföldiek alkalmaztatni nem 
fognak." Minap, t. ház, volt alkalmam egy ado
mát mondani egy bizonyos királyról, kinek egy 
lába Magyarországba tétetett. Ha a parlamentnek 
joga volna a mennyországgal megjutalmazni va
lakit, én azt mondanám, hogy azon kéz, 
mely ezen rendeletet irta, tétessék a mennyor
szágba. 

En, t. ház, nem fogom a Hollán Ernő képvi
selő ur által sem beszéde végén, sem beszéde 
elején mondottakat sem czáfolni, sem visszauta
sítani. Mindazokat, a mit mondott e tekintetben, 
én az ország közvéleményének megbirálása alá 
bocsátom. ítéljen az ország közöttünk : hol van
nak a bűnösök, kik azok, a kik erkölcsi megro-
vatást érdemelnek ? Én részemről nyugodtan 
várom be a közvélemény ítéletét; hiszem és 
reménylem azt is, hogy a közlekedési miniszté
rium minden tagja szintoly nyílt homlokkal és 
nyuoodt lelkismerettel fogja azt bevárni, — 
mint én. 

A t. ház elvetheti a határozati javaslatot, 
melyet eléje terjesztettem : tudom én, hogy jogá
ban áll a háznak megtagadni a vizsgálatot; de 
az én meggyőződésem az, hogy kötelessége azt 
elrendelni. A t. ház megtagadhatja ; hanem ves
sen magával számot mindenki, és mondja ki, 
hogy ha a t. ház megtagadja a vizsgálatot, lesz-e 
széles Magyarországon csak egy ember is, a ki 
azon meggyőződésben lesz, hogy minden rend
ben van. 
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Én ajánlom határozati javaslatomat. (Élénk 
helyeslés a szélső balon.) 

E l n ö k : A pénzügyminiszter ur kivan 
szólani. 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : T. ház! Nem voltam jelen azon 
szombati nevezetes ülésen; nevezetesnek mon
dom nem azokért, a mik ott történtek, vagy 
mondattak, de nevezetes mindenesetre azért, 
mert azon a parlamentális szokástól eltérő tény 
adta magát, elő, hogy Simonyi Ernő képviselő ur 
gyengélkedő egészsége folytán engedélyt nyert 
arra, hogy a közmunka- és közlekedési minisz
térium ellen előhozandó vádakról még 48 óráig 
gondolkozhassak... 

I r á n y i D á n i e l : Ez Olaszországban 
szokás. 

Lónyay Menyhért pénzügymi
n i s z t e r : Nem voltam jelen szombaton, bizo
nyára nem mintha ezen idő alatt hevertem 
volna, és engedelmet is kérek a t. háztól, hogy 
utazásom alatt meghűlvén, hangom gyöngébb, 
és el vagyok rekedve. Nem is fogok részletesen, 
hosszasan szólani, de szombati beszédét a gyors
írók által tett jegyzetek után megtekintvén, 
láttam, hogy a t. képviselő ur fölhozott vád
jaiba engem is belefoglalni szíveskedett; és mi
ntán oly tényt hozott elő, a mely nézetem sze
rint állításainak sem egyik, sem a másik részé
ben, sem együtt nem áll: kötelességemnek is
merem, a szükséges fölvilágositásokat annyival 
inkább megadni, miután tegnapi beszédében a 
közmunka- és közlekedési minisztérium t. állam
titkára azt monda, hogy midőn a képviselő ur 
a kassa-oderbergi tárgyról szólott, rósz helyre 
ezimezte kérdését, mert erre a pénzügyminisz-
nek kell felelni. En ugyanerre nézve megjegy
zem, hogy a vasutakra vonatkozó valamennyi 
intézkedés első sorban a közlekedési minisztéri
umot illeti és csak második sorban, t. i. azok 
pénzügyi oldala illeti a pénzügyminisztériumot ; 
mindazáltal nem azért teszem e megjegyzést, 
mintha a solidaritást nem vállalnám el, hanem 
azért, mert a közlekedési minisztérium államtit
kárának mindazon adatok, melyekre hivatkozom, 
szintén rendelkezésére állottak. 

Simonyi képviselő ur beszédének két része 
van, az első részben azt állítja a kassa-oderbergi 
vasútról: * melyre nézve hangsúlyozni szeretik, 
hogy nem a magyar, hanem az elébbi kormány 
müve." Továbbá, hogy: „ez azon terhes szerző
dés, mely 1867-ben június 22-én a magyar pénz
ügyminiszternek egyenes beleegyezésével és hoz
zájárulásával köttetett." — Ez beszédének első 
része, melyre nézve a fölvilágosítást megadni 
kötelességem. Arra nézve, hogy valaki, valamely 
dolog állását megítélhesse, mindenekelőtt meg-
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kívántatik, — hogy mikor a dolog történt — an
nak minden akkori viszonyát és körülményét 
ismerje. Midőn a magyar minisztérium kinevez
tetvén, az átalakulás nehéz, mondhatom, gond
teljes napjai bekövetkeztek, akkor nem volt 
szerencsénk a képviselő úrhoz, külföldön volt és 
nem csoda, ha az akkor fönforgott körülménye
ket nem ismerte. 

Méltóztassanak tekintetbe venni, hogy a 
kassa-oderbergi vonal engedélyezése még azon 
időre esik, melyről itt e házban bizonyosan nem 
igen szívesen hallanak, t. i. az első engedély 
kiadására a fölhatalmazás a birodalmi tanácstól 
ered, mikor meg az rendelkezett rólunk, nélkü
lünk. Méltóztatnak emlékezni, hogy, midőn ezen 
fölhatalmazás alapján az első szerződés keletke
zett, az, az akkori pénzügyi viszonyok közt létesít
hető nem volt, s mikor a magyar pénzügymi 
niszterium átvette a kormányzatot — a közlekedési 
ügyekre s átalában az 1867-ki törvényekre néz
ve egyéb támpont nem állott előtte, mint a 
67-es bizottságnak még akkor törvény erejére 
nem emelkedett munkálata; a vasutak tárgyá
ban teendő intézkedéseknél tehát annál óvato
sabban kellett eljárni, mivel ezek iránt törvé
nyes intézkedések még nem léteztek. Irányadó 
csak a 67-es bizottság munkálata volt, melynek 
65. §-a így szól: .,A kereskedelem előmozdításá
nak egyik leglényegesebb eszköze levén a vasutak, 
ugyanakkor, midőn a vám és kereskedelmi szö
vetség megköttetik, a fönebbi 59. és 61-ik §§. 
értelmében létesítendő egyezkedés által határoz-
tathatik el, hogy melyek azon vasutvonalak, me
lyekre nézve mind a két fél érdekében közös in
tézkedések szükségesek, és hogy ezen intézkedé
sek mennyire terjedjenek." 

Semmi tényleges törvény nem volt tehát, 
: s csak az országgyűlés küldöttségének ezen ha

tározata állott a magyar kormány előtt. És 
midőn a kormányzatot a magyar kormány át
vette, gondoskodását e vasutakra is ki kellett 
terjesztenie. Miután ezen javaslat határozottan 
azt mondta, hogy a vám- és kereskedelmi szer
ződés kötése alkalmával állapítandó meg : minő 
törvényhozási intézkedések létesíttessenek a bi
rodalom mind két felében biztosításban részesí
tett vasutak iránt, s a biztosítandó összegeket 
minő mérvben és arányban fogja a birodalom 
mind két felerésze viselni ? stb. Mind ez ak
kor még meg nem oldott kérdés volt. 

Tehát arra is figyelmeztetem a t. képviselő 
urat, hogy azon kérdés, vajon a múltban bizto
sított vasutak biztosítéki összegei egy bizonyos 
quota arányában, vagy más és minő arányban 

j viseltessék? szintén eldöntetlen kérdés volt. így 
állván a dolog, vajon magára vehette-e a magas 
minisztérium azon felelősséget, hogy miután a 
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vám- és kereskedelmi szerződés megkötése alkal
mával a vasúti biztositások kérdése is bizton 
várható volt, miután ezek iránt a két törvény
hozás egyetértőleg szándékozott intézkedni, hogy 
addig, migez sikerül, tehát legalább az 1867-ik 
év végéig minden vasúti építkezést betiltson. 
Bizonyára nem az ország érdekében cselekedett 
volna, ha gátlólag és betiltólag jár el mind azon 
vasutaknál, melyeknek épitése már az előbbi 
időszakban elhatároztatott, de a végleges enge
dély kiadásának némi csekélyebb fontosságú kö
rülmény akadályul szolgált. Ez volt nézetem 
szerint a helyes, a eorrect és az ország érdeké
ben álló eljárás. 

Azt mondja a t. képviselő ur, mintegy vád
ként, hogy ezen engedély a magyar pénzügymi
niszter beleegyezésével és hozzájárulásával kötte
tett. Bizonyításául annak : minő állást foglalt el 
a magyar pénzügyminiszter, mondhatom, nem 
volt szüksége arra, miszerint tisztelt Simonyi 
Ernő ur figyelmeztesse, hogy ezen pótszerződés 
terhes föltételeket tartalmaz, mert igenis tudtuk 
és ismertük ezen körülményt, figyelmeztetése 
nélkül is ; de viszont láttuk azt is, hogy ezen 
dologban nem volna helyes akadályozólag föl
lépni, miután ezen vasút a magyarországi vas
telepeket hozza kapcsolatba az osztrák kőszén
telepekkel, s ily nemzetgazdászati szempont is 
szolgált annak mielébbi létesítésére, és a biroda
lom mindkét fele levén a mielébbi kiépítés ál
tal érdekelve, tehát akadályozni annyit tett 
volna, mint ezen érdekeket egyenesen sérteni. 
Hy szempontból 1867. máj. 10-én, még mielőtt 
a XII. t. ez. szentesittetett volna, még a koro
názás előtt egy megállapodás keletkezett, mely 
szerint a magyar közmunka- és közlekedésügy-mi-
niszterium beleegyezik, hogy a következő 3 en
gedélyezés, melyek előkészítése véglegesen meg-
állapittatott, ő felsége legmagasabb jóváhagyása 
alá terjesztetek, u. m.: 

a) a már engedélyezett kassa-oderbergi 
vasut-társaság által utólagosan kívánt kedvez
mények ; 

b) a végleges megkötésre előkészített és 
legfelsőbb helyről engedményezett concessio a 
károlyvári vonalra a piski-petrozsenyi szárnyvo
nallal együtt; 

c) a déli vaspálya-társaság számára adott 
engedélynek átruházása a barcs-pécsi vonalra 
nézve az ezen czélra a szabadalmazott dunai 
gőzhajó-társaság által alakított consortiumra, 
mely egyesült a- darmstadti bankkal. Ezen tár
sulatok alapszabályai azonban a végleges enge
délyezés végetti legfelsőbb helyre leendő fölter
jesztés előtt a közmunka- és közlekedésügyi mi
nisztériummal közöltetni fognak. 

Ez tehát azon megállapodás, mely e tekin

tetben a két kormány közt keletkezett; pedig 
nem a pénzügy, de a magyar közlekedési mi
nisztérium és az osztrák kereskedelmi miniszté
rium közt. Meg vagyok győződve, mindenki iga
zat fog nekünk adni, tekintetbe véve azt, hogy 
miután a vasutakra nézve semmi törvényhozási 
intézkedés nem létezett, a közös érdekű vasutak 
kérdésének mikénti megállapítása a kereskedelmi 
szerződés megkötéséig, tehát az 1867. évig függőben 
volt hagyva, ekkép eljárni volt a legczélszerűbb, s 
az adott viszonyok közt az ország érdekeivel 
leginkább megegyező. Egyébiránt annak bi
zonyítására, hogy miből állott a magyar pénz
ügyminiszternek a t. képviselő ur által any-
nyira hangsúlyozott beleegyezése, illetőleg jó
váhagyása? elő fogom adni a kezemnél levő 
hivatalos iratok alapján a tényeket. 

Az 1867-ki május 12-én tartott miniszteri 
tanács megbízása folytán ezen annyira hangsú
lyozott hozzájárulás következőleg fejeztetett ki : 
(olvassa) „a m. kir. minisztérium ezen kassa-
oderbergi vasutvonalat, a mint ez a m. kir. 
közlekedésügyi minisztériumnak a cs. kir. keres
kedelmi minisztériummal kötött egyezményéből ki
tűnik, olyan természetűnek tekinti, mint az 
arad-károlyvárit, mi iránt is, a magyar minisz
térium kinevezése előtt már törvényes tárgyalá
sok folytak és legfőbb elhatározások keletkeztek; 
ennélfogva, habár az engedélyezett föltételeket 
elégteleneknek tartja, azok kiadása ellen aka
dályt tenni magát hivatva nem érezheti." 

Ha széles értelemben veszszük e kifejezést: 
„akadályokat nem tenni," ez Simonyi képviselő 
ur szerint aimyit tesz, mint egyenes beleegye
zés és hozzájárulás, és ha mindazt, a mit nem 
akadályoz, minden tekintetben magáénak ismeri, 
ugy könnyen elmondhatnám azt is, hogy midőn 
az 1867-diki törvényeket hoztuk, azokat képvi
selő ur nem akadályozta, távol is volt: ezen 
okoskodás szerint tehát állana az is, hogy az 
186 7-diki törvények, melyek ellen pedig sok 
észrevételt hallottunk, az ő pártja részéről és 
beleegyezésével hozattak. 

Ezek által kívántam jelezni azon állást, 
melyet a pénzügyminisztérium azon vasutvona
lak engedélyezésének végleges kiadása alkalmá
val elfoglalt. 

Most átmegyek képviselő ur második vád
jára, mely már sokkal súlyosabb, mert, ha ta
lán a képviselő ur szives lenne is kimenteni a 
minisztériumot mindazért, a mit első kezdetben 
az első átmeneti korszak alatt nem kivánt aka
dályozni; de aligha lesz ily engedékenységgel 
a másik vádra nézve. Azt mondja a képviselő 
ur : „e szerint a concessiónak nem tudom (már 
t. i. a képviselő ur nem tudja), melyik, de vi
lágos (de azért még is világos !) rendelete sze-
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rint, a szerződés megszűnt, a concessio elveszett", 
tehát ilyen meg olyan bűnt követett el a mi-
miniszterium, meri, a mint mondja, háromszor 
megszűnt a concessio, háromszor adta ki a ter
hes concessiót — később ugyan mondja, hogy 
kétszer — és a végbeszédében is azt mondja, 
hogy bebizonyította, hogy ezután is a magyar 
kormány kezében volt a hatalom, az ezen vasútvo
nal iránt kötött szerződést „két" izben — te
hát megint nem háromszor — megszüntetni, 
vagy enyhíteni, és ezt a kormány mind a „két 
izben" elmulasztotta. 

Már engedjen meg a t. képviselő ur, ha
nem, ha a concessióban foglalt ezen föltétel oly 
világos, és olyan súlyos ezen vád , melyet 
annak alapján emel, — föltettem volna a t. 
képviselő úrról, hogy a szombat és hétfő közti 
gondolkozási időt, melyet a ház engedélyezett, 
arra használja és annyi fáradságot vehetett vol
na magának, hogy vasárnap az illető concessiót 
előszerezvén, ezen szombaton mondott beszédé
ben a coneessionak armyira világos egyik pontját 
kikeresi, és ha megleli, a minisztériummal közli 
vala: mert ha ilyen világos pont a concessióban 
létezik, — tessék elhinni, e körülmények közt mi
nisztérium bizonyára ezt az ország érdekében 
érvényesíteni el nem mulasztotta volna. 

Miután beszédének második része egészen 
azon vádon alapszik, hogy a coneessionak egyik, 
— nem tudja: melyik, — de világos rendeleté
nél fogva háromszor elvehettük volna a concessiót 
az engedélyesektől, bátor vagyok fölkérni tiszt. 
képviselő urat, itt vannak a concessio pontjai, 
méltóztassék nekünk abból megjelölni azon bizo
nyos világos pontot, (Ivánka Zsigmond átadja 
az okmányt Simonyi Ernőnek. Tartós nagy derült
ség) és ha megtalálja, legyen szíves azt a pénz
ügyminiszterrel közölni, hogy ezen pont világos 
értelmét, ha netalán még alkalom akad, az or
szág érdekében érvényesíthesse. (Derültség és tet
szés.) 

Egyébiránt, azon körülmény, hogy ily vá
dat, ily súlyos vádat a concessio megolvasása 
nélkül hozott a t. képviselő ur a t. ház elé 
— engedje meg, hogy azon megjegyzést te
gyem — nem akarok a parlamentális szabályok 
ellen véteni, s erősebb kifejezést használni: 
mindenesetre csak arra szolgál, hogy azon szá
mos vádak alaptalanságát is föltüntesse, me
lyeket a képviselő ur ezenkívül előhozott és egy 
elfogulatlan sem fogja helyeselni a t. képviselő 
ur azon eljárását, melynél fogva az ország szine 
előtt ily fontos tárgyban a tényeket elferdíti és 
ráforgásokra alapítja alaptalan vádjait. (Helyes
lés. Igaz! a jobb oldalon.) 

De másfelől fölhívom a t. házat bizonysá
gául annak, vajon azon három év alatt — már 

most negyedik éve, hogy a pénzügyminisztériu
mot átvettem, — intéztetett-e hozzám egyetlen 
kérdés, minisztériumomra és annak eljárására 
vonatkozólag, a melyre nézve részletesen és a 
tárgyra behatólag felelni elmulasztottam volna , 
(ügy van. Igaz! jobb felől) sőt ha szükséges volt 
adatokat, a hivatalos adatokat elő terjeszteni, 
sohasem késtem. (Igaz!) Miután az e tekintet
ben követett eljárást a minisztérium ellen vád
ként fölhozni nem lehet, sőt adatokkal, még pe
dig hivatalos adatokkal vagyok képes kimu
tatni, hogy a magyar minisztérium — a közle
kedési épen ugy, mint a pénzügyminisztérium 
— midőn ezen vasútvonal kiadása már megtör
tént, időközben minden körülményt czélszerüleg 
kívánt arra nézve fölhasználni, hogy ezen ked
vezőtlen concessio kedvezőbbé, a kivitel bizony
talansága biztosítottá legyen. (Helyeslés jobb 
felől.) E részben engedje meg a t. ház, hogy 
némelyeket idézzek. 

Ismét hivatkozom arra, hogy ezen ügynek 
kivitele a közlekedési minisztérium föladata volt, 
és így hivatkozom az 1868. Julius 1-én hozzám 
intézett átiratára , melyben a minisztérium 
közli mindazon jegyzőkönyveket, melyek az en
gedményesekkel ezen vasútra nézve fölvétettek. 
Es mit láttunk ebből a t. ház ? azt, hogy nyomról 
nyomra ki lehet mutatni, miszerint a miniszté
rium igyekezett ezen kedvezőtlen concessiót mi
nél kedvezőbbé átalakítani. Az e tárgyban a 8 
napi vitatkozás alatt, annyiszor emlegetett Hol
lán államtitkár ur elnöklete alatt tartott ta-
nácskozmányok, melyek április 14, 23 — 25. és 
május 5-én tartattak és melyeken a pénzügy
minisztérium is képviselve volt, minő eredmé
nyeket mutatnak föl ? Legelőször is azt, hogy 
követelte a minisztérium, hogy az illető vállalko
zók a szükséges cautiót tegyék le; és le is tet
ték még pedig a magy. pénzügyminisztériumnál, 
a jegyzőkönyv szerint, mielőtt hozzá fogtak a 
munkához, három millió 603,600 irtot. A szer
ződésnek, még pedig nem a pótlólag kötöttnek, 
hanem a birodalmi tanács által engedélyezett
nek volt egy reánk nézve igen kedvezőtlen pontja, 
mely szerint ezen vasúttársaság előjoggal birt a 
komarom-zsolnai és eperjes-premisli vonal kiépí
tésére. A közlekedési minisztérium, a melynek 
föladata volt az alapszabályokat véglegesen enge
délyezni, határozottan követelte az ezen előjogról 
való lemondást, és ebbe a vállalkozók bele is 
egyeztek; hozzá teszem még, hogy a képviselő 
ur azt. is mondta — és erre nézve szükséges 
fölvilágosítást adnom, hogy adatai e tekintetben 
is épen oly hiányosok, mint a többiek — t. i. azt 
mondta a képviselő ur, hogy midőn a kormány 
által harmadszor átruháztatott azon jog egy 
társaságra, akkor is hatalmában volt megsem-
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misiteni azon concessiot, mely magában semmis
sé lett volna annyival inkább, mert a mit 1869. 
april 21-ig beépítettek ezen társulatok, nem a 
maguk pénzéből építették, hanem azon 5 millió 
írtból, melynek előlegezésére a kormány magát 
kötelezte. Ezen állítása is szintén alaptalan. 
(Zaj bal felől.) 

Méltóztassék a hivatalos adatokat meghall
gatni, elhoztam; föl is olvasom és azokat két
ségbe vonni nem engedem. (FölkiáÜás szélső bal 
felől: Kitűnik a vizsgálatból.) 

Hallottam egy fölszólalást, hogy kitűnik a 
vizsgálatból. Mi más a parlamenti tárgyalás, 
mint az ügy körül egy nagy vizsgálat az ország 
szine előtt? (Helyeslés.) 

Ezen jegyzőkönyvekhez csatolt iratokból ki
tűnik az, hogy a magyar minisztérium annyiban 
is javított a kiadott engedélyen, mert megálla
pította, hogy csak akkor, miután már a társu
lat részéről egy nevezetes összeg ruháztatott be, 
fogja az 5.000,000 frtot folyóvá tenni, még 
pedig nem egyszerre, haaem két részben, min
dig aránylag a többi befektetéssel. Föl is fogom 
ez iránti rendeletemnek szavait olvasni, a mely-
lyel bebizonyítom, hogy 1869. april 21-én, mely 
időről azt állítja a képviselő ur, hogy a mi az
előtt épült, az mind az állam pénzebői épült, 
még egy garast sem kaptak az engedélyesek. 
(Élénk fölkiáltás jobb felől: Erre kell vizsgálat!) 
Tehát ennyiben is javult a szerződés. 

Továbbá t. ház, itt beszél a t. képviselő 
ur sok mindenfélét arról: minő engedélyátru-
házáSok történtek. Oly nagy súlyt fektetett be
szédében arra, hogy ö gyakorlati ember és so
kat járt a külföldön, sőt talán még vasúti con-
cessiókkal is foglalkozott, (Derültség jobb felől) 
hogy föl kell róla tennem, miszerint tudja, hogy 
az államnak s államkormánynak, mihelyt egy 
társulat alakult és részvényeket kibocsátott, 
oly joghatalmat gyakorolni, hogy az engedélyt 
magát megsemmisítse , jogilag lehetetlen. — 
A részvény társulat pedig megalakult, mint idéz
tem, a közlekedési miniszternek hozzám intézett 
átiratában ez áll : (Olvassa) „Az általam meg
erősítési záradékkal ellátott engedélyátruházási 
egyezménynek hiteles másolatát egy példányban 
van szerencsém hivatalos tisztelettel szives tu
domásvétel végett azon hozzáadással átküldeni, 
hogy az általam szintén megerősített alapsza
bályok niteles másolatait azoknak elkészítése s 
az igazgató tanácsosok névsorának kiegészítése 
után Nagyméltóságodnak több példányban ha
sonlóan megküldendem." 

Tehát a közlekedési minisztérium minden 
engedélyezésnél a szabályszerű eljárást követte. 
És e szerint valóban volt egy a törvény és en
gedély érdekében alakult társulat. Egyébiránt 

egy régi példabeszéd azt mondja: „hallott vala
hol harangozni," és igy kell mégis lenni vala
minek a dologban. Igaza van: van valami a do
logban és meg is mondom azt a valamit. 
(Halljuk!) 

A magyar minisztérium követve ugyanazon 
eljárást, melynek jelzésére idéztem azon jegyző
könyveket, melyek a közlekedési minisztérium
ban tartott tanácskozások folytán készültek, ed
dig a pontig az egész eljárást a dolog termé
szete szerint a közlekedési minisztérium vezette, 
és csak itt léptem én előtérbe. 

A kassa-oderbergi vasútépítés vezetésére 
nézve, és átalában a szerződés pénzügyi oldalá
nak megtartására nézve kételyeim támadtak a 
társulatnak eljárását illetőleg és érintkezésbe te
vén magamat az alakult társulat elnökségével s 
az alelnökség figyelmeztetvén engem erre, a kö
vetkező rendeletet küldöttem nem az építkezési 
vállalkozókhoz, hanem a társulat elnökségéhez, 
mert a kormány érintkezésében mást, mint a 
társulatot és az azt képviselő választmányt nem 
ismerhet: „Folyó hó 10-kén érkezett előterjesz
tésében az igazgató-tanács a folyó évi október 
16-án 1622. p. m. sz. a. átküldött pénzügyi 
szabályzat értelmében a Société Internationale a 
társulati értékekből leteendő 5°/0 biztosíték cse
kélységét indokolván, annak fölemelését hozza 
javaslatba, a nélkül, hogy a szükségesnek tar
tott fölemelés módja iránt határozati javaslatot 
tett volna." 

Maga az igazgató-tanács ugyanis, mely a 
társulat érdekeit képviselni volt hivatva, látván 
az építésből is a pénzbeszerzési szerződésből fo
lyó hátramaradásokat, fordult a minisztérium
hoz, és azt monda, hogy ámbár az illetőkkel 
kötött szerződósben kikötött 5% cautio letéte
tett , ez a vállalat teljes biztosítására elégsé
gesnek nem mutatkozik. Ekkor szerettem volna 
találni módot, mely által ezen concessiot — a 
mennyire lehet — érvénytelenítsük és fölhasz
náljuk azon különbséget, mely az 1 367-iki és ta
vasza és 1870-iki tavasza között létezett. Ezen 
időszak alatt ugyanis megerősödvén az alkot
mányos viszonyok, az állam hitele emelkedett s 
igy olcsóbban lehetett pénzt kapni. Elismerem, 
hogy drága volt az első szerződés, de azon vi
szonyokat tekintetbe véve még sem volt drága, 
ha tekintetbe veszszük, hogy a Rudolf- és Jó-
zsef-vasut iránti szerződések hasonló föltételeket 
foglalnak magukban. Tanácskoztunk e végből a 
jog embereivel és találtunk egy pontot, nem 
ugyan ott, hol a képviselő ur kereste, t. i. a 
concessiókban, rósz informatióia után azt állít
ván, hogy a concessiónak valamely világos pontja 
szerint lehet eljárni, hanem létezett egy átalá-
nos vasutak engedélyezésére vonatkozó törvény 
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Ausztriában, mely törvény a közlekedési minisz
térium által bemutattatván a háznak, mint áta-
lános vasúti szabályzat Magyarországra nézve is 
elfogadtatott. Ennek 12-ik pontja igy szól: Ha 
valamely vasúti vállalat az illetékes hatóságok 
rendelkezéseinek ismételt intések daczára sem 
engedelmeskedik, vagy ha az engedélyokmány 
avagy a vasúti üzletrend lényeges határozatai 
ellen cselekszik: a közmunka- és közlekedési mi
nisztérium az engedélyezett vasutaknak az üzleti 
vállalat veszélyére és költségén eszközlendő le-
zárolását elrendelheti. 

Ez volt azon eszköz, — nem confiscatio, de 
sequestratio — és méltóztassanak megengedni, szí
vesen nyúltam volna ezen eszközhöz, mert az 
állam érdekét ekkép czélszerüen lehetett volna 
előmozdítani. 

Ugyanis az engedélyokmányban az áll, hogy 
6 év alatt tartoznak bevégezni az építést. Két 
és fél év ekkor már elmúlt, és három és fél 
volt még hátra, s igy azt mondottuk: „Az 1869. 
évben összesen szükséges legalább 12 millió be
fektetése : ennélfogva szükséges gondoskodni, 
hogy az 1869 -ik évre igényelt építkezési összeg 
előlegesen fedeztessék. Már pedig, hogy a vál
lalkozó kötelességének az építési határidő alatt 
eleget tehessen, a jövő 1869-ik évben legalább 12 
millió forintnyi készpénz befektetése igényel
tetik. " 

I t t egykis figyelmet kérek, mert az ok
mány ezen részével bebizonyitom, hogy képviselő 
urnák második állítása is alaptalan. — Az ok
mány ugyanis továbbá azt mondja: „És ámbár 
az engedélyezési okmány értelme szerint az ál
lam részéről kötelezett összeg az építésre ren
delkezésre „álland" (tehát „álland", és nem „ál
lott", mint a képviselő ur gondolta) mindamel
lett ezenfölül az 1869-dik évben még legalább 
7 — 8 millió forintnyi összegnek beruházása fog 
igényeltetni. Ennélfogva a Société Internatio
nale fölszólítandó, hogy a fönemlitett pénzösszeg 
beszerzéséről 6 hét leforgása alatt gondoskodjék 
és 1869-ik év február 1-éig mutassa ki, hogy a 
pénzügyi szabályzat értelme szerint átveendő 
részvények és kötvények alapján a megkívántató 
7— 8 milliónyi összeg a társulati pénztárba vagy 
készpénzben, vagy hazai pénzintézetek pénztári 
utalványaiban befizettetett. * 

Ebből kitetszik, t. ház, hogy az engedélye
sek egy garast sem kaptak. 

De tovább menve, miután 6 heti idő ala t t 
8—9 milliót előteremteni nem a legkönnyebb 
íéladat , nehogy azzal vádoltassák a miniszté
rium . hogy e tekintetben minden lehetőségét a 
biztosítás adásának is kizárja, azt is i r tam: 
„Ezen kötelezettség alól csak azon esetben vol
tam hajlandó a Société Iuternationalét fölmen

teni , ha a fön kitűzött 6 heti határidő alatt 
valamely jóhitelü magyar-osztrák birodalmi pénz
intézetnek kötelező nyilatkozatát nyújtaná be a 
magyar királyi pénzügyminiszterhez, mely sze
rint ezen intézet a pénzügyi szabályzat által 
vállalt jogok és kötelezettségek tekintetében a 
jótállást magára vállalta." 

Az átiratnak ezen részét azért olvastam 
föl, mert tanúsítja azt, hogy a jogi fogalmak 
szerint azon álláspont, melyre képviselő ur állt, 
s mely szerint a kormány a concessiót egysze
rűen confiscálhatta volna, alaptalan. 

A létező társulatnak van ugyanis joga az 
épités és a pénzbeszerzés iránt intézkedni. Át
iratom végén foglaltatott azután ezen fenyege
tés, és bizonyára erről hallott valamit képviselő 
u r : „Egyszersmind figyelmeztetem, hogy azon 
nem várt esetben, ha mindez meg nem történ
nék, kénytelen lennék, az átalános vasutszabály-
zatban föntartott lezárolási joggal élni." 

Meg is hozta ezen átiratom gyümölcsét, 
bár mily kicsinylőleg szólt képviselő ur arról, 
hogy 1869-ben megszűnt ezen szerződós; de a 
kormány ismét átadta az angol-osztrák banknak, 
a nélkül, hogy valamit könnyített volna azon 
nagy garantián, azon súlyos terhén, melynek 
fizetését az ország viseli. 

Mikép áll a dolog jogilag? elmondottam; 
már most mikép áll azon intézkedésekre nézve, 
melyeket a minisztérium eszközölt a vasút solid 
kiépítése, tehát az állami garantia érdekében1? 

Méltóztassanak fölvenni, hogy ezen vasútnak, 
mely valóban hivatva van — különösen azon ré
szében, melylyel az északi vaspályához fog csat
lakozni, — az ország legfontosabb vasutai közé tar
tozni, engedélyokmányában 12 fontos sinek vol
tak kikötve, minők másodrendű vaspályáknál 
használtatnak, s e részben sikerült átváltoztatni 
az engedélyokmányt, oly kép , hogy 22 és fél 
fontos sinek használtassanak. 

Továbbá a szerződésben az is volt, hogy az 
őrházak ideiglenesen fából építtessenek, és az 
ujabb feltételek közé beigtattatott , hogy szilárd 
anyagból fognak építtetni. Továbbá az is benne 
volt a régi szerződésben, hogy a slippereknél 
puha fa használtassák, és az uj szerződés sze
rint kemény fa használtatik. A fahidak helyett 
állandó kő- és vashidak fognak építtetni, és a 
pálya íontosabb részei két vágányra fognak elő
készíttetni. Ezekre nézve a viszonyokat kellőleg 
nem ismerve, átalában azt mondani nem lehet, 
hogy a kormány ezen súlyos terheken könnyí
teni nem igyekezett volna. Én tehát azt merem 
állítani, hogy a garantiának fizetésénél alig van 
fontosabb körülmény, mint a pálya szolid fel
építése, miután a pálya minden kiigazítási, és 
felszerelési költsége folyvást a garantia által 
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fedeztetnék. Tehát nem áll^ a t. képviselő ur
nák ide vonatkozó állítása. Én t. ház, ezeket 
szükségesnek tartottam megemlíteni azért, hogy 
bebizonyítsam azt, hogy ámbár a t. képviselő 
ur tegnap tartott zárbeszédében nagy önbiza
lommal és önmegelégedéssel azt monda : „bebizo
nyítottam, hogy a kassa-oderbergi vasúti eon-
cessio, mely ismét közel 3 millióra menő éven-
kinti adóra kötelezi a nemzetet, és azon con-
eessiónak legterhesebb részei a magyar kormány 
beleegyezésével köttettek; és hogy azután is a 
magyar kormány kezében volt az alkalom az ezen 
vasutak iránt kötött terhes szerződést két ízben 
is megsemmisíthetni, enyhíthetni, és azt a kor
mány mindkét izben elmulasztotta." Ennek elle
nében én előadván a körülményeket, és hivata
los adatokkal igazolván : a kormány a legjobb 
lélekismerettel elmondhatja, hogy mind ezen az eon-
cessiók kiadásánál, mind a későbbi tárgyalások
nál legjobb belátása ós meggyőződése szerint 
igyekezett előmozdítani az állam érdekeit; ilyen, 
minden alapot nélkülöző vádat visszautasítok. 
(Helyeslés jobb felől.) 

Mi t. ház, felelősek vagyunk minden cse
lekedetünkért. Ily hosszú vitákat azért sem tar
tok helyeseknek, mert minden képviselő élhet 
ama lényeges alkotmányos joggal: az interpellá-
lás jogával. Mire való tehát azon pár héttel ez
előtt 5 napig, s most ismét 3 napig folyt vita 1 
(Helyeslés jobb felől. Nyugtalanság bal felől.) Ha van 
az illető képviselő uraknak határozott positiv 
adatuk: tessék interpellálni, s mi mindig fogunk 
válaszolni. (Helyeslés jobb felől.) 

Azon nyilatkozatot, melyet Tisza Kálmán 
képviselő ur beszédében előadott, hogy a ho
zandó határozat által a kormány egy vagy más 
cselekedetét a vizsgálat alól kivonni akarná, ha-
sonlag jogosulatlannak nyilvánítom mind a ma
gam, mind a közlekedési miniszter ur nevében; 
tessék bármely, de positiv, nem mende-monda. 
de valóságos tény alapján interpellálni, és mi 
mindig fogunk válaszolni; (Helyeslés jobb felől.) 
és én bátran merem nyilvánítani, hogy az inter-
pellatio joga, mily az egész ház, az egész or
szág előtt történik, sokkal lényegesebb, mint egy 
bizottságnak zártkörben teljesítendő vizsgálata. 
(Helyeslés jobb felől. Zaj. Halljuk!) Nem komo
lyan mondom, bár alapjában van némi igazság, 
— ily viták után eszünkbe juthatna a házsza
bályokon némi változtatást tenni, és valahogy 
azt mondani, hogy épen ugy, mint a miniszte
rek felelősek minden cselekedeteikért, viszont a 
képviselők vállaljanak felelősséget az általok fel
hozott vádak alaposságáért, és az ekként meg
változtatott házszabályokban nem valami súlyos 
megrovás, hanem csupán az állapíttathatnék meg 
— s ebbe talán a túlsó oldalon ülő képviselő 

urak, is kik szintén minden alkalommal azt mond
ják, hogy az ország pénzét kímélni kell, bele 
fognának egyezni, — hogy azon képviselő, ki oly 
vádat emel, melyet nem tud bebizonyítani, s ez
zel foglalkoztatja, — mint ez a múlt hetekben 5, 
és most 3 napon át tőrtént, — a tőrvényhozás ide
jét, melynek minden tanácskozási napja, nem szá
mítván az erkölcsi veszteséget, mely ez által a 
reformkérdések elhalasztása folytán támad, 
(Élénk helyeslés jobb felől. Tartós nyugtalanság 
bal felől.) mondom, melynek minden napja kö-
rülbelől 4000 frtba kerül, ez összeg megtéríté
sére köteleztessék. (Hosszas és élénk derültség jobb 
felől. Nyugtalanság bal felől.) 

A t. képviselő ur tegnap mondott beszédé
ben bizonyos önmegelégedéssel tekintvén (Hall
juk!) múltjára, magát kereskedőnek nevezte, s 
azt hiszem, hogyha ily szabály léteznék, — ámbár 
korántsem kívánom, hogy létesíttessék, — jövőre 
ily hosszadalmas discussió elő nem fordulna; de 
annyit mindenesetre mondhatok, hogy ha ma ily 
szabály léteznék, ezen vád emelése íolytán a 
képviselőség jó üzletnek semmi esetre sem lett 
volna mondható Simonyi úrra nézve. (Derültség.) 

Engedje meg a t. ház, hogy még Tisza Kál
mán képviselő ur egy mondására tegyek némi 
észrevételt. (Halljuk!.) Azt mondta t. i., hogy 
mindenkor és mindenben, hol és a miben, ha két 
ellenkező állítás áll egymással szemben? vizsgá
latot kell elrendelni. Engedje meg a t. képvi
selő ur. ez azon állitások közé tartozik, melyekre 
ráillik, hogy a ki sokat bizonyít, semmit sem 
bizonyít, mert ha minden egyes tárgynál, melyre 
nézve két egymással ellentétben álló nézet van, 
vizsgálatot kellene elrendelni, ugyan hova jut
nánk akkor ? (Helyeslés jobb felől.) 

A t. képviselő ur azt mondja, — és azt 
neki, minthogy az ellenzékhez tartozik, nem is 
veszem rósz néven, — hogy nincs bizalma a mi
nisztérium iránt, s azért kér vizsgálatot. En vi
szont azt mondom, ezen párt bizalommal viselte
tik a minisztérium iránt, s ennélfogva fölösle
gesnek tartja a vizsgálatot. (Élénk hosszas helyes
lés. Tetszés jobb felől.) 

E l n ö k : A tárgyalás be van fejezve, min
den szónok élt jogaival, következik tehát a sza
vazás. 

Az első kérdés: elfogadja-e a t. ház a Tisza 
Kálmán által beadott indítványt, vagy nem t 
(Felkiáltások : Elfogadjuk! Nem fogadjuk el.)k kik 
elfogadják, méltóztassanak felkelni. (Megtörténik.) 
Méltóztassanak felkelni azok, kik el nem fogad
ják. (Megtörténik.) A többség az indítványt nem 
fogadja el. Következik Simonyi Ernő ur határo
zati javaslata. 

Épen most nyújtják be a névszerinti szava
zást kérők névsorát; ez az első kérdésre nézve 
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már elkésett, mert a határozat ki van mondva, 
de a másodikra joguk van követelni. Fel fog te
hát olvastatni a határozati javaslat, a kérdés 
fel fog tétetni, és azután történik a szavazás. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a ha
tározati javaslatot és a kérdést.) 

E l n ö k : 5 perezre az ülést felfüggesztem, 
a szavazás 0 betűnél kezdődik. 

(5 pereznyi szünet után.) 
E l n ö k : A névjegyzéket olvassa Széll Kál

mán, az „igen'-űel szavazókat jegyzi Jámbor 
Pál, a „nem^-mel szavazókat Fodróczy Sándor. 

Kezdődik a szavazás az „O" betűnél. 
S z é l l K á l m á n , j e g y z ő (olvassa a 

képviselők névsorát, mély alkalommal:) 
Igennel szavaztak: 

Oláh Miklós, Orczy Elek, b., Papp Lajos, 
Patay István, Perczel István, Pethes József, Péchy 
Tamás, Pétery Károly, Pilaszanovich József, Pilissy 
Lajos, Podmaniczky Frigyes b., Prick József, Pró
nay József, Ragályi Gyula, SalamonLajos,Sárközy Béla, 
Simay Gergely, Simonyi Ernő, Simonyi Lajos b., Sipos 
Orbán, Somossy Ignácz, Sréter Lajos, Szakácsy Dániel, 
Szalay Sándor, Szaplonczay József, P. Szathmáry Ká
roly, Szilády Áron, Szluha Ignácz, Szontagh Pál 
(csan.J, Szunyogh Albert, Sztaneszku Imre Vazul, 
Táncsics Mihály, Tassy Miklós, Tisza Kálmán, 
Tisza László, Vajda János, Varga Károly, Várady 
Gábor, Vályi János, Vidacs János, Vidliczkay Jó
zsef, Vukovics SebŐ, Zahornáczky Bálint, Zámory 
Kálmán, Almássy Sándor, Babes Vincze, Beliczey 
István, Beniczky Ödön, Berecz Ferencz, Berke 
József, Boczkó Dániel, Bogyó Sándor, Borlea Zsig
mond, Csanády Sándor, Csernatony Lajos, Csiky 
Sándor, Deáky Lajos, Dezseő Szaniszló, Domahidy 
Ferencz, Eördögh Frigyes, Eöry Sándor, Ercsey La
jos, Éder István, Farkas Elek, Fazekas Alajos, 
Fráter Imre, Gaál Endre, Gábriel István, Gál 
Péter, Gáspár András, Ghyczy Ignácz, Ghyczy 
Kálmán, Gonda László, Gubody Sándor, Győrffy 
Gyula Hajdú Ignácz, Henszlmann Imre, Ho-
dossiu József, Horváth Elek, Horváth Sándor, 
Huszár Imre, Halász Boldizsár, Irányi Dániel, 
Ivánka Imre, Jankovics Gyula, Jankovics Miklós, 
Jámbor Pál, Jókai Mór, Kállay Emánuel, Kállay 
Ödön, Károlyi Ede gr., Kerkapoly Mór, Kiss Já
nos, Kiss Lajos, Kiss Miklós, Clementis Gábor, 
Kollár Antal, Koós József, Körmendy Sándor, Kras-
csenics Ferencz, Kürthy István, Ludvigh János, Luk
sics Bódog, Madarász József, Majoros István, Maj
thényi Dezső, Matkovich Tivadar, Máttyus Arisztid., 
Mednyánszky Sándor, Milkovics Zsigmond, Mocsonyi 
Antal, Mocsonyi György, Mocsonyi Sándor, Móricz 
Pál, Nagy János, Nagy Károly, Nyáry Pál. 

„Nem"-mel szavaztak : 

Ocskay Rudolf, Olgyay Zsigmond, Ordódy Pál, 
Ormos Sándor, Orosz Mihály, Orsics Ferdinánd, gr., 

Paczolay János, Papp Zsigmond, Pap József, Pászt 
Vilmos, Perényi Zsigmond b., Perczel Béla, Pla
chy Lajos, Prikszky Tádé, Pulszky Ferencz, Peja-
csevics László gr.,Pejacsevics Nándorgr.,Radó Kálmán, 
Radvánszky Károly, Ranicher Jakab, Rimanóczi Fe
rencz, Rónay Jáczint. Rudnay István, Rhédey István, 
Samassa József, Semsey Albert, Siskovics Tamás, 
Splényi Béla b., Stoll Károly, Simics Ignácz, 
Szabó Imre, Szabó József, Szabó Miklós, Szath
máry László, Szeniczey Ödön, Szentiványi Károly, 
Széll Kálmán, Szilvay Károly, Szirmay Ferencz gr., 
Szitányi Bernát, Szlávy József, Szontagh Pál (göm.J, 
Szőgyényi László, Tanárky Gedeon, Teleki Domokos 
gr., Tormássy Mihály, Tóth, Vilmos, Török Dániel, 
Török Sándor (göm.), Török Sándor (sopr.), Trefort 
Ágoston, Turcsányi Ede, Thury Sámuel, Tomasics 
József, Urbanovszky Ernő, Urházy György, Ürményi 
Miksa, Wachter Frigyes, Wass Sámuel gr., Wagner 
Frigyes, Wálirmann Mór, Várady János, Wirkner 
Lajos. Vitulay József, Wodianer Albert b., Wodia
ner Béla, Zalay István, Zeyk József, Zeyk Károly, 
Zichy Ferencz Victor gr., id. Zichy József gr., ifj. Zichy 
József gr., Zichy Manó gr., Zichy Nándor gr., 
Zmeskál Zoltán, Zsedényi Ede, Zweier Frigyes, 
Zuwich József, Andrásy Gyula gr., Ányos István, 
Ánker Hugó, Barcsay Ákos, Barcsay Kálmán, Bay 
Ferencz, Bánó József, Benedek Gyula, Benedicti 
Albert, Benkő József, Berényi Ferencz gr., Berzeviczy 
Tivadar, Betegh Kelemen, Bethlen János gr., Beth
len Sándor gr., Bezerédj László, Binder Lajos, Bittó Ist
ván, Boér János, Bogdány Vincze, Boros Pál, Bömches 
Gyula, Brezovay László, Brogyányi Vincze, Buday 
Sándor, Bujanovics Sándor, Buttler Sándor gr., 
Buttyán László, Buzinkay Pál, Bömches Frigyes, Bog-
danovics Villibáld, Bedekovics Kálmán, Ciotla János, 
Császár Bálint, Csengery Antal, Csörghe László, Cséry 
Lajos,Dániel Márton, Dániel Pál, Dienes József, Drotleff 
Timás, Eitel Frigyes,Eötvös József b., Ernuszt Kelemen, 
Eszterházy Pál gr., Éber Nándor, Érkövy Adolf, Fekete 
József, Feszt Imre, Fillenbaum Ferencz b., Fluger Ká
roly, Forgách Antal gr., Földváry Miklós,Fodróczy Sán
dor, Gajzágó Salamon. Gál Miklós, Gecző János, Gorove 
István, Ilalassy Gyula, Halmossy Endre, Harkányi Ká
roly, Harkányi Frigyes, Hatz Vilmos, Házmán Ferencz, 
Hertelendy Kálmán, Hodossy Imre, Horváth Boldizsár, 
Horváth Döme, Horváth Mihály, Hosszú József,Högyészy 
Gyula, Hrabár Manó, Ihász Rezső, Ivacskovics György, 
Ivánka Zsigmond, Janicsáry Sándor, Jankovics Antal, 
Jeszenszky Lajos, Joanesku Lázár, Joanovics György, 
Jurka Bazil, Justh József, Justh Kálmán, Kapp 
Gusztáv, Kautz Gyula, Kazinczy István, Kálnoky Pál 
gr., Kemény Gábor b., Kemény István b., Kemény fy 
János,Kendeffy Árpád, Kerkapoly Károly, Késmárky 
József, Királyi Pál, Klapka György, Klobusitzky Ágos
ton, Kossuth Pál, Kovách László, Krajcsik János, 
Kuba János, Kubinyi Ödön, Kuhinlca Ferencz, Kvas
say László, Korizmics László, Khuen Henrik gr., 
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Láng Gusztáv, Latinak Rudolf, Latinovics Vincze, 
Lázár Dénes, Lindner Gusztáv, Lónyay Gábor, Ló
nyay József, Madocsányi Pál, Maniu Aurél, Má
day Lajos, Melas Vilmos, Mihályi Péter, Molnár 
István, Muslay Sándor, Nedeczky István, Néhrebeczky 
Sándor. 

Távol voltak: 
Ónossy Mátyás, Pásztélyi János, Paulini Tóth 

Vilmos, Petrovay Ákos, Plachy Tamás, Popovics 
Zsigmond, Pribék Antal, Rákóczy János, Román 
Sándor, Rónay Lajos, Rőth László, ifj. Rudics Jó
zsef b., Rauch György b., Salamon Tódor, Schvarcz 
Gyula, Simonis Ferencz, Suhaj Imre, Sulyok 
Eduárd , Szentiványi Adolf, Szentpály Jenő, 
Szepessy Gyula, Széky Péter, Szilágyi Lajos, Szi
lágyi Virgil, Szirmay Ödön,, Szluha Benedek, Szom
jas József, Sztratimirovics György, Szuppan Zsigmond, 
Szüllő Géza, Térey Pál, Thál István, Thury Ger
gely, Tóth Kálmán, Ugrón Lázár, Uhlárik János, 
Varró Sámuel, Vay Béla br., Vay Mihály gr., Ves-
selényi József b., Vukotinovics Lajos, Vukovics Ist
ván, Zichy Jenő gr., Zlinszky György, Aczél Pé
ter, Andrássy Gyula, Antalfy Károly, Bánffy Albert b., 
Bánfy János b., Berde Mózes, Binder Mihály, Bo
bory Károly, Bohus Zsigmond, Berzenczey László, 
Batagliarini Pál, Csáky Tivadar gr., Csernovics Péter, 
Caár János,Deák Ferencz,Degenfeld Béla gr., Degenfeld 
Gusztáv gr., Dietrich Ignácz, Dobsa Lajos, Dőry János, 
Drágfy Sándor, Eszterházy Pálhg., Fabritius Károly, 
Fejér Miklós, Filippovics Simon, Gránzenstein Gusz
táv, Grázer Frigyes, Gr ómon Dezső, Hevessy Ber
talan, Hoffmann Pál. Hollán Ernő, Horvátit János, 
Huszár István, Henter Géza, Hervoics István, Hor
váth Péter, Jonesku Döme, Jancsó István, Jozipo-
vics István, Jellasics Kázmér, Kabos Imre, Kald-
rovics Andor, Keglevich Béla gr., Kende Kanut, Kűn 
János, Keresztury Eduárd, Kraljevics Benő, Kug-
ler István, Kraljevics Miroslav, László Imre, Lehoczky 
Egyed, Leonhard Károly, Lónyay Menyhért, Ma
darász Jenő, Majláth István, Makray László, Má-
riássy Béla, Máttyus Uzor, Mednyánszky Dénes 
b., Mikó Imre gr., Miletics Szvetozár, Mocsáry La
jos, Mocsonyi Jenő, Molnár András, Mohar Pál, 
Mukics Ernő, Maller Miksa, Németh Albert. 

4:30 igazolt képviselő közül nemmel szava
zott 200, igennel szavazott 117, távol volt 112, 
elnök nem szavazott, összesen 430. 

E l n ö k : Tehát e szerint a többség az in
dítványt nem fogadja el. 

T. ház! Ma már az ülést nem folytatjuk 
tovább, hanem holnap 10 órakor zárt ülés lesz. 
(Fölkiáltások: Hát a választás eredménye f Halljuk 
az eredményt!) 

A választási eredményt a jegyző ur föl fogja 
olvasni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa :) A 
vallás- és közoktatási miniszter fölügyelete és 
kezelése alatt álló különböző alapok és alapítvá
nyok jogi természetének megvizsgálására kikül
dött 12 tagú bizottságra beadatott 276 szava
zat, azok közt üres volt 1. 

A legtöbb szavazatot nyerték : 
Perczel Béla nyert 261 szavazatot, 
Hoffmann Pál 264-et, 
Simonyi Ernő 246-ot, 
Ghyczy Kálmán 241-et, 
Nyáry Pál 240-et, 
Salamon Lajos 240-et, 
Vukotinovics Lajos 181-et, 
Horváth Mihály 180-at, 
Szlávy József 179-et, 
Török Dániel 179-et, 
Mihályi Péter 177-et, 
Győrffy Gyula 140-et. 
A magyar kir. tudományos egyetem vagyo

na kimutatását tárgyazó okmányok megvizsgá
lására kiküldött 7 tagú bizottságra beadatott 
282 szavazat, azok közt üres volt 2. 

Bujanovics Sándor nyert 176 szavazatot, 
Kautz Gyula 174-et, 
Madocsányi Pál 171-et, 
Wachter Frigyes 168-at, 
Paczolay János 164-et, 
Szaplonczay József 148-at, 
Ghyczy Ignácz 144-et. 
E l n ö k : Holnap 10 órára tiz tag zárt ülést 

kivan, a házszabályok értelmében azt meg kell 
tartani. A rendes ülés 11 órára tűzetik ki, mely
nek tárgya lesz a zárszámadások megvizsgálására 
kiküldött bizottság jelentésének tárgyalása. 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 




