
ÉRTEKEZÉSEK 
A NEMZETGAZDASÁGTAN ÉS STATISZTIKA KÖRÉBŐL 

K I A D J A A M A G Y A R T U D O M Á N Y O S A K A D É M I A . 

A NEMZETGAZd. S STATISZTIKAI ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGNAK RENDELETÉBŐL, 

SZERKESZTI FÖLDES BÉLA. A BIZ. JEGYZŐJE 

AZ ELSŐ MAGYAR VASÚT 
TÖRTÉNETE. 

IRTA 

F E N Y V E S S Y A D O L F . 

BUDAPEST 
A MAGYAR TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. 

1883. 



AZ ELSŐ MAGYAR VASÚT 
TÖRTÉNETE, 

IRTA 

F E N Y V E S S Y A D O L F . 

BUDAPEST 
A MAGYAR TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. 

AZ A K A D É M I A É P Ü L E T É B E N . ) 

1883 



fRANKLlN·TARSULAT rnOMDÁJA.



\

r.

AZ 1836. XXV. TÖRVÉNYOZIRK KELETKEZÉSE.

Trefort Ágoston miniszter úr a helyes történeti nyomra,
utalt, midőn a Bttdapesti Szemle szerkesztöjéhez intézett nyílt
levelében *) az első magyar vasút viszontagságait kapcsolatba
hozza Széchenyinek a lánczhíd miatt folytatott hosszas küz-
delmeivel. A magyar vasúti törvényhozás gyökérszálai a bu-
dapesti állandó híd történeti talajába nyúlnak le, s az ezen kor-
szakos.mü alkotásakor megszabott'elvekJölismerhetök a vas-
útakról rendelkezö elsö magyar törvényen és az ebből eredö
föbb rendszabályokon is. A mennyire alapvető volt Angliában
a hajózási csatornákról szóló legislatio az első vasútak enge·
.<lélyezésénél, ép annyira irányt adott nálunk a lánczhíd alapí-
tásakor vívott eszmeharcz a vasútaknál követendő elveknek.
Érdemileg elősz.ör jött szóba törvényhozásunk előtt a vasút a
karok és rendek 1836. évi február 3-.án tartott kerLi.leti űlésén,
a mikor az állandó híd érdekében ar kisajátítási jog törvénybe
foglaláaáról volt szó. Pest városa ugyanis a hajóhíclért és az
:állancló híclhoz átengedő telekért -túlságos igényeket támasz-
tott. A karok és rendek ennélfogva törvényjavaslatukban azt
indítványozták, hogy azon esetre, ha a kárpótlás iránt Buda
8 Pest városaival egyezség létre nem jön, akkor bírói úton'
:állapíttassék meg a megváltás összege.. A förendek viszonize•
.netökben kijeleI).tették, hogya nádol' által értesülvén arról,
hogy Pest városa is kész a híd tulajdonára nézve egyezségre
'lépni, ennél fogva szükségtelen akisajátításról törvényben intéz-
kedni s akárpótlási összeg megállapítására biróságot rendelni.

*) Megjelent o. Budapesti SZB1nle 74-ik számában 333. 1-
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4 Fenyvessy Adolf.·

Ez .izenet ellen fölszólalt Vay Jánas, Szabolcsmegye első

követe. Szükségesnek tartja, az ex})ropriatio kimondását, neIn-
csak a híd létrejöttének biztosítása végett, hanem azért is,
mert immár halaszthatatlanná vált a kisajátítás elvének tör-
vénybe foglalása minden egyéb analog esetben való alkalmaz-
hatás végett. És ezzel megpenc1ítette n közmunkáknál illő ]\ár-
pótlás mellett alkalmazható kisajátítás általános szabályát.
Jellemzők azon korra az indokok, melyekkel az indítványozó
az eXIJl'OIJriatio jogát támogatta. Fölhozza, hogy Szabolcsme-
gyében a Tiszának átvágását Zsurknál, ámbár ezt hároIn me-
gye ~evezetes rész$nek biztossága követelé, gróf Forgácll
mindaddig akac1ályozá, a míg 600 köblös fölelj eért telj es kár..
pótlást nem nyert. J\fástltt ellenben c,suIJa kényelemböl tetszés
szerint megváltoztatták .az útak ductusát és ketté hasítják egy
kevésbb'é, hatalmas embel' földj ét; egy hnrlnadik belyii.tt levág-
ják malmát a nélkii.l, hogy egy fillér kárpótlást kapna. Lehe-
tetlen azt tovább titl'ni, hogy egy embernek a 'szeszélye a leg-
hasznosabh vállalat létrejöttét megakaclályozhassa, s hogy
másfelől valakinek vagyonát kártérítés nélkül elvegyék.
Öóhajtja a .buc1al)esti híc1 létrejöttét, da nem akármi áron;
azért ki kell mondani az expropriatio jogát, a mi által más
hasznos vállalat számára is megnyittatik az út. A kisajátítási
jogra múlhatatlan 8zii.kség vall a va,sútak tekintetéből; Inert
ha fontoló;ra vétetik, hogy a Bécs és 'Bródy közt épülőfélbell

levő vasút olcsó fuvarral milyen elönyösen fogja a lengyel ga-
bonát nyugatra szállítani, B mennyire tönkre teszi majd ha-
zánk legtermékenyebb l·észét: akkor, ha élni akarunk, nekiiIlk
is mozoguuuk kell és kisajátítási törvény által lehetövé tenni
8. vasútak építését. Azért a .szónok azt kívánja, hogy a híclra.
nézve maradjanak a rendek elöbbi végzésökl1él, de mondas-
sék ki egyszersmind törvény által, hogy ha elismert közércleki.í
vállalat czéljából a hfl,zának valaki vagyol1áraszi.iksége van és
az iránt egyezség nem sikeritl, akkor tartozzék azt, ele csak
~llö kárpótlás mellett, nem pedig, mint eddig szokásban volt,
Ingyen átadni.

Vay János inclítványa három napon át, február :1-dikán,.
4·c1ikén és 5-dikén *) foglalkoztatta a rendeket kerületi itlé-

~ ~) Wenzel Gusztáv: Az el.l/)"ópai vasüti ügy jeileményci 8 ered-
mernJtn a 'l1tagyar magánio(J 8ze1nlJontjúból czímií értekezésében e kez-
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seilrbell. A vitatkozás llagyobb része az általártoB kisajátítási
törvényre s a vaslltépítésre terjedt ki. A kisajátítási jogot
lefelrtette volt javaslataiba már azon országos küldöttség, me- I

lyet az 1790-91: LXVII. törvényczikk értelmében az
1825-27-diki orBzággyitlésa VIII. törvényczikk alapján ki-
küldött. Nevezetesen a kereskedelmi ügyekkel foglalkozó vá..
lasztluány a De Vi(l'rUln 8t1·uctU1~a et conse'l·vatione czíln(t javas-
latának 6-c1ik §-ában kimondja, hogy «(si occasione excissionis
Davi ductus vialis, aut c1ilationis prioris proprietarius terI·am,".
cujus pars rescillc1i clebebit, gratuito cedere 1101let .•• proprie~ .
tario terroo vel rec1ificii clalUllum, quod ex tali amissioni pati-
tUl', proomissa cOllscientia restimatione e respectivo Fundo
(tudIliillik a fundus pllblicusból) cOlnpensari debebit)). Kifej-
tette továbbá már 1831-ben a kisajátítási jog szabályozásának
8ziikséges voltát gróf Széchellyi Istváll Stacliu1nában, a hol li
is a Vay János által fölhozott példához hasonló esetekre
utalt, a mikor egy hatalmas, embernek a malma neln volt
eltávolítható 8 litjában állott egy egész vidék vízszabályozá-
sáno.k, míg a szegé~y ember malmát akárhányesetbell kárté-
l'ítés l1élkül lerontották.

A kisajátítási jog e szerint elő voltrriár készítve az el-
mékben, midőn az anyagi érdekek gondozására Széchenyi
által fölkeltett közfigyelem a vasúti iigyre irányúlt. lVIielőtt

törvél1yhozásuuk }{örébeu a. vasútépítés tüzetesen azóba hoza-
tott, - mert itt is közbevetöleg meg kell jegyezneln, hogy ~Z

1825-27·diki országos kiildöttségnek munkálata De 'lltilibzt8
ope1oibu8 pe,' societates vel1J7"ivato8 struendis, 'fölkarolja a (cluc-
tus ferreos))-t is - az érdel\lőc1ést már fölkeltették nálunk
az Angliában, Belgiumban és Francziaol"szágban· egy évtizecl
óta, azután a Néllletországban, ele leginkább az osztrák örökös
tartományokban a vasúti vállalkozás mezején elétt erec1mé-.
nyek. A kül- és belföldi sajtó sziintelenül foglalkozott e kérdé-
sekkel. A magyar Tudós társaság által közrebocsátott Tuclo-

dernényt báró ,ray Ábrahámnak tulajdonítja s többször így e~íti az
iuc1ítványoz6t. Az iuclitvány elöterjesztését 11 február l-én tal·tott ke-
rfileti iUósre teszi. Minc1 Bt k~t aclat hibás. Báró .Vay Ábl'ahául, nem is.
volt az o11BzággyiUésell 18~6·ban; volt gróf Vay Ábrahám, ele a fŐl'eu
'dekuél, mint Mál"ll1aros megye f5ispánja, a kerületi'indítványt pedig Vay
János és pedig február 3..c1ikán tette. Az ily neve2etes föllépésre nézve
érdeluea tisztába hozni az iclőt és a, kezc1eményezőt.
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G Fenyvessy 'Idolf:

'lJlánytá,1' 1835. évi első füzetében Gy~l'Y Sándor nlél'nök és
akadémiai reneles tag A közlekedés 1'endsz81'cirlfl behatá érte-
kezést közöl, amelyben fejtegetvéll a közmunkák ltör{\l elöre
. haladt államokban követett politikát, arr t'\, az eredményre
jut, hogy ol·szágOB terv szerint lre,ll a 1{özleked~8i ~lgyel.{et :e-
zetni, 8 hogy a csatornákat és vasutakat 11em leteslthetI mInd
maga az· állam, hanem hogya magános vállalkozást is be kell
vonni e müvek kivitelébe. A. külföldi lapok közt, melyeket
politikusaink különösngyelemben részesítettek, az augsburgi
Allgemeine Zeitung nagy gonddal registrálta a vasúti terveket
és erec1ményeket, - I{ossllth országgyűlési tuc1ósításaiban,
.miután Vay indítványát előadta, egyebek lrözt ezt írja :
(~A legújabb idök jelei, azon élénk mozgás, mely a közösiiJés-
nek. (közlekec1ésllek) vasútak á~tali könnyítése iránt egész Ell-
rópán keresztitI forrásban van, 11em lellet, hogy a hazáját hí-
ven szeret~ magyar keblében a fájc1almat aggódó félelemme
ne érleltesse» . Azonban nem annyira az egész Európán lre-
resztiíl, mint a Pozsony közelében tervezett, Bécsbö} kiinduló
s Galicziába nyúló vasút riasztotta föl a magyar törvény-
hozók figyelmét. A mit Vay e .vasút félelmes voltáról mondott,
azt utána a kerületi ülésben többen kisebb..nagyobb túlzással
val'iálták. Kossuth pedig tudósításáhan ezeket írá: (cHa csak
azt az egyet meggonc101j11k is, miként fogja ·a bécsi termesztö,
ki gabonáját Gönyöig a Dunán fölvontatni, Ollnan lJedig
'Bécsig'tengelyen szállítani kénytelen, a Lembergböl Bécsig egy
.mázsányi. terhet hat pengő krajczárért szállítalld6 vasúttal a
eoncurreiltiát. kiállani : lehetetlen,· hogy át ne lássuk, miként
tő;bbé.nem jobblét, hanem élet és halál kérdése van abban, l1a
: akarunk~~ mozogni 8 .élni, vagy a, semmit nem tevés és elöíté-
Jetek .hinárjában. vesztegelve meghalni.) Vay a veszélyt egé-
szen imminenBne~ látta·s úgy· szólt a bécs-broclyi vasútl'ól,
mint már épiilöfélbe:q levő pályáról, holott e vasútra, bár évek-
kel az előtt tervezgetté1r, ·a .privilegium R,othschilclnak csak
1836 ~ál'czius 4-dikén adatott ki és'az építés, még pedig igen
csekély l'észében, csak :t837-ben kezdetett meg. ·Azonban lóva-
natú vasút épitlt már ez ic1öpon·t elött AU8ztr'iában és pedig
mint a continens legels() vasútja, Buc1weistól Linzig 1825-
1832..hen, Prágától Lanaig 18~8~1831-benés Liuztől Gmun~
denig 1832--1836..ban.

A. három napi tárgyalás folyamán először is a bíc1ra.
~8



Az első magyar vas{tt. ' 7

11ézve alkalmazható kisajátítási jog fölött döntöttek, ragasz ..
koc1va a karok és rendek korábbi megállapodásához. E vita
alkalmával megemlíttetett, hogy Pest városa, egyes polgárai-
nak tlllajc10nával szemben, folyton gynkorolja a közérdek
szempontjából a kisajátítás jogát. Többen a követek közill, a
Jük a híd létrejöttet a nemesekre kiterjesztendö vámfizetési
kötelezettség miatt ellenezték, a főrendek értelmében akisajá..
titlÍsi jogot megtagadták ; némelyek azt aclva okúl, hogy kilá-
tásba lévén helyezve Pest városával az egyezség, az expropl'ia..
tio jogának alkalmazására nem lesz szükség; Bencsik János,
Nyitramegye második követe, pedig 11em habozott kijelenteni,
hogy }rüldöi nem akarják a pesti híc1at allemesek vámfizeté-
sével fölépítve látni, 8 mert a főrenc1ek javaslatának elfo-.
gaclása után bizonyos, hogy nem lesz híd, azért a főrendi

izenet lnellett szavaz.
Ekkor fölvétetett az általános kisajátítási törvényre

czélzó inc1ítványés az elsö sorban nyilatkozók között mind..
járt Bezerédj István, Tolnamegye ,második követe, tis'ztán:a
vaslltéIJítés szempontjából tá.rgyalta a, kérdést. Az 5 fölszóla-
lásában csak fokozva találjtlk azon rémillet festését, mely-
nek I(ossutll tudósításaiban kifejezést ad. «(Alkalmasabb
Bzeml)illantásban - úgymollc1 Bezeréc1j - nem tehette Sza-
bolcs követe indítványát; mert midőll az idő 'naponként si.ir..
getöbben illt, miclön a közhirlapok alig szólnak többet és ér..
c1ekesebbell másról, mint az egész Európát há16ként fec1endő
v~lsútakról,: ha összevetett vállakkal és minden igyekezettel
11em törekszünk előrehalac1ni; majdan a civilisált világnak
}.Ilagyarország lészen véghatára B mi a l1al)ke~ethez csapva B

az elll"Ópai közlekec1ésekböl kizárva, a mi:ivelt Európától távo-
labb fogunk állani, mint I{elet..lnc1ia vagy Afrikának azon ré-
sze, melyet vasútak kötnek a tengerhez). Bezeréc1j fölszólalá-
sában találjllk először megpel1C1ítvé azt az eszmét, hogy nem
volna-e helyén a kisajátítás jogát csak a névsz,erint megjelö~

lenc1ö irányokball épülö vasútak vagy csatornák l·észére a tör-
venyben megállapítani? Nyomban több követ ellenezte is a
kisajátítási jog áltahí110s megállapítását a közhasznú vállala..
tok l 1észére, egyfelől azért, mert tartani lehet attól, hogy
mindenféle tervezgetö emberek számára a közllaSZOl1 üri"igye
alatt elvonatja a kormány lnások földjét; de másfelől azért is,
Inert valamely vasút vagy csatorna, közbaBznosságának ki-
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8 .' 'Fenyvessy Adolf:

mondása csakis a törvényhozást illeti meg. Bernáth Zsigmond,
Ungmegye első követe, nem akarja a vállalkozást e~ irán~ban
megkötni. Mondassék ld törvényben, ho,gy az ~rszag .~ kozl?-
kedési vállalatokat pártfogása alá veSZI, egyuttal kulc1essek
ki úgy, mint- a hídra nézve állandó orsz~gos b~zotts~g..E~.hez
forduljanak a vállalkozók, ez lueg fogJa hatltrOZl1I reszokre
.azon' kedvezményeket, melyek a budapesti híd tltl'saságának
megadatnak, a mibéH - úgymond - természetesen követke-
zik, .hogy Iniként a buc1apesti híd, avasútak, bíelak és csator-
nák bizonyos ielő múlva a neluzet tulajc10nává legyenek.

íme itt látni 8zembeszökőleg a budapesti híd kÖl'itli tör..
vényhozásnak ldhatását fl, vasútak engedélyezéséllek politiká-
jára. A külföldi tötvényhozás akkoriban nem szolgáltatott pél-
dát .arra, hogyavasútakra és csatornákra nézve kiköttessék
az államra hárulás bizonyos ielö leteltével. Anglüíhan, Éjszak-
Amerikában ez a kikötés soha, de abban az idöben Fl'iLl1Czia
országban ·sem volt elfogac1va; köztuc101n{i,sú volt akkor, hogy
a liuz-buc1weissi yasútra1824-ben adott pl'ivilegiulu a !rikö-
tött évek letelte után nem igényli a,z államnak a pálya tl~l~i

donát; (le a bécs-bocbniai vasútról kiadanc1ó privilegilllD"
melynek tartalma e tárgyalások idején lnár ismeretes volt, ft

kiváltságos évek leteltével szintén meghagyja a társastígnak
minden ic1öre a vasútat. Azonban a budapesti bíc1ra nézve
megállapított elv, hogy az a nemzet tulajdonába szálljon, ha ll:

töke törlesztve, és hogyaválnfizetés megszilnjék, ha akkora
tartalékalap gyűjtve lesz; melyböl a híd föntartása fedez-
h:étő :' sokak. előtt egyszetüen kiterjesztbet5nek látszott, leg-
alábbelsö részében, ·a vasl1takra 8 csatornákra is. I(lauz~l.l

Gábor. mindjárt kiemelte, hogy' azon időben, mil{or majd a
vaaútak és csatornák a nemzetre szálltak, lninc1enki a ki eze-

" '
~ ket használni fogja, különbség nélkül fizetni tartozik. Egyéb-

ként pártolja az unghi indítványt. Országos hizottságra
kívánja () is bízni azon vonalak megválasztását, a melyek' a
kisajátítás jogáhan részesítenc1ök. Silrgeti ezt annyival in-
.ká~b; ~ert tapasztalásból tudjuk - úgymond - bogy köz-
gyüleselnken a vOl1alal{. megállal)ításánál magános érdek és fl,

törvény l{edvezésivel úgy is halmozott olygarcllák hatalma.s
, ?~folYá~a, ~o~ flzEl?é~yebbekllek kárával, nagy szerepet szokott
JatBzanI; sőt Ily rugok kerekén forgó kisajátítások luindeu kál'.
pótlá~ nélkül történnek.

'I
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Az első 1nagya'l' vasút. 9

Hogy fi l1eluesek a vasliton fizetni tartozzanak, az, úgy-
látszik, lleln volt lnég ekkor a buc1al)esti hídon valóvámfize-.
tés elismerése után sern minden kétségen föllll elfogac1ott elv.
Gróf Delalnotte I(ároly, Gönlörmegye első követe, hosszasan
és bebatóln~ érvelt u, mellett, hogy legalabb az évek bizonyos
során át - valószínüleg a privilegiális éveket értette - kü-
lönbség l1élkii.l minc1enki fizessen a nagy költséggel épített
csatornákon és vasútakon. Ezt az érvelést, mint a kerü.leti tu-
dósítás luonc1ja, llagy tetszéssel kísérték. De van gróf Delu-
motte okoskodásában egy sajátságos momentum. Öa nemesi
kiváltságoknalt -- úgymond - minc1enkor meleg védője volt.
Igenis, közköltségen, közerővel épített útakon ne fizessen út
11énzt vagy vámot fl, nelues ember; ele miclön margállos elnber
vagy részvénytársaság saját költségén épít, és még fi földért
is, lnelyen az megj"ell, teljes l\árpótlást ael: ez.az út nlár csak
minc1ell tekintetben az ö tökéletes tulajdona, s hogy egy har-
madiknak tulajdol1~ít a malgyal' nemes ingyen llasználja, ezt
az 17411: ··VIII. törvéllyczikk csakugyan nem parancsolja, mi
lJec1ig nem kívál1hatjuk. - Delamotte ez érveléséböl az követ-
kezilt tehát, hogyha közköltségell1ebetett .volna nálunk vas-
útat építeni, fi luil'öl később szó is volt és a mi Belgillmban
amaz ic1öbell 111ár Ineg is történt, akkor a nemeseknek nem
kellett 'Volnn 11 vasútalton -fizetni. .

A szállítási tarifa megszabására nézve még inkább ~eg
voltal{ o8zo1vn tt nézetek, mint az irállt, 110gy ki ítélje meg a
kisajátítás engedélyezésé~. Nag~TPál,Sopl"onmegye elsö követe,
!)éldáúl oly vállalatokra nézve, melyek csak egyes vidékeket
érdekelnek, a tÖl'vénybatóságokat ldvánja. föll'uháztatni. az
expropriatio ellgeclélyezésére, az országos hatású közlekedési·
eszközöknél u,zonball a kisaj átítást csak ~tz o1'8zággyülés ítél·
l1esse oda. Pázllláncly Dénes, !{omárOIDlllegye első követe,
ellenben azt kívánja, hogy tlgy a ki8~iátítá8t, lnint akiváltsá..
gos évek számát és a többi föltételt a budapesti híd mócljál"a
egy Ol'8Zágos bizotts~íg állapítsa meg a vállalkozókkal, aZ011

ball az országgyitlés közvetlen l'endelkezésének kívánja f'őntar·

tani a szállítási tarifn meghatározását. .A.. kerületi tanácskozás
azonban lnhlc1enekelött a kisajátítás kérdését· akarta eldön-
teni, s e részben határozott 'befolyással volt Herteleildy 1\1iksa
fölszólalásll, a l{i a mellett, hogy ne. az országgytHésének tar-
tassék fönn fi kisajátítás engedélyezése, hanem ruháztassék·
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állandó országos bizottságra, fölhozta kii!önösen azt, hogy e
szerint három évre kellene n, kisajátítások megszavazását el-
halasztani, mikor megint ol~szággy{tlés lesz; és ha általában
az országgyttlés megajánlásától tétetnék függővé az ily válla-
latok létrejövetele, akkor idöközben sokszor elfordulnának a
vállalkozók az ol'szágtól és a mikor összejönne az Ol'SZlíggyÜ..
lés, nem volna kinek megszavazni a kisajátítást.

A kérdésnek szavazatra bocsátásn sl1l'gettetvell, fölszó-
InIt Deák Ferencz, a ki az expropriátio kérdésével kapcsolato ..
san felölelte a-z egész közlekedési politikát. Az ö beszédéből,

melyet valamennyi közt a legnagyobb kiterjedésben közöl a
kel'llleti tudósítás, legjobban megítélhető a közlekedési ügyek·
ről al(koriban uralkodott fölfogás. Szóltam lnár e beszéc1ről a
B,tldalJesti Sz~nll?-bel1, mikor Deák beszéc1gyltjteményét neln-
zetgazc1asági 8~empontból ismertettem; de itt, mikor fl, ma-
gyar -vasúti politilrának bölcsöjéhez visszatérek, nagyobb tért
kell engedneIu De~1k Fel'enc7l e nyilatkozatának ; vn.lalnint
általában nem j ellelnezlletemhívebben az 1836-bfLn uri111~oc1ott

nemzetgazdasági s politikai fölfogást ft közlekedési kérdések..
l'öl, mintha megszólaltatom azon kornak kiv~ílóbb férfiait.

Nem akarja Deák bövebben taglalni, hogy azon élénk
mozgás, melya jelen l)il1ana.tban I{özép·Eul'ópfÍl1ak csatornák
és' vasútak által való összecsatolásál'a nézve oly nlértékben
nll1tatkozil~, hogy az újságlapok majd müldeulH1p egy..egy új
vállalat keletltezését adják értésünkre, hogy ez élénk egyesült
tÖl~ek'Tés minő sorvasztó, sőt elölő hatással fenyegeti mincl..
azon tattomá.nyokat,melyek az időnek komoly intéseire neIn
figyelmezvén, a selnmit nem tevés állapotában tespec1nek.
Tudják - úgymoncl-- a rendek, hogya Lembel'get Bécscsel
öS8zekötenc1ö v~8útnak építése már kétséget neID szenved, és e

. nagysZel"lí. vállalat rövid idön végrebajtatik. Hogy Lengyel-
ország gabonatermesztés tekintetében a legtermékenyebb 01--

szágok egyike,.. amely böségre l1ézv.e akármely világkereske-
delmi piaczot ellátni s kiilönös8n hazánkkal is a con.clll'rentiát
kiállani képes, az közismeretü dolog; Galicziáball fl, gabona
árn most is felényivel olcsóbb, mint magyar hazánknak legtel'-
lllékenyebb vidékén. 'Vegyek föl már most a r~nc1ek - úgy-
moncl - hogy a galicziai gabonfL [l, fölállittatni czélzott vasút
segedelmével annyira olqsá áron fog Bécsbe szállíttatni, hogy
,egymázsányi teher egész Bécsig csak hat pengő lrraj cZlíl'ba
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kerül; tckilltsék Dlás oldalról, mennyibe kel·{ll a bácsi búzá-
nak Gönyöig víz elleni fölvontatása, onl1~n pedig Bécsig ten-
gelyen 8zállit!ísaJ s lehetetlen, hogy mindenki·meg ne győződ

jék, hogy fi bécsi piacz és vele egész Ausztria haz,ínkra nézve
tökélotesen elvész, hazánk legtermékenyebb l'észe, a gazclag
Tisza luelléke, a Bánát és Bácsvnrmegye egészen tönkre van
téve, mi saját fölc1iink kövérségében· fúlunk lneg. És ha a 1'8n ..
dek meggonc1olják, hogya kereskedelmi világban megelöztetni
szerfölött l1agy bod, mert az elkésést l1elyrehozni s azon útat,
melyet (l, kereslrec1és egyszer vett magának, megváltoztatni,
ltilUondhatatlan nehéz: lehetetlen nem hinnie, bogy az egesz
ország egy szivvel lélekkel elismeri, hogy könnyebb közleke-
dési eszközökre B különösen vasútakra mi nekünk is okvetlen
szii.lrségünk van, 8 ~t dolgot kipótolhatatlan kár néllriU már
tovább halasztanunk nem lehet. Mennyire tanácsos, sőt meny-
nyire lehetséges e részben az ország közerejéhez folyamodni B

a sziikséges vasútakat, canálisokat ol'szágos e1'5vellétesíteni,
arról ez littaI szólani csak azért is fölösleges, mert Pllblicus
funclllsunk Ilincs és a kereskec1ési munkálat rendezésébe tar-
tozó statusgazc1álkoc1ási tárgyak ez országgyiHésen m~r föl
nem vehetők. !(ti.lönbell axiomaként állíthatjuk, hogy 11a arra
váral\ozt1l1k, luíg az ország építtet vasútat, példáúl fl, haj ózható
Dunától a szomszéd Allsztrüt fövárosáig, erre fi, mai viszonyok
l{özt u,lkalmasint· hiába várakozunk. Ilyes vállalatok minc1ell
vnló8zínüség szerint, csak magános egyesilletek útján létesiil-
hetnek ; ezeket kell tehát lehetökké tellni, ha a közjót akarjuk.
Úgy hiszi, hogy e részben a buc1apesti híclra nézve fölvett ös-
vényt lehetl18 lrövetni~

Az a kérdés, bogy a kisajátítás. elv-e, astatusllak eme
tagadhatatlan joga s az ily vállalatoknak m.úlhatatlan .fölté-
tele, miként alkalmaztassék ? Angliában,.. hol a parlament
minden esztendőben együtt liI, be lehet várni, míg ily nemi.i.
közhasznú vállalat végett társaság létesül .és magát bejelenti,
hogy részére a kisajátítás elrellc1eltethessék; nálunk a dolog
máskép áll, ilyes tárgyakat halasztgatni annyit tesz, Dlint
eltelnetni. Valamint tehát a budapesti híc1ra nézve, még mielőtt

társaság jelentette volna lnagáh, mind a vállalat szüksége, mind
pedig a kisajátítás alkalmazá8~) kimonc1atott, llgy azt egye-o
bekre is már e c1iretán elölegesen ki lehet mondani, annyival
inkább pedig, mert bi.~onyosan'gyanítja, .hOgy minden követ·
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nel{ e tárgyban utasitása Yall. Ugyanis a eOpllnercialéban, ne-
vezetesen az 'l. szakasz' motivatiója e) !Jontjábal1 és az aunak
következtéhen ((ele utilihus operib1l8 per societatee vel priva-
tos strnendis» javasIott törvényczikkelyben az országos kiil-
clöttség javaslatba tette, hogyha vahtmely társaRág vagy magá-
nos vállalkozó ~t fökel'eskec1ési c1uctusokban híc1at, vagy pedig a
fundus pllblicusból és részint a törvényhatóságok által építen-
dökön kívül, a kereskec1és könnyítése 8 az ország lakosainak
kényelu1e végett, útak.at, csatornákat, vasútakat, vel aliuc1 si-
mile cum reali publica utilitate conjl1~ctum Op118 lJropriis im-
pensis struel'e vellet, annak bizonyos évekig kiilönbség l1élkill
taxát szedni megengec1tessék' és. részére kárpótlás mellett a
szükséges kisajátítás is elrenc1eltessék. Az országos l{ülclött-
ségnek e javaslata a törvényhatóságokkal közöltetettt és arra
semmiféle votum sepa.ratum sem' jelentkezett. lVIindezek kö-
vetkeztében kettő az, a mit tenni lehet: 4) vagy ki kell tör-
vény által mondani, hogy oly vasútra vagy csatornártt nézve,
mely Bécs városát ft Duna hajókázható részével, vagy Pestet ~t i

török határszélekkel, vagy a tiszai részeket pélc1áúl Szolnok ..
tól vagy Szegec1töl véve Pest városával, vagy pec1ig )llagtít
Debreczent Pesttel összeköti, vagy a Illi luást még a renc1ek
jónak találnak, esetleg megemlítvén millc1azoll c1uctusokat,
melyek a kereskec1ésimunkálat «ele viarum stl'uctul'a, et con-
servatione) javasIott törvényczikkelyben foglaltatnak _.~- ha
valamely társaság ilyennek építését magára vállalni aktll'n.á s
a vonal magánosok birtokán menne keresztül és ez iránt a
birtokoso.kkal még nemalkuc1hatnék, részére a kisajátítás el-
rendeltetik s akárpótlási summáknak megítélése végett 11: buc1a-
pesti híd iránt kirendelt országos küldöttség bírói hatalommal
fölrnház.tatik. Vagy pedig 2) lehet az országos kiilc1öttség tör-
vényjavaslatát - némely móc1oBításokkal, példáúl hogy az en-
gedelemadás ne a korluánytól függjön - elfogadni sáltaláball .
ldmonclani, hogyha közhn,sznú vasútat, .híelat vagy csatornát
akar. valaki építeni, nem sikerülhetvénaz egyezség, kisajátí-
tásnak lesz helye Aaz ol~szágos bizottság bíráskodik. lVlelyiket
fogadják' el fl, rendek - Így végzi Deák fölszólalását - az fl,

többségnek bölcs ítéletéből függ; ele hogyha, neIn mondja: ha-
zánk virágzását, ele csak existenti~ját is szívünkön viseljük,
hallgat,ra nem vesztegelhetünk, sem pedig idötlen félsze.o-
temporisáló rellc1sZltbásokhoz nem nyúlhatunk. o
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A IIIint látjuk, Deák is ilnminensllek tartotta ~t veszélyt,
hn ft nemzet llelll' igyekszik a közlekedés terén a nyugat ália-
mait követlli. AI(özép-Eur6pában folyamatban lévö csator~a

és vaslit-építésre való utalásánál és a na!Jonként hírleIt ·új
tervek enllítésénél kii.lönösen a :B'rallcziaországban, Belgium..
ban>, NélnetOl'szágban és Ausztriáball megnyílt és é11iilőben

lévő ily közmunkák lebeghettek első sorball szelne: elött, és
még inl{ább a kontinensre Angliából átragadt vasútépí-
tési láz.

Hogy a sok tervnek később csak egy része hajtatott
végre, az természetesell nem volt a barminczas évek kÖZ6}Jén
elörelátható, valarnint az sem, hogy Galicziának, novezetesen
Lembergnek vasúti összeköttetése Bé'l1scsel, mit Deák akkor
legközelebb bekövetkező eseménynek hitt, csak h'Ósz év múlva
fog megtÖl'téllni, 8 így sokkal későbben, mint· Pestnek vasúti
összeköttetése Bécscsel. De az már kevésbbé érthető, hogy 1lli-·
kép tehették 1836-ban hat }{rajczárra egy mázsa gabonának vas-
llti SZlíllít~ísátLemberghöl Bécsbe, a miilél:QJa is sokszorta drá-
gább it vitelbér, ele amely állításra a bécs-bochniai'és al{kor
Inál" forgalomban volt osztrák vasútak tarifái semmikép sem
jogosítottak föl. l\fert a bécs-bochniai vasút maximális c1íjsza-
bása máz8amél~tfölc1enkéntcsekélyértékií. árlikért i l /2 ktajczár-
ral volt luegállapítva s tényleg az akkor már "forgalomban volt
osztrák vasútak . ily árúk lltán 11/4 kl'aj czárt szedtek, a mi a
Bécs és Lemberg közti 10~ mértfölc1nyi távolságra 11em Ö, ha-
nem 126 pengő kraj czár szállítási clíjt tenne ki.

Deák figyebnét az állami vasútépítéa kérdése sem kerülte
el. Életben volt az a.kkor Belgiumban, Németországnak egy
kis államában és égető napi kél~dés., volt Francziaol'szágban;
ele J\Iagyarországo.n ,e kérdésre csak az az egy felelet létezett,
melyet Deák nc1ott. A kisajátítás megítélése körül ö is egészen
a hidra nézve elfogadott eljárást, sőt ugyan azt az egy foru ..
mot ajánlotta. I{iilönben előttemásodrenc1{í. kérdés volt azután,
hogy törvényben előre neveztessenek·e meg a }tisajátítás jogát
élvező vasútak vagy pedig általában biztosíttassék e jog min-
den közhasznú közlekec1ési vállalatnak; csak azt akarta ki..
zárni, hogy, az országgyűlésnek tartassék fönn minclen egyes
pálya vagy csatorna engedélyezése. S. e törekvése gy"ö.zött is~
mert szavazásra bocsáttatván a kérdés, a renc1ek .t111nyomo
többsége kimondotta, hogy vasútak, hajózási csatornák. és
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ezekhez Bziikséges hídakra nézve országos bizottság határozza
el a kisajátítás jogát minden egyes esetben.

ICapcsolatban e határozat közlésével az országgyülési
tucl6sításolr jelentik, hogy Pozsonyban az a hír szárnyal, hogy
a bécsi leggazdagabb bankárok egyike, a ki egyszerslninc1 gaz-
~dag.magyal' birtokos és most legközelebb T~'1el1csénben roppant
urodalmakat vásárolt, nem idegenkeculék, ha egy alkalmatos
törvény létesül, egy vasút építését elyállalni, melya hajókáz-
·ható Dunát Gönyötájékától Bécscsel, vagy legalább az ausz-
triai malmokhoz becsapva, Sopronynyal öS8zekötné. Itt I{os-
suth kétségen kívül báró Sina Györgyöt, bécsi bankárt és
magyar mágnást érti, a ki csakugyan a bécs-györi vasút épi-
tésére vállalkozott, azután a buclalJesti híd létesítésére szer..
zödött, később a duna-tiszai csatorna ügyét fölkarolta s a
kinek hazánkban különféle kiterjedt iizletei voltak. lVlegf3mlíti
egyúttal magyarázatként I{ossuth tudósítása azt is, hogya
kirenc1elenclö országos bizottsághoz forc1úlhatnak a tiszai ré-
szeket Pesttel, ele a soproni köszénbányákat a néluetúj helyi
csatornával összekötni akaró vállalkozók is. Aközlekedési vál..
lalatok tervezése e szerint akkor már napirenden volt.

El lévén elöntve a kisajátítás kérdése, a kerületi tanács-
kozás visszatért a tarifa ügyére s-a vállalatoknak bizonyos idö
múlva az államra való szállása kérdéséhez. A tarifát illetéHeg
Fekete s Hertelendy Károly, Borsiczky 8 Bernáth ellenébEn,
kik a tÖl'vényhozás általmegszabandó fix szállítási díjakat
Bürgettek, azt nyilvánították, hogy más t~kintet alá esik a
vasúti 8 bajószállítás bére, mint a budapesti híd vámfizetése ;
mintb9gy a híc1at el nem kerülheti senkij holott ama közleke..
dési esz'közök'et,. aki nem akarja, nem használja, minthogy a
közlekedés .agYéb útjai nyitva maradnak. Annyi volna ez, ---
'úgymond Hertelendy - mint közhatósági limitatio alá vetni
azt,' hogy a gőzhajó vagy a·pozsonyi lanclkutschel' mennyiért
viszen Budáig. Senkinek sem jlltott eszébe, mikor a bácsi csa-
torna ásatopt, a 'társaság elé tarifát szabni, vagy II dunai göz-
hajózáBi társaságnak a szállító béreket e16írni. Ha a tarifa
~egállai?ítáBárakiterjeszkedi:ink, akkor ezen, az egész világon
hallatlan föltétel mellett közhasznú vállalat hazánkban
.ugyan sohasem létesül. Beöthy Ödön elvben ki akarja mon-
o datni, hogy a kiváltságos évek leteltével a vasút vagy csatorna
.az or"szágtulajclonává legyen, az évek számát határozza meg a
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bizottság; azon túl gyiijtessék akkora töke, melyböl az ily
közlekedési vállalat az ország által lnÍnc1ell béJ.'szedés nélki.il
vagy legalábL igen csekély bér mellett föntal'tható legyen.
Szóval, Beöthy egészen a budapesti hidra nézve, megállapított
föltételeket akalja a vasútakra s csatornákra is alkalmazni.
Ezzel a fölfogással szemben helyesen jegyzé meg Nagy.Pál,
l10gy sokan nem bírnak kibontakozni a híd ideájából. Nem tud
arra esetet, hogy valahol az állam úgy egyezkedett volna va-
lamely társasággal, bogy bizonyos évek múlva az egész vasút
mindenestől az orsz~ígra szálljon, és l1elll hiszi, hogy ily fölté-
tel mellett nálunk vállalkozó akacljoll~ Ö azonban az ol'szágra
hárulás és a tarifa meg a ki'7áltságosévek szálua közt oly
benső kapcsolatot lát, hogy lla a díjjegyzék meg 'nem szaba-
tik, akkor a l1emzet1ge való visBzaszállásról sem lehet szólni.

Deák Ferencz a vasútnak az országra.való visszaszállá-
sát kiköttetni kívánja, de a vállalatl'o, bízná egészen a tarifa
megszabását. Igaz ugyan - úgymond - hogy másutt, ha 50
évre adatik p19ivilegium, akkor ez iclő leteltével nem szltnik
meg a társlll~tt tulajdonjoga rt pályára nézYe; cso,k 'az' a kizá-
rólagosság szüllik meg, hogy azon a vonalon má,s ne építhes-
sen pál~7át. Ámde a privilegitlm valójában ekkor sem szitnik
meg; mert ba a vállalat a kiváltságos évek alatt tÖl9lesztette
az egész tökét, akkor már oly olcsó~ bír szállítani, hogy vele
-(lj vállalat a versenyt ki ném bírja. Es mert ekként versenyző
l)álya nem fog létesülhetni, a régi vasút toVtíbb is magas szál-
lítási díJakat szabhat. Belátták ezt a kii.lföldöl1, a hol az enge-
délyekben az államra szállást ki nem kötötték; c1ea hiba már
megtörtént és nem segíthetnek 19aj ta. Egyébiránt a kikötött
ielö még sebol sem telt le 8 azért nem tudjuk, mit fognak ily
esetben más nemzetek cselekedni. Nálunk meg lehetne próbálni
olyan alktlt a vállalkozókkalJ hogy bizonyos évek múlva· a
vasút az ország rendell{ezéséra szálljon. Ez a föltétel az. újí-
tástól idegenkeclő keblek előtt kedvez'öbb színben mutatná e
vállalatokat, de a kereskedésnek valósággal nagy hasznára is
lenne; mert, ha tekintve a tatarozás költséges voltát - az
üzleti költségeket nem említi. Deák ~ in~yennem szállíthat
is a vasút, minelen esetre fogia tehetni, mikor az ország tulaj-
.donába átment és privát nyereséges vállalat lenni megszünt.
:Kezelheti azután a vasútat akár maga az állam, ele bér~e is
adhatja. ~zel{nek l{ifejtése tltán azonban kijelenti Deák, hogy
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nem köti Inagát ahboz, hogy az ország birtokába szálljon ülö~

vel a vasút, hanem abba sOhaSelTI fog egyezni, hogya tari!'fit.
akár az országgyiHés, akál; országos bizottság álhLpítsa meg.

Deák nem adja tüzetesen okát, csak az előtte szólóra
.utal, bogy miért nem engedi meg, hogy a törvényhozás a szál-
lítási tarifát megszabja, ; pedig ömaga is az olcsó szállítást oly
annyira fontos közérdeknek t~trtja, és tudva volt előtte, hogy
Angliában és Francziaországban amaz ielö szerint, lnég pedig
a hajózható csatol'ná1ron is igen részletesel1 lnegBzabta az
állam a szállítási díjakat. Ha.fl, privilegiális évek letelte után
is, mint ő igen helyesen megjegyzé, tényleges monopolinmot
élvez a VfLsút, és így tetszés szerinti magass~ígban tarthatj fL a
tarifákat: mennyivel:inkább van helyén akkor befolycíst biztosí-
tani az államnak a szállítási c1íjt"tkl'a, .mikor ez a ll10nopoliulU
j.ogilag is teljes. Deákl1ak saját kiinduló alapja szerint az ana-
logiát, ha már fl, híd föltételeiböl indúlt ki, nemcsak fi kisajá-
títás, halleiu az országra szállás és a tarifa-megszabás tekill-
tetében is végig keresztitl kellett volna vinnie. Az események
csakhamar luás irányban .fejlőc1tek, lnert Et helytartátanács
által a pozsony-nftgyszolllbáti vasútnak aclott engedély egyik
lényeges föltételét iL maximalis díjak megszn.bása képezte.

Bezel'édj bőveb,ben indokolja, hogy llliél't ne szo,bja meg
fl törvényhozás fi szállítási díj akat és egész olroskoc1ástín erő

sen megérezhetök a szabad. kereskec1ési iskola ifjúkori tallai.
Igaz, - úgymonc1 -- hogy ;Francziaol'szágbun meg van hatá-
l'ozva a. SZ~tllítási bél'ek lnaximuma; de a Buc1weis és Linz kö-
zötti vasútnál'nincs ily k~kötés. A hol" a' közlekec1ési eszközök
között van verReny, ot~ semmi szükség tarifiLluegszabásl'a; a
v~llalkozók'úgyis önhaszl1l1k által olcsó szállít~ísra ösztönöztet-
n~k; fi. mely vasút túlmagas héreket szab, 'az cs.ak saját buká-
sát· eszközli. 'A tarifák törvényhozói lnegállapítását egyenesen
impracticabilisnek mondja, úgy Bzil1téll azt a rendelkezést,
hogy. 50 vagy 100 év lllúlva a vasút az ország tulajdonába
szálljon. Nincs erl~~l sehol .a világon szó s ki is lnerne a távoli
jövendőnek. törvényt szabni? - Erre ismét· fölszólalt Beöthy
s k,ijelenté, hogy miként Deák, úgy ö sem köti magát ahlloz a
föltételhez, hogy a vállalat az országra visszaszálljon, és
tudja, hogy erre nincs másutt példa. De azt az ellenve-
tést, bogy az állam nem bírntí azt kezelni, el netll.fogadhatja;
mert Francziaol'szágban és Hollandiában az Ol'száO' maO'~t éIJÍ-. . o b
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tett és kezel csatorllfÍkat; fi múlt ~7.iázadban pedig eay hol-
landi társaság ajánlkozott nálunk a Dl1l1~t s~iát költségén sza-
bályozni bizonyos éveken át szedhető vámok fejében, amely
eveknek l~~cltével az épített luiiveket az állalunak ingyen adta
volna át. O a vasútalira nézve az országra leendő háruhíst fő

kép e vállalatok populárissá tétele végett l)enc1ítette meg. -
Szóltalt még többell fl, tal'ifa kél'c1éséhez, legtöbbnyire ellenezve
fLlll1nk törvényes lllegsza.bását; a többség ez értelemben oly
túlnY0111Ó volt, hogy n kérdés szavazásra sem bocsáttatott. Az
országra szállás kérdése fölött inkább eloszlottak 'a nézetek.
A többség elöször is elfogadta azt az eszmét, hogyaprivile..
giU111 nlinden esetre az évek bizonyos sorára szoríttassék ; e
többségIlek nagyobb része aZlltán neUl azt kívánta, hogya
vasút vagy csu,torna szálljoll egyszeriten az, ország tulajdo-
llábo" hallem csak c1ispositiójára. Hogy luibell álljon ,e rendel-
kezési jog, a lriely - úgy látszik ~ a kerületi tanácskozás..
ban elég világosn.l1 ,nem tisztáztatott, azt az, országos ülés
tárgyalásai bövebben kimagyarázzák. A kerületi vitatkozások
- 111int enilitém - három napon át folytak .az egész tárgy
fölött; lnely azután február 17-dikén a: karok és rendek orszá-
gos ií.lésén «(az ország közjavát és kereskeclését gyarapító ma~

gános '1állalatokról» czímli. törvényjavaslat 'alakjában keri.Ht
napirendre. Sajátságos találkozása a véletlennek, hogy ugyan ..
aZOll a IIap011 , a melyen az ország rendei tanácskozásaikat
luegkezc1ik, melyeknek egyik, rllgój a az volt, bogya közlekedési
vállalatok ei1gec1élyezése a kormány. kizárásával az országgyü-
lés egy külc1öttségére 'hiznssé1r, ugyallazon nap folyamodik báró
Sina György a császári' királyi egyesült es a Jllagyar királyi
udvari callcelláriához engec1élJrért a bécs·győri vasút építésére
szükséges helyszíni fölvételek lnegejtése végett. A magyar
cancellnria az engedélyt mó'r február 26-c1ikán meg is ac1ja.
Báró ,Rothscl1ilc1 S. M. márczil18 7-c1ikén 5 felségétől engedélyt
kér a tervezett bécs-bochniai vasútból egy szárnyvonalnak
Pozsonyba vezetése ügyében teendő fölniérések iránt. Minder-:-
ről 'az országgyitlés. tagjainak nem volt sem·mi tuc10másuk j

mikor fl, kisajátítási tÖl'vényt tárgyalták ; legalább a~ april vé..
géig' folyt tanácskozás alatt egyetlen nyilatkozat sem' mu-
tatj a positive, mintha tllc1nák', hogy a cancellái·ia intézkec1ni
késziii vasúti iiO'yekben. Ha ezt tuc1ják, akkor a késöbbi stá-
diumbal1 élesebb lett volna 'a kormány elleni recl·iminatio 8
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máskép ítélték' volna meg a korona yonakoc1ását 11legadni fl,

szentesítést az első ízben fölteljesztett törvényjnvn.slatra.
Február 17-c1ikén az expl'opl'iatio ál talánDs törvényének

fölvétele előtt .szóba keritlt a budapesti hiel érclcl\:ében szüksé ..
ges kisajtítítás ügye.. Az elnöklő személynök, Sonlssich 1)011-
grácz kijelenti, hogy Pest városa kész a híd sz!tulál'n telket
átengedni s a kárpótlás .il~ánt az orsz~ígos killc1öttség ítéletét
elfogac1ni, ennélfogva a karok és rendek hozzájttl'ulhatnának fi

főrendek iizenetéhez és elejthetnék fi kisajátítás törvénybe fog-
lalását. Pest városának első 'követe, liavas József, szóvalllleg-
tette s íl'ásban is beadta a város elnlített nyilatl~ozat~it,mire it
kisajátítás kérdése a kerii.leti lílésben való úja1.>l> luegfontolá,s
végett függöben hagyatott. JVlár ez a fordulat biztató volt
azokra, kik az általános kisajátítási fölhatulu1í\,z11,st ellenezték.,
Többen az ország közjavát és kel~eskec1ését gyarapító vlíllala-
tokról szóló javaslat fölvételét egyenesen n kisajátítási elv
miatt támadták meg. Jeik azt hozták föl, hogy az expropriatio
joga kárpótlás mellett is 11legtámaclja a tulajdon szentségét;
kik nem akalják tárgyalni az ügyet per excel'pta, hanem kap-
csolatban' a kereskec1ési l'enc1sz81'es mllllkával, a mire pedig
. nincs többé idö ez orsztíggyiHésen; ismét mások utasítás hiá-
nya miatt voltak ellelle. A többség azonball belobocsátkozott a
tárgyalásba.'

Az érdemleges támadás ezutál1 a 2. §. ellen fordúlt, luely
kimonc1ja, hogy valamely vállalat közhasznú voltát és ezzel a
törvény' kec1vezlnényeiben ·leenclö részesítést az elöteljesztett
tervek alapján állandó országos küldöttség fogj a kimonc1ani.
A javaslat egészben végleges jellegli. volt, ne.Dl úgy, mint a
lnegváltoztatva elfogac1ott törvény, mely csak a jövő ország-
gyülésig intézkedett. A. javaslat.7. §-a annyira lneut,.ll,Qgy
fl, privilegiális évek késöbbi folyamán fölmerii.15 vitás 'kérdé-;
sekre iB amaz állandó ki.ilclöttséget rendeli ki bírónak. E z
ellen mindjárt az elnöklő királyi személynök szólalt föl, ki
jntézményei~lkkelmegegyeztethetőneknem tartja, 110gy a kor-
mányhatósága alól az ily vállalatok kivétessenek; ele nem
is lehet egy küldöttségre a közhasznúság megítélésébell fekvő

legislativ jogot ruházni. Veszprém megya másoc1ik követe,
N08zlopy Ignáez, a közhasznúság kimonc1ását esetr,ől-esetre 'az
országgyülésnek akarja föntartani ; a kii.lclöttség vizsgálja meg
a tervezeteket és terjeszsze elö a jövő országgytílésnek.
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SomogYInegye első követe, 80nlssich J\1:iklós'. seIn adhat
annyi rendelkezési jogot a' küldöttségnek, .hogy ő ítélje oda a
privilegh.l1llot a vállalatok részére, ele a 'kormánynak seIn, ha-
nem fÖl1tal'tatni kívánja a törvéllyhozásuak. Minthogy azonban
belátja, bogy esetleg egyik országgyüléstöl a lnásikig nem le-
het· három évre fiiggöben hagyni az ily vállalatokat, azt
kívánja, 110gy neveztessenek lneg' azon vonalak, melyek a tör-
vény kec1vezéseiben részesíttetu-ek. A hosszadalmas vita részint
a. Noszlopy, részil1t a Somssich. érvelését variálta; csak Dela-
illotte' gróf pártolta a küldöttséget és a részéi"e javasolt hatás-
kört, arra alapítva reményét, hogya vállalkozók a legbely'e-
sebb vOIlaIakat fogják a magok és egyúttal az ország basznál'fi.
kiszeIneIni. M08011vármegye első.· követe, Torkos Mihály' a
killc1öttségnek a kárpótlás "fölötti bíráskoc1ása ellen azt a külö-
nös érvet hozt.a föl, hogy nehéz lesz megakadályozni, hogy·a
kiildöttség tagjai részvényesek ne legyenek oly' vállalatnál,
melynek kisajátítási i:igyeib~n ítélni l1ívatvák. .A. határozat
11ozatalakor azonban az országos kii.lclöttség elfagadtatott.

Fontos rendelkezést tartalmaz a javaslat 5. §-a a tal"i-
fát illetöleg. E szerint a szállítási c1íj akat magok a vállalkozól{
szabják meg és az országos küldöttség csak az évek SZálU át, a
mely alatt bér fog Bzec1etni, állapítja meg a vállalkozókkal
egyetértőleg. Miként a kerületi itlésekben, úgy itt is az ol"szá-
gos tanácskozás alatt, e pont ellen fordúlt, és méltán, a leg-
erősebb támadás. Elsőnek fölszólalt Pestmegye másoc1il{ kö-
vete, Fáy András. Ő belátja, hogy MagyarországoD tö1;>b ked-
vezményt kell a vállalkozóknak nyujtani; mint pélcláú~ Ejszak-
Alnel'ikában, a bal a vasúti társaságoknyel"eségökből·még
átengec1nek' egy részt azon tartományoknak, melyeket pályaik
átszelnek. Több elönyt kell kilátásba belyezniink már csak a
náluIlk fönnálló kii.lönféle kiváltságok miatt, melyek.·ama vál ..
lalatok jövedelmezőségét csonkíthatják, azután a hosszadal-
mas igazságszolgáltatás miatt is. A vállalkozóknak adandó· kü-
lön jogoknál meg kell azonban gondolni, hogy nem fogják~e

idövel ezeket az ország ·kárára kihasználtatni.. E részben Fáy
attól tart, hogya közlekedési vállalatok 'egyszersmind keres-
kedési ii.zletet is visznek majd, és Inivel nagy tőkét egye~~t

hetnek kezeikben, MagYal·országon IJedig, ha vannak is j6szá...
gos dynasták, ele forgó pén~' csak igen keveseknek van: ennél
fogva e vasúti 8 hasonló társa.ságok dominállli fogják speCll1a-
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tióikkal az árakat. Másfelől meg, miyel nincs kiluondva, bogy
a llözlekedési vállalatok mindenkinek árúit Ezállítani tu,rtoz·.
nak, .megtp,betik, hogy fl, magok kereskedöi érdekében, a 111ás
portékáját nem. fuvarozztlk, vagy ·ha szállítják, akkor, meg
nem lévén szabva valamely tarifa, oly c1rtígán telj esítellék,
hogy. kizárnának minden kereskecleluli versenyt és valóságos
lízleti mo~opoliumot.te~emtenének magoknak. A~ országúton,
való fuvarozá.s pedig meg nem :állja a versenyt a vasútival;
mert ,a míg ez utóbbin egy ló 70-SO és több lnázsát vontat,.
addig szokott útjainkon, a l1:ielyek pedig fl, vasútak életbelép-
tetése után johban mint most nem fognftk föntal'tatni, négy
ló is alig visz el többet 20~25 mázsál1ál. l\. veszélyes mono-
polinm elkerülése végett szükséges lesz tehát a vállalattal
elbbh maximális tarifát s azután ehhez képest a privilegiális
évek számát megállapítani; azon kívül köteleztessék iL vállalat
mindenkinek portékáját e bérek lUellett sz~l,lIítuni. () inkább a.
kiváltságos évek számában kész b9kezü lenni, Inert azok letel-
tével úgy sem fogja az ország maga ac11uinistrál11i n közleke-
elésí vállalatokat, csak az ellen legyünk megóva, hogy minden
esetre hosszú kiváltságos korszak alatt a társaság a szállítási
díjakkal visszaélést Ile követhessen el.

.Trencsénvármegye első követe, Borsiczky Istvá.n 8 Vas-o
·va.rmegye első követe; Széll Ilnre hasonlókél) azt kívánják,
·bogy (L,vállalkozó mutassa be tarifáját, ez állnpíttassék Illeg az
egész l)l'ivilegialis időre mint föl nem emelhetl) árszabás, azu-
tán batároztaBsék meg az évek száma. Ha az ország az évek
számára 'nézve kötve van, 'legyen a vállalat kötve a szállítási
díjak tekintetében. Borsiczky teljes mOl1opolinmba 11elyezve·
látja a vállalkozót, ha a díjszabáskorlátlanságáboz hozzá vesz ..
8zük azt, mit a. 6. §. javasol, hogy tudniillik az engedélyezett
két végpont közt a kikötött évek alatt más hasonló vállalat nem
lesz létesíthető. A zsarolás - úgYlnond e szónok - csak a.
tarifa megszorításával lenne elkel,ü.lhetö, B ez annyival szük-
ségesebb, mert, a m~nt mondják, egy batalmH,s Úl' fogja e vas-
útakat fölállítani, ki a monopoliumot inkább gyakorolhatja..
Vajon Borsiczky báró Binát, Rothscbilc1et vagy Ullmnnnt ér-
tette-e? Inkább Binár.a gondolhatott, a kinek az egész országra.
kiterjedő nagy üzletei voltak és a kiről akkor már valószíni.tnek
vették, hogy öfinanczirozza az állandó híc1!tt. -;- Szluha Imre,
Fehérmegye követe, azt a megnyugtatást, mit a. tarifa megkö-
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tése ellen fölhozn:ak, hogy az olcsó szállítás a forgalom eme-o
lése 'miatt a vállalatnak saját érdekében áll; el nem fogad-
hatja~ A hajózás concur'rentiája s"em biztosíték·.a túlmagas
8~állítási díjak ellen; mert ha a -szállítás hajón pélcláúl hat
garasba kerül~ akkor a vasúti" vállalkozó négy ga14asért fog
szállítani, a míg' csak a' hajósok készülékeiket el nem adják;
akkor azután ama vállalkozó látván, bogy jó a vásár, föl fogja
emelni a tarifát tizenkét ga14asra 8'önkénye alá veti a kereske-
dést~· Ím a szónok iSlneri az angol csatornavállalatok és vas-
útak közti versenyt.nmaz időböl és 'elörelátta a vasútak "közti
újabbkori 11arcz végét, mely cartelek litj án tU14ifaemelésl'e vezet.

A vita még igen hosszúra l1yúlt és az egy Delamottenak
}rivételével a fölszólalók minc1 azt kívánták, bogy maximális
tarifa Bzabassék vagy~llal1dóan a i)rivilégiuln egész idejére,
. vagy idöszakonkénti revisióya1. Egy követ fölemlítette azt, hogy
ha .lényegesen ern.elhetö a szállítási díj,' akkor' terméllyeink
kivitele a .kiilfölc1re, mit a vasútak mindenek fölött előmozdí

tani hívatvák, bizonytalaIlságnak lesz kitéve. Mások lij vámot
látnak abban, ha a Dunán fölérkezett gabonának Gönyöről

vasúton való tovább szállítása drága lesz. Szükségesnek látta
némely követ annak kimondását,. hogy' a 'vállalat tal'tozik
~il1denlrinekárúit a lnegszabott díj mellett szállítani. Sopron
-városának első követe lJeclig azt kívánta, hogy mondassék ki
külön, hogy a szóban levő közlekedési eszközök használatáért
minclenki kii.lönbség nélkül c11jt fizetni tartozik; mert ha ez a
vasútra nézve ön1tén'h érthető, .mivel itt a szállítást a társaság
eszl{özli, nem oly világos ez a csatornák és bídak használa-
tára nézve. Delamotte szólott egyedül a tarifa megkötése
ellen. ~1:inc1el1ek előtt könnyebbnek tartja vállalkozókat találni
vasútra, ha a szállítási díj megszabáBa reájok hagyatik. Elis-
meri, hogy a "társaság szeretne minél nagyobb díjakat szec1ni;
c1~ nem fogja tehetni, mert ba a forgalom el ilem bírja a ma~
gas béreket, csak károsúl a válhtlat. Azon kívi.i.l versenyzés"nek
lesz a vasút kitéve. így pélcláúl ha' a Fiuméba .vezeténclö csa-
tornákon és vafjútakoll a vitelbél' magassága miatt a magyar
gabona az odessaival a versenyt ki nem állhatna: akkor. azon
válla.latok,.lla csak az ü~léttel fölhagyni Dem akarnak, kényte;.
lenek lesznek a tal'ifát leszállítani. A vita bezártával a maxi-
malis tarifa megállapítása mellett történt túlnyomó fölszóla-
lások ellenére llleghn,gyatott a kerületi szerkezet és csupán a
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-so})rou-va1"osikövet pótlása fogadtatott el. Elfogac1tatott fi, 6. §.
is, mely más: közlekecIési .·vállalat létesítését a két. végpont köz~
!1 privilegiális' idö alatt kizárja. Vita keletkezett azonball a
8~ '§. fölött, maly azt a.fontos rendelkezést tartalluazza, hogy
·a kikötött esztendők eltelésével a vállalkozóknak engedett kec1~
vezések megszií.nvén, a további l~eridelkezés fL törvényhozást
fogj a illetni.

Trencsénmegye első követe Borsiczky, Fejérmegye má-
sodik követe Szluha Imre .fölszólaltak a szerkezet, határozat·
l~nsága ellen, mely macskáb zsákban árul. Világosail ki akar-
ják m'onc1atni , hogya kikötött évek lefolytáyal ft yállalat a2i
ország tulajdonába száll.' Tolllavárluegye második követe, Be-
zexédj, attól tart, hogy ha a törvény ezt föltételként kimollc1jlt,
ítkkor azt drágán megfizeti az ország; ha pedig az tartatík
fönn, bogy az ország annak idején magához váltja, akkor 4ér~

elés, hogy· helyes-e az állam birtokába venni ily közlel{ec1ési
eszközöket? És mi ln6c1on .fognának aZOll eszközök, épületek
stb. akkor becsültetni ? Leghelyesebb volna kimondani, l10gy
iL pálya 8 azzal a szállítási jog a'z államra száll, a társaság
pedig.' szabadol1. rendelkezik ·az összes ingó vagYOJlual. Ezt
azuttín értékesítheti az államnál, ha ez folytatja az llzletet,
-vagy másná.I,OJ ki {~ privilegiumot )rap, esetleg használhatja
lriegint az erec1eti' vállalat; ha privilegiuma más föltételek
alatt meghosszabbíttatik. Hasonló, '8 így kerii.leti llyilatkoza~

tához képest, határozottabb nézetet vall Deák Ferencz. üly
országokban, a hol nem a hatóság sajátítja ki a 8ziikséges
tért, hanem egy czég {ltján szerzi meg a tulajc1onosoktól
a vállalat ; ott,· a hol kivá.ltsági keclvezmények .neIn ac1at~

nak, hanem ugyanazon a vonalon más társaság is 'építllet
hasonló közlekec1ési litat: természetes,' hogya vállalat a
társaság örök tulajdona maracl. De nálunk, a hol a kisajátítás
tör~ény által biztosíttatik, a hol' 'privilegium adatik évek
hosszú sorára, Boha el, nem fogaclná a törvényhozás, hogy
hozzászólása nélkül 'a 'Vasút, a társaság örök tulajdona marac1~

jon,. Arra nehé.z lesz azonban vállalkozót kapni, hogy· rt vasút
mindenestül: átszálljon az országra; ha pedig a materiale
majdani ingyen átac1ása fejében több privilegiális évet kellene
engedni: akkor ,még kérdés,. hogy mikor veszt az ország .többett
akkor-e, ha több esztendőre engedi át a privátlls társaságnak
az· intézetet, vagy kevesebb esztendőt engec1vén, bizonyos
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összegen az orszn.g azt magának megváltja ? Öaz utóbbit jobb-
nak tnrtja; azért azt kívánja elhatároztatni, hogya pálya
szálljon az állaInrfl" a maiel'iale átvétele pec1ig alkll tárgyát ké-o
pezze. De nehezebb ft kérdés a Ids·ajátított térre nézve. lfint-
hogya -tér kisajátít~ísa csak a vaslIt czéljára engedélye·ztetett,
és így nem lehet a társaság tulajc10nának tekinteni, hanem
olyannak, a mit az ország javára kell használnia. Véleménye
szerint új exprOI)riatio nélkül átszáll az egés'z intézet az ál-
lamra; <.1e fi mit beleépített a társlLság, azt meg kell téríteni.
fIa megtéríttetik a vaslltaknál csak a vas materiale, akkor ez
fL külföld adatai szerint 456.000 forintot tesz 20 mérföldre;
ba ft kisajátított föld is u1egváltatik, akkor ez 20 mérföldre
~·O ezer forintot tesz. Ivlivel pedig ez nagy különbséget nem
tenne, arra is kész, hogy a földet is fizesse ki a status.

Az elnöklö királyi személynök világosnak tartja a javas-
lat szerkezetét és Hzt az értelmet látja benne, a mit Deák Fe-
l'encz kifejtett. Pozsonymegye elsö követe, Fekete Ferencz,
azonban világosan kívánja kimonc1atni, hogyaltikötött évek
leteltével az út ingyen átszáll az országra, a materiale pedig
ll1egváltancló. Hevesvármegye második követe, AlmfÍsy Károly)
az~ óhajtaná, hogy ali ingó vagyon is az országra szálljon,
inkább kapjon a vállalkozó több pl'ivilegialis évet. Deák Fe~

l'encz azt tartja, hogy az gyakorlatilag véve nem l\:érc1és, bogy
az ország lnegfizeti-e a materiálét vagy sem. lIa fi, társasága
·privilegiuln végén 20 mértfölcl után (jO ezer mázsa vasat Bza
hadon eladhat, és most kiszámítj a, hogy' mennyit fog akkor
bevenni, akkor most olcsóbban, kevesebb évre alkuc1hatik; ha
ellenben az kívántatik, hogy avas is ingyen az· ország birto-
kába menjen át, akkor több évet fog számítani. I\fár l)ec1ig be-o
lyesebb ft kereskedést minél elöbb fölszabadítani; az állam
látni fogja annak idején, hogy mi helyesebb: kifizetni a Inate·
riálét vagy lneghos8zabbítani a kivál~ságot? Borsiczky újból
fölszólalt és kétségét fejezi ki az iránt, hogy tarifa· isme~"ete
nélkiil, helyesen meg lehetne állapít-:.tni a privilegialis évek
SZáU1fl,t; mert igen magas szállítási bé,r mellett a társaság tíz
év alatt visszavelle·ti az egész tökét..Es aZlltán még mindig
fizesse Ineg az álhl,m azt, mit a társasága .vállalatba fektetett?
Szóló 'legalább azt akarj a határozottan a törvényben kimlltatni~

hogya hely·minclell megtérítés nélltii.l, az ország tulajdonává
lesz, ingó javai fölött pedig a társaság szabadon .fog renc1el-
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kezhetni. °Ez a pótlék el is fogadtatott és ezzel befejeztetett a
javaslat fölötti első tanácskozás a követek tábláján. Tagadha-
tatlan, hogy némely félszeg fölfogá~ mellett általában sok
egészséges eszmét pl:oc1ukált ez a vita; éso bár a mi törvény-
hozóink túlnyollló többsége az üzleti élettöl akkor lllég távo-
labb állt, mint mai napság, a magyar követek táblájlíllak elsö
vasúti tárgyalása oly érett fokon áll, mint az angol vagy fl'an-
czia lla,rlament ugyanazon kOl~beli vitatkozásai. l\Ielll1yi fél-
8zegséget találbatni abbnn a nagy c1iscl1ssióban, luely a fran-
czia kéllviselöházban ugyanezen ic1ötájt, mikor tehát saj át
tapasztalatai voltak avasútak kör{ll, a tervbe vett lHílózH.tO
fölött folyamatban volt!

Afőrenc1ék tábláján a törvényjavaslatot lllárczills :j ..dilettll
és 4..c1ikéll tárgyalták. Az országgylí.lés jegyzökönyvei - nmos ..
tani napl6 - egy nagy fehér lapon jelentik, hogy márczius 4-.,
5., 7.és 8·c1ikán CSUpáll a förena ek tartottak '{Hast; a tárgyalá-
sokról egyetlen szóval sem történik eU1lítés. A főrendek hosz-
szas kiizc1és"lltán csak 1840. febrl1~l" 25-c1ilrén kezdtek naplót
vezetni s ldnyomatni. Ekét napi fontos tá.rgyalásokra nézv'e
kizárólag !(ossuthnak kézíratban terjesztett fölötte hézagos
országgyltlési tuclósításail'a vagyunk szol'itva s a rendekhez
killdött iizenetre. E vita pedig fölötte érdekes flzon vázlat sze·
rint is; mely rendelkezésiinkre °áll. Tudjuk Széchellyil1ek Tas·
nerhez intézett leveleiböl, hogy az állandó hídnak még akkor
függBben volt sOl'sára kedvező hatást várt a generalis kisajátí-
tási' törvény elfógac1ásától. Sokáig nyugtalan volt az iránt,
bogy°nem fog..e°gróf Czirákyo Antal országbíró itt °is közvetve
a híd ellen c1olgpzni; ele fi, nádor, ki döntö befolyását a híd ja-
vára nem egyszeor érvényesítette, minc1járt tt karok és rendek
izenetének fölolvasása után a részletes, tál'gynhísha bocsátko-
zást ajánlotta. Az országbíró azonban fiZ alapelvekre nézve
mégis elöre akarta bocsátani nézeteit. És itt, egészen eltérve
a .hí(lda18Zelnbe~ ft kisajátítás és vámfizetés tekintetében elfog..
lalt makacs ellenzésétöl, helyesli tL vasútak, csatornák és erre
szükséges hídak< részére adandó kisajátitási s általános hér-
szec1hetésio kedvezményeket. Itt nem közútakról, híc1akr61 és
révekröl van° SZÓ,. ot lnelyel{ aOstatus tulajclonában mindenki
használu.tára renclelvék. Ezekre liézve a nemesség kiválts~íO'gal

bír, de nem az oly magános közlekedési ~szközökre l1é~ve,
melyeknek hHsználatára sellki sincs kényszerítve. Abudapesti
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állall(~ó hícloü való bérszec1ésre nézve föntartj a az országbíró
előbbi álláspontját; és' az ö érveléséből, hasonlóan ahhoz mit
már egy követtől is hallóttlluk, következIlék, . hogy ha az ál-
laIn él)íte.né rt vnsútakat és csatornákat, ezeken a nemesek
ingyen járhatnának. - A kisajátítást a vasútakra s csatol"-
Dákl~a a kiváló közbaszon tekintetéből annyival inkább meg-
.ac1anc1ónak véli, mert itt nem privilegiális jogok eltörléséröl
van szó, mint ft budapesti híc1nál, l1allem csak egy kis· 'fölc1te-
l'ületnek közsziikség szempontjából teljes kárpótlás fejében
'való átengecléséröl, mire l1ézve számos példa van hazán.kban
l)r~tol'iumok, barmillczac1ok, posta-, katonai s egyéb középii-.
letek tekintetéből. I(ifogást tesz ellenben előre is '[LZ ellen,
hogy az országos küldöttség törvényhozói, közigazgatási s bírói
fUl1ctiókat·végezzen. Akil'ályi tárnokmester, gróf Pálffy !t'idél,
ezt a kifogást a 2., §-n~íl él'vényesítette is n királ~ri személynök
által a követek tábláján kifej tett észrevételek é}~telmében és
azt kívánta, hogyha országos lrii.lc1öttség kirenc1eltetnél{, akkor
ez csak véleméllyt tel'jeszszen ő fölségéhez, de 'annak elhatá-
rozása, 110gy megac1anc1ók-e valnmely vállalatnak a törvény-
nek kec1vezései, n8m UJ küldöttséget, hanem a királyt illesse,
Belánszky József, beszt'erczebányai püspök, az i.ly vállalatot
csak pl'ivilegium. alapjáll tfLttj a létesíthetönek ; , privilegillmot
l)ec1ig, ha )rülc1öttség választatik és ez ítéli meg a közhasznú·
ságot, csakis ö felsége adhat. A fölovászmester, gl~óf Zichy
Ferencz, ·a kLi.lc1öttséget azért ellenzi, mert tagj ai nem értené-
nek hozzá. J:\1aga sem látott illeg vasútat a pesti próba-vasúton
kívül. (J:\ 20-as években ugyanis rövid ideig tízelllben .volt egy
lóvonatú' vaspálya ICöbánya· 8 Pest között, a lllelyen építő kö-
veket szállítottak [l, városba.) Egy küldöttség 20 év óta foglal·
kozik a vizek szabályozásával és semmire sem ment; ,mert a
megyék derék urakat küldeneIt n c1elJutatiókbá., a kik jó tör-
vénytuc1ók, de fi tecbllikáról fogahnuk sincs. Az angol pal-Ia-
illtHlt szakértő bizottságll0Z utasítja a vasúti terveket, nálnnk
ő felségére kell bízni, ő majd értellues tagokat fog kikülc1eni.
Báró Bec1ekovich, báró Eötvös Ignáez, főpohárnok, és az Dr
.8zágbíró szintén ellenzik, bogy az országos küldöttség végre-
hajtó l1ataloIDlual legyen fölrubázva. B,író Vay 1\1iklóe azok-
tól, kik yalószínltleg vállalkozók is lesznek, tudja, 110gy ök is
óhajtják a kOl'lnállY jogának élJségbell tart~l,sát ; 'Inert ha meg'
is egyeznek a föltételekre nézve a kiilc1öttseggel, a Yégrehajtás-
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nál a kormány támogatását nem nélkiilözhetik, A 11rivilegium
kiadását Vay.nem· helyesli, mert a törvényben foglaltatik fl,

privilegium. Az orszlígbíró újabb fölsz6lalása után kilnOudfl,-
tik, hogy flt lrülc1ött.ség luitködése ö felségének fölli.gyelete s
jóváhagyása alatt áll.

Az országos ki.llc1öttségnek bírói hatalo111111Ul való fölrll-
házása ellen szintén kikeltek a' förendek. Gróf lVlajlú,tll Alltal,
fi, tárnok, az ország bírája, báró Bec1ekovicll Lajos, gróf I(egle ..
vics János és többen a kivételes bíróság alkot~ísát csak a leg-
ritkább esetben taTtják megengedhetőnek, Ezek ellenébeI1 báró'
Perényi, báró Vay l\1iklós, gróf Vtty Ábrahám, Szegedy, gróf
Iiárolyi György, Ürményi Ferencz s Belánszky pilspök helyes-
lik az országos ki.ilclöttség.biráskoc1ását. Politikai bíráskodás és
delegált bíróság nem ritka nálunk; de az ügy érdeke is rendki-
vüli, egyöntetü bírói eljárást igényel. A hosszúra nyúlt, tisztáll
közjogi vita azzal vé'gzödött, .hogy a·nádor kijelenté, ll1iszerint
n, kiildöttség fl, felek· egyeztetésére szorítkozzék, fL illeg l1enl
egyező fél a törvény rövid lltjára lltasíttassék, fönnlaradván ot
birtokon kívüli fölebhvitel.

A 6. §-nál a privilegium kérdése meritlt· föl. Voltak, fl,

.kik kimonc1fttni .akartálr, . bogy ft válhtlkozó ö felségétöl privi-
legiumot eszközöljön ld; de ezt fölöslegesnek találták, ha egy-
szer a legfelsőbb jóváhagyás fÖDI1 vall tal"tvn,. Szükségesnek
tal'tották ellenben azon éveket, illelyek alatt luásnn,lt ugyan-
azon vonalon hasonló vállalatot létesíteni ne·ro szabac1 «(privi..
legiális évek) -nek nevezni. A másnap folytatott tárgyaláson a
luaximalis 'tarifa megszabás11 vettetett föl, de ,pá:rtolásl'a llem
talált. A 1)rivil~giáli8 ·évek letelte után fölmeriilö rendelkezés-
.röl hosszas· vita folyt aföl'endekne] ,is, mel~ynek az lŐll el'ec1,;.
ménye, hogy; kimonc1atott, miszerint letelvéll a kikötött évek
sora, megsziinik ~a vállalat kizárólagos volta az illető irányhan,
de a vállalat tulajdona nelncsak az ingókra, de az ingatlanl'f1
nézve ·is, és a föld csak azon esetben száll illő becsárél't· az
előbbi tulajc1ollosl'n vissza, ha a vállalatot sein az addigi setu
ll1ás vállalkozó folytatni nem akal'ná~

JVlál'czillS D-díkén mind fl, két táblán volt illés €8 luikor n,
förenc1ek küldöttsége 11 többi közt a kisajátítási jfLvfislntxH, vo-
natkozó üzenetet a követek t!íbláján átnyujtotta, arra kérte
egyúttal a karokat és rendeket, hogy miután már luíro1l1 éve s
három hónapja, hogy az országgyitlés egyi.~tt van: egyeznének
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luinél elöbb a főrendek kívánságaiba, llogyekként az ország-
gyitlés nem sokára el:ec1méllyesell befejezhetö legyen. Csakhogy
fl, főrendek lényeges kifogásokat tettek az alsó táblá.nak külö-
nösen kisajátítási jav'aslatá]l.· Feb,rllár. 22-c1ikél1 még azt ír-
hatta Széchenyi Tasnernek Pozsonyból : (cA generalis kisajá-
. tltás keresztúl megy mindenütt,; ma volt conferentia nálunk.
Ha némi 110SSZ emberek minc1el1t egybe nem zava~nuk, haza
visZ8zi.1k húsvétra.) A márczius elején tartott főrendi országos
itlések azonban. sokat változtattak a karok és rendek határoza~

tán. Üzenetökbel1 azt mondják fl, követi tábla szerkezetéről,

hogy 2. §-a az alkotmánynyal egyenesen ellellkező rendelke--
zést tartalmaz, midön az országos küldöttséget azzal a joggal
látja el, hogy a kormány minc1en befolyása l1élkül llatározza
meg valamely vállalat közhasznú, voltát és részesítse kiv~l,lt.;.

ságos kedvezményekben. Ez 118111 férne nleg, a főrenc1ek "üze-
nete szerint, a nemesek ősi Bzabadságával, a kik minden te-
kintetben, tehát tnlajl1oul1kat illetőleg is egyec1itll{oronás feje-
c1elmöknek vannak alávetve, a ki a törvényes c1icasteriuIDok
~íltal fl, törvények értellnében gyakol·olja a végl'ehajtó hatal-
mat. Ilyell iizellet után elég oka volt Széchenyinek; eltértHeg
a február 26-c1iki levelében kifejezett l'ózsás reménytől;. azt
írni !)anaszosan márczius 12-c1ikén kelt levelébell Tasnernek :
<cAz expropriatio-törvény rosszúl áll. Czirál\y A. et Comp. pár~
talták látszólag --most inc1irecte agyarkoc1nak ellene. Egészen
össze,.;vissza zavarva. »

A karok és rendek márczius11., 12. és 13-c1ikán tartott
kel'l.lleti iiléseikben tárgyalták a főrendek iizenetét és egyben-
másban elfogadván a főrenc1ek móc1osítvá'nyait, a 2. §-t, ID.ely
az országos kii.lc1öttség jogkörérölszól, lényegében föntartották"
és csak annyiban bővítették' ki, hogy a"küldöttség kötelezte~

tik a vállalatok közhasZ111iakká nyilvánításáról az országgyit~

lésnek részletes" j elentést tenni." E "kerilleti vita nagyrészt
ismételtetett az" országos illésen." Mikor" az új javaslat és a
viszonüzenet a márczÍl18 22-c1iki"'országos illés elé, kerii.lt,
a királyi személynök· a 2. §-ra nézve magáévá tette a fő

renc1ek kifogásait és figyelmébe ajánlotta a követeknek; de
ezek kö'Zfelkhíltássul a j avaslat mellett, nyilatkoztak. Hasonló-
kép észrevétel nélkül mellőztetett ez alkalolnmal"~ mert
11lillt látni fogjuk, későbben még tovább menő részletezés fog~

IlLItatott a törvénybe - Pestmegye első követének, Dubraviczky
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Simonnak azou indltványa, hogy fl, törvényben név szerint
lnegemlíttessenek azoÍl' vasútak , lnelyelr kedvezlnényekben
részesítendök. Ilyenekül iueg kívánja neveztetni fi, .Pest és
Bécs, Pest és Debreczen és Pest és Kolozsvár közötti vasllti
vonalakat.

A.. kárpótlás luegítélésében fi. karok és renc1ek közvetítö
szö'veggel ~özelec1tek a főrendek javaslatához. A «privilegialis
évek) 'elnevezését illetöleg, melyi1él kétségen kívül az osztlták
vasútak pr!vilegiuUlftit tartották szem előtt, a karok és rendek
azt felelik, bogy [l vállalkozók részére meghatározanc1ó éveket
kiváltságos évekllek nevezni azért nem lehet, mert azonfölül,
bogy az alkotmányi renc1szer és fl, törvények szabályai szerint
a fejedelem kiváltságok adására határtalan hatalommal külön..
ben 'sem hír, a ldváltságok alapja l1 királyi kegyelelu, a jelen
esetben pedig nem kegyelem kél~etik és adatik, hanem kettő

részéről oly szerződés köttetik, föltételei a kölcsönös kötelezé-
8ek~ c.zélja pedig a viszonos haszon: következéskép a mondott
esztendőket,a dolog világos természete szerint egyec1ül szerzö..
dési esztenc1őket, kiváltságos esztendőknek nevezni nem lellet.
A tötvél1yben a kiváltságos szó neln is foglalt helyet, ámbár a
milltáúl követett akkori vasúti praxis nem qsak Ausztriában,
hanem alkotmányos országokban is a privilegium nyolnáll
indúlt; ele ez a fölfogás daczára annak, hogy a törvény ki·
!Zárta, oly általánossá lőn, hogy a törvéuyhatóságok,.a hely-
tartótanács és cancellária később mindig privilegiuinról szól-
tak és a kiállított engedélyek mincl exclusivum privilegium 'CZÍ-

met viselték, és azt is 4épeztek.
Érclemleges vita keletkezett ezután lnég az előbbi 8.

§-ra· nézve a fÖl·enc1ek által tett és~revételek és az ezek követ-
keztében némileg módosított új 10. §. fölött, melyek lL pl'ivi-
legiális évek elteltével a vállalat ingatlalljai 'fölötti rendelke ..
zésről szólnak. A márczius 22·c1iki országos iUésben Deák
Ferencz pártolta a fl>renc1ek kívánságá.t és lJedig főleg fi vii.lln-
Jatok érclekében. A főrendi szöveg szerint tudniillik arra az
esetre is óva vall a vállalkozó a teljes tönkre jutás ellen, ha rt

8zel~zöclési évek lejárta előtt rossznak bizonyulufl, a yállalat ;
Inert akkol' az ingók él'tékesltésén kívül még a föld és épiilet
becsll szel'inti él'tékét is megkapja, holott fl, karok és rendek új
javaslata szerint ez csak a szerződési ével{ lejlírbírn, biztosít'.
tatik a ·vállalatnak. ~iár lJec1ig - úgymond Detík - nem elo..
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genc1ö a vállalkozókat a szerzőc1ési évek alatt élvezendő ked-
vezmények. iránt megnyugtatlli; mert· tudjuk Ini bizonytala-
nok főleg az lij eddig nem .próbált vállalatokat tál'gyazó szá-
mac1ások és Ini könnyen fiistbe mennek flt l'ajtok épült szép
remények. Ezt elörelátva s meggonc1olvcL, a vállalkozó bizo-
nyára nehezen fogj a lllagát elszánl1atni pénzének és fáradsá-
gának koczkáztatására, ha csak az a bizonyosság nem IlYIIg..
tatja Illeg, hogya .lehető: ba.lesetben is a koczkáztatott érték
elvesztésével való tönkrejutástól megóvatik. rrolnamegye má-
sodik köyete, Bezeréc1j István, szintén a förenc1ek javaslata
mellett szólt. Ö is EL vállalkozók bátorítása 'S' éc1esgetése végett
azt óhajtja, hogy azok nemcsnk:a kec1vezőesetbellbeálló nye-
reségre számíthassanak, hanem bogy az tizlet kedvezőtlen

fordulata esetében ne legyenek túlságos nagy veszteségnek
kitéve. Ö különben. u, rendek javaslatát azért sem helyesli,
Inert arra inc1ítrLná ct vállalkozót, bogy jó előre minclen kitel-·
!lető hasznot l{iluerítsen és közelec1véll a szerződési évek vége,.
veszenclően h u.gyj a a vállalatot. Somssich lVliklós. a közügy
érdekében legjobbnak azt tartja, ha a vállalkozó biztositva
lenlle, 110gy a kiszabott évek után is a vállalatnak birtokában
marad; mert akkor legalá.bb. a tulajdonban nem szenvec1ne
kárt és azért a szerződési esztendők alatt kevesebb nyereség--
gel érné be. Igaz, hogy az ingatlanra nézve az évek leteltével
kártalallítáBr~ttarthat igényt; csakhogya.z egyezség ily eset-
ben rt vál1alkozára nézve nem szabac1 elhatározásl)ól történik,
minthogy nincs·' más módja, ha a vállalatot folytatni nem)
bírj fL, mint a kártalanítás fölqjánlott összegét elfogadni. .Azt'
óhajtaná tehát legaláhb is l\:illlonc1atni, hogya vállalkozókat
az említett esetben teljes mértékbell teendő tökélet~8 becsű

után való kárpótlás illesse.
Több követ hasonló értelelnhen nyilatkozott. Pestme-

gye első követe, DllbrRviczlry Simon, azt a meggyőződést

fejezte ki, hogy legczélszeri.thb lenne a vállalatot a vállalkozó
birtokában a szerződési évek letelte lltán is meghagyni s csak
azt a kedvezményt megszünte.tni, hogy ugyanazon irányban
más vál1allrozó hasonló közlekedési vállalatot ne létesít1:J.esseu.
Nagy Pál·újrá fölvetette az első tárgyalás alkalm~íval'yitatott
azon javasln.tot, bogy.a szerződési .évek leteltével szálljon az'·
egész vállalat ingyen az országra, s hogy az évek számát csak
ahhoz kéi)est állapítsa. meg.a vállalkozókkal, amint a mari-
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malis tarifák előremegszabattak. A szónok bevallj a, 110gy nincs
tökéletes ismerete a vasútakról és azt hiszi, hogy általában
sok fog még ahhoz kelleni, hogy az ec1digi tapasztl1hl.s fölötte':
különbözö tanúságu, mellett azokról telj es IIl1,tál'Ozottsággal
szólni lehessen. Bizonyos, hogya szerződési évek alatt a "Vál-
lalkozó veszthet; ele úgy teheti tarifa-számításait, hogy ez idé)
alatt a befektetett pénzt is ~isszallyel·je. J\iiél't kelljen tehát,
ha a vállalatot az ország folytatni akarja, meg kárpótlást
a.dni a társaságnak ? Barany~megye második követe, I{ajc1ácsy
Antal, ellene monel a Nagy Pál föltevésének, mert selnlniféle
tarifa-számítás nem nyujthat hiztosítll,st a vállalatnak a tönkre-
jutás ellen. Legjobbnak találja, 11a a bochniai vaslit terveze·
tére lesznek fektetve a hazai hasoIlló vállalatok. Deák ~"erencz

újból fölszólalt és ellenezte Nagy Pál javaslatát. Az az eszme,
hogy-az országos külc1öttség szabja meg a.tnrifát, máI' el 'Tolt
vetve, arra nem lehet többé 'visszatérni; ele ha a ltilldöttség
6záluítja ki azt, még abban nem találbatógarantia, hogj' a
,Tállalat e tarifával bolc1ogúl. De ·ez egész eljárásnalr csnk úgy
volna értelme, ha volnának vállalkozók, a kik minden körül-
mények közt'uáluukvasútat kívánnak építeni. Ekkor Y~ílogat..
hatnáuak az ö általok fölajánlott kiilönféle máclozatok közt;
de· most megfordítva .·áll a dolog.. Nekilnk kell a fölött tanács-
kozni, minő föltételeket ajánljunk a vállalkoz.ókuak, hogy'. ala-
1)OB l"eményök.l~he$s.e.n sikerrel vasútat építhetni? Szóló attól
tart, hogy haji~:: SOl'to.n megyei'követ javaslata' elfogadtatnék,
akkor az .ily, J~o.czk~zattal járó vállalatokra 118m akad: vál-
lalkozó. .. .

Nag#'P41" a' ki határozottan legtöbb elörelátást tanúsí-
tott a va~llti:..'.lfértlésben és legközelebb' járt az újabb fölfoglís ..
hoz" ék~dr köv~tkezöleg szólt: Oly tárgyról eleve rendelkezni,
mely csak hosszú ic1ő leforgása alatt történend, általában igell
nehéz és hihetőleg 40-50 esztendö múlva a vasútakl'a nézve
is úgy változni fognak a kÖl~ülmények, hogy talán akár mi-
csoda renc1elést tennénk most, egy sem lenne egészen alkal-
matos. Ennélfogva azt tartanám, 11em kellene a részletekbe
luélyebben ereszkedni, s elég lenne törvény által eleve azt
nyilatkoztatni, bogy a szerzőc1ésbeli esztenc1(5k elluúlt11,,'al
megszünjenek a vállalkozókra nézve .minden kec1vezések, nle ..
lyek nekik ugyanazon szerződés áltul adattak; ele léphessenek
a vállalkozók a kormállynyall\j alkura, ha pedig ez llem léte-
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siilhetne, akkor u' vállalatlloz tartozá luiilc1en ingó s ingatlan
szerezményekkel szabadon reIlc1elkezhessenek. Minden hatá-
rozat, mely ez elveken túl megy, pélc1áúl az, hogya szerzett
földek az elöbbeni tulajc1onosra visszaessenek, úgy szinte az,
bogya vállalkozók kötelesek legyenek a ·Yállalatot kÚIIJótlás
mellett más vállalkozának átadni, véleményem szerint, nem
hasznos, hanem egyrészröl az ily vállalatokat llehezítis a kö-
tel1dö föltételeket a közönség kárára súlyosabbakká és tel~he

sebbekké teszi, má.srészről pec1ig a vállalkozók tulajc10nába
vág, oly tulajdonába, melyet épen e tÖl"·ény oltalma alatt
nyert. l\fég másokúak kevésbbe jelentékeny fölszólalása után a
kerületi ülés által tervezett iizellet és törvényjavaslat végig
belybel1hagyatott. Az államra szállás és a tarifák ügyében itt
újolag megállapított és a törvénybe föl is ·vett határozatokat
különben maga a tÖl~vényhozás ft legközelebbi concret esetben
gyökeresen lnegváltoztatta. Az 1840. XXXVIII. törv.-czil{kben,
mely a Dunát a rriszávlLl összekötő csatol'náról szól, világosan
kimollc1atik, hogya csatorna, annn,k vize, 11artjai, szóval .a
kisfLjátított egész tér a társaságnak örökös tulajdona. To ..
vábbá: a csatorna használatáél't fL hajózók és szállítók által
fizetenc1ő bél' nagy~ágát 50 évre a vállalkozókkal kötenc1ö alkú
által ft helytartótanács állapítj a meg, a mely bért selU ez le-
szállítani, sem a vállalkozó fölemelni nincs jogosítva; az 50
év leteltével újabb bérszabásnak lesz llelye.

Az újabb viszoniizenetet a förenc1ek márczius 28-c1ikáll
vették föl és itt ismét az országos küldöttség illetékessége fö-
lötti confiictus állott elötérben. Gróf I\:eglevics János minc1j árt
azt ajánlotta, bogya főrenc1ek ragaszkodjanakahho24, 110gy a
királyi föliigyelet és helybenhagyás. nyilván fÖl1tartassék. Ana-
logiát szolgáltat erre nálunk HJ vízi munkákról rendelkezö
1807 : XVIII. törvényczikk, a kiilföldről pedig a badeni alkot-
mány, melynek· értelmébell a kisajátítást a kor~ány engedé- ..
lyezi. S minthogy az országos küldöttség az országgyülés ki-
folyása, annak 11atározatai is csak akkor lépIletnek érvénybe,
ha a király 11elybenhagyását nyerik el. Most szólal föl először

- legalább a ICossuth tudósításai szerint -- gróf Széchenyi
István a kisajátítási javaslat egész tárgyalása alatt, a. mely
javaslatnak sorsa pedig az lj híc1tervét· oly közelröl érÍ11té.
Fölhívja a förendeket, hogy bár a karok és rendek javaslata
11em látszik egészen jó kerékvágásban lenni, .azért járllljal1ak
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lnégis hozzá, az alsó tábla úgy sem akarja. egéS7.ell kizárni a:
legfőbb fölügyeletet és belybenhagyást. Nincs senki, fi ki lel-
"kébölne óhajtaná, bogy vnsútn.k és csatornák haz~ínkban mi-o
elöbb létes\iljenek és azért Ineg kell hozzá alkotni a törvényes
alapot. Egyes módozatok fö19tti nézeteltérés lniatt nagy kár
volna az ügyet elejteni, úgy sem tudjuk biztosan a legjobb
ú.tat kijelölni ; mert akár hányan SZ·óljfLllak ·is bozzá, gyakor-
latilag igen kevesen tudják az elveket megállapítani. I{iilfölc1i
l)éldákat 11em utánozl1atunk; más fi, kormányzata ll.usztriá-
nak és más fl, mi alkotmányos rell(lszel'iink, ltzért it bécs-boch-
niai vasút engedélyezési módja reánk nézve nem lehet irány-
adó. Angliánali és Éjszak-Amerikállak van alkotluánya, ele ott
a parlament engedélyezi avasútakat ; ott azonball minden
·évben, nálunk minden. három évben van országgylllés. Ily
hosszú idö elveszte helyrehozbatatlan lehet; mert fi mint
Angliábn,n t8~3-ban abánya~részvényekkel történt, úgy most
is meglehet, hogy három év múlva a vasútak iránt ·most föl-
eledt közönB~geB túlbévre a lankadtság fog következni. I{éri
tehát: a hozzájárulást a karok és rendek jaYfLslatához. - Az
országbíró, gróf Cziráky Antal, minc1en kérdésen fölül állónak
nyilvánítja, hogy a hozott törvény "~égrehaj.tás[t, a korluányza-
tot illeti. Ezt az alsó tábla nem vette 'n, jelen esetben sem
}{étségbe,. s azért nem ragaszkodik· ahhoz, hogy a legfelsőbb

fö!ügyeleti s helyben hagyási jog az országos kii.lc1öttség mit-
ködését illetőleg nyilván a törvénybe foglaitassék. 'Ehhez a
főrendek hozzájárultak, valamint az alsó tábla utóbbi iizene-
téneklegnagyobb részéhez. .

A főrende.k második ViSZol1iizenete márczius Sü-dikáll
érkezett a karok és loendekhez, a kik azt kerületi tárgyn,lásra
utasitottálr. A kívánt módosítások jelentéktelenek és többnyire
az ellhnuukó,latoknál előforduló károk és a ki8~~iátítás2rt járó
kárpótl~smegítélésél'e vonatkoznak. A követek táhláján a har-
madik üzenet april 13-c1ikán tárgYCLltatott és ekkor még fÖll-
maradt némi véleménykülönbség; de az april 18-c1iki fllésböl
.a karok és rendek m4r átl{üldötték a törvényjavnslatnak szen-
tesítés alá terjesztenc1ő latin és lnagyar szövegét és az ezt kí-
sérő fölírást. Az ugyanazon nap tartott elegyes ttlésben a ja-
vaslat és fölírás aláíratott és bepecsételtetett a ~irályhoz leendö
fölteljesztés. végett. A kil'ály· azonban netTI erősítette meg a
javaslatot, hanenl april 23 ..dikán kiac10tt királyi válaszában
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megjelölte a javaslaton" tétetlli kívánt módosítás·okat. A kirá-
·lyi válasz a 24..c1ikén tartott elegye,s ülé'sben kihirdettetett,
'azután kerületi t~rgyalás alá vétetett. E tanácskozás folyamán
,iric1ít~ányoztaHertelenclyMiksa, hogy az oJ;szággyitlés semmi
esetre sem állhatv'án el azonjogtól, hogy ö határozza meg a vas-
úti'vonalakat: "tüzné ki azokat, melyek a commercialismunká-
latban foglaltctínak, egyedüii kivételével annak, hogy egy Bécs-
ből Triesztig menő vasút hazánkon át engec1élyeztetbessék.
'Nagy Pál ezt' az indítványt erélyesen támogatta, nagy súlyt
fektetve arra, hogy hazfÍ,uk központja mindenekelőtt Fillmé-
'val köttessék össze. Ai ezen kerületi ülésben tervezett ,tizenet
a karok és rendek april 28-c1iki országos itlésén jutott nal)i-
,rendre.' "

A királyi.:rálasz kifogásolta a javaslatn,ak főképen azon
pontjait, "melyek a vállalatok közhftsznúságánakkjmondását az
"országos állandó külc1öttgégre bízzák és 'azt bírói jogkörrel is
'fölrl1lJázzák. Megerősíti tehát a ,királyi válaBz a királyi személy-
nök által ismételve fi a fö"renc1ek els'ő üzenetében új.ból-az ellen
tett kifogásokat, 'hogy az országos kúldöttség fl. kormányszéke-
ket megillető hatalomm'al' láttatik el. Az üzenet meghajol e
kifogások elött éskinionc1ja~ hogy tekintve azt, miszerint' az
'országgyülés közeledö b'efejezése nem enged iclöt arra1 hogya
-ka,rok és rendek "az. országos kiíldöttség kirendelésénel~helyes'-
'ségét újból kimutassák, és mivel' mindenek 'fölött azt óllajtják,
hogy legalább addig, míg a törvényhözásmajdan bövebben
,rendelkezhetik; mÍnc1en lehető megtörtériJék aközlekeclés fej--
'lesztéséi·e: ennélfogva el~lhl,nak a'z országos küldöttség 'kiren-
delésétől. 'Minthogy azonban aközhasznll csatornák, vasútak
és ezekhez tartozó bíc1ak, vonalának meghatározása ,a, tör-
vényhozást illeti 'és mivel kívána-tos, hogy ily vállalatok a
jövő országgylílés elött is létrejöhessenek: s·ziiks'égesl1ek talál-
ják a karok és ,rendek, hogy már most j"elöltessenek meg a
:törvényben végpölltjaikkal azon vODalak~ melyek' az' illető

-kedvezményekben l'észesítenc1ők. A'két yégpont megllatározá..
sán :túl, az lizenet, szerint, ne~ lenne helyes terjeszkedni. ·
mert a vállalkozók, :a mennyire csak lehet, a legrövidebb' és a.
;legkevesebb aka,c1álylyal találkozó -irányba'u"vezetik. Kimondja
,továbbá az üzenet, hogyatörvény által kijelölt kedvezmenyek
:ne, csak 'azon vállalatnak jussanak, mely a két végpont· közti
'egész vonaIt, ba.nem annakis, melyegyes részeit kiépíti.' A ka"
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rok és rendek e szerint elfogadván Ei királyi válaszhan kij elölt:N
módosításokat, az itt fölhozott föltételeket a javaslatba bele-'::~:

vették, nevezetesen azon 13 vonalat, maly a. törvényben benn: ~~.;:;

is foglaltatik; abevezetésben pedig és a 4. §-bal1 kimondják'~'\f
hogy jövöre a törvényhozást illeti meg az intézkec1és, a vona.. r;"

la)r iránya, fl, szerződési évek száma stb. iránt, a fökol'mány. '
,széknek e 8zerzödéskötésére való joga csak a jövő or,Bzággyü.. ';(:~

lésig tel'jedvén. ::~;

A karok és rendek addig, míg az országos küldöttség,/i
,volt tervben, nem tartották helyén levőnek a törvényben meg· ::t.
'nevezni, de mihelyt a kiildöttségtöl el kellett állaniok és a kor../
mányra hagyni a vállalkozókkal való megegyezést, szi.i.kségeB,,1
nek tartották a vonalak kijelölését legalább végpontj aikban. 'j'

E vonalak, kivételével az utolsónak, tudniillik a Sziszektöl a :'U

é

magyar tengeri révpartoIdg menönek, sorban minc1 áft vannak}j
véve azon országos küldöttség munkálatából , melyet az]'
'1825·diki országgyűlés a VIII. törvényczikkel az 1790-91 :Of{

,LXVII. törvényczikk alapján kiküldött. Nevezetesen a kereske- ;uJ

delemügyi munkálatban a De viarum structU?9a et con8ervatione:'i~

czímü javaslat mincl magában foglalja a 12 vonait, melyek a;~t
'most, említett üzenetben, illetőleg törvényjavuslatban c8atorJ.~1]

nák és vaaútak 19éBzére szerepeltetnek; csakhogy az 1825-ki Of'.O:;@
Bzággyülés küldöttsége e vonalakat az országos alapból 'épí-',;~

tendö s közmunkával föntartanc16 állami k5útaknak tervezte;A{rl
ellenben amagánosok vagy tál9sulatok által építendő csatornák?fol
vagy vasútak vonalát ama ftsirányoktól egészen kil.lönböző vo{:®
-nalakban contemplálta, sőt De utilibuB ope'ribu8 pe1' societates v(JlT~
privatos strU6tldis czímü javaslatában egyenesen ki is mondja'-";J~
bögy ezek más irányban létesíttessenek, mint az országoa'~~;~

alapból építendő állami útak. Azon kívül 'a ka190k és renclek,i,~

1836 april 28-diki törvényjavaslate. B az 1836: XXV. törvény:?}~
czikk, midöll: amaz operatum köútjait csatornák és vasútak!sj
irányáúlj'elöli ki, ,szorítkozik csupán a két végpontra, míg.a!Z;JJ
operatum közelebbről meghatározza az irányt. Megemlítendö~:'i~'

· n,ek tartom itt nevezetesen azt, mert a később elöadandókatji~
ill~8trálja,bogy míg az új javaslat és az 1836. XXV. törvénY~'ir~

czikk 1. §-a első .helyen az irányt így említi: «( Pestl'öl Béc.~~i

f~lé AU8ztr~áig»), tehát nyitva hagyja a választást a Duna job~~ff~
vagy balparti vonnIa közt, addig amaz operatum kimondja'<?~

«Festina per Jaul'inum, Mosonium, Viennam» és más össz~~A~
~9!6 ;;~
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köttetést Bécscsel nem is tervez. Az itt szóban lévő hálózat
genesisét azért adtam bővebben elő, mert ez előadás el fogja
talán oszlatni azt az általánosaü eltel-jedt és szakemberek ál-
tal is szerte vallott hitet, mintha gróf Széchenyi István tüzte
volna ki az 183B.XXV, tÖl'vényczikkben a magyar vasúti há-
lózatot. Nemcsak, hogy nem az ö conceptiója ez a hálózat, ha-
nem mint tanúlmállyom' további részéből ki fog derülni, ö
egyenesen helytelenítette e hálózatot, ideiglenesnek és minél
-előbb módosítandónak nyilvánította már 184ü-ben e törvényt,
söt még az általa szabályozott kisajátítási elvet is megtámadta
Javaslat a magya1" lcözlekedésügy 'j'endezésé?'öl czímü munkájá-
ban. Széchenyi igenis óbajtotta 1836-ban a kisajátítási tör-
vény létrejöttét, mert meg akarta alkotni a törvényes. alapot
.arra, hogy, ha a következő három évben vállalkozók jelentkez-
nek, vasútak vagy csatornák ellgedélyezhetök legyenek; "de ()
-ekkor még nem tulajdonított dominál6 fontosságot a vasútak-
nak. 181,4·ben is több súlyt helyezett a vizek szabályozására,
a dunai gözbajózásra, a· Buc1a-Peströl kisugái·zó 4-6 köút
.építésére, mint vasútak létesítésére. Említett javaslatának há-
lózata alalJjában és részleteibelleltér az 1836. XXV. törvény~

-czikkberi. foglaltaktól ; a minek tanúságáúl csak azt a~ egyet
~mlítem, hogy míg eme törvényben ki van jelölve a pest-zi..
monyi vasút, adclig a Széchenyi hálózatában' Buda-Pest össze-
köttetése Zimollynyal sem fő, sem mellék-,. sem szárnyvasúttal
nem szerepel.

De térjünk yissza a fölmerült conflictl1shoz. 'A mint az
·országos· i"Ílésben az új javaslat tárgyalás alá kel'itlt, az elnöklő

királyi .s.zemélynök mindjárt kijelentette', hogy nincs 11gyan
kifogása a kijelölt vonalak elle11, de abban meg nem nyugod-
hatil{, hogy eleve kimondassék a törvényben, miszerint jövőre
minden vasút vagy csatorna vonalának megllatározása a· tör-
vényhozásnak tartatik fqun. Nagy Pál határozottan ragaszko·
·dott a törvény e fönntartásához. Veszedelmesnek tartja már
.azt is, hogya lrarok és rendek attól a jövö országgyítlésig e1-
.állottak.. Azzal biztatják magokat, hogya l{ormány nem fog
.azon vonalakra nézve társaságokkal egyezségre lépni, és nem
fog három év alatt annyi vasllt épülhetni. Ez igaz; de a Bzer...
~ödéseket megkötheti .a kormány valamennyi vasútra nézve
három év alatt és akkor azokon változtatni többé nem lehet.
.A.:zért legalább jövéhte ezeket az országos dolgokat mindig az
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.országgyülésen kell intézni, valamint ezeket Anglia is a parr*:;\·.~1

.lamentbell határozza el. Az elnök erre kijelenti, 110gy a kir~<;:,::'~

lyi válasz épen e tekintetben tesz nehézséget, és ha il. tÖl'vény~ij,!~
czikk ily formán fog fölterjesztetni, akl{or tartani lehet tölé~:}\",!~

.hogy ö felsége ismét el nem fogadja. A királyi válasz tartalm:~;r}~

,erre a föltevésre nem nyujtott llgyan semmi' alapot, a min~,'~,::,~

hogy nem is tudhatta akkor' a kormány, hogy az országgylllé~~W.J[~

az országos küldöttség.. kéDjT8zel~ü elejtése következtében ezt .~i::':l~
,föntartást fogja tenni, hanem a kormány bizonyosan utólag,::it.~

.utasította a 8zemélynököt az említett föntattás elleni 'föI8zóla~:.·}'·J.t
la8ra. , , ·,P:"'l

Vay János Nagy Pál nézetét 'helyesli, s mert a vonala1t.i'~x~

.meghatározása a törvényhozás joga, már e törvényben a ké~;''::;!

végpont "közti némely fontosabb' helyeknek megjelölését kÍ'f~;;t!

vánja.1egalább .anuJ:ira, mint az országos küldöttség mllnkála~};.;:~

.tábap említtetnek. Igy abaI mondatik: Peströl Erdélyig Nagy:;f~[.;

,S~eben fel~, ki kellene tenni: I{olbzsvár felé, mertPeströl Szei;~;':ii,

henig Temesvár felé s Szolnok felé is lehet voúalat vinni. Fáy.k;:
András sem egyezhetik abba, hogy e törvényből, mely az el~}~~

'bamarkocláf3 bélyegét Plagán hordjQJ, 'elbagyassék az a,föntar~T~)

tás, hogy az illető' vállalatok egész vonalának, valamint w:c~j
szerződés egyéb föltételeinek meghatározása ezentll1 ft tör~-~-;:

.vénybozást illeti; mert különben e vonalak, mint más ügyekiOfJ
az örökös-tartományok anyagi ér.dekeinek fognának 'alárelldel•.il1
tétni. Roskoványi Gábor, Sárosmegye elsB ·követe,.azt...kívánja';.'·,)
hogy e kitételhez : .P~s.tröl' Galicziág, tétessék:, Lenib:ei·g\Jeléti~
mint· a keroskedelmi .munk.álatban. js említt.etik, nehogy kuj:}]
.lönben a v~pal a :Qemzeti él'dékne~ meg nem felelő más irány~:}

.tan vite·ssék.· Mikor ezután az 1.. §-nál Som8sich lVIiklós azt.;;;
kívánta, hogYn;londassék.ki, miszerint nemcsak. az egész vo-}
J)alt, hanem ft vállalat egyéb föltételeinek meghatál~ozása jövö....~
ben is.' a törvényhozást'illeti, az elnöklő királyi személynök;;
l~ijelentette, hogy az ügy ily l\özbeiktatás által visszaesik azon,'
helyzetbe, melyben lj felsége a szentesítést meg,tagadta. Erre..
néh,ány, követ támogatta Somssích javaslatát,·mások. ellenez~,
ték, mert akadályozza a törvény létrejött.ét.. Ez utóbbi tekin~
tetbőlNémeth' János, Pozsonymegye második követe, azt a
közvetítést ajánlotta, hogy mondassék ki, miszerint 'acldig a.
.lp.íg a· törvényhozás az .ily közlekedési vállalatokról egész ki·
.terj,eclésben 'rendelkezni Jog, a vállalatok ő felsége engedély&
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mellett egyedít! a következő vonalon eszközölhetök, úgyIÍ:lint
stb. Borsiczky István, Trencsénmegye első követe, ki aki.Li:ja
mondatni, hogy ez a törvény csák ideiglenes; így könnyebben
fogadja el a kormány. Esztergomvármegye második követe,
Andrásy József, pártolja ez indítványt, de ellenzi a Somssichét,
mert a kormány főfölügyeleti jogát respectálni akarja. Arról.
van szó, vajon azért, mert most akaljuk meghatározni, mit
-tegyen a nemzet fL jövő országgyüléseu.. helyes-e veszélyez-
-tetniaz egész dolgot? Gróf Delamotte Somssicb indítványát
pártolta. Erre a királyi személynök kijelenti, hogy az ideigle-
nességnek kimondásával sem remélhető, hogy a korona a tör-
vényt meg fogja erősíteni; mert ő felsége azt az elvet, hogya
vállalatok egészben a törvényhozás alá tartozzanak, el nem
fogadta, hanem a vállalkozókkal való értekezést kirekesztölegmagának tartotta fönn. '"
. Ez ismételt elnöki óvás, mely nyilván mutatta, hogy a
kOl'ffiány az egész vasúti ügyet magának akarja végleg föntar-.
-tani, csakhamar elkeserítette az egész vitát. Pázmáridy Dénes
határozottan ragaszkodik Somssich móclosítványához; mert
ha most a vonalak végpontjairól rendelkezik is ·az országgyü:
lés, ez igen alárendelt intézkedés; a törvényhozásnak a 'szel'~
.zödés valamennyi föltételei fölött kell határozási joggal bír-
nia;· az ő jogában kell, hogiál1jon, a két végpont közt 'létesít-:
hető vállalatok közti választás is. Nagy Pál nem tartja meg~
állhatónak a személynök. azon ellenvetését, hogy ő felsége;
miután azt j mit az országgyiUés elébb fölterjesztett, helyben .nem hagyta, a Somssich módosítványával' sem fogja helyben'
hagyni a törvényt. Előbb. arról volt szó, hogy országos kül-
döttség intézkedjék e vállalatok iránt, most ez .a jövőt illető·
leg az egész törvényhozásnak tartatik fönn. De ha ez ki nem. mondatik a jelen törvényben és csak a vonalak említtetnek
meg, akkor az követ~ezik, hogy a többi intézkedés nem 'is
illeti az országgyülést. Már pedig s61uhogy az ország jussát,
igy veszedelmeztesse, inkább ~ úgymond - veszszen az.
.egész dolog, vasút se legyen! - A követek tábláján valóságos
·elkeseredés vett erőt, lUert híre járt, hogy más ügyekben is,
.nevezetesen a híd ügyeben kedvezötlen királyi válasz érkezett.
Mélabús kifejezést adott a kormány ellenzése miatti haragnak
Deák Perencz a következő nyilatkozattal. A somogyi indít·
váuyt61 el nem mozdítja öt. az az észrevétel, hogy mivel az a
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királyi válaszszal meg nem egyez, ő felsége el nem fogaclja.".~'
A királyi válasz azért ellenezte az előbbi javaslatot, mert nem::::;;
akarta a királyi j"ogokat az által megsértetni, hogy egy orszá.. (i"
gos killdöttség teljes hatalomlnal legyen fölrllházva. De ha ö/~"

. felsége, atyja nyomán· járva, azt mondja, bogy a királyi jogo.. }
kat fönn kell tartani: nekünk is gondoskodnunk kell az or~:'-;

Bzág jussai föntartásá14ól. És ezt a korrnány, ha, igazságtalan:Ú
lenni nem a]{ar, nem ellenezheti; b~ pec1ig ellenezni fogja,i,t
egész tisztelettel legyen .mondva, igazságos lesz fl zon vélemény,:)i
-Bt mit ö" hinni nem akar, hogy e dolgot a kormány azért gátolja,....
mert Magyarország boldogságára szolgál. Ha semmi. seIn lesz~~

ez intézetböl, és ha, midőn ennek kivitelét reménylettiik, édes ':~

álmot aluc1tunk, arról neIn tehe.ttii.nk; de jussai föláldozásával<
ily jótékonyságot megvásároilli "egy ~onstitl1tionalis llemzet- ','
nek nem lehet. Ha e javaslatot a }{ormány 'visszaveti, álnr
tegye; fájni fog, de elviszszük keblilnkben az ez iránti keserít'
érzést. Vajon nyerni fog ..e ez által a kormány, azt meg fogja"
mutatni a jövendö.

Az elnök erre megjegyezte, hogyha valaha, hizonyá.ra
ez országgy(.11ésen eléggé bebizonyította a kormány, hogy nem
kívánja megszoritani az ország jogait, és bogy az ol~szág boI.,
dogsága előmozdítására törekedik. Somssich Miklós erre vissza-:
tltasítván Andrássy Jó~sef vádját a következetlenségről, sze-
mére veti neki, hogy Ő, Esztergonivármegye követe, mindig a
királyi válasz elfogadására Bzn.vazva, az ország jogainak meg-
"ölésére törekszik' ésezekefeltemetL Valóban -- így végzi
Somssich -...... ezzel Esztergomvárm'egye követe·" fölbagyhatna,
miután kiüönben is sírankozással térünk vissza killdőink köze,
a midőn látjuk, hogy. azon tárgyakra nézve is, melyeket a fő

rendek 'sok vitatások után ö felsége elé nagy nehezen fölel'tesz-
tettek, vígasztaló királyi választ többnyire nem nyertilnk. Az
elnök e támadás ellen is tiltakozott. Siránkozá.s vagy vígasz-
talás érte..e többször ez országgyülésen a rendeket -- így szól
a királyi személynök -- azt a jövendö fogja megbírálni, mely
majdan ítéletet hozanc1 az ezen országgyülesen alkotott törvé-
nyekről. Azokról pedig, kik a királyi válasz mellett szavaznak,
nem lehet állítani, hogy az ország jussait megölik és elteme-
tik; az ilyes személyeskedések nem e helyre valók. Andrássy
József kimagyarázza, hogy abban nem látott inconsequentiát,
hogy a törvény most rendelkezzék arról, hogy a jövő legislatio
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mit tegyen. Egyébiránt ha ttz l5 szavazata az ország jogainak
megölésére vezet, úgy azok, a kik az ilyes vállalatokról való·
rendelkozést három esztendÖl'e a kormánynak adják, a nemzet
jogait három .esztend51~e megrontják. Ezek lltán az egyes
vonalak közelebbi megjelölése iránt szólaltak föl·.néhányan,
mások a közbeeső pontok kijelölését nem tartották czélszeri:í..
nek, utoljára elfogac1tatott a Somssicll indítványozta közbeik..·
tatással az egész javaslat.

A főrenc1ektől aviszonüzenet april 29-c1ikén érkezett a
követek táblájá110Z .. Az ellen, hogya törvényhozás jövöbeli
teljes rendelkezési joga a közlekedési vállalatok iránt föntartas-
sék, nem tesznek észrevételt, hanem igenis tartanak attól,
hogya .vonalak végpontjainak a törvényjavaslatua való fölvé-
tele akadályt képezhet a megerősítésre nézve. ·Czéltalannak is
tartják azon pontok kitüzését; mert ha a kormány rendelke-
zési jogának megszorítás,át nyomós okok kívánnák - fl, mit a
főrenc1ek a kisajátítási elv elfogadása után a vállalatok tecbni-
.]{ai szempontjából el nem ismernek, - akkor· ama törekvés
nem él'vényesi.11, minthogy a kitű?iött 13 vonal végpontj ai közé
az . egész országban bármely közlekec1ési· vonal foglalható;
másfelől (ta kereskedés és ipar nem mÜldig az előre kiszabott
pontokon inc1úl el, hanem önmaga szokta kijelölni irányát,
melyet inkább czélirállYos intézetekkel gondosan. követni
kell». Azért azt 'ajánlják, hogyajavaslatból hagyassák ki a 13
vonai és említtessenek meg a fölírásban azzala kéréssel,· bogy
'ö felsége a vállalatok engedélyezésénél ez iráuyokra. figyelem-o
mellegyen. A·zonban fl, förendek nem kötik magokat ehhez és
ha a ka.rok és rendek ragaszkoc1nak j avaslatukhoz , ök nem
fogják ellenezni a javaslatnak fölterjesztését. Ez üzenet meg..
hallgatása után a követek azonnal kijelentették, hogy meg..
maradnak a javaslat mellett, a mit nyomban megüzentek a
förenc1eknek,· a kik viszont még ez ülés alatt visBzaüzentek,
bogy (jk is beleegyeznek. A még ftZ nap tartott elegyes ülésböl
fölterjesztett fölírásra és javaslatl'a april 30-dikáll Pozsonyban
kelt királyi válasz ismét megtagac1ja a megerősítést és. azt kí~
vánja, hogy a törvényhozásnak föntartott rendelkezési jog ha-
gyassék ki a javaslatból ; indokolván ezt ugyanazon észrevéte-
lekkel, melyeket a személynök ismétélve kifejtett a követek
előtt. A karok és relld~k minc1járt májtlS 1..jei ülésükböl iize-
netet kflldöttek a féh·enc1ekhez, melyben kijelentik, hogy az
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utóbhi királyi válasz kívánságához képest elejtik a törvény-:<t'
hozás. jogának föntartását a törvényből, úgy sem nkarták a·;;·:;
jövő törvényhozá~ kezét meg}{ötni; azonban a tulajdon szent-i,/
ségének biztosítása szempontjából az a· törekvésök, 110gy a ki-}~:lj

sajátítás iránti rendelkezések a törvényhozás körétöl soha,,::.:
semmi szín alatt el ne VOl1attassanak. Elejtik azonban ennek'·
külön kimondását, mert az egész törvény úgy is csak ideigle-:)
nes intézkedést tartalmnz fl, jövő o1'8zággyiilésig, aluikor a':j:
tÖl'vényhozás - miként ez a törvény bevezetésében ki is monda....:;
tik, - az· ily vállalatokról (fkimerítöleg okyetlenül fog rendel-.··;
keznin. Az ily értelemben lnódosított javaslathoz a főrendek:)

azonnal hozzájárultak, a szöveg concertatiója mindjárt lneg.. ':)
történt és május 2-án ·szentesítv8 is lett, IllÍl1t 18.36. XX,T, tör·· .:..:
.vény~zikk: a.z ország lrözjavát és kereskec1ését gyarapító ma..>i
gános vállalatokl'ól.. Ezzel bezáródik a magyar vasúti po)iti- ':::'
kána~ első törvél1yhoz~si küzdelme. '

·E törvényc~ikk súlypontja fl, kisajátítás szabályozásában
fekszil{. Hogy csakugyan ez a súlypontja, azt bizonyítja alDa·
tény, hogy e törvényt alkotás~kor és utóbbi időkben iR közön-,
ségesen 'kisajátítási, .expropl'iationális törvenynek bívták~ Ez~"

zel a közhasznú vállalatok létesítésére meg volt adva az alal)" ,.
Deák }'erellcz is e törvényröl követjelentésében egyebek közt·
ezt mondja: .(cMi az alkotott törvényhen azon kíyül, 110gy lehe..··
tÖV0 van téve hazánkban ie az ily vállalatok tettlegi létesit"-
lése, legnagyobb nyereségnek véljük azt, hogy a teljes kál'''
mentesítés melletti kisajátítás elve világosl1ulri van fejtve; leg~'

alább a jövő törvényhozás könnyebben épít, javít és módosít·a'
lete,tt alapon, lniJ)tha még azért is neki kellene küzdeni.» Ily
8zéle.s .·körü kisajátítási törvényt, :B"rnncziaország kivételével,:
nem mutat föl azOn idöben S8 alkotmányos, seabRolut
uralmú ·ország, ACode 'civil kimonc1otta már az elvet: «Nul ne
peut étre contraint de céc1er sa pr,opriété, si ce n'est lJour :,.
cause d'utilité publique». Megítélését szabályozza az 1807,i
szeptember 16-diki, késöbb az 18:j1.' márczius 30.. c1iki, s az'
1833, július 7-diki törvény. E törvél1yel{ nyomán járt egyné-,
mely kisebb német ~llam, hol valamivel korábban, holl{ésőb-'

ben, de legtöbbnyire Bzükebb jogi térl'e szorítva, mint a mi.
1836-diki tÖ14vényünk. Poro8zországban és Ausztriában csak a.
vasúti specialis törvényekben és· engedély-okiratokban sza-,
bályoztatik a kisajátítás, Angliában nem létezett kisajátítási ..
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törvény amaz időben; az elsö 1845-ben alkottatott meg: Lauds'
Clauses Act 8. Vict. c. 1S.·A kisajátításijog megadatott az egyes
l)rivate actokban a 11arlaluent által. Nem áll tehát, .mit egy-egy:
követ a fönnebb vázolt vitában erulít, hogy Angliába.n nem·
adja meg ft törvényhozás az expropriatio kedvezrnényét, es'
hogy fl, vállalatnak, .mielőtt a parlamellthez engeclélyért folya-·
moclott, bizonyítani kellett, liogy a szi.i.kséges földeket már
megszerezte. így llem ·áll az az okos~odá8 sem, hogy már e
miatt sem száll Angliában az ily vállalat az államra.

I{isajátíiási tÖl'vén~)Tül1k az (.utilité l)ublique» elvét már
a czímbe foglalja, de az 1. §-ban is. megmollc1ja, hogy a tör~

vél1yben foglalt kec1vezések, melyeknek legeiseje, 8 a többinek
első föltétele, a kisajátítás, «a haza közjavát előmozc1ít6) nia-
gtínos vállalatokra SZOl~ítkoznak, sőt a l{özbasznúságot bizo-
nyos vonalakra vonatkozólag Iti is mondja a törvényben. A köz~

hasznúság e lllegítelését nem sikerült ugyan az országgyülés-
nek jövöre nyíltall !1Z egész törvényhozásnak föntartani ; az'
ügyek azonban tényleg még is úgy fejlödte1c, llogy a'z'on csa-
tornára s vasútra, melyet az 1886. évi XXV. törvén~rczikkmeg
nem ne,ezett, töryény lllonc1otta ki 1840~ben a kÖ'zhasznúsá-
got. lYlegfelelt első kisajátítási törvényünk a legjohb legislatiók:
azon köyetelményéllek, hogy a kárpótlást bíróság ítélje Ineg·
és pedig két fokú föllebbezés mellett, éle úgy, bogya ,ál1alat·
munkálatbn vétele az elbírl11ás lllÍatt fönn ne akac1jon. ~1egfe"

lelt. a törvél1Y továbbá azon követelménynelr, hogy (l telj ee és'
tökéletes kárpótlás) adassél{ fi kisajátított birtoliért és peclig.
mint «inc1emilité préalahle», (l, mennyibell kimondja, hogy az
illető bíróságok <Iítéleteiket tüstént vegyék teljesedésbe).

A vasúti IJolitikát illetőleg azonban fl, törvény nem nagy
előrelátásról tanúskodik. Már az a lépés, hogy az ol'szággytt-
lés: 13 végpontot nevez. meg, a vonalak irányának különben
millden közelebbi meghatározása nélkül és teszi ezt a követek
táblája oly kormánynyal szemben,. melyhez selnmi bizalma
sem lehetett: ez o. lépés 'végzetessé válhatott volna a lnagyar
vasúti httlózatl-a, l1a sok 'vállnJkoz6 jelentkezik és a kOl"Jnány-
velük szerződést .köt. Peclig a.z országgyíí.lés azért tÖl'e1tec1ett,
közjogi áldozatol\: ártíll is, l11egalko.tni a törvényt, hogya
jövő országgyülésig lehessen ily Yállalatokat megindítani.
Igen is, helyén lett volna az efféle 8zél~s meghatalmazás,',
ha, mint .ered"etileg ter"vozve volt, a törvényhozás országos
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/l;'fiküldöttségre bízza a vállalatok engedélyezését és a szerzödé~!4t

sek kötéset. Erre az engedményre azonban nem lehetettaz~,!:
akkori kormányi viszonyok közt, és a budapesti hídra nézve~i"~ii

alkotott kivétel mellett sem számítani; mert a közlekedés~ft:'

vállalatok ügyében javasolt küldöttségnek a hídra nézve meg';ii![
választottnál sokkal nagyobb, sőt egyenesen törvényhozói,/!:,
bírói s közigazgatási hatáskör jutott voln!t.. Rf~~

Nagyon messze ment a törvény a közlekedési vállalatok·'f(
nak engedett jogukban és fölötte kevés rendelkezést tartott';;;,
fönn az államnak. Már hiba az, hogy szerződési alapra heo)!~

lyezte a törvényavasútak és csatornák engedelyezését. Hogy~~:

privilegiumot nem adott, bár a főrendek javasolták és az előtoi~ir

tök példaképen legelől állott nehány osztrák vasút is arra vec~!!

zetett volna: attól közjogi tekintetek tartóztfttták az alsó táblát'j,~%r

Megadja a törvény a kisajátítási jogot, meg a teljes ac1ómen"!;
tességet, engedi a tadfák korlátlan megszahását; ezt a két t;:
ut6bbi kedvezményt a kormánynyal kötendő szerzőc1és sem.~;.

szoríthatja meg; mert csak az évek számát, a melyre az enge.//~

dély, a szerződés sz61, határozhatja meg a szerződés.,;r:'
Nem szabad azonban az 183G-diki törvény megítélésénél'i~

szem .elől tévesztenünk, mennyire eltérő volt a kiilönböző or,!!,
szágokban azon idő szerint a vftsúti politika. A tapogatózás t
stádiumából még sehol sem bontl1koztak ki. Csak 8-10 éve~J

folytak a kísérletek olyan forgalmi eszközzel, melyről tudták,;~i
hogy forradalmat fog előidézni, de hatását még nem lehetett'f~
akkor kiszámítani. Az alapkövekell, melyeket ama korban lerak~ii
tak, nem lehetett minc1enútt egyszerüen tovább építeni, haneU\'!il
sok helyütt föl kellett azokat hányni, S másltép lefektetni.új
Apályák, melyek akkor epültek, csak correcti6val voltak ké-ii!;
söbbaz országos hál6zatba illeszthetők. Angliában magán/jf
vállalatoknak engedélyezték az országútakat s csatornákat éS!!1
az ezekre adott parlementi Aetokban megszabták részletesenit
a vámokat és föntartották a parlamentnek ic1őszakonkint air;;;
díjak l'evisi6ját. Ugyanezen szabályt követték a vasútaknál,'~

ele miként amazok, ugy ez utóbbiak sem szállnak ic1ővel az~~

állam birtokába. S hogya gyakorlati angolokat is a csatoro}\
nál\tól és közútaktól vett analogia mennyire t,évútra vezette az;i
új forgalmi eszköz megítélésénél, azt mutatja az a körü1mény,~,
hogy a törvényhozás nagy súlyt fektetett arra s ki is kö-'!
tötte a vasúti actokban, hogya társaság tartozik mindenkinek;;
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megengedni, hogy saját mozc1onyával és kocsijaival járhasson
a társaság sínjein. És ezt a running powert, melynek soha
sem lett gyakorlati foganatja, soká igen 'hatálYQB versenyző

eszköznek tartotta az angol törvényhozás és elfogadta a porosz
1838-il{i törvény is.

E'rancziaorszúgban, az előző fejlődéshez képest, a vasút-
építés egésZe]l ellenkező irányt vett. Ott az ország összes útjait
kizárólag a kormány vagy helyhat6ságok építik és tartják fönn.
Magáníparosok útaknak vámszedési jog fejében törté:nö építé..
sóre] a mint az sok.más,államban történt, Francziaországbnn:
soha sem vállalkoztak. Es az 1836 végéig építeni tervezett 11
vasút mégis mind magánvállalatnak ·engedélyeztétett; de meg
lett szabva a szállítási c1íjak maximuma s a kOl·ábban épül-
telr örök idöre, a későbbiek pedig úgy engec1élyeztettek, hogy
99 év után a vasút minclen tartozékával ingyen jut .az állam.
birtokába. Az ~llami vasútépítés kérdé.se 1836 után vettetett
föl és csak most l1éhány éve kezdette meg tényleg a franczia
kormányavasútak állami erőböl való építését, a Inivel azon~.

b.an legutóbb megi~t 8zákítalli készül.
Németországban. részint állal:Ui erővel, részint magán-

vállalkozás útján épültek avasútak ; csak Belgium karolta föl
kezc1ett()l fogva az állami vasútak rendszerét. 1837 elej én 4·4
kilométer vaslltat már forgalomban tartott és építés alatt
állott 464 kilométer. Amerikában az egyes statllsokban kü-
lönböző .rendszerrel létesilItek a vállal~tok. Túlnyomó yölt
angol módra a magán. vállalat, hatósági tarifa-megszabással
va·gy a nélkül; de volt status, mint Pensylvania, mely állami
.csatornákat és vasútakat épített és maga üzemben tartott, tehát
a tarifákat m·egszabta; más államok az építési tökében része-
sedtek és már ez okból lényeges befolyást gyakoroltak a szállí-
tási díjak szabályozására. A hajózható csatornákat legnagyobb
részt a statu80k él)ítették.

E lényileg eltérő l'endszerek közepett, a melyekről tör-
vényhozóink meglehetős infor'mátióval bírtak, reájok legfőbb

hatást tett az Ausztriában akkor fönnallott és épillöbell volt
vasútak szervezete. Azok pedig mind lÓVOJlatú vaspályák vol-··
tak; és ezeknek szempontjából tekintve, aránylag fölötte
Bzükre szorúl a vasúti politika látköre. Az országgyitlési egész
vita alatt csak egyszer-kétszer volt mellesleg gözgépelyröl szó; .
külön·ben mindig a 'lóeröt emlegették. Az e törYény alapján
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létesült vasútak' közül a pozsony..nagyszombati soká lóerővel

volt fOI'galomball, a pozsolly..pesti· szintén lóel'őre volt tervezve ;'
tCsak 1845 april 5..dikén engedélyezte a helytartó tanács a
gözerőre való berendezést. A törvény tárgyalásakor a Ióel'ö" ".~~

alkalmazására fektettek· minclen számítást. Kitetszik ez kiilö~

nösen Fáy Andrásnak egyik idézett fö!szólalásából, és még vi-
lágosabban Kossuth országgyítlési tuc1ósításainak egyik köz..
leményéböl, a m'elyben . kiszámíttatik Biot adatai nyomán,
hogy lnibe kerül egy kilométer rudas vasút (Schiellellbahn) a
kisajátítási költségekkel egyiitt, de más építmél1yekröl, melyek:
gözmozdonyú' vasútaknál, nélkülözhetetlenek, szó sem tétetik.,
Mikor a kel'ületiülésekhen szó volt a privilegiunl lejárta után"
történenc1ökröl, .ugyanezen tudósításban fölemlíttetik azon l)ri ..
vilegium, melyet Gerster Ferencz a Duna s Moldva (Linz és.
.Buclweis) között épített Ióvonatú vasútra 1824-benkapott volt az
allsztriai császártól. Az illető' pont .tudniillik.így szól: A kivált-
ságos 50 évek lefolyta után a vállalkozó vállalatjának reális és',
mobiliai'is tartozmányaival. tulajdonosként szabadon rendel-:
kezhetik, beváltásuk iránt a statussal vagy magánosokkal
,alkuba léph'et, és .ha ő maga, vagy azon tartozmányok vevői a
vállalat folytatására magokat jelentenék, es az a tapasztalás-
b'an hasznosnak ,mutatkozott: a lJrivilegium megújításától a
kormány 11em lészen idegen. Ilyen a bécs-bochniai, most Fer·:
-dinanc1 császár éjszaki vasút 1836-hal1 kiaclott pl'ivilegillma,
melynek meghosszabbítása iránt, minthogy az 50 év közelebb·
letelik, éljen most teszi meg a társaság a lépéseket. Telj esség.. . I

.gel ez"en itt jelzett alal)On áll az 1836: XXV. törvény, mely,. :::

.az államra .szállás kérdését nyitva tartj a.
'. E törvény' vasúti politikájának megítélésénél azonban.;'

;szem előtt kell tartani mindenek fölött azt, hogy míg az idő

szerint Franczia.országban egy vasút engedélyezésénél 4-5
ha·talmas pénzerö versenyzett, lníg Angliában a parlamentnek..
.a vasúti alapítások korlátozásár6l kellett gondos,kodllia s Ame-
rikában már vállalkozási láz tört ki: addig nálunk nem kínál-·;·
,kozott llyíltan semmiféle pénzerö 8 azért a tÖl'vényhozÁ,snak.
messze menő kedvezményekkel kellett vállalkozókat éc1esgetni..
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II.

A DU~A JOB~ VAGY BALPARTJÁN l~PITTESSÉK-E?

Pozsony és Bécs vasúti összeköttetése iránt megtörtént
az ~18ő lépés·még az 18:36: XXV. törvényczikk létrejötte előtt.

Rothschild S. M. báró, a Bécs és Bochnia közt épülő vasútról
1836 márcziu8 '4-clikén kelt privilegiuni bittokosa, márczius
~7-dikén engedélyt kért ö fölségétől az említett vasút· német-
.wagl·ami állomásától Pozsonyig vezetendő szárnyvasút elő~

.munliálataira. Az engedély 19-dikén megac1atott és .errŐl Pö-
·zsonymegye 8 városa 22-dik-én él'tesíttetik.Ezzel közvetlen
.érdeklődés keletkezett Pozsony: és a Rothschilcl privilegi~ma.

',alapján nem sokára megriJakúlt ]'erc1inanc1cBászál· éjszaki vas ..
pályatársaság között. Pozsony városa killön bizottságot ala-
.kít, mely e· vasúti társaság igazgatóságával fi kapcsolat ügyé-
·ben alkuc1ozzék. A Rothschild-család föbbjei ekkor már egy
·évtized ótajelentékeny részt vettek a franczia, angol és német·
.vasűti vállalatokba!l. Abécsi b~z feje· 1830-ban. Riepel FerellC~
'és Wertheimstein" Lipót bécsi műegyetemi tanárokat, kiknek
elseje penc1ítette meg a bécs-bochniai pálya építését, Angliaba.
:kiilc1ötte, hogy közvetlenül tanúlmányozzák a vasút építését és.
üzemét. Visszatérésök után megtörténtek ft fölmérések és· for-
'gaImi tanúlmáliyok, de a kivitel késett reszint az akkoi·i kül-
politikai és pénzzavarok, de -" úgy látszik - még inkább·
·a,zon ellenszenv következtében, .melylyel Feréncz császár ·a
.halác1ás ez erŐB emeltylljét. kísérte. Nemsokára Ferenc~
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császár halála után az említett vasút ügyében, alakított bizott-
ságból Riepel tanár és Siechlov8zky Henrik ismét kiküldettek.
Belgiumba s Angliába az időközben történt haladások tanú}..
mányozása végett. Hat évi készülődés után Rothschild privi.
legiumért folyamodott és azt 1836 rnárczills 1~-dikél1 el iB
nyerte egy Bécs és BochniaI közt építendő fővasútra s ebbö!
Brünn; Olmütz, TroPl)íLu városokba s a ,vieliczkai s bochniai
Bóbányákhoz vezetendő szárnyvonalakra , minden egyéb
szárnyvonaIra külön engedélyezés tartatván fÖllll. E privile-
gium megadja a kisajátítás jogát teljes kárpótlás fejében, a
melyet, ha a minden esetben megkísérlendő egyezség nem
sikerül, a rendes bíróság ítél meg. Külön adókedvezmény
nem engecltetik. A kiváltság tulajdonosa társaságot alakíthat..
A szállítás történhetik ló- vagy gőzerövel, a társaság saját
iízemében folytatva vagy másra ruházva ez üzletet. A szállító
bérek meghatározása egyedítl a vállalatot illeti meg. A kizáró-
lagos privilegium 50 éVlte szól; elmúltával új szabadalom van
kilátásba helyezve. Ha a privilegium kiadását követő hét év
múlva két mérföld 8 tíz év múlva az egész pálya ki nem épül,
a·kiváltság elenyészik. ..

1836 február. 22-dikén Rothschild fölhívást intézett
.4000 darab 1000 pengő forintos részvény aláírásál·a, a meny..
nyiben a 60 mérföld fövonallétrehozása az idöközi kamatokkal
együtt 12 millió pengő forintot igényel, de 8000 darab rész-
vényt a priviligium birtokosán .kíyül egy ballkárcsoport, köz-
tök 'háró Sina, 8 kis részben az említett szakembel·ek vettek át.
A fŐlbívásban kimondatik egyúttal, hogyamennyibell a 4000
dal'ab túljegyeztetnék, akkor 6000 részvény fog kioBztatni,
hogy" ekként ot szárnyvonalak kiépítése is biztosítva legyen.
A·4000 darab helyett 27,000 részvény íratott alá. A tíz száza-
lékos befizetési részletek elseje 1836 ápril 30-dikára, az utolsó
1840 október 15-dikére tüzetett ki. A társaság az év végén
mega1al{últ, 1837-ben az építés tényleg megindúlt éSl10vember
23-c1ikán az els5 szakasz Flol·isdorfból vVagramig, Q' honnan
tehát kiágazandó volt a Pozsonyba tervezett szárnyvonal, meg
is nyittatott.

Természetes, ,hogy a Ferdinand császár éjszaki vasút
haladásátél'dekkel kísérték Magyarországon, killönösen az
AUBztriával, MOl'vaországgal és Sziléziával szomszédos me-
gyékben, de mindenek fölött Pozsonyban. Az építés nem folyt
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minden nehézség nélkül; .és a l'észvényekkel üzött játék czél·
jából sokszor veszett hírét is keltették a vállalatnak. Hírlelték,
.bogy a kisajátítást nem gyözik föc1özni, hogy Rothschild visz-
szalép a vállalattól és visszaadja a befizetett részleteket; ké·
'söbb hír~elték, bogy apálya banyagúl épült és a kormány
a IJrivilegillll megsemmi8íté~ével fenyeget. De volt is tényleg
sok baja ez új vállalatnak. Igy vonatütközés történt alun..
denburg-brünni vonal megnyitásának mindjárt első .napján,
1839 június 7-dikén, a minek néhány kocsi összezúzása, 8

nyolcz egyén súlyos megsél'ülése lőn kö"-etkezménye. Mind·
ezen híreket és tényeket a magyar lapok is gondosan regis-
.trálták. Hogy a hazai tuc10mány is nagy fontosságot tulajdo-
nított e vasllti vállalatnak, azt eléggé bizonyítja azon érdekes
tanúlmány, melyet a magyar tud. a~ac1émia által kiadott
T1.ldo17~ánytár 1838. évi harmadik fűzetében A vasúták, külö ..
nösen a Béc8 és Bochnia lcözijtti vasú·t terve czím alatt Bognár
József közzé tesz, amely tallúlmányban ez író avasútügy
akkol-i állásának alapos ismeretéről tesz tanúságot.

Pozsony városa, a mint· hírét veszi, hogy Rothschild ft

8zárnyvasutat Pozsonyba építeni akarja, 1836 ápril 12-dikén
azonnal fölírt ö fölségéhez, hogy adná meg e kapcsolatra a
privilegiumot a folyamod~nak., és miután az ügy nem bírt
előrehaladni, deplltatiót küldött lj felségéhez. Gróf Reviczky
udval·i kanczellártól és a bécsi miniszterektöl a küldöttség
megnyugtató választ kapott; ennek következtében nem sokára
társaság állott össze, mely föladatúl tüzte ki magának Po·
z80nynyal a másik négy szabad királyi várost, ugymint Szent·
Györgyöt, Baziut,. lVIodort és Nagy-Szombatot ·vasut által
összekapcsolni. 1837, ;anuár 13-dikán Pozsony városa újra
kéri az udvari kanczelláriától a szárnyvonal engedélyezését.
Gróf Pálffy Fidél, az új udvari kanczellár, átír ft császár királyi
egyesült kanczelláriához, hogy esz'közölné ki. () felségéllél a
Gauserndol·ftól Magyarország határáig építendő8zárnyvonall"a
a~ engedélyt. Az osztl·ák kanczellár válaszolja, bogy bizottság
hívatott egybe azon szabályok megállapítása végett, melyeket
ezentúl a yaSlltak engeclélyezésénél és létrehozásánál követni
kellend ; a míg e szabályzat .kidolgozva s. ő felségétöl helyben.
hagyva nem lesz, addig nem engedélyeztetik semmiféle új
vasút. Erre a magyar udval·i kanczellár sürgeti ·azon bizott-
.sági tárgyalások befejezését, mIre hOS8Z~S vártatra az egyesült
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,császári királyi kanczellária jelenti, 'hogy a szabálytervezet ö
.felségébez, föl vÉuÍ terjesztve. Időközbel1 az elöbb említett
.négy 8zábac1 'királyi' város ápril haváball fölkéri Pozsony vá-
.rosát, hogy sÜl~getnémeg a }talJCsolat engedélyezését; mire It

'megye ismét fölír május 4-c1ikén, és kélwi az ·engedelem. minél
',előbbi megadását, .hogy fl, munka jókor megkezc1betl), s a pá"..
·lya. a jövöévben forgalomba helyezhető legyen. Szeptember
r25~dikén a város fölír a helytartótanácshoz, és kéri már
tekintettel arra is, hogy a Ferc1inand .. pálya igazgatósága
.nagy költségeket tett a vonal tanúlmányoz6lsára, a szárnyvonal
.en'geclélyezését. IC~ielenti,hogy nem akttr fi, Duna jobbparti
vál~alat ellen Rzólni;' de a balpart közlekedés dolgában 8zitköl-
köClik. ,November 20-dikán Pozsonymegye ír föl ö felségéhez,
:mine,k következtében gróf Pálffy kanczellálw ismét átír az egye ..
.sült. csasz'á,ri királyi llc1vari kanczelláriához, bogy eszközölje
',ki ö felségének mielőbbi .helybeuhagyását a vasút.. engeclélye-
-zési szabályzatra; mert a csatlakozási. vonalnak Ausztria te-
riiletén való biztosítása elött Magyarországon vasúti vállala-
tok meg' Dem indulhatnak. 'Erre azt válasz'olja fl, lnásik kan-
,czellárüi, 'hogy nincs ,kilátása', miszerint a helybenbagyás egy
,hamar bekövetkezzék,. Miuclezen folyton sürgető kérelmek azt
eredményezik, hogy it helytartótanács végre november 28-á,n
'elküldi Pozsonymegye közönségének véleményes jelentéstétel
'.,végett a Rothschild, most már Ferdinánd császár éjszaki vas ..
Iúti társaság; kérvényét az ország határától Dévényen át Pozso-
.nyig. vezetenc1ö 8zárl1yvasútl'a' szóló privilegium iránt. Ic1ököz-
-ben,' deczelnber 28-dikán fölterjesztést tesz gróf Ptí.lffy a
;kiralyboz, hogyengedélyezné a giinsendorf-magyarhatárszéli
..kapcsolatot. ' Poz8obymegye válaszol 1838 márczius 5 ..dikén a
.nelytartótanác81iak, kijelentve, hogy a pl'ivilegitlm kiadása
:'8 a Giinsernclorfból kiágazó és D~vényen át Pozsonyig építendő.

8zárnyvasút engedélyezése elle'u semmi nehézség sem forog
Jönn, sőt a megya egyenesen kéri a privilegium megac1ását. A
',megyénél ez ü.gyben.ta~tot,t tanácskozásban részt vettek amegye
's a város küldöttein kívül a Ferclinánd~pálya igazgatóságának,
'a Pozsony és Nagy~Szombat közt tel'vezett vásút erc1ekeltjei-
·nek és a 8zárriyvasút által érintett birtokosok képviselői. Er-
'dekes, , hogy ez utóbbiak földnek ingyen átadásáról mit sem
·,akartak tuc1ni, ,hanem ,a kisajátításra utaltak. Ugyanekkor
'kijelentette ft. pozBony..nagYszombati 'vasút létesítésére vállal-

340,



Az elsörJtagya't vasút. 49.

kozók nevében báró Walterskirchen György Vilmos, hogy ök
lemonc1anak arról, hogy az ország határáig lnagok létesítsenek
vasúti kapcsolatot. 1Ylájus 14-clikén Pozsonymegye körlevelet·
intéz a Dunán inneni és felső megyékhez, melybe:n fölkéri,
hogy pártolják a királyhoz és helytartótanácshoz intézett au-
beli kéreimét, hogya Ferc1inHluc1..pályállak a Pozsonyig veze-
tendő Bzárnyvasútra osztrák földön engedélyt adlli méltóztas-
sék. Erre lnegindúlt a fölírások egé~z. özöne. Fölírt a nyár
folytán részint a· királyhoz, iészillt ahelytartótaná.cshoz
eg~Tebek közt Bars, Nyitra, Árva, Liptó, Trencsén, Gömör,
Nógrád, Hont, Bereg, Ung, Bács, kérve a pozsonyi szárny-
vQnal engedélyezését. Némely megye ellenzi egyúttal a jobb
parti vasútat, .Inert két párhuzamos vaspálya a Duna mellett
fönn nem. állhat, és míg fL balpartiaz 'ország háromnE?gyed
részének szolgál, addig a jobbparti, melJiet az 1836 : XX,'.
törvenyczikk nem is engecl meg, az orszá.gna~ csak cseké..
lyeb-b, és közlekedési eszközökkel úgy is rendelke.ző l"észének.
lenne javára.

Ic1öközbell ő felsége valahár~t lnegerősítette 1838 június
18-dikáu. az Ausztriára nézve kötelező vusútengedélyezési sza·
bályzatot; ez közöltetett megfelelő rendtartás mega,llapítása
végett a magyar llc1vari kOl1czelláriával. Innen lekiildetett a
helytartótanácshoz, a hol e szabályzatnak az 1836 : XXV. tör-
czikkel való összhangba hozatala fölött hosszas' tanácskozás
folyt; a javaslat azp.tán a kallczellál;iánál újabb tárgyalás alá
"vétetett és így a szabályzat, mely ~Iagyarországon vasútak .és
csatornák. engedélyezésénél a kormánynak irányt adjon, 1838
lJovember ~4Mc1ikén. ~erj esztetett föl a királyhoz. Ezzel egye~

temben kéri a kanczellár a giinserndorf-poz8onyi szárnyvonal
és a Poz8onytóll?estig Szitányi Ullmann Móricz által él)íteni
tervezett vasút elömunl\álatainuk. engedélyezését. Ö. felsége
megerősítette az említett Bzabályzatot és helyt· adott a két
rendbeli kérele~l1ek 1839 márcziuB 5-dikén. A helytartó-
tanács ennek folytán apl"il ~~c1iki üléséböl megadta U~lman...
nak az engedélyt, a melYI'öl azonnal szó lesz, és fölhívta
ugya.ncsak april 2-dikána Ferdinanc1M pálya igazgatóaágát,
hogy teJjeszsze elő a szárnyvonal tervezetét és a tál·saaág
a~apszabályait. Rothschild az igazgatóság részéről.. april
2tt-dikén azt válaszolja, bogyaszárnyvasútnak magy'~r föl-
dön vezetéséről nem nyujthatja be azonnal jelentését, mint·
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hogya PozBonytól Pestig tervezett vasútat újabb Időbenme.."
gint lóvonatra BJkal'ják Bzerlreszteni, a. mi lényeges különbsé.
get tesz a kapcsoló szárnyvönalra nézve. ]'ölterjeszti azonban·,
addig is a Ferdinand császár éjszaki vasúti társaság privilegiu- '
mát, alapszabályait és azon lnaximalis tarifát, . lnelyet e
8zárnyvon'al magyar szakaszára nézve is érvényesíteni kíván.
Ez személyenként I. osztály 45, II. 30, III. 221/2, IV. osztály
15 pengő krajczár az egész magyar szakaszon; árúkért mázsa..
mérföldellként, terjedelmök v és ,értékök szerint, 21/2-1 1/1
krajczár.

Teljes három esztendő múlt el tehát, a lUig a csatlako- .
zási vonal az engedélyezésnek csak ez előző sttl,c1iulllába volt'
hozható. Ferdinancl király apathiája 8 idegenkedése minden
komolyabb föladattól függöben hagyta a vasúti fölterjesztések
elintézését; de az akkori fejetlen kormányzat, a kuszált bu· .
reaucraticus rendszer, a két udvari kanczelláriának érintkezése
egymással, a magyar kanczellária Íl'atváltása ~t helytal~tóta

nácBcsal, ennek intézvényei a megyékhez és innen vissza az. :;",::
újahb érintkezés föl az egész hosszú fokozaton, luár maga ez a,>?
szövevényes út, az akkori lassú közlekedés mellett, sokbal1"'·"'j
érthetövé teszi~ ha különben nem iclegenkeclett volna is oly:'(,oi
annyira az udvar és a korm~ny nz új közlekedési eszközöktlH,,'::',,;j
érthetÖ,re teszi, hogy kezc1etben miért haladtak oly nehezen,';:"ii
előre a vasúti ügyek. Ez a veszteglés különben épenséggel nem:::':;:':
szorítkozott csupán magyar, ügyekl'e; a legjobb szándékú.:'/:i:
ijénz-, és ad6ügyi 'tervek, melyeket az uc1vari kamara az osz~~.:;ii
trák éget'öfinánczbajok enyhítése végett fölterj esztett és 6,':~'~'!,;;{

luelyek sürgös elintézést igényeltek, hónapokon, éveken át)}1!)}
b-evertek az udvarnál. ' :;t~:::/

Miala'tt e fáradozások a bées,,poz8011yi kapcsolat létreho~;~;ir:;~
zásál~a folyamat~anvoltak, egyszersmind bároln vasút Fl egy:-.·~·::·,'

csatorna ü.gye is elöbbre viteték. Az egyik a már érintett::j.W<~

pozsony-nagyszombati vasút, mely ama kapcsolatnak foly..",~~Ö)
tatását képezné 's· így e vállalatnak érdektársa ; a lnásik amf;;
D,una jobb partj~n Bécs'téSl Györig báró Sina által, és a:":1};{'

harmadik a Duna balpartján Pesttől,Poz8onyig Szitányi Ull~f{:f

mann Mórioz által építeni tel'vezett vasút. " ':"::~kd.

Az 1836: XXV. törvényczikk megalkotása után csakha~·(~'I"};
mar' alakult az előbb említett öt szabad királyi város vasútfb,:'~

összeköttetése végett egy 17 tagból álló társaság többl1yirE1'.!';:(i.~
:,}i':,,~

~ ~~
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az érdekelt vic1ék nagybirtokosai és nagy kereskedői körébő!.

Megtörténvén az elözetes tanúlmányok, az alapítók bizottsága
a helytartótanácsboz folyamodott, hogya tervek és költségve-
tés készítésére mérnököket engedne át. A 11elytal't6tanács
e végre Hieronymi Ferencz Ottó Duna-térképező kil·ályi igaz-
gató mérnököt __ o Hieronymi Károly az osztrák-magyar állam..
vasút mostani vezél'igazgatójának atyját - és melléje Lech·
ner Gyula, Reitter Ferencz, Rauschmann Gusztáv és Perle-
berg Gusztáv mérnököket rendelte ki. Nem sokára Hiel'onymi
s Lechner vasútépítési ismereteik növelése v~gett állami költ-
ségen néhány épülőfélben lévő vasút tanúlmányozására indúl-
tak. 1838 január 22-c1ikén a társaság alakuló közgyülést tart
Pozsonyban. Itt megállapítják Hiel"ollymi tel'vezetei alapján az
építési tőkét 500.000 pengő foril1tban, amely 2500 darab
200 forintos részvény útj áll beszerzendő. A részvények 'fele
az alapítók részére tartatik fönn. A lóvontatásra építendő 611'},
német mérföld hosszú pálya építési s fölszerelési költsége, két
évi építési tartam mellett, .534.500 forilltra volt fölvéve; HZ
évi üzemi szükséglet 28.027 forinttal, a mibell·55ló egyenkél1t
100-120 forintnyi beszerzési tökéjének kamatja s 4..-6 év
alatti törlesztése is szerepel. A bevétel' (jO.OOO személy és
600.000 mázsa árú évi szállítása alapján 6-i.555 forintl'a szá-
míttatik, úgy, hogy a tiszta jövedelem az építésitőkének

mintegy hét százalékát adj a. A bevétel azon szállítási díjtéte-
lek alapján számíttatott, mely a linz-gmunc1eni lóvonatú.. vas-
úton akkor érvényben volt, tudniillik személy után osztály sze-
rint 5, illetőleg 71/9 kr. mérfölc1enként, árúkért mázsamérföl-
denként 1-11/4 kr. A közgyitlés azonban a következő maximali's
talrifát állapította meg, a melynek 100 évre való engedélyezését
kéreImezte : egy személyért mérföldenként I. osztály 15, II, osz-
tály 10, III.' osztály 8 krajcz6r, egy mázsa-mérföld kereske-
delmi árúkért 21/2, csekély értéküekért 2 kl'ajczárpengö pénz.
Ez alakuló gyülésen igazgatóknak megválasztatt~k.egyebek
közt gróf Dezasse Fel~encz, báró VValters.kirchen G. V. és
báró Sina György, a ki a mellett, hogy a jobb parton szándé-
kozott vasútat építeni, lnégis kezdettől fogva részt' vett e
11álya létesítésénél, és a saját vasúti' vállalataira szerződött

Schönerer Mátyás mérnököt, az ausztriai vaslltak egyik főbb

építlSjét, 1~endelkezé8ére bocsátotta az alapitólrnak, bogy a po..
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~SOl1y-nagyszomba~i pályán' az alapvető első fölv'ételeket'
megtegye. '

A vállalat (~EIsö magyar pozsqny-nagyszombati va8út)~

czímét vette föl, de első közgyitlési jelentésének czíme így
szól: Die Pressburg- TY1'naue1' Holz·Eisenbahn. *) Az igazga-
tóság június 15-c1ikén folyamodott az udvari kanczelláriához
az élJítési engec1élyért, az alapszabályok és tarifa helyben-
hagyásáért és azon kedvezményért, h~gy a, pálya építésének'
vezetésére Hieronymi s mégegy királyi mérnök kirendel-
'tessék. Kéri, hogy a mnnka haladék nélkül, ha csak elöleges
engedély mellett is, meginc1itbató legyen, minthogy a belytar-
t6tanácBnak volt módja Baját közegei által már elöbb a tervek
,helyességéröl meggyözödni; az alapítók nem ltznek semmi..
féle tőzsdei szédelgést a részvényekkel, c( aU8serc1em ist dies
- mondja iL kérvény - in jeder Hinsieht ein so harmloses Un~o

ternehmen» . A folyamodás csak hamar elintézés végett lekül...
detett a belytartótanácsboz.

'Hosszas utánjárás, fölírás és sürgetés következtében"
végre megkötötte a helytartótanác$ a társasággal ~ szerzödé8t~.',:,,':
amely ((egyezkedési oklevél) 1839 május l3-clikán Pozsony-:'
megye közgyülésén kihirdettétett. Ez okiratban helybenba~:,.)
gyatnak ,a most. fölsorolt föltételek" ele a ,maximális szállítást","::,
díjak csak 50 évre engedélyeztetnek. E rövid pá.lya kilencz éveIl: ,';>

át épitlt" ki, a hetvenes évekig lóvonatú. maradt és a hazai köz.:.'}f::
lekedési politikában a legutóbbi ic1(jig nem tett számba vehetö,::{
tényezöt. Azért, habár az ((elBő magyar» ~zímét vette is',,:::!r
föl ez a rövid Ióvonatú pálya 8 idö szerint i~ ~lsö, lnindamel·,~~,H:::

lett, mai fogalmainkboz képest az első valódi vasút Magyar~"<:>',
országon a PeBttöl Poz8onyig és Szolnokig épült gözmozdony~n~'r
pálya, B ezt él'tem én a czímben említett első magyar va8ú~',-!.(}:,

alatt.' Különben ha szorosan veszszük az, idöbeli 'elsőséget °és\.'o;;,
ha f;L lóvonatú vasútat egy vonalba helyezzük a gözmozclonyá~'(:1':;"
val: akkor ismét nem a pozsony-nagyszombatit illeti az első,2,};(";

ség. Legalább Bognár József l838-ban megjelent, előbb em1i~;~i::.;"::

: *) .A. pozsony-nagyszombati v8.slítra vonatltoz6 adatok nagyob~\(~'
l·észét báró Mednyánszky Délies szívességének köszönöm. EgYllttal há~;~!!!F,
lámat kívánom itt kijelenteni az országos levéltál'nak, (l, nenlzeoti m1Í~',:.i!';;

zeu:m és a képviselőház könyvtá.l'ainak az ezen munkám folyamán ré~::H~,:i
8zükről nyert szíves támogatá8ért~ "

.:> ;,~( ;
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tett tanúlmányáball fölhozza, hogy «(a mi magyar hazánkat
illeti, a folyó század múlt tizedében itt is állíttatott föl vasút,
mely Pestről Köbányába vezetett, és leginkább építő kövek
szállítására volt szánva; de hiányos sz'erkezete miatt csakhamar
'dugába dőlt és' fája, vasa elhorclatván, már nyoma is alig létezik»).

1tfég kor~íbbal1 mint a gansernclorf-poz8onyi szárnyvonal
ügye és jóval az 1836: XXV. tÖl'vényczikk megalkotása
előtt meginc1últ a bécs-györi vasút körüli vállalat. A magyar,
udvari kanczellária már 1836 február 26-dikán kiadta bál"Ó
Sina GJ1örgynek egy Bécsböl Győrbe egyenesen és Sopronon
át szintén Györig építendő vasúti vonal helyszíni tanúlmányo-
zására az engedélyt. Sina megtéteti az elöleges tanúlmányo-
kat Scbönerer mérnök által és 1837 febl~uál" 27-dikén' már
abban ~t helyzetben volt', hogy ő felségétöl engec1élyt kérhessen
a bécsi glacistól Györig és pedig egyenesen 'Lajtha melletti'
Brnckon és I\iosonyon át szárnyvoIlaIlal Pozsonyba, valamint.
Bécs-Újbelyen és Sopronon át Győrbe, azon kijelenté&sel,
hogy az alakítandó társaság minden idöben kész folytatni a
vasútat egyfelőlBudáig~ másfelől Triesztig. Márczius '23-c1ikán
amagyar uc1vari kanczellá·riához folyamodik a lnagyar vonalak'"
iránti felségi kérvényének támogatása iránt. Benyújtja az elő

munkálatok iránti folyamodványt m~jus 18-c1ikán a helytart6-'
tanácshoz, mely kedvező' véleményét' június 28-dikáll fölter ..
jesztvén, Sina' 1.838 j alluár 2-dikán megkapja az ö felségetől

1837 c1eczember 1~-c1ikéú helyhenhagyott benignurn privilegiunt
excl1lSivllmot. Enn'ek következtébelll838 márczius 20-c1ikáról
közzé teszi a bécs-györi vasút pl·ogrammját osztrák, magyar és"
külföldi lapokban és l'észvények aláírására hív föl ápl~il 2-dikáll.
Idöközben iij abb tapasztalatok szerzésére ,kikiildi Schönerert,
ki már 1827-ben járt az oceánon' túl avasútépítés tanúlmá-
nyozása végett, és !{raft gépészt Belgiumba, Angliába 8 Am'e-
rikába. Egy trieszti. társulat Bécsnek' e kikötö várossal való
vasúti összekapcsolására külön engedélyt 'kért, mire Sina az
egyesült császári ,királyi udvari kallczelláriától'atlgusztus 2-án
azt az értesítést nyeri, hogy engedélyt csakis Bécstöl Brnckon
át Györig és GÖllyöig és egyúttal pozsonyi szárnynyal épí-
tende vasútra kaphat. Csakhanlal~megegyezett azonban Sil~'a

a triesztiekkel, hogy Gloggnitzen· át az ő' társasága fogja a
tengerhez fl, vaRútat építeni; 8mivel a Béc'set Pesttel megsza..
kitás nélkül' egybekötő vasút mellett nagy izg~tá8 folyt, Sina
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Ő felségéhez benyujtott folyamoc1ványában engedélyt kér a
györ-budai vonalon teendő ell5munkálatokra is. Ugyanekkor
ldfAjti, hogy nem tesz különbséget, hogya tervezett Duna
jobbparti vasút végállomása Buda, minthogy az általa szerző-o

c1ésileg elvállalt lánczhíd úgyis Buc1~t n~m sokára össze fogja
kötni Pesttel. Csakhamar fölszólítJa Pozsony városát, hogy
jelölje ki a· Duna azon pontját, nlelynél a Bzárnyvasút a kö-
zönséges forgalomra is szolgáló vasúti híclat építse, hogy it

vasút ekként Et város közvetlen közelébe .legyen vezethető.

1838 julius 31-ikén báró Sina a vasút engedélyezése tekinteté-
ben a; legfelsőbb helybenhagyó határozatokat veszi és miután
kijelentette, hogy egész kiterjec1ésében akarja használni az
engedélyt, nemsokára fölhívatott, hogy alakítsa meg a rész-
vénytársaságot. Az april 2-c1iki aláírási fölhívás szerint a
12.500,000 forint társulati tőke 25,000 darab 500 pengő forill"
tos részvény útján volt beszerzenc1ö; ebböl 17,000 darabot
Sina a programm kib~csátása elött c( so]{felöl érkezett megke.
resésre» eladatott, más szóval félretétetett és részben barátai
közt kiosztatott, bogy idővel agióvallegyen eladható. A fÖD-
maradt 8000 darabból 5500 ez· úttal kertll aláírásra, 2500 pe-
dig külön ·bizottság által részint Pesten, l~észint Moson-, Po-
zsony.. , Sopron- és Győrvármegyékben és ez utóbbi városokban
fog kioBztatni. Október i-jén megtartatik Bécsben az első köz-
~gYÜlés. Az első aláírók, a kik legtöbbnyire osztrák bankárok,
fnagykereskec15k és birtokosok, meglebet~s számmal jelennek
l meg, köztök mint. egyetlen magyar főúr gróf Szécsen lvliklós, de
van köztük az e~gedélyesell kíviil még két báró Sina, azután
Wodiáner, sőt a versellyi"e szállt Szitányi Ullmaun Móricz is.
E közgyitlés bizottságot küld ki, mely a társaság részére 8illá-
tól az engedélyt végérvényesen átvegye 8 az alapszabá-
lyokat helybenhagyás végett fölterjeszsze. A közgyűlés hatá-
l·ozatai fölterjeBztetvén az udvari kanczelláriához s helytartó-
tanácshoz is, ez 1839 január hó végén fölhívja Jvloson-,
Pozsony-, Soprorimegyét, Pozsony és Sopron városát, hogy·a
bécR-gyÖl·i vasúttársaság kikiilc1enclő képviselőivel telj esítsék a
bejárást és tegyenek mielőbb jelentést. Mikor Sina megkapja
az engedélyt a Györtöl B~c1áig vezethető vasút e1őmunkála
taira, Buda fővárosa öröl1.lében öt c1íszpolgának nevezi ki.
Pozsonymegye most a jobboldalon is vasúttal meg lévén ki·
nálva, május bavába~ teljesítette a helyszíni· bejárást, de 11em
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késett kijelenteni, hogy ezzel semmiképen sem mon(lle azon
óhajtásról, hogy a balparti~ vasút által Pozsony; a. Fel~dinancl
császár éjszaki pályával s Pesttel öSBzeköttessék. A társaság
közegei elkészítik a tervvázlatot, ezt fölterj esztik 1839 szep-

. tember 13 R c1ikáll a helytartótanácshoz azzal a kéréssel, 110gy
engedélyezze a MOSOlltól· Györig terjedő vonalon az építés
végrehajtását; mire e főhatóság a terveket megküldi a neve-
zett két megyének a hely színén leellc1ö megvizsgálás végett~

Időközben a társaság alapszabályai a császári királyi egyesült
udvari kanczellária által 1839 májlls 6~dikán megel~ösíttetnek

és pedig Magyarországra is kiterjedő rel1delkezéselrke1. Meg-
jegyzendő, bogy ez alalJSzabályo], szerint a befizetett tökek
után a részvényeseknek addig is, míg az üzlet megkezdetik,
e tökéből négy százalék kamat fizettetik ; oly intézkedés, me-
lyet 1840..ben a törvény tiltott és a melynek fölvétele egy
másik vállalat alapszabályaiba sok nehézséget okozott_o Ne-:
vezetes továbbá ez al~tp8zabályokban, hogy fL közgyűlésre csak
a legtöbb részvénynyel bíró 100 részvényes hívandó meg.

lYlialatt báró Silia ily tevékenységet fejt ki a Duna jobb
partján létesítendő vasút körii.l, a inelyhez az ö pénzligyi ve··
zél'k~dése alatt építendő Iánczhíc1, az ö patronatusa alatt ter..
vezett duna-tiszai csatorna sa Bécsből Triesztig vezetenílö
vasút érdekei egyesültek: addig a Dlllla .másik partjáról BécSR
ből éjszaln1ak irányuló Ferdinnnd-pálya érc1ekköréhez csatla-
kozott a pozsony-pesti vasút vállalata. Az' éjszaki pálya társu-
lat· és annak élén alapítója Rothschild - mint láttuk - a
csatlakozást Pozsonynyal már 18:36 tavaszán kérte; az 1836:
XXV. tczikk létrejötte Utáll Szitányi Ullmann Móricz, pozsonyi
s~ármazású, gazdag pesti nagyker~skeclö,az első magyar· bank,
tudniillik a pesti cOlumercialis bank egyik alapítója s kezdetben
~lnöke, Pest városának százas polgára, eszes és Bzívás vállal-
kozó, a mostani 8zitállyiak atyja, azonnal fölkarolta a Duna
balp~rti vasút eszméjét. 1837 október 25 R c1ikén Ullmann Pest~

röl folyamoc1ik a helytal~tótanácsboz és jelentvén, hogy sikerült
neki vasútépítésre nevezetes pénzeröket megnyerni, - a rövid
néhány sorból álló kérvénybell név nem említtetik, de köz·tudo ..
mású volt, bogy az Rothschild és általában a Fercfinand..pálya.
banl{árcsoportja - elömunkálatokra engedélyt kér Pestl'öl
az osztrák határig és Bllc1ár61 Györig· építendő föv.onalra, Esz ..
tergomba 8 I{omáromba vezetö szárnyvonalakkal együtt, mint
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amely' vasútakra még eddig sem1?i vállalkozó sem jelentke-
zett. Ez időpontig csakugyan Sina csl.lpán a bécs-gYŐl'i YO-
nn,1ra kért elöml1ukálati engedélyt. November 14-c1ikén Ineg-
nyel'i Ullmal1n a helytnrtótanácstól a kért fölhatalmnzR,st és
ugyanez. idöben fölhívja e föhatóstlg a tervezett két vonal
által érintett megyéket és szabac1 királyi városokat, hogya
törvény értelmében támogassák Ullmann rnérnökeit a fölvé ..
teleknél. 1838 január i-jén' folyamoc1ik a helytartótanácshoz;
hogy engedne át neki az elöml1nkálatolrra .királyi lllérnököket.
A meghallgatott királyi főépítészeti igazgatóság részéről je-
lenti"Lechner József és Vásárhelyi Pál, hogya pozsony-nagy-
szombati vasút terveinek készítésére öt, a Duna térképezésére
több mérnök van kirendelve" azonkívül sok a munka fi Dunán,
Tiszán, és Kulpán, minélfogva' a hívatallleln képes lnérnökö-
k'et rendelkezésre bocsátani. Vasúti vállalatállaz különben
Ullmann vezérmél'nökül1negnyerte már 1837-bell az amerikai
vasúiak építésében résztvett Charles' F. Zimpel fönlérnöl{öt,
későbben Bok A. lJoro8z királyi épí~észeti fölügyelöt és Caufa-
lonieri ·Antal. osztrák főhadnagyot: April 3-dikáll engedél~yt

nyer a helytartótanácstól. hogy az előmunkálatoknt Pestről

Debi"eczenig folytathassa ; az· érdekelt megyék és szabad ldrá-
lyi\ városok egyúttal fölhívatnak, hogy Ulllnann embereit e
mU:tk.álatoknál kellőképen támogltssák-; fölbatalmaztatik to..
váb -á, hogya szokásos progl'alnmot kibocsáthassa, s utasítta-
tik, . ogy az engedély megaclhatása' és az esztendők meghatá-
rozása végett, melyek· alatt & vasútaktól díj. szedhető lesz,
terjes~8ze :föl na formaszerű· terveket. A ll?:(tszaki lnunka ere-
lyesen .folytattatik, egyúttal lépések történnek a válla.lat finan-
.~zirozására..E müszaki fölvételek .annyira halndtak, bagy Ull-
mann 1839 június havában a befejezett elömunkálatok ered-
ményeként egy tél'képvázhitot'mutatott be a helytartótanácsllak
a tervezett hálózatról ~S részletes tervet-a pest-váczi szakaszróL
Az elöbbi egy 30 celltimétet széles 'és t 7 centiméter bosszú
tél"l{épvázlat, melyen' a sz-élső ·pontok.egyrészt Gloggl1itz és',
Nagy-Vá.rad, másrészt Kassa és Arac1. E Yázlat fölirata így
szól: (Áttekilltete azon vasútak tervének, lnelyeket az J832~
. 1836 esztendei XXV.törvényczikkely értelnlében Szitányi
Ullmann Móricz név. alatti társaság Buda és ·Pest szabad kirá-'
IJi .városoknak felső Magyarországgal, DebrecZe111tel és Er-
délylyel, Ausztria, Cseh, Morva, Slézia és Galiczia császári
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királyi öi'ölcös tartomán:roklral,. továbbá Lengyel.. és az egész
éjszaki Nélnetországgalleendö öS8zeköttetésére javaI, előadva
uzon e15készllleteknek különféle stadiumai szeréllt,melyek az
1838-c1ik esztendőben Charles F. Zimpel éjszakameril{ai vas ..
úti földmérő által tétettek). E bőbeszédü fölíráson kívül a tér-
kép alján még ez olvasható: «Megjegyzés .. Részszerént, IIogy a
vonala,k leghasznosabb fekvése 8 a legcsekélyebb építési költ ..
ségek kieszküzöltessenek, részsze~'ént.pediglel1, ·hogy a magas
törvéuyllatóságoknak és· az egyes részvényesekllek is szabad
választásuk legyen, ki valtnak dolgozva minden fövonalakból
kimenő e~yesítö vonalak is, valamint ezt a rajzabroszon lát·
hatnL» Es Zimpel uraUl kínál amerikaiasan elég varianst,
úgy, bogy lnentitl több megye pártolhassa az Ullmann válla·
latát .. A tervezett hálózat részint gőzeröre, részint 1óel·őre épí-
tendő vonalakra oszlik; az elöbbü3k közi.íl .fl, pOZS0l1y"p~8ti

vonal részletesen föl van véve s «vízszínmérve» S ehhez ké-
pest ki van dolgozva a teljes építési terv a költségekkelegyütt,
míg. a buda-györi csak általában van fölvéve 8 él)ítési költsége
cSak megközelítöleg számítva. A pest-debreczeni két varians
Ióerőre terveztetik és a fölvétel és költségvetés csak ·általános
Az egyik varians a, mai összeköttetés Ozegléden és Szolnokon
át, a másik Göc1öllÖll, Hatvanon és Mezőkövesc1en át, de innen
azután 111inc1járt délkeletre forc1úlva Újvárosoll át. Lóerőre ter-
veztetik. továbLtl, ele csak későbbi Irivitel Jllellett egy vonat
Török-Szent ~fiklósból Mezö-Túroll, Csabán I(étegybázánés
Kllrtitson át Ai'fLc1ig, továbbá Debieczenböl egyfelől rrokajig,
másfelől Nagy"'Váradig.. A. mim~ír a D1.1na jobb s bltlpartján
gözel'öre tervezett· pályákat illeti, a pest-pozsonyinak és a
buc1a-györinek többféle variansát mutatja·· be e' vázlat. ·Ez
utóbbi vonal építését 'Ullmallll elejtette ugyan idöközben, a
lllennyibenkijelentette a helytartótn,nácsnak, bogy ft, tett ta ..
núlmányok azt fölötte költségesnek tüntettékki; ele ezen elej-
tést bizonyá,ra az a lueggondolás ajánlotta, hogy minek bizto~

sítson ö folytatást Budáig' azon vasútnak, ft melynek -léti·ejöt-
tét megakadályozni saját érdekében áll ? A Zilnpel-féle általá-
nos terv azonban ta.rtalmaz a Duna jobb partjll.ll először egy
vonalt 'Budáról Bicskén és Nngy-Igmándoll át· Győrig, 8zárllY"'
vonallal Bánhidáról Tatá.n, Új ..Szönyön át Gönyöig ft bécs-
gyöl'ihez .csatlakozva.· Tartalmaz továbbá vasútat .Bllc1ál·ól
:B'ehérvárig azon il'állyban, luint a mostani déli 1)~1Iya 8 onnan
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MÓOI·on és I{isbél'en át, Győrig, azon kívill kttpcsoló vanalt'
Bicske s I\,fartonvásár közt. Végre külön vanalt Bncláról.Esz-
. tergomba, nenl a Duna mentén, hanem átszelve a bécsi 01'-:
szágútat Pilis-Csabánál. A balparton azon vonalon kívül, mely
csekély eltéréssel 'Pesttől Pozsollyig tényleg kiépitIt, egy má-
sik vonal, lnely Nánától tovább a Duna mentén I(omárom
mellett Csallóközén át Pozsonyig, és egy szárnyvonal I(oll1á.. ,
romtól Gönyőnél való áthidalással. Ezek a variansok termé-
szetesen minél több vidéknél él'c1eldőclést keltettek az Ullmann,
vállalata iránt. A Pesttől Váczig terjedő első szal{aszról mind-o
járt részletesen ,kidolgozott hosszszelvényt mellékelt (a mér-
ték: 1 bécsi hüvelyk = gűO öl). A térképen h1.tható 'egy gőz

mozdony William Norristól Phihtdelphiából, llozzácsatolva
egy amerikai személy- és teherkocsi, úgy szintén egy platform,
melyre nyitott hintó van erősítve, s ebben két hölgy és két úr
egymással társalog. Amaz időben, a mikor, a vasútak többnyire
-csak rövid Bzakaszokban épültek még, ajobb módúak lovaikat
és hilltóilnLt magokkal szállíttatták, ezekben foglaltak a vas-
úton is helyet, és elfogyván fi vasút, saját kocsij okban folytat-
hatták útjokat. E terveket megki.11c1ötte a helytartótanács
1839 június havában az érdekelt összes tÖl'vényhatóságoknak,
hogya vállalat mérnökeivel együtt a helyszínéll az "útak, hí-,

.' dak, folyók és építmények, úgyszin tén a vonal melltéll levö
helységek tekintetéből a vizsgálatot megejtések és az eljárásról
jelentést terjeszszenek föl. A megyék és szabad kil1ályi városok
ez~'újabb helyszíni vizsgálatot elvégzik és az év másoc1ik felé-
ben' fáIterjesztik észrevételeiket.

Röviden említem itt még a duna-tiszai csatoxlla vállala-
tát, is, mely lényegesen belejátszott a két vasúti vállalat kö-
zötti h~Lrczba. E csatol'nn, fL Tisza vidékének évtizedeken át
táplált és az előző országgyitléseken folytallosan siil'getett hö
óhajtását képezte. I{észi.i.ltek e csatornára a harmil1czas évek-
ben mérnöki tel'veJ\ és ezeknek alapúl vétele mellett vállalko-
zott Sina a csatorna létesítésére, Az 1839-4ű-c1iki ország-
gyiHés a XXXVIII. törvényczikk által a törvény oltalma alá
veszi skillön kec1vezményekben részesíti ({azon részvénytársa-
ság vállalntát, mely, ,báró Vécsey lYliklós, szathmári főispán,
és bil.ró Sina Györgyelnöklete 8 vezérlete alatt a Dunát a Ti-
száfal Pestről és Bölcskéről vagy e pontok. vic1él{eiröl Szeged.
del, Csongrádc1al és Szolnokkal 'vagy vidékeikkel csatol-na
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által összekötni szanc1él{oziku. A jobbparti vasút, és e csa-
torna közt nem csak a fövállalkozó nzüllossága miatt, hanem
közlekedési érc1eknél fogva is soliclaritáslétezett, a mennyiben
ez a csatorlliL fi, bées ..győr-budai vasútl1ak mintegy folytatását
képezi. S ez ft ViSZOllY u1eglnagyarázza a rna,gatartást, a me-
lyet a közép· Tisza vidékének és a DLula déli folyásával határos
megyéknek követei fL két vnaút közötti harczban tantltiítottak.

Atársaság megalakítása s a finnnczirozás végett Ullmann
1839 május végén Pestről kibocsátja ]Jrog1·a1nJnáját et közép·
ponti 7nagyar Vlls íLtna'/c, melyben az előbb említett helytartó-
tanácsi határozatok melléldésével igazolja, hogy Pesttől Po-
zsonyig és Pesttöl Debreczenig élJítenc1ö vasútakra előleges

engedély birtokában van. E progrnmm a többi közt }rijelenti :
aHogy a fő· s olc1alvonalaival alkalmasint több mint hetven
geograpbiai mérföld hosszú p~ílyán[tk l1agy kiterjedésénél fogva
a számtalan akadályok Ile legyenek legyözhetetlenek és mér-
sékelt építési költséggel a föczé1, háboríttatlan keresItedési
összeköttetéseket lehető legrövidebb idö alatt létrehozni, el-
ére~sék) e pálya elölegesen nagyobb részint Ióvontatásra fog
építtetni, luinc1l1záltal olyképen, a legújabb tapasztalásokkal
összhangzó szilárd mőd szerint, hogy az, ha az erőmfivészet

láthatóan elöl'elépö javításai s a vasúti ügynek általában töké-
letesb kifejlése által .biztos sikerek IDlltatkoznak, iclö folytával
gözerömítvek járására. is minden további akadályok nélkül
használtassék .. ) A tíz· millióban megállapított építési töke
tehát hetven mérföld lóvonatú vaslltra szólt és ezt itt különö..
sen ki akartam emelni, mert'gyakralllehet olvasni lenéző vé-
leményt arra 11ézve, hogya középIJOnti magyar vasút tervezése-
kor hetvell-mérfölc1re tíz millió költséget vettek föl, de azt nem
teszik hozzá, hogy csak lóvonatli pályáról volt szó. A pro-
grámmal Ulltnann fölhívást intéz a részvények' aláíTásál'a.
A tíz lnillióból .egyelőre csak nyolcz millió szereztetik he s ·pe-
dig 32,000 c1arab 250 pengő forintos részvény útján. E nyolcz
millióhól hat már ki volt ekkol· adva «(korábban tett bejelenté-
sek és ígéretek» következtében, 750,000 forintnyi részvényéket
föntart Ullmall Magyarországban való elo8ztásra, a további
1.200,000 forint szintén ldzáróan Pesten tal~tanclóaláírá8na.k

van föntartva. ,
.. Ezek a részvények, úgy az UllIIlann, mint a Sina válla-
latának lwészvényei, sokszor 8zóba hozattak a sajtóban és í1.
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következő országgyüléseken. Az alapítók kétségen kívül ked-
vezésképen engedték át e részvényelret az országgyitlési tagok·
nak és másoknak, kiket vállalatuk ,érdekköl'ébe vonni akartak.
Hitték az alapítók és aláirók egyaránt, hogy rövid idö múlva
~ursus-nyereséget fognak elérni. Az országgyülés tagjainak
föntartott l'észvényekre a balpa.rti vasút igazgatósága külön
aláírási íveket kiildött az elnökséghez és 1840 april 23-án
az elnökök fölszólítása következtében a kerületi s ol'spágos
ülésben nyíltan folytak az 'aláírások. Az ő jelentkezéseik, bár
az aláírás csak· három napra állott nyitva, május 3-c1ilráig
fogadtattak el Pozsonyban. Természetes, 11em a véletlen

r müve ~olt, bogy ugyanezen időtájban e részvények· Bécsben
€s Pozsonyban magas cursust él'tek el. Sokan túladtak rajtok,
mihelyt nyel·eség mutatkozott, de voltak tekintélyes ország-
gyülési tagok, a kik meg is tartották, részint mert támogatni
.akarták a vállalatot, részint mert bíztak a pálya jövec1elmezé-
sében. Mindamellett némileg a részrehajlás gyanújába esett az
a követ ,vagy fŐFendi tag, kil"öl a hír járt, hogy valamelyik
vasúttól vagy a bídtól részvényei vannak. Az országgyülési
táTgyalások folyamán akár hányszor tiltakoznak a· tagok az
ellen,. mintha a· kérdés alatt levő vállalatnak l'észvényesoi
volnának.·

A réEzvények kiböcsátásátés általában' CL vállalat ügyeit
.az elöbb említett időtől fogva· egy választmán~y intézte, mely
a··következŐ tagokból állott: Bill'g Ádám, eoith C. H" báró
Dietrich József, Landauer J6zsef, 'Libenberg Lipót, Lö,venthal
J. J., MYl'bnch Károly, gróf Pálffy Ferc1inálld Lipót, gróf Sán-
dor Móricz, SigiB1nUnO, schotteni s telki apát, báró Rothschild·
S'. M., s maga Szitányi Ullmann JYlÓricz. Ezek ·egy részben
alapítói voltak a' Ferdinanel császár éjszaki vasúti tár~a·

ságnak, többnyirenagybirtokosok, bankárok és'nagykereske..
dBk. Csak· egy-kettőt kíY~nok kiilönösen kiemelni. A l1éhány.
évvel ezelőtt elhalt· Burg Adám, már. akkor a bécsi mltegyetem
-tanára volt u,z erömü- s géptanból (a helytal'tótanácshoz inté-
zett Iuagyar okiratok alatt neve mellé az «(oktató» czímet szokta
írni) a gélJészet mezején történt haladások tanúlmányozása
végett a' kormány .áltnl 1838-.;..·41-ben kiilfölclre kiildetett;
Báró Dietrich József, egyilt ·pénzügyi oszlopa volt a vállalat-
nak. Ivadéka Begy nelllzedékeken át hadi élelmezéssel és fu ..
varozás·sal foglalkozott és ebböl meggazdagodott családnak,
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maly az osztrák nemességet Mária Teréziától nyerte, később
Dietrich József llonfi.úsítta,tott l1álunk és 1824-ben báró lett,;
A.förenc1iháznakszorgabnas tagja volt. A nagyobb osztrák é5
magynr vállalatol{ban rendszerint részt vett. - A középponti
:vasútnak Ulllna1111 mellett egyik legtevékenyel)b tagja Myr-
buch I{ál'oly, vezérőrnagy volt, fl bécsi udvari építési tanács.
fönöke, jeles mérnök, váreröc1ítési s kataszteri ügyekben kiváló
tekintély. A vállalat luűszaki elörevitelében neki nagy érdeme
volt, és néhány nappal reá, mikor a középI)onti vasút máso-
dik közgyülésén e vállalat sorsát biztositottnak jelent·hette ki
8 a mikor az ö honftúsitása az országgyitlésen már beczikke-
lyezendö volt, meghalt Bécsben '18·1·4 október végén.

Mikor ekként fi középponti vasút iigye fi financzirozás
stac1iumába eljutott, Inál" régóta folyt a nyílt és alattomos
harcz a Sina·s UlJlua.nn vállalata, a jobb és. balp,trti vnsút két
tábora közt. A törvényhat6ságok és szabad királyi városok föl·
Í1·t~l,k a helytíLrtótanácshoz, kanczellariához és királyhoz leg~

na€!yobb részt a balparti vasút érdekében, ele néhány Dunán
túli megye, Györmegyének körlevele kö~etkeztébell, a .jöbb-
parti pálya mellett·, A sajtóbn,D,' úgy a mag~yal·, lllirit a bécsi
8 németoxszági lapokban, folyvást jelen.tek meg apróbb közlé-
sek, melyelr a Ferdinanc1 császár éjszaki vasút· viszonyait
rossz színben tüntették föl és ebből luíros következtetéseket
vontak a Illagyar l{özépponti vasút létrejöttére. A sajtó Sin~

vállalatainak á~taláball és így a bécs-győri vasútnak is inkább
kedvezett. A pozsonyi Hirnök mellé.klapja, ft Százar.lunk 1838~

évi 61-63. számaiban valami" Horváth· János, kiről maga n.
szerkesztő azt mondja, hogy nem ismel·i kilétét, czikksoroza-
tot tesz' közzé, lnelybena bécs-györi vasút 'nagy elönyeit fejte~
geti s a pozsony-pestit szerencsétlen vállalatnak tünteti -í(jl és.
azt si.i.rgeti, hogy ez lltóbbi parallel vasúttól vOllassák meg az
engedély.

Midőn a pál'huzamos irál1yny~l inc1'Ükolja -a ~zikkíl'6 az
engedély megtagac1ását, egyenesen az Aus.ztria számára alko~

tott vasútengeclélyezési Bzabályzatl·a hívatkozik, 'a ~elynek

föbb pontjai akkor (augusztus 6-Jikán) már a németországi
saj tóban ismertetve voltak, és a melyekről az említett író' már-
elöre hirdeti, hogy «bölcs fökormányunk» azokat szintén elfo-
gadja. E szabályzat egyik pontja szerint --.igaz - párhu·za-
mos vasútak nem engedélyezhetől{; azonban ez az elv nem
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mondatik ott ki föltétlenül, hanem, miként a magyar udvari
cancellária hasonló munkálatából látom, azon föntartással,
hogy igenis" engedélyezhető' lJáI'huzamos út, ha azt állami 8

gazdasági érdekek ajánlják. Nem is mondhatott volna ki ma-
gyar kormány más szabályt, miután a.z 1836 : XXV. törvény..
czikk 1. §-ának 1. és 4. pontja aDunával l)arallel menö
két vRsútvonalt titz ki s a helytartótanács ezekre akkor már
előleges engedélyt is adott. Mind a mellett egy évtizeden át
folytonosan vitatták a czélszerltség szempontjából a párhuza-
mosság kérdését, hívatkozva a külföldi tapasztalatokra. Se
Angliában, se másutt ekkor l)árbuzamos vasútak Dem igen
voltak, de erősen folyt Angliában a ha-rcz vasút és csatorna
közt, a maly tusában ez utóbbiak egy része súlyosan szenve..
dett.. De ott a lJárhuzamosságtól egyenesen üdvös versenyt
vártak. Igaz, hogy Allgliában és egyebiitt a versellyzésre híva-
tott közlekedési vállalatok utóbb coalitiól'a s cal'tellekre tértek
át; de tették ezt olyanok is, melyeknek vOllalai épen nem pár..
huzamosak, holott viszont nagy folyók mindkét partján több
vágánytl parallel vasútak minclen egyezkedés l1élkiil szépen
pl'osperálnak egymás mellett. Az 1838 11ovembe"r 3-iki llOl'OSZ
vasúti törvény 44. §-a valamely meglevővasúthoz parallelt csak
.30 év leteltévelengec1 építtetni; csakhogy párhuzamos VOIlaI
alatt e törvény azt érti, a mely ugyanazon végpontokat és ugyan-
azonföbb 1özbeeső helységeket köti össze. A parallelismus fö ..
lötti vita különben határozatlan és meddő maracl, a mig .meg
nem állapíttatik, hogy milyen széles legyen az a köz, a melyen
túl má.r nem tekinthető'pál~huzamosnaka vOllaL Széchenyi
1840-ben a párhuzam miatt ellenezte a balparti vasútat; 1844
július havában még azt írá e vasútról, hogy az «(fölötte nagy
csorbát ütne a már fönnálló s a tervezett vasúttal párhuzamos
vonalú gözhajózás érdekein»; míg néhány héttel később külön-
véleményében ellenezte a párhuzamos jobhparti vasút eltiltását,
·1848-ban· pedig l(özlekeflésiigyi Javasla tában e nevezetes elvi
kérdésről így nyilatkozik: (fMúlt ol"Bzággyülésen. követeltetett
a középponti ·és fiumei társaság ·által a párvonalak elleni tila-
lom 15 évre. Ki kell itt határozottan mondanom, hogy ez jog..
talanság volna. Arra, hogyegYLik vidék a vaspálya j ótételnényeit
nyerje, nem lehet más viclé]rnek jövendöjét áldozatúl adni;
nem "ez a helyes mód, melylyel az o1'8záO' a fölvirágzás eszkö... o
zeIt lehetövé teszi, hogy tudniillik virágzó viclékeket évek
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hosszú soráig elzárjon azon j ótétemé11yt81, melyért, llogyegyik
vidéknek· megszerezze, egyes helyeken s~iát népének érdekeit
áldozza föl és leteszi a közlekedési egyec1árúság talpkövét, mi
fölvirulásra l1em vezetllet» . A lJarallelisllll1lS nagy terjedelmtl
kérc1éséről ezt a rövid észrevételt közbe kíválltaln itt vetni,
tekintettel arra, hogy ezen és a későbbi czikkem folyamán sű

rüen találkozunk a párhuzamos yona.lak elleni érveléssel.
A SZlÍzadun1c említett czikksorozatára egyébil~ál1t nem

soká felel Olgyay Gáspár egészen ellenkező érveléssel. Fölszó-
lalását mindjárt azzal a nyájas gyanúsitással kezc1i, hogy
Horváth János kétségen kívül báró Sina ágense, bogy hizo-
nyosan sok bécs-győri vasúti részvénye van, a melyeknek
agíója llagybal1 fog emelkedni, ha sikerül e vállalatnak mono-
poliumot kivívni s akkol· ő (Horváth) bizonyosan eladja ama
l~észvényeket. Volt Ullmannak a sajtóval kezdetben Bak más
baja. !{eserű panaszt emel ömaga a vállalata ellen épen a rész ..
vény~kibocsátá8i időtájbal1 folyamatba tett üzelmek miatt a
hely.tartátanácsl.1ál. J(lnius 30..dikán kelt hosszada.lmas kér..
vényébell elmondja, hogy ö vállalatára nézve, mely pedig az
-1836 : XXV. törvéllyczikkben egyenesen ki van jelölve, llem
kíván -más elbánást, mint a mely Sina vállalatállak, mely
pedig a törvényben nem említtetik, kijár. Ö is, Ullmulln, föl-
hatalmazást kapott a helytartátanácstól programm közzététe-
lére 8 részvények kibocsátására, s íme, nem engedtetett meg
neki, a mi 8inának meg volt engedve,. a .pesti lapokban 'e föl-
hívást közzétenni s miután az a POZSOllyi lapokban megjelent,
akkor ri Századunlc legközelebbi számában (1839. 45. szám)
figyelmeztetést közöl, a mely tudatja, bogy ((folyamodó még
eddig csak az elökészületek megtételére nyervén engedeImet,
Bo vasút építésére netalán nyerendő forma szerinti engedelem
elhatározasáig a tárgyalt· és hirdetett részvények befizetési
idejének meghatá.rozása is szinte tel'vezettnek (projectum) te-
kin.thet5». Már pedig a bécs-bochniai, a győr-soproni s akár
mely más vasútnál hasonló ·eljárás követtetett és kifogás nem
tétetett ellene. Panaszolja, hogy neki, illetőleg a vállalat bizott-
ságának nem sikerült az említett lapban helyreigazítást fölvé-
tetni, miI;lek következtében az engedélyest és a válla,lat körül
fáradó bizottságot hírében~ becsületében sértő ama figyelmez-
tetés czáfolatlanúl maradt és még inkább ferc1ítve bécsi 8 né-
metországi lapokba átmel1t a .vállalat hitelének ~ nagy kárára.
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Ullmann ezek ellenében bívatalos belyreigazítást kér a hely",
tartótanácstól, minthogy a tőle nyert fölhatalmazás alapján
járt el. De' p~l1aszosan említi azt is, hogy Sina emberei rossz
hírét tel'jesztik a közélJponti vasúti vállalatnak és a bécs..
gY<:>l'i vasúti társaság utóbbi közgyltlésén maga az ignzgatósági
jelentés ellenséges czélzásokat tett a balparti vasút ügyére.
Hirdetik ö róla, hogy csak tözsdejátek végett karolta föl e vas-
útat, melynek nincs is szemben a bécs-győ~·ivel· jogosúltsá.ga.
Itt Ullmann hosszasan fejtegeti a Duna balparti pálya minde!l ~.

tekintetben való felsőbbségét a jobbparti fölött és kijelenti,
bogy ö épen azé~t nem 500, mint Sina, banem csak 250 frtra
tette a részvényeket, hogy kisebb emberek ~s megszel'ezhessék
és megtarthassák és hogy ne képezzék olyannyira a tőzsde

j áték anyagát. Ha a speculatiót és cursnsnyereséget tartotta
voln~ szem előtt, akkor -- úgy mond lTllmann - mincljárt
az el·re szóló engedély megnyerése vagyis 1838 april. 3-elika
után, a mikor ily papírok 10--12 százalékos ági6t. élveztek és.·
szédelgés divatozott, bocsátotta volna ki a l'észvényeket. De
ö lninclenek előtt a törvény igényeinek és fl, társulati érde..
keknek akal~t eleget tenni s csak most fogja. cotiroztatni a
részvél1yeket, mikal· pedig fi bizalom az efféle vállalatok iránt
teljesen meg van ingatva. A tőzsde hangulata azonba.n ő reá,
Ullmannra, egészen közönyös, minthogy hat milliónyi rész ..
vény már el van helyezve 8 folyton újból kérik mindel1felöl,
de a maradék Magyarországnak vall föutartva. Ullmann nem
kívánt - úgy látszik -- e terjedelmes emlékíratával positiv
határozatot kieszközölni a helytartótanácsl1ál, hanem el akarta
oszlatni az említett rossz hírek hatását; mert Binát sokkal je-
lentékenyebb pénzerönek és komolyabb vállalkozának tekin-
tették hazánkban, mint Ullmannt, és 8inának sokkal jobb
összeköttetései is voltak Bécsben a két kanczellariánál és az
UclVRl'i kamaránál és Budán fi, helytartótanácsnál, és fl, sajtó iB
k~zcletben inkább öt támogatta. Mindenek fölött azonban erő

sítette. Sina positióját a Széchenyihez való viszonya, amely
már a Duna-gözhajózási tál'saságnál veszi erec1etét, de amely
azután őket fi, budapesti állandó híd érdekében szorosan össze-
kötötte. Sina a hídügyi országos választmányhoz 1838 allgu8z-
tus 20-dikán tett· fölterjesztésében említi, hogy a.híc1 jövedel-
mez6sége súlyosan koczkázta~va lenne, ha valaha a Duna
bal partján vasút épül; ezt Széchenyi nem egyszer ismétli· s
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Ö kezdettől fogva minc1en befolyását latba vetette a kormány-
nál, a mint később az országgyiilés tagjainál igyekezett össze-
köttetéseit és tekintélyéllek egész súlyát a balparti vasút ellen
érvényesíteni.

A törvényhatóságok majcl mind, ele kii.lönösen azok, me..
lyekhez Pozso11ymegye körlevelét intézte, élénken foglalkoztak
e vasúti kérdéssel és nem érték be a királyhoz és helytartó..
tanácshoz intézett fölírásokkal, hanem az országgyülési utasí-
tásokba is' faglalták lrívánságukat. Hogya harcz a bal. és jobb
parti vasút fölött mennyire foglalkozta.tta akkor az elméket, azt
egy különbe11 csekély episóc1 nagyon élénken jellemzi. Az első

kerületi ülések egyikéll, 1839 június 12-dikén, midőn szó volt
arról, hogy ne csak országgyítlési napló, ele {lj ság is ac1assék..e
ld, Nagy Pál ezt jegyezte meg: Szeretné, ha mind 3, kettő lé..
tesiilhetne, de fél, nellogy úg~y, mint ha a Duna két partján
gözszekér, közepén pedig gőzhajó jár, majd egyiknek seln'lesz
nnnyi passagielje, hogy az intézet magát föntartbassa,. -
Iga/z, hogy Nagy Pál, mint Sopronmegye követe, számos tár-
sánál inkább volt érdekelve e vasuti harcz kimenetele körül;
ele mÍ11c1en esetre jellemző, bogy ezt az idézett hasonlatot
mÍlldenkire nézve olyannyira csattanósnak hitte.

A kérdés érc1emlegesen a sél"el1nek és kívánatok 'egybe-
szedésére rendelt vála'sztmány által keritIt az űl"szággyitlés

elé, El, mellnyiben ez az V. osztálybeli 15. pont alatt a követ,ek
táblájának 1839 október iO-dikén tartott itlésén Pozsonyvár-
megyének kívánatát bemutatta. A választmány tekintettel arra,
hogy (az 1836 : XXV. törvényczikkben a törvényhozás magá-
, nalr nyilván föntartotta a haza közjavát elömozdító magános
vállalatok iránt a jelen ol"szággyülésen kimerítően okvetetl'enül
rendelkezni; más részről pedig a jelen tárgy a közipar és honi'
kereskec1és elömozc1ítása tekintetéből oly fontosságú, mely az
országosan együtt' levő karok és renclek figyelmét és forró
részvétét méltán megérdemli; hogy tehát e kívánat is minden
azt illető ac1atok figyelembe s tekintetbe vétele mellett köz- és
osztatlan tárgyalás alá vétethesBék :'légalkalmatosabbnak
látta (L kérdést országos tanácskozáf;lra l1tasítani» ..

l\!ielött a sérelmek és kívánatok az országgyülés~}.l tár-
gyalás alá kerültek volna, Pozsonymegye c1eczember 2-dik és
következö napjain tartott közgyüléséről körlevelet intézett a
tör~ényható8ágokhoz azzal a kérelemmel; hogy miként e me-
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gye, úgy ők is adnák utasításúl követeiknek a középponti vasút
lelkes 'pártolását és egy országgyülési fölirásnak elfogadását, a
melyben ő felségétöl Gansernc10rftól a magyal' határszélig épí..
tendő szárnyvasút engedélyezése kéressélc E terj ec1elmes. kör-
levélben Pozsonymegye kifejti a balparti vasút elsöbbségét a
jobb parti fölött törvényességi és közgazdasági szempontból.
Említi azt is, hogy Sina nem ellel1ezheti a budapesti híd
szempontjáb91 abalparti vasútat, Inert a hídról kötött szerző,
dés már azon számításon alapíll, hogy fi Pestt,ől Vácznak me..
nendŐ vasút csökkenteni fogja a híc1.jövec1ellllét. Nagy fölényt
tulajdonít a. megye a középponti vasútnak a' bécs-györi fölött·
abból, a mi bizony gyöngéje volt, hogy míg tllc1niillik ez utóbbi
gl)zeri)re épül 'és így a sínekél't és gépelyekért a pénz külfölclre
vitetik: ,addig a balparti VAsút «(eleinte csak lóerlSre leendvéll
alkalmazva, ehhez a magyar vas meg ló is használható lészen,
következőleg a pénz bejön és benu maracl, ekké}) kétszeresen :
is nyertes hazánkban».

E körlevél még szét sem volt küldve a törvéllybatósá..
gokhoz, mikol' az előbb' említett pozS011yi kívánalom II cleczem· .'
ber 6·diki kerületi illé'sen a sére~mek során tárgJTalás alá'
került.

Több követ az indítvány fölvételét egészen el akarta ba-
lasztatni, azonban Poz8onymegye köv~te Olgyay Titusz a ha-
lasztásra azért, mivel ~l,Z .Ol'Bzággy(.tlés a vasllti törvényhozás.... :
sal tüzetesen. kíván foglalkozni, elege11dö okot nem lát. Az
országgyoUlés ne avatkozzék abba, hogy melyik vasút épül'
elöbb; ezt a vállalkozók szabad akarat~íra kell bízni; mil1d~'

egyik azt kezeli, a melyik neki inkább áll érdekében, és Ininél
több épül, annál jobb. Olgyaynak e nézete, melyböl az 1832- .
1836-diki törvényhozás is' kiindúlt, és a .mely ft vasútak nagy
állami 8 politikai jelentöségét föl nem fogta, általánosan ú.ral-
kodó volt. E mellett éj a bal.és jobbparti vonaInk versengését
ki szerette volna zárni a vitából, és úgy is tüntette föl megyéje '
kéreImét, hogy az országgyí.ílés ,interventiója csak arra kéretik, .
hogy eszközölje ki ö felségénél az ausztriai kapcsoló vonal
engedélyezéset a Ferdinal!c1-pálya részére. Mert a ,mi a Pest-
ről Morvaország és Szilézia felé vezetendő vasútat Magyaror-
8,zág földj én illeti, erre nézve .áll a, törvény és nem szükséges
engedélyt kérni. Amikor szavait azzal végezte, hogy a l'endek
a kapcsQlat létesítését párto.lják, általános volt a fölkiáltás:
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Pártoljúk! E felhívás ellen mindjárt egy Dlll1ántúli követ,
Zal'ka János VasmegyélJöl, szólalt föl. A provincialis elfogúlt ..
ságot azzal a kifogással álczázta, hogy pártját fogni egyik vál..
lalkozónak a másikkal szemben nem fér össze a törvényhozás
méltóságával. Szluha Imre, JászkÚll követe, e kerülgető érve..
lés ellenében nem takargatta a provincialis érdeket. Ezzel a
vasúttal jó közlekedést nyer az ország azon alsó része, mely
bár a legtermékenyebb, ele nem lévén közlekedési eszközei,
11tai, el nem adIlatja termékeit, úgy, hogy erről a vidékről

mondhatni méltán, Il0gy a magyarnak önzBÍljában kell meg-
fúlnia. A Duna jobb lJartján levő egy harmadrészben az or-
szágnak már ligy is vannak lltai, nekiink .pec1ig - úgymond
- Pestig nincs. De föl sem tehetem az ország rendeitöl, hogy
mindent egy ember kezébe akarnának ac111i, killek a híd és
<lohánY-luonopolium már úgy is kezében van; megelégedhe-
tik ö azzal, ne' töltsük tehát önkényt egy ember telhetetlen
erszényét.

Ilyen kifakadás báró Sina ellen gyakran volt ez időtáj

ban hallható az országgyitlésen és a nyilvánosság egyéb te-
l'ein. Sina maga mondja 1838-ban a bídügyi választmányboz
intézett jelentésébell : «(meg fogom mutatni a világnak és
ez legyen válaszom mindazon gyü!ölködésre, mivel a közön-
ségnek egy része illetett, llOgy nem alávaló pénzvágytól indít-
tatva óhajtottam Buda 8'Pest városainak egybekapc80ltatását
létesíteni»); mondja vVodiáner Sáluuelről, a kinek vezetése
.alatt a híd vállalatára egy másik csoport versenyzett, hogy
«(8zemélyemet gyltlölséges világba állítani kívánta, mintha
·engeln mértéktelell nyerészkeclési vágy vezérelne s minthakö-
veteléseim oly túlságosak lennének)). De gyülöletes volt a do-
hánytermelő'vidéken Sina neve, azonban nemcsak az övé, ha-
nem 'Uilmann és más nagy dohánykereskedöké, a kik' az osz-
trák kincstár és a külföld szá,mára tömegesen vásárolták a
dohányt ; sok vis8zaéléssel, zsarolással vádolták - méltán-e
vagy sem, annak elbírálása nem iele tartozik - ezeknek ügy
.nökeit és egyes tÖl'vényhatósó'gok ismételve fordúltak a kor..
mányhoz és az or-szággyülésbez a dohánykereskeclésnél előfor-

·duló visszaélések megszii.ntetéseért. _
Avita további folyamán szóltak Hont, Tl"encsén, I{raBzna

megyék követei a balparti mellett. Zsec1ányi Ede a halasztás
mellett volt; nem pártolja egyiket sem, tál~gyalja előbb az or-

359: 5*



'68. Fenyvessy Adolf:

szággytUes a vasúti i:igyet egészben, a mint ezt az 1836 :XXV.
törvéllyczikkben föntartotta. A Zsec1ényi érveléséhez és halo.
gató magatartásához 11ason!ót mutat Deák Ferencz fölszóla-
lása. Ő sem bírta magát a provinciális tekintetek alól kiszn;...
badítani és csak úgy keri·Ute k~ a balparti vasút tálnogatá8át,.
melyet ő is kénytelen volt inc1irecte az országos érdeket inkább
ldelégítő vonalnak elismerni, hogy sem ezt, sem ajobb oldalit
nem pártoltá. Ez a beszécllélektani szempontból, de a vasúti
politikának akk~ri megítélése s a két párt tl1sáj a tekintetéből

fölötte érc1ekes és méltó, hogy itt bövebben helyet foglaljon.
Ha provinciális 8zelIemböl kellene kiindúlnom - úgymond
Deák - a Duna jobb partjabeli vasllt mellett nyilatkoznám

t

mert megyémre s vidékére közvetlenül ez volna a hasznosabb ~

de ba mint törvényhozó elfogulatlanúl veszem föl a dolgot,
úgy találom, hogy mind a két .vonal ellen lehet több fontos
kifogást tenni. Lehet mondani, hogya jobbpal'ti szállításnál fl,.

Bécsig levö kiilönféle vámok és accisák, miatt a termékek ál'&

tetemesen fog csökkenni; a balparti ellen pedig azt lehet mon-
dani, hogy az éjszaki fövonal, melylyel fi, kérdéses szárny.
vonal összeköttetni czéloztatik, oly rosszúl van építve, hogy
hozzáértök, alig ígérnek neki néhány esztendőt, sőt a rajta
történt többszöri szerencsétlenségek miatt a kormány meg is·
intette már az. igazgatóságot, hogy 11a még több szerencsét~

lenség történik, elveszti szabac1almát és ez az oka, hogy az
éjszaki vasút részvényei is alább kezdenek szállani s meglehet,
hogy e szárnyvonal megnyitása által akarják azokat emelni s
így agiotage lehet a dologban. Ezeket azonban mellözve, ha~

sonló köritlmények közt én azt l)ártolom, a melyik hosszabb>
jobb és biztosabb és azért ily fokozatot állítok föl: A vállalko~

zók egyike Debreczentöl Bécsig, másika PesttőlBécsig ígéri vo..
n·alát vezetni. Ha már most mindkettéSnek létesiilését hinném;.
bizonyosan a hosszabbikat pártolnám, valamint kisebb szaka-
szokban is inkább azt pártolnám, mely GÖl1'yőtöl Bécsig, mint..
mely csak Pozsonytól Bécsig visz; inlutbb pártolnám a.zt~

mely Peströl Bécsig, mint a mely csak GönyötéH Bécsig megy.,
'rovábbá, ha hasonló esetben Debreczentöl Pestig két vállal-
kozó volna, s az egyik elegenc1ő kezességet adIla, a másik
nem, akkor ahhoz állanék, a melyik kezességet nyújt. Végre-
különböző esetben, az egyik vállalkozó vasútat kívánna csi·
nálni példáúl Gönyőtöl Bécsig, a másik Pozsonytól Gansern-
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<lorfig, s ez elegendő garantiával bír, amaz pedig nem, akkor
ehhez bajolnék, bár rövidebb vOllalat akar, de mert inkább ad
biztosítékot. Hanem én azt hiszem, hogy t\Debreczen és Pest
közti vonaIra l1ézve alig van valaki a l"enclek között, ki velem
:egyiitt .- tekintve a vasútaknak más országokbeli tÖl'ténetét,
.8 hazánk ez alsó l"észének statisztikai és geographiai helyze-o
tét, H, fuvarnak e vidéken olcsóságát - álomnak Ile tartaná .
.azt, hogy itt valaha vasút létezhessen; ha pedig mégis talál-
koznék olyan, a ki ezt hiszi, nem bánom, aludja tovább édes
álmát, sőt aelja Isten, hogy az én éberségem legyen álom, a ki
€zt nem hiszem, az ö álma pec1ig valósuljon. Épell úgy nem
hiszem azt sem, hogy Sina avasútat Bécstöl egész Pestig
-vigye. A dolog tehát úgy áll, hogya vasú.t inkább létesülhet
Bécstö] Pozsonyig, vagyis a másik parton Gönyöig, mint
ugyanonnan Pestig, ele odáig mégis inkább, mint Debreczenig.
Ily helyzetben mire alapítsam elhatározásomat, midön sem
€gyik sem másik részről biztosító adatot 11em látok? 1\fegle-
het, hogy mind a kettő létesül; de mint törvényhozó a nem-
.zetl'e nézve ily érdekes tárgyban bizonytalan lépést tenni nem.
Dlerek, 8 valamint egy részről Sina kezébe mOl1o!)olillmot
adni nem akarok, llgy luás részről félek; nehogy a kél·c1ésben
forgó kis vonallal egy sokkal n~gyobbat öljek .el. l'Iég apal'al-
iel vasútak megállh~tóB~ígára nézve sem ·tudtam magamat
elhatározni. Nébol a tapasztalás azt mutntja, llOgy ez föl nem
állhat, 11lLÍS esetben pedig monopolillluot szil.l. Mindezek oly
lépések, a melyek köv·etkezéseil·e nézve a felelet terhét lelkiis-
meretemre nem vállalha,toln. Ennélfogva flzt hiszem, hogy
miután· itt a positiv lépés nem. kötelesség, én millt óvakodó
ember következetes csal{ akkor leszek, ha sem egyikbe, sem a·
másikba neIn avatkozom, hanem biz0111 minc1egyiket a törté-
netre, :l\fost ugyan Pozsonymegye csak azt kívánja, hogya
magyar törvényhozás. vesse magát közbe ö felsége előtt az
-éjszaki vasúttársaság mellett azon kis részért, mely az ausz-
triai határra esik; én ugyan arra is ráállok, 110gy Angliánál
vetné magát közbe ö· felsége a hasonló esetben; ele rnindadc1ig,
míg egyik vagy úlásik, vagy mindkettőre néz·ve biztosító
adatok által megnyugtatva nem vagyok, egyiket sem pártol-
h~om. .

Hertelenc1y lVliksa, Torontálmegye követe, .Deák e cODeIu-
~iiójára igen helyesell j egyezte meg, bogy az ol'szággyülés nem
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viselheti magát közönY9sen e kérdésben, mert oly vasút léte.;.
sítéséröl van szó, melyet az 1836: XXV. törvényczikk határo-
z~tt(t,n kijelölt. És valóban csak erről, nem egyébről volt szó;
a ki egyebet belevont a vitáb,a, az csak kitérni igyekezett a.
törvény foganatosítása elől. Es így tett Nagy Pál, Sopronme-
gye követe is, a .ki a pozsonyi inc1ítványnak szintén ellene
nyilatkozott. Sokalja, hogy Bécstöl Pestig négy út legyen, míg
azon túl oly hiányos maradna a közlekedés, h,ogy ismétlöclhe·
tik az, a Ini nem egyszel~ történt, hogy míg Arvában fitrész-
lJOl·t és fahéjat ettek az emberek, az alföldön a sertéssel is bú-
zát etettelr. (1VIál' pedig - azt beláthatta Nagy Pál - erre
legjobban szolgálna az alfölclig való folytatással tervezett kö-
zépponti vasút !) .Az említett négy út lenne a Duna gözhujói-
val, két oldalán a vaaútak és az országút. lVIikor háronl évvel
ez előtt .__. úgymond Nagy Pal - megszavaztuk a vasúti tör-
vényt, azt hittük, hogya mostani országgytilésre már vasllton
jövünk, ele az egész idő alatt nem törtéllt semmis most paral-
lel pályákat akarnak építeni. I{ifogása van a két vállalkozó'
ellen, a kik nem pro gloria gentis, hanem a maguk hasznára,
c1olgoznak; hogy semnli garantiát sem nyujtanak a puszta 11e-
vii.kön kívül, sőt nem is magok, hanem részvényesek által.
akarják megcsináltatni. - De hisz Nagy Pál nagyon jól tudta,
midŐn ezt kifogásúl fölhozá, hogy az 1836-c1iki vasllti törvény
épen abból a föltevésböl indúlt ki, hogy e magános vállalata- "
kat, mint a törvény nevezi, részvényes társaságok fogják épí..
tení. Ép oly czélzatoB és elfogult volt az a kívál18ága,hogya~
összes tervek és adatok terjesztessenek az országgyitlés elé.
A törvóny ugyanis az engec1ély megadását az országgyüléstöl
elvonta 8 a kormányra bízta; az ·Ullmann-féle válla,1at, illető-'

leg Pozsonymegye nem is kéri a renc1ekt51, hogy engedélyez·,
zék ezt vagy azt a vaslÍ.tat, hanem hogy szólaljanak föl ö fel·
ségénél a Gansernc10rftól a magyar határig, tehát az
földön építendő szárnyvonal engedélyezése mellett. A jobbparti.
vasút vállalkozójának nem volt ilynemit pártolásra szüksége', '
mel't Sina kapott Bécstöl Györig engedélyt; azért a Dunántúli
követek könnyen ellenezhették elvböl a közbelljárást akármi
vasút mellett. De meglepö a fordulat, melylyel Nagy Pál sza..
vazatát befejezte. Azt mondja, hogy csak azt pártolhatná, a ki
legtöbb cautiót tesz az ország pénztárába. Ez lehetne eletöntö
tekintet, ha ugyanegy vaBú~ra volna több vállalkozÓ, de I'ooil~ III IIII I'" "·",1.'
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esetre akl{ol', mikor kii.lönböző vonalak közt kell választani. És
mikor Nagy Pál a nagyobb calltióval licitált, egyenesen arra
számított, hogy a gazda~abb Sina nagyobb biztosítékot fog
letenni, luint Ulhnann. Altahíbal1 hálásabb támadási pontnak
látszott a balparti vasút megalapítójának személye, mint
maga a kétségtelenül jogosl~lt pálya ellen. Esztel'gommegye
követe, - tehát a balparti vasútnak természetes ellenese-
Andrássy József, fölveti a kérdést, vajon a két vállalkozó közül
kibe helyezzell több bizalmat: ~bha.e, a ki azt mondja, hogy
más vonal mellcJ.tt ö építeni nem akar, vagy aki azt hirdeti,
bogy ö .- itt Ullmannt érti - kibír akárhány parallelát, mi·
kor pedig más országok péld~ia azt mutaja, hogy kettő sem
bolc1ogúlhat egymás mellett. Itt nem a legnagyobb c1ícsérettel
illették Binát; hasonlót ö nem al{ar tenni Ullmann tetteire
nézve, mert furcsa eposz keriilne ki belőle~ G{ulynak tartja, ha
ez Debreczen és Pest közt vasútat ígér; ámc1e, ha komolyan
veszi, akkor lrezc1je hát Debreczennél építeni.

Jllsth József, Turóczmegye követe, ki is monc1ja, hogy
itt Sina s Ullma.l111 közt forog a kérdés; Sináé már a híd és
neki érdekében van a hídon át irányozni a forgalmat..~ I{lau..
zál Gábor, Csongrác1megye követe, a parallelák miatt nem
tudja magát elhatároznL Nem helyesli, hogya vállalkozókr51
oly 1·OS8zúl l1yilatkoztak itten, ele mint tÖrvényhozónak mégis
óvakoc1nia kell, hogy rá ne szedjék az országot. Francziá.or-
szágb[ln szép terveket csináltak a papíron, a részvények
nagy agiót értek el, az alapítók a megtartott részv~nyeket

ekkor kibocsátották és" mindjárt milliókra ment a nyer'eség..
Ullmann azt mOllc1ja - mert mi tagadás, mind a két fél infor-
málni jár a követeknél -- bogy Sina csak tőzsc1ejátékot í.tz,
kibocsátja a részvényeket és azután oda veti a gyeplőt, de vas-
útat építeni esze ágában si.ncs. Billa pedig azt mondja: agio-
tage van Norc1bahnban, ez miscreditbe jövén, azért emelni
akarják a Pozsony és Bécs közötti vonana!. Egyiknek a sza..
vára sem lehet építeni, hanem adassék elsőbbség anllak, ki
vonalát legmes"szebb viszi 8 erről legtöbb garantiát nyujt.
Egyenlő viszonyok közt abalpartira szn.vazna.

Eddig a személyes támadások csak a vállalkozók ellen
voltak irányozva, nemsokára a gyanúsítás a követi tábla tagjai
ellen is fordúlt. Szluha iSluéti" fölszólalása szenvedélyes for-
dulatot adott a vitának. I{lauzál szavaira megjegyzi, bögy öt
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egyik vállalat ágense sem informálta, de. mert látja, hogy
mindenik zsarolással akal' magának kincset szerezni, köteles-·
ségének tartja fölszólaIlli. l\tri, kik abalparti vasútat pál~toljuk

- úgymond - nem ellenezzük a jobbpartit is, slJt öl"üliiuk
rajta, hogy concurrentia van. A hídnál is volt ugyan concur·
l'entia; mert volt ki 36 é,'re vállalta volna el fl:. hiclépítést, de
később összeolvadtak a concurrensek és így most már 87 évig
kell a nemzetnek az ö rabigájokban görbedni! -:-- Szluha itt a .
Wodianel' Sámuel versenyzésére czéloz, a melyet Inár fönnebb
érintettem. Arra czéloz ugyanis, hogy'Voc1iáner 1838 augusz ..
tus 20-dikán bejelentette a bídügyi országos kiildöttségnek, lL
melynél 1837-bell versenyajánlatot tett, hogya buc1apesti nagy
árvíz után annyira megnehezült a llíd vállalata, hogy ö és·
társai fölhagynak a versenyzéssel és egyesülnek Sinával.
E miatt gróf Sztáray Albert, ki, valamint Ullu1a,nll MÓl~iczJ

báró Dietrich József, Hegedüs Zsigmond, a kivel még találko-
zunk fl, középponti va,sútnál, és mások, a "roc1iáner társaságá-
hoz tartozott, ·augusztus 25-dikén kelt nyílt le,relébeIl tiltako-
zik 'Voc1iáner lépése ellen,. a mennyiben ő Sztáray s társai
nevében is egyesült volna Sinával. Ök - úgymond - ver ..
senYH,jánlatot akartak tenni az ország érd.ekében, hogy olcsóbb
legyen a híd, és most vVoc1iáner a könnyehb és nag.yobb nye-
reség érc1ekében fölac1ta a versenyzést, a mi az országnak csak
kál'ó,ra van. «(Ön érti a maga érdekét - így végzi Sztáray
nyílt levelét - s e szerint cselekszik; én értem azt, fi mi illik.
én hozzá.-m. A közvélemény fogja elhatározni, vajon mindenik
állásához képest cselekedett-e). Nem sokára Sztál'ayt ismét·
Ullmann táboráball látjuk.; helyet foglal fi középponti vasút
igazgatós"ágában és nagy tevékenységet fejt ki a Sina vasútja
elleni actióual1.

Én. ugyan szeretném - így folytatja Szluha - ha a
Duua jobb partj~l,l1 is lenne vasút, mert így termékeimet ~'e

bérmegyébel1 jobban eladbatnám; ele fl, Inikor a haza közérde-
kéről van szó, azt tartom, hogy törvéllyhozónak nem kell zsebe
körül forgolódni kezével. Majd eljön még az idő, midőll azok,
kik most a haza érdekéröl oly sokat beszélnek, kimutatják
foguk fehérét. Ha már a törvény megengedi mn,g~ínvállalko

zóknak, hogy vasútat építhessenek, nekenl mindegy, al{ár UlI·
mann, akár Sina építi; úgy is tudom, 11em hazafiságból, hanem
nyereségvágyból építi mindenik; halleIu l11iután már UllmallD
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a helytltrtótanácstól engedellnet is nyert és tervekre 100.000
forinton felül költött, ha most lnál' azt mondanÓk neki, hogy
azon vonalon .nem építhet, akkor minden vállalkozó visszaret.
tenne tőlünk.

Ez egyenes nyilatkozat után nyug.talanság fogta el a
gyűlést és sza.vazásra bocsáttatott a kérdés, hogy elfogadtatik-e
poz8onymegye kívánsága? Mellette szavazott 29 megye, 23
pedjg az adatok közléséig az indítvál1Y elbalasztására.A pár-
toló megyék közt a Duna balparti, némely felvidéki s Tisza
menti lnegyén kívül elöfordúlt még -- rt mi meglep{) - Mo-
son és Somogy is. A vitának azonban, miután a szenvedélyek
már fölgyuladtal{, nem bírt a szavazással vége szakac1ni, tör-
tént még néhány fölszólalás ezután is. így Pulszky Ferencz, .
Sál'osmegye követe, még a szavazás közben azt hangoztatta,
bogy a jobb partit a vállalkozóra, ft balpnrtit . az országra
tartja lUlsznosnak. Ha mégis komolya SZállc1éka Ullmannak
a balpa.rton vasútat építe11i; akkal' kezdje Pesten, 11e peclíg
L~bafalvánál (Giiuserndorf) és mutasson arl·a garantiát.
Kende ZSíglllOlld és Palóczy László nem tartja jogosnak a
gal'antiák követelését, miután az o1'8zággyülés e részben selnmi
jogot seIn tartott fönll lungánuk. A soproni követ által fölve-
tett azon kérdésre, hogy a múlt országgyülésen hozott törvény'
után Iniért nincs még mindig vasútunk, az It felelete, hogy
nagy részt a nemes megyék annak az oka,· mert lla,sonlót tesz-
nek ahhoz, a mit a bíclI'a l1ézve tettek, de tenniök szabac1 nem·
volt. Több luint 20 megye fölírt ö felségéhez, többnyire olya-
nok, melyek nem akartak hídvfÍmot fizetni, kérték éS felségét,
hogy ne erősítse meg a szerzöc1ést; pedig mikor egyszer a
,törvény meg van alkotva, ezt nem volt többé szabad kérni.
Szentiványi Anzelm, Nógrádmegye követe, attól tart, hogy va·
lamint a pesti hídnál a nemzet 87 évre lnegberetváltatott, 'úgy
fl, vasútaknál is lllegjárhatja a,z ország, ha monopoliulnot 811-

gec1ünkt azért 11ártoljül a pozsonyi indítványt. Deák Ferencz is
fölszólalt még egyszer. Nagyon zokon vette Szlllha gyanúsítáM

sáta Dunán túli követek ellen. Szerettem volna, -- úgymond
'.- felelni azokra, a mik itt IIIOllc1attn1r, de fájdalmasan ta-
p·asztalom, hogy e tanácskozásokt"Lt az ingerültségnek egy kü.-
lönös neme ,yezérlette, melyeken a legtisztább szándék sem
volt képes mag~ít a félreértéstöl megóvni. Csupán a Jász-I{un
kerület követénelr kívánok felelnL Én keze~lnel soha zsebem
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körül Dem forgolócltam, midÖn a baza érdeke forgott kérc1és-
ben; tiszta keblemben tartottaln mindig kezemet és nyugodt
lelkiismerettel húztam ki azt onnan. I{ülönben gondolkozni
. kezdtem, nem volna·e jobb az H.ngol rendszert követve, min-
den vállalatl'a specialis törvényt hozni, de a mai tanácsl{ozás
arról gyözött meg, hogy az Isten ettől örízze hazánkat. Szól-
tak még nehányan és aZlltán vége szakadt a négy óra folyásán
tartott keserű vitának, mely a pl~ovinciáli8 elfogultságnak és
egyéni érdekeltségnek tusáját ábrázolta.

Az eredmény a középponti vasút ügyére kedvező volt.
E társulat igazgató bizottsága sietett is a fordulatot kihasz-
nálni s minclen lehetőt előkészíteni arra az időre, mikor a kö ..
vetek és ,a főrendek táblái a kérdés fölött határozni fognak.
Mindjárt decze~ber 10·dil\én emlékíratot intéz Ullmanll a kö-
zépponti vasúti társaság bizottságához, melynek ö is tagja
volt. Hosszasan czáfolgatja a deczemher 6-iki kerületi itlésben
az ö'vállalata s személye ellen fölhozott kifogásokat. Elmondja,
hogy () már akkor, midőn hazánkban még senki sem jelentke-
zett vaBúti vállalatra, nagy költséggel tétetett mérnökök által
tanúlmányokat, a Duna bal és jobh partján létesíthető V~tS

útnkról. Elmondja, hogy a buda-györi vonal építését miért
ejtette el, és mely forgalmi és közgazdasági okokból áll~l.poc1ott

meg a balparti vasút létesítésében, melyet az 1836: XXV.
törvényczikk kijelöl, és a melyre 1837 november 14-c1ikén a
belytartótanácstól elönlunltálati engedélyt n:yert. Említi, hogy
e biztatás után szükségesnek találta erős g~yámolítást keresni.
Fordúlt tehát a Ferc1inánd császár éjszaki pálya igazgatóságá-
hoz, a mely az 1838 mt\jus 14-c1ikén tartott közgyülés egy-
hangú határozata arapján értesíté öt, hogy minc1en tekintetben
kész a középponti vaslltat támogatni s nagyon kívánatosnak
mondja a két vasút szárllyvonallal valóösszekapcsolását.
.Ekkor báró Rothscbildhoz fordúlt és kérdé, hogy miután a
tervezett nagy vasúti vállalat a saját pénzerejét t"úlhalac1ja,
kész-e öt támogatni? Rothschilcl határozott támogatását
ígérte. Ennek következtében ő, Ullmanl1, elöleges engec1élyt
kért a helytart6tanácstól a Pesttöl Erdélybe, Kolozsvár irá-
nyában Debreczenig vivő vasútra szárnyvonalaival egyiitt.
Erlte is kedvező végzést nyert 1838 ápl~il 3-clikúról. IvIikor az
ügy ekként jól elörebalac1t és a vállalat ellenségei annak létre-
jöttét biztosítva látták, gonosz híreket terjesztettek éS maga s
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tel've ellen; mondott~i,k, hogy az ő ereje elégtelen ily vasútra
.- pedig természetesen részvénytársaságra alapúlt a vállalat
- és hogy csak tözsc1ejáték van a dologban. Erre 1?áró Roth-
schild 1838 april 26·dikán beadványt intézett gróf Pálffy
Fidél udvari ]ranczellárhoz, a melyben kij elenti, hogy a magyar
középponti vasút tökéjében ö teteln~8 részt akar venni,. 8hogy
e vállalat bel- és külfölc1ön oly visszhangra talál, hogy bár a
mindenii.tt szokásos eljárás szeri~t addig, míg a részletes költ-
.ségvetések el nem készülnek, aláírásról, vagy részvények ki-
bocsátásáról szó sem lehet: e l'észvényekre a jelentkezések
már is sold{oJ meghaladják a közelítöleg megállapított tőkét

és még mindig érkeznek újabb ajánlatok. I{él"i tehát báró
Rothschild fi m·agyar lldvari kanczellárt, hogya vállala,t kárára
terjesztett hireknek ne adjon hitelt; egyúttal folyamoclik az
iránt, hogy Ininél elöbb engec1élyeztessék a Giinsernclorftól a
~Iorvfl vizéig és innen Pozsonyig építendő szárnyvonaL
E nyilatl{ozntát közöltetni kéri Rothschild a l1ádorral és ar
magyar törvényhatóságokkal. Folytatólag elmondja Ullmann,
hogy bár a, helytal"tótanács 1838 april 3-c1iki hatál"Ozatánál
fogva l11Ódjábu,l1 lett volna, 'tigy mint más vasúti társas,ígok
tevék, azollnal a részvényeket kibocsátani illetőleg elosztani;
ele hazájá.nak használni vélt azzal, hogyelöbb a fölvételeket
és terveket befejezze s a társasági viszonyt renc1ezze. Így tör-
tént, hogy az első befizetés 1838 novembel' havára vagyis oly
időre esett, mikor a Ferdinand császár éjszaki vasútat Rak
.szerencsétlenség érte 8 a bizalom llasonló vállalatok iránt meg
volt renc1ítve. A vállalat iránti összes jogait ö 1839 május
18-clikáll a társaság Tészére átadta egy bizottságnak. És már
most kéri ez 01nlékíratában a bizottságot, 110gy közölje saját
észrevételei mellett Pozsonymegyével mülc1azoll okleveleket, a,
·melyekre ez emlékíratban hívatkoz~t8 törtél1t, 110gy amegye
követei képesek legyenek az ország rendeit, a mikor ez l.lgy az.
országos ltlésbell előforc1úl, minden irányban megnyugtatni.

Erre.fL középponti vasúti vállalat ideiglenes igazgatósága
-:- az aláírók közt gróf 8ztár[LY Albert és maga Ullmann iB
megjelen - cleczember 30·c1ikán Pozsanymegyéhez· forc1úl
terjedelmes bendványnyal. Ebbell kifejti, lnint az igazgató-
ság öt nevezi: a «Szitányi Ullmann Móricz, több vármegyék
táblabírája» inlént előadott emlékíratában foglaltaIrat, és kije-
lenti a maga részéről, hogy amint a helytartátanácscsal kö-

367



76 Fenyvessy Adolf:

tendő. szerződés leérkezik, azonnftl kötelesnek érzi magát az
igazgatóság közgyttlést összehívni, mely az egyidejü építést
Pesttől úgy POZ~Ol1Y mint Szolnok és Debreczen felé elrendeli
s ez sürgősen folytatandó lesz, míg a végpontokig a vasút ki
nem épül. E beadványt az igazgatóság mellékleteivel egyiitt
kinyomatta s szétosztatta az országgyülés tagjai közt. 1840
j annár 30-djkán a helytal'tótanácsboz ír föl ~Z igazgatóság,
jelelltve azt, hogy a részvényesek egyenként és összesen nyi-
latkozatot külQ.öttek be Pozsonymegyéhez, melyben kötelezik
a társaság igazgatóságát, hogyahelytartótanácshoz még
1839. július 20-dikán fölterjesztett alapszabályok megerősíté..
sének és a végleges engedély leérkezése után azonnal közgy{t-
lést hi,jon egybe az .épen említett intézkedések megtétele vé..
gett. És, hogya közeledö ol-szágos ülésen, melyen a pozsonyi
kívánat napirenden lesz, azon kifogásoknak, miszerillt Ili.n..
{}senek kellö adatok, minél inkább elejét lehessen venni: UlI..
mann február 8-dikán kérvényt intéz a helytartónácshoz,.
melylyel bemutatja az építési költségeket, meglehetős sammá..
san. Lóvonatra építve, a költség Pesttől Poz8onyig 5.601,666
forintra van téve. I\:éri a belytartótanácsot, hogy miután a
·társaság minden szabályszerií föltételnek eleget tett, a melyek
mellett a Pozsony-nagyszombati s a bécs..györi vasúti tál-saság
.a végleges engedélyt megkapta; miután a c1eczember 6-diki
kerilleti ülés nagy többséggel pártolta abalparti vasútat, és
miutári végre az igazgatóság előbb említett nyilatkozata
.eloszlathntta a c1eczeniber 6-dikán nyilvánúlt azon kételyt,
milltha a társaság neln fogná Pesttöl mindkét il·ányban a
pályát kiépíteni: ennélfogva adná meg luár most a közép'"
ponti vasúti társaságnak a Yégleges engec1élJ7t. Az itt em-
lített kérvényeken és nyilatkozatokoll kívül még más fö!
szólalások .is történtek a középponti vaslit érdekében; ilyen
.R, gróf 8ztál"ay Albert szózata Poz8onymegyéhez, azután báró
Dietrich nyilatkozata az országgyűlés tagjaihoz. Továbbá. az
:igazgatóság a városház .nagy termébenkiál1ította 8 fLZ ország-
gyűlés tagjainak Myrbach ~eZérÖl'llagy által magyaráztatta
:a pest-pozsonyi vonaira teljesen elkészült terveket. I.

E sokoldalú előkészület megtörténte után bekövetkezett
február ~8 ..c1ikán a pozsonyi kívánat fölvétele a karok és ren-,
.elek országos lilésében. A vita majclnemaz egész elég hosszú
ülést foglalta el. NagYl-észt ismétlöc1tek a kerületi ülés érvelései"
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azért csak a jellemző, 'új okoskodást fogom fölhozni. Elsőnek

,"szólt báró Wencl{heim Béla, Békésmegyei követ. Küldöi
elsőbbséget adnak a jobbparti vas'útnak, mert ez a !Jest-8zo1-
noki csatorna által folytatást nyer. Nem ellenezheti a két
vasút egyikét sem, miután az 1836: XXV. törvényczikkben
mindl{ettö ki van jelölve; de a parallel vasútak kérdése kifá-·
·rasztotta egész Ellrópát és az eredmény az, hogy a.zük egy-
más mellett fönn nem állhatnak. Biztosítani kellene tehát az
országot arról, hogy két szék .kÖzt a földre ne essiink. A bal-
parti vasút társaságába az ö kűldöi nem helyeznek bizalmat,.
mert Ullmal1u fi:r.mája alatt áll, a kinek nincs l1agy hitele;
míg a jobbparti vasllt báró Sina firmája alatt áll, a ki kiter..
jeclt hitellel bír és a Dunát a Tiszávnl csatorna által össze..
kapc80lni ígéri. Ez küldöinek és a nel'nzetnek nagyobb hasz-
not helyez kilátásba, mint a balparti vasút; azél't a keriUeti
.végzés ellen szavaz. ]\,fost Beöthy Ödön, bihari követ, teszi
·meg indítványát, mely a vitának tengelyét képezte. Kiildöi
kívánják, hogyahalparti vasút-társaságnak eszköz öltessék
ki a szabac1íték lj felségénél azon lrét föltétel alatt, l) .hogy
egyszerre két ponton, "tudniillik Pesten és Pozsonyál kezdje
meg az építést, ele előbb· Pozsonytól Ganserndorfig lL vonal
nleg ne legyen nyitható, míg Pe.sttöl Pozsonyig teljesen ki
nem épült; 2) hogy tegyen intézkedést fi vállalat, bogy
ugyanegy időbe11 Pesttöl Debreczenig indúljoll meg az épí-
té8~ A barsi követ, LipovnÍczky Vilmos -- eléggé különös -
.a balparti vasút ellen szólt. Ö nem lát sem a Beöthy kikötései ..
beli, sem a· Rothschild támogatásában biztosítékot. Attól
tart, .hogy. csak a gansernc1orf-pozsonyi szakasz fog ki.épülni.
A.pest-pozsonyi vonal igen költséges, Pesttől Váczig hegyen-
völgyön keresztül nehéz lesz az építés, följebb a folyókon
át hídakat kellend építeni. «(Kiilönben - így g*nyolóc1ik -
legjobb lesz egylittal nelncsak locomotivekröl, de csónakok·
ról és haláRzati eszközökről is gondoskodni, hogy midőll.

a vaspálya iL víz fenekén fog vesztegelni, legalább halászat-
tal és vac1kácsa-vadászattal mulatbassanak. » Ezutáll kifo-
gást .tesz az elle11, hogy lóeröl'e van tervezve a vaslit és
nem gözeröre; így nem fogja a versenyt a gözhajókkal kiál-
lani. Mindamellett ö a világért sem ellenzi abalparti .vonalat
és nem pártolja a jobboldalit, mert ez sem ad biztosítékot a.
Budáig való folytatás iránt. Csakhogy ez nem is kíván pártfo-
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gást, c1e Sina ki fogja építeni, csak azért, l~ogy lehetetlenné
tegye abalparti vasútat. Jobb is a béc8-~yőrl - így forgatja
az okoskodást·- mert belőle fog kiágaZ111 a tengerhez vezet6
vonal, holott a ljest..pozsonyi oda veret, a hová a bochniai
vasút. Külc1öi csak kellő biztosítás lllellett kívánják a pozsonyi
postulatuluot fölterjesztetni, S e reszbell a báró Dietrich
utóbb kiosztott nyilatkozata sem nyujt reális garantiát, ba-
nem csak arra czéloz, hogy újabb nimbllsszal vétessék körül
a balparti ügy. Helyes volna kikötni azt, hogy ba a társaság
az egész vasútat ki nem építi, akkor a kész szakaszokat ve-
szítse el és ezek szálljanak az országra. - Ez a beszéd is szép
példánya a kétszínű okoskodásnak. Barsmegye kezdettől fogva_
s pec1ig egyszerüen fekvése ll1iatt, a balparti vasútat pártolta
és határozottan utasította követeit e pálya támogatására.
Lipovniczky azonban egyénileg a Sina vállalatát szeretné elö~

mozclítani. A balparti vasútról csak rosszat, a jobbpartil'ól
csak jót tnd mondani, úgy az objectumot, lnillt embereit ille..
töleg, és végre szavaz, mert utasítása által kötve van, a bal:-
parti mellett.
. Sajátszerü volt a Pulszky ~'erencz, sárosi követ votuma-
is. Nem pártolja a IJOzsonyi kívánatot, ele ha a többség igenis
tenné, al{kor ö a bihari inc1ítványhoz jál'úl. I-Iogy miért nem
támogatja a pozsonyi postulatumot, azt ltöviden így indokolja:
«küldöi azt hiszik, hogy annak, kit a törvény pártol, másnak
pártolásál'a szüksége nincsen.» - Ez az okoskodás kifogásnak
elég jó, ele komoly argumentum nem lehetett a gravalnenek
és postulatumok korában, a midőn a fölírások mindig oly
üg)Teket pártoltak, a melyek a törvény pártfogása alatt állot..
tak, de azért mégis folyvást sérellnet szenvedtek. Érdekes
még, b~l.r nem élJen szokatlan, az a szavazat, a luelyet 1\10son..
megye követe, Sötér Ferencz, adott. I\:iemeltük már, hogya
jobbparti lVIosonmegye a kerületi itlésben a ba1lJarti vasút
mellett szavazott. lYlost Sötér kijelerlti, hogy lltasítással
szemben capacitatiollal{ neIn lévén helye, csak lltasítását adja
elő. A múlt évi november havában azt az utasítást vette kül~

döitöl, .bogy pál·tolja abalparti vasútat és ehhez képest sza~

vazott a deczember 6-c1iki kerületi ülésben ; I)ozsonymegyének
-deczembel' 2·dikán kelt kÖI'levele folytán azouban l\1osonmegye
január 2ü..dikán tartott közg~yitlé8étől ~zóló s követttíl~sa azon
utasítást vette, hogy mind hazai, mind pedig l)l'ovincialis ér-
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c1ekeknél fogva, mely lltóbbiakat mégis egés~en elmellőzni

n~m lehet, a jobbparti vasút létesítését töreke(ljék lelkesen
kivívni. Györmegye s florvátország egyik követe ellenzi a'l)O-'
z80nyi kivánatot. Pogány József, beregi követ nem helyesel-
heti, hogy biztosíték követeltetik a balparti vállaUrozót61,
mikor erre az 1.836: XX1T• törvényczikk, mely e pályát kije-
lölte, semmi alapot SeD) nyujt, a mint ily garantiát a hídról
szóló törvény, mely lJec1ig a nemzet egy sarkalatos jogát közel
egy száz3idig fölfi.i.ggeszti, k~ neln kötött. Szóló a balparti vál-
-lalatball több megnyugvást talál; mert abban oly emberek
vesznek részt, kik vaslltat már létrehoztak, mig Sina, ki ~
jobbpartit siirgeti, a györi vasúti részvényeket már évek előtt

eladta, és minc1eddig semmit sem tett. Szólt még igen ércle-
kesen a vasútakról Tretter György Pest városi; azután Olgyay
Pozsony- és Bónis Sámuel Szabolcsln~gyei kÖv.et abalparti.
pálya mellett, többen ismét a Dnnálltúlról ajobbparti mellett.
Sembery Imre, honti követ, azt hozza föl, hogya 11íc1nál 'Sina
javára már Bzáluba vétetett a balparti vasút létesítése.. Ivliért
legyen Sina e bazában a szerencse azon gyermeke, ki mint a
hídnál, úgy a vasút~lál is 11linclent. garantia s concurl·entia
nélkülnyel'jen el?' Nagy hiba volna czélra nem vezetö garan-
tiák követelésével hazánktól oly pénz11atalmakat, a tn:i1yen
Rothschild, Dietrich, Ullmanll stb. elijeszteni; azért elfoga(~ia
a pozsonyi kívállatot a bihari pontok nélkül. Apárhllzamoss.ág
kérdését szóba hozta a Győr városi követ. ,ritatj a, bogy az a vo ..
nal, melyet a középponti vasúti társaság tervez, nincs a tÖl'vény-
ben; mert ez a balpnrton a morva-sziléziai határig vezetendő

vonalt tűz ki, a melynek végpontja 10, illetőleg 30 mérföld-
del magasabball fekszik Pozsonynál. A baloldalon tervezett
vonal párh.uzalnos a bécs-győr·budaival. Az' országra nézve
nem közönyös, ha kettős költség fOl'c1íttatik a lJest-bécsi köz-
lekedésre, 'mikor más vidékek forgalmi eszközökben Bzüköl-
ködnek. Az 1S3G-c1iki törvényhozás - már az ő nézete sze-
rint - ellene is nyilatkozott a parallel vasútaknak, midőn a
szentesítés alá terjesztett első javaslatában kimondotta, hogy:
(fA vállalkozók tÖl'VénY11yel biztosíttatn~tk, hogya meghatáro-
zandó esztendők kiteléseig, vállalati munkáik két végpontjai
között és annak egész vonalában hasonló munkát készíteni
egyáltalában szabad 11em lehet}). E határozat ellen 11em is. tett
a k~rályi·leírat, mely VJ megerősítést megtagac1ta, semmi lrifo-
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gást, hanem az kimaradt a törvényből azért, mert a javaslat..
ból el kellett ejtení az or~zágos választmányt és az általa
adandó engedélyt, a melynek az emlitett l{ikötés épen egyik
záradéka lett volna. Miután e szerint a törvényhozás ellene
van a lJárhuzamoB vonalaknak, a bécs-győri vasútl'a pedig
már hosszabb idö óta meg van adva úgy Ausztriában, mint
nálunk az engedély, ennélfogva nem lehet azt többé a ·bal-
parti vasút.ra megac1ni. A györi követ természetesen nem
sejthette azt, hogya párbuzfllDosságból vett érvelése négy év-
vel később, mikor a Sina társaságának a bécs-györi vasúttól
való visszavonulása után egy újn.bb társ~tság al{art engedélyt
kérni a jobbparti vasútra, épen a legerősebb fegyverül hasz-
náltatott az új engedély. megadása ellen. Szemet húnyt továbbá
és pedig - úgy látszik - szándékosan, azon két tény elött,
hogy elöször az országgyűlés, elejtvén a javashltból az orszá-
gos válnsztmányt és a parallelákl'a vonatkozó itt idézett sza-
kaszt, névszerint kijelölt a szentesített törvénJ7ben a Duna két
oldalán többé~kevésbbé párhuzamos vusútat; elfelejté továbbá)
hogy a helytartótanács, melyre a törvény végrehajtása tartozik,·
ismételt határozataival fi balparti vasútra Ullmannak enge..
délyt adott az elő~unkálatokra B fölhatalm[Lzást társaság
alakítására s részvénJTek kibocsátására.

Deák Ferencz nem vett részt az országos illés vitáiball ,
megelégelhette a kerületi iUésben tapasztalt keserüséget ; de a
miket ö ott kifejtett, ,~zokat híven ismételte Bezeréc1j István,
Tolnamegye követe. O is megjegyezte, hogy megyéje provin.
cialis érdekei őt a jobbparti vasút mellé vOllnák ; de be kellett
neki is látni, hogyha ellenezni akarja. a balpal'tit, nkkor azt
legfölebb azzal a kifogással teheti, bogy az ország nem bír
elég garantiával az iránt, hogya közéljponti társaság Pesttől

Pozsol1Jig kiépíti a va.súta,t. E kkor azonban lnég kevésbbé
pártolhatná a jobbpartit ; mert ez meg senlmÍ biztosítékot
sem nyujtott, hogy ígéretét beváltja 8 elömunkálatokat sem
tud fölmutatpi. Bezerédj is ahhoz az expedienshez fo'lYamo ..
dott, a melyhez .Deák, és azt mondja, ilyenkor legjobb az.~

tanács: Ha nem tuc10cl mit mítvelj, állapodjál meg kissé,. S·

a~lc1ig mit se tégy! Fejtegeti ö is az .angol special bill r'endsze-
rét és a mi általános vasúti törvényünk közti különbséget,
sz·erencsének mondván azt, hogy nem kell specialis törvényt
az egyes vasútakról alkotnunk. I{i.llönben6 veszélyt lát abban~
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hogy épen a bécs·bochniai pályába szakad be a középponti
vasút, a maly pályával nekünk versenyezIli kell és ez 'az osz'·
.trák vasút (cegyszerii. administrativ l'enc1elkezéssel, tal~ifa

emeléssel, 8orompóhúz~íssal vagy tüc1ja Isten hogyan, a'lni in
idea igen pOlnpás hosszú vasútul1kat akár Bécstöl, akár éj ..
szaktól, akkor és úgy zárná el, mint neki jónak látszanék».
íme hová ragadja a provincialis elfogúltság a legtisztább
elméket is !

Ezek Utáll még órákoll át folyt a vital;' nyilatkozott
mindegyik megye egy vagy luiudkét követe által. Új érvet
nem produkáltak már a szónokok, többnyire csak l)olemia
járta. !{]auzál 'Gábor azon indítvánJTát, hogy hallga~sa ki egy
válas7Jtmány a vállalkozókat, és hogy a.zután· döntsön az or..
8zággyitlés, csak egy l{övet pártolta. Végre az elnök szavazásra
bocsátotta a kérdést. Előre megjegyzi, hogy a háronl nézet
egyike mellett sem mlltatkozott absolut többség és ha azok,
kik Pozsony kívánatát meröben ellenzik és határozott kisebb..
ségben vannak, hozzájárulnak a bihari kikötésekhez, a mint
ezt többen föltételesen ki is jelentették': akkor kimonc1ja,
hogya bihari javaslat elfogadtatik. Az illető követek" ebbe
beleegyeztek és ennélfogva a határozat következőlegmonda-
tott ki: ((Pozsony vármegye kívánatát mind azért, mivel a
'kívánatban· él'cleklett VOIlaI az 1836: XXV. törvényczikkben
kijelöltekkel nemcsak megegyezik, sőt egyen"esen [lZ e 'czik-
kelyben kijelölt vonalaIt létesíéésére eszközül szolgál, mind
pedig azért, mivel figyelmezöleg a magyar középponti'yasút- .
,társaságnak nyilatkozásár~t, lTIely szerint Bécs városát 'Po-
zsony, Pest és Debreczell városokkal a Duna halpartján épí-
tend() vasúttal összekötni szánc1ékozván, PozsollyVármegye
kívánatának teljesedése az ország nagyobb részének érdeké-
ben fekszik, a karok és renc1ek pái~toljá,k ugyall és ö felségének
..fölterjeszteni óhaJtják: mindazonáltal, hogy a vállalkozó tár-
saságnak szilárc1ságos kitii.ntetésére és bizonyítására, hogy
tudniillik Pozsonyt Pesttel és Debreczennel valósággal és Ini-
elöbb összekapcsolni elszánt akaratja legyen, annál nagyobb
alkalmatosság nynjtassék, a karpk és rendek azt fi, bizto'sítást
.kívánják, hogy a) a POZSOllytól Gitnsernclorfig hllzandó vonalat
a .társaság lninc1ac1dig ne használhassa, míg a p"est-lJOzsonyi
vonal összekötve nem lészen; és b) hogy Pesttől Deb'reczen
felé való munkálkoclását is a társaság. elkezclje. Magától' érte-
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tödvén, hogy a Magyaro1'szágoD l\észítenc1ö vonalat akár egész
kitel:jec1ésében, akár részletesen, úgy tudniillik a lnint az
elkészíttetik, az 1832-36: XXV. törvényczil{k világos értel·
·ménél fogva a' társaságnak azonnal haszllálni szabadságában
álljon.»

A főrendeknél a sérelmek és l{ívánatok V. osztálybeli
,15~ pontja vagyis "Pozsonymegye ldvánata 8 vele a kardk és
renelek erre vonatkozó határozata Dlárczius 21-c1ikén keriilt
sorra. A határozatot «marac1jon b> helyeslő fölkiáltással fogac1-
tálr, azonban mint Et követek tábláján báró vVenckbeim Béla,
úgy a förenclel{nél is a Sina által építeni tervezett c1una-tiszai
csatorna egyik él'c1ekeltje, sőt itt egyik fövállalkozója, báró
·Vécsey Miklós szathmári főis!Ján, szólalt föl "első sorball a bal-
parti vasút ellen" és igy az ugyancsak Sina által elvállalt jobb..
parti vasút mellett. A pozsonyi postulatumot azért nem pár-
.tolhatja, mert lJolgál'i becsülete -- úgymond - nelll engedi
meg neki királyától kérni, hogy ö já~~uljon a közönség, a rész·-
vényesek megcsalásához, a mi pec1ig" elllemmarac1hat, ha a
Duna mentén két vasút engedélyoztetik. Ö felsége a bécs-
gyöI'i vasútat máI' engedélyezte, részvények bocsáttattak ld,
költség fordíttatott reá, nem lehet tehát utóbh a balpartit szó-
szegés nélkül pártolni. ,rita~ia azután, hogyaPestina verSlU~

Viennam usque limitesAustrire-f'éle k~jelentés alatt a buda-gyal'-
bécsi vonal értendő, s hogy a törvény szerint a pest~pozson~ri

vonalt nem is lehet engedélyezni. Ezeknél fogva szóló a lJO-

zsonyi postulatulDot teljesen mellőztetni kívánja; ele mivel
látja," hogy erre nem lesz többség, járúl a karok és rendek"
javaslatához ; mert fölteszi, hogy () felsége kiérti a súlyosító
kikötésekböl, hogy a nemzet bizalmatlan e vállalat iránt és
így meg fogja" tagadni a kívánatot; hozzájárul továbbá azért,
mert a helytart6tanácsról fölteszi, hogy az 1.836 : XXV. törvéllY-
czikket abalparti, vonalra szólónak nem tartja s az engedélyt
megtagac1ja. -- I-Iogy ez utóbbi meghaladott nyájas insinuatio
volt, ctzt báró Vécsey maga is tudta; mert a helytartátanács
ismételve a törvényben gyökerezettnek k~ielentette a közép-
ponti vasútat.

Most fölszólal gróf Széchenyi István. E beszéde méltó a
bővebb közlésre, mert erősen jellemzi az lS magatartását e
vasúti conflictusban és általában vonzalmát a vasúti vállala-
tok iránt. I{omolyság és hic1ég vér helyett - úg~Ymol1(l -
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me1ynek e tárgy taglalásában uralkoc1ni kellene, oly. iugerült~
ségig Jejlödtelr ki a szenvedélyek,' bogy akár magán, akár nyil-
vános tanácskozás folyt legyen e tárgyban, valóban sol{szorjó
lett volna elöre szinte pisztolyo-kat a zsebbe tenni. Csak né-
hány évvel ezelött pénzes emberel\, n. lrik .nélkiil. vá11alatol\
lehetetlenek, semmi magyar vállalatba bocsátkozn.i nem akar..
tak; most többen versengllek. Ennek igell nagy hasznát lehetne
venni s ezt előmozdítani lett volna az országgyt.ilés föla,c1a.ta;
mert :Nlagyarországon, hol a teriiletnel{ ma.jel negyed része
mocsár, a legjutalmazóbb vállalatok lehetségesek. AZOll kellett
'volna lenni, hogy inter duos litigantes végre az ország nyer-
jen; 111ost azonban talán úgy fog kiiitni, hogy Ini vagyunk
·nélni ügyesek vagy iigyé8z~k által fölillgel'elve, a litigansok,
~s nelll mi fognnk ör(tlni, hanenl azol{, kiknél a papil'osok
·.emissiója a legfőbb ezél és évek múlva azt fogjuk tapasztalni,
hogy hazánl{llak nem nyertünk egyebet, mint egy rövid vas-
útacskát Giillserllc10rftól PozBonyig. Ezt kívánja Pozsonynak,

. :de tiltja az· országnak érdeke. I{esel'lí. .lnea culpát kellene egy-
··szer mOl1c1allUllk, ha egy város érdel{ét. páttoltuk az' egész 01'-

.szág kárára. Félek, 110gy lnire a szenvedélyek megsziinnek és
a lnindent fölvilágosító nap elszéleszti az e tál'gy fölötti mes..
terséges ködöt, l'osszúl fog kiü.tni it dolog. Legjobb lett volna,
ba mindkét vasllt ügye az országgyűlés elé hozatik ; hadcl
l4tta volna az 01'8Zág, 110gy ki mit ígér, mit biztosít, árt-e
egyik a Iuásikllak, nem egyeztethető-e össze mindakettő?

Vagy ha ez nem tetszik, érte volna be luindegyik fl, tör\7ény..
.. ·nyel és végezte volna el a végl~eha.itó IIatalommal, a melyre
az, lnint technikai tárgy .tulajc1onképen tartozik. A rendek
a,zonban máskép cselekedtek és egy hallatlan záradékkal ten-
.helték meg a pozsonyi postulatumot. {Jgy látszik, itt véletle ..
nül valami pel1na-cBllszásnak kellett történni; .mert al'l:~l

.kárhnztatni egy társaságot, hogy a netalán már előbb fölépült
.,.pozsony-giillserl1c1orfi. vonalt Ile használhassa, igenis túlság.os
.·lenne. J)e a mi legfurcsább a clologllál és kil1önös pbrenolue..
·non, az, llOgy. mind a két rész megelégszik a végzéssel. Ennek
{)ka az, 110gy a jobbpartiak azt hiszik, hogy e záradék kény-
:szeríteni. fogja n, balpal'ti vonalat csakugyan ki~píteni 8 így az
.;{)l'szág nem lesz kijátszva. a rövid gansel'udorf..pozsonyi
,:szárnyn~yal,.a nlire reméllletö atyáskodó kormányunk föl fog
·ügjrelni; a balpa.rtiak pedig azért elégszenek meg, mert ~
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mint egy balparti ismerősöm egyenesen megmondotta, -
csak vesse az ország pondusát abalpartra, fogunk'azután
tenni, a mit akarunk. Többek közt ezért nincs legkisebb
bizalmam abalparti vasúthoz. lIa kiélllll a. vasút, senki annak
jobban nem öl~ülne, mint én, ki Pestre szegeztem magamat,
hol se rokonom, se jószágom, se különös dolgom .. · Nem va-
gyok én a balparti vasút ellen egy cseppet is, és valósággal
eriman lresre' naiionis volna a Debreczentöl Pozsonyig való
közlekedést legkisebbé is hátl'áltatl1i; csak a mystificatio
ellen vagyok, hogy ki fog építtetni, holott csak n gi.iuserndorf-
pozsonyit akarják elkészíteni. Ez~el nem akaroln molirlani~

hogy nem bízom a vállalkozók némelyikéllek bona fi~lesében;

csakhogy- ezek magasabb, titkos hatalmakl1ak, l{iknek szán-
déka nem oly tiszta, szolgálnak eszközlí.l és legjobb alraratuk
.,mellett is ki lesz játszva a haza. Nagyon örii.lök, hogy Naplónk
van, legalább a jövő kor át fogja látni, ha a mai ingerilltsége
miatt nem látja, hogy valamint a 'színház dolgában, melyet az.
ingerült többség elrontott, úgy itt is igazam volt, mikol' kíván-
tam, hogy az országgyiHés vizsgálja meg az egész iigyet, mi-
előtt jobbra vagy balra bajol. Minthogy azonban a rendek olY'
záradékkallátták el a pozsonyi postnlatumot, mely bizalmat-
lanságot fejez ki a balparti vállalkozók iránt, én is megnyug-
SZOfi benne.

A bevallott ok tehát, a miért Széchenyi a balparti vasút
ellen izgatott, főleg a vállalkozók egynélnelyike ellen táplált bi-
zalmatlanság volt és a mystificatiótól való aggodalom, hogy
osaka gansernc1orf-poz8onyi szakasz fog kiépiilni. Ez a beval-
lott kifogás pedig akkori időben sem volt eléggé indokolt, h~

tekintetbe veszszük, hogya középponti vasút igazgatósága
igen nagy költséggel ellSmunkálatokat tett és részletes terveket.
készített a pest-pozsonyi vonalról, holott Sina ajobb pal'tiról
semmit sem volt képes fölmlltatni. De mit is koczkáztatot,t',
volna az ol'szággyiUés, ha pártolja a pozsonyi kívánatot? Hisz:
maga mondja Széchenyi, hogy a kormány, melyhez szerinte,
is az ügy tulajdonképen tartozik, gondoskodni fog arról,hogy~

ne csak ama rövid 8zaksz építtessék Iri. '
Széchenyi után gróf Andrássy Kál'oly szólt. Néhány

megjegyzésl"e akar SZOl'ítkozni, mert a közvélekec1és úgy is'
nyilván a karok és rendek llzel1ete mellett van. A förenc1eknél
is 'inkább a két versenyző vállalkozó fölött folyt a vita. így"
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Andrássy megjegyzi,' bogy' a fil'mát illetőleg sokkal jobban
szeret oly consolidált társaságot, meIy hat millió pengő" fOl"in ...
tot fö!ülhaladó tökét Illutat ki 8· több biztosságot lát benne,
mint akármi néven nevezel1d5 egyes személy fil'májában, főkép
ha az a sajnos emlékezetit lJesti hídnál maga iránt bizaIInat-
lanságot keltett. Elfogadja az üzenetet, de nehogy a záradék a
balparti vállalkozók irál1t, mint ezt ~tz előtte szólók kívánnák,
bizalmatlanságpak vétessék, azt kívánja., hogya förenc1ek.kije-
lentsék, lniszerint nem a társaság iránti bizalmatlanságból
fogadták el a záradékot, hanem egyedítl azért, mert az ország-
gyiHés előrebaladt stadillmában az ügyet késleltetni nem
akaltják. Gróf Desse,vffy Aurél sorba veszi Széchenyi tételeit·~

és több, l{evesebb sikerrel ioefiectál mindegyikre. Mondja, hogy
Széchenyi semmivel sem bizonyította, hogyabalparti vasút
vállalkozói nelTI Dléltók bizalomra, mikor azok általánosal1
hitelre méltó férfiak. Semmivel sem bizonyította, hogya bal-.
parti vonal rossz; semmivel sern .indokolta azon gyal1út, bogy
a vállalkozók csal( a giinserndorf..pozsonyi szárnyvoIlalat fog-
ják Iriépíteni. A bihari záradékot SÚlyos11ak ·és igazEágtalannak
tartja, azonban elfogadja, miután l{Özttlc1omás1.í, hogy fi, vállal-
lrozók a kikötésben megnyugszan-al{. Széchenyi újból fö!szólal.
Föntartja fi maga állításait és gyöngéknek mondja az elötte
szóló ellellvetéseit. A mi a bizallnat illeti, kénytelen bevallani,
bogy azon nyolcz és fél ív nyomtatványban, melyet a válla-
lat érdekében kiosztottak, bjztos~tékot nem. talál. Ebből azt
lá~ja, hagyott van először is egy· lnagyar mágnás neve, (itt.
gl°óf 8ztáray Albertet érti, a ki, mint említém, egy ideig ver-
senyben állott Sina ellen a híd ügyében) ki a dolgot, lnint
valami fölötte jót, pártolja s ajánlja. Tisztelet, becsület,
<1e ezt garantiának nem veheti.· Olvasom később - így foly-
tatja - báró Rotbscllilc1 nevét, hogy Ö tudniillik jót áll, csak
pártolják a rendek a .pozsonyi postulatuulot. Jót áll, és éll már
látom öt, Inikép dolgozik szinte Debreczennél, hogy egy év
leforgása, sőt kisebb idö alatt elvégzi -l1gy~n mit? Az egész
yonalt Gansernclorftól fl, lnagyar .. határig! Valóban szél) ga-
rantia az egészre nézve! Ta118 sztalom végre az érintett nyolcz
.és fél nyomtatott. ívben, bogy báró Dietrich, va,gy az ideig-·
óráigi választmány - lJártolják csak a rendek addig is a po-
zsonyi postulatumot -- mindjárt megkezdeni ígél·i Pesttől fől

és lefelé a vasút vitelét, midőn ~t helJrtartótanácscsal e tekill-
ilIi



te.tben, "megegyez és ~a köritlnlények engec1ik. Ilyféle gal'an-
tiák a bizalmat nem' emelték, sőt azt is, a mi volt megsemlni-
sítették. Azt mo~clja t"ováhb fl, gróf, hogy hasznosb a" balparti
flt az ol"szágra nézve. «( ~lár ba Debreczenböl"PozBonyig me-
gyen, ezt tagadni seIn kívánom, tuc1niillik ha valóban létez és
n"em Inal'ad a papíroson. Ettől pedig nagyon félek, kivált ha
Pesttöl Pá14kányig a Duna partján látom a vasút vitelének
szándékát, egy oly folyamnak, melylyel sernmi vasút a világon,
a legnépesebb kÖl'uyékek közt sem concul'l'álhat, kivált "az úgy
is Irissé hosszadalmas kanyarulatában a folyón~k. E"gyébiránt
épüljön. Hazudtoljanak meg a vállalkozók. En igen fogok
öl'ülni, ha Pesten egy derék pályauc1vai' támac1anc1 és töltése
az útnak, ha nem is a gözkocsikllak, ele legalább a Duna.
kiöntései ellen fog szolgálni. Áll ft Napl6 s a jövő kOl" fogja
eldönteni, nekem" vagy a grófnak 'volt-e élesebb belátása" a
jövel1dőbe? Ha épül AJZ út és mi egymással gözkocsin útazun1{
az érintett vonalon,· akkor én hóc1olok a grófllak; ha pedig
talán mégis gyalog lennénk kénytelenek menni Visegrád felé,
al{kor megint én állok magasban, s ezt ítélje el a jövő Irar).
Ilyen él'vekkel küzdött Széche~yi a bfl.Iparti vasút ellen; ilyen
véleményt táplált még 184·0-ben a vasútakról. És az ö jöven-
dölését a niystifi.catióról, a melyre idövel fi, Naplú nyomán"
majd hivatkozni akai', az a fátuln érte két evvel reá,
hogy az általa pál'tolt Sina-féle vállalatról csakugyan jog-
gal mondották orszá.gszerte, bogy mystificálták yele a nem-
zetet! .

Szóltak még többen, !{öztük gl"óf BtLtthyány "Lajos is,
a rendek iizenete mellett. Végre nyilatkozott a nádor. Sza-
vai egy kis társadalmi képet adnak a pozsony-bécsi viszo-'
Ilyol{ról, és mutatják, hogy nem volt valami nagy rokon-
szenve a vasútak iránt. A mit a két" pályáról mondott, azt
a későbbi években SOkSZOl' idézgették, idézte nem egysz'er
Kossuth épen a balparti vasút javára. A nádor mindenekelőtt

kimol1dh~tni véli. a többséget a kal'ok és rendek kívánata
mellett. Eszrevételt tesz az egyilr főrendi tag által fölhozott·
azón él'vre, hogyabalparti vasútol1 szállítandó portékák
a~cisa s vámtól ment~8ekmaradnak, minthogy evonal. egye-.
nesen Morva.., "Csehország es Európa éjszaki részeire vezet.
Én nem vagyolr ez értelemben ..-' úgymond a nádor -
még l)eclig azon tapasztal~l,tnál fogva, mely e részben egész.
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Európában mutatkozik, és a mely szerint a vasútak rit ..
kán pQl'tékák, hanem n'agyobbl~észt a személyek szállításál"a
szolgálnak, ldilöllösen ott, a hol a vasútakkal ugyanazon
irányban folyók is VHrlinnk. lVIilltán a mi terményeink súlyosak
és kisebb él'téküek, ennél fogva a Dnnán fognak Bécsbe szál-
líttatni 8 így mint eddig, el nem kerülik az accisát. A mi a
személyek szállítását illeti, .tUc1jllkJ a kik itt Pozsonyban va-
gyunk, hogy az országgy"(,Ués ideje alatt a· hét végével"a népes-
ség n~gy'. része Bécsbe menni s onnan hétfőn vagy kec1den
szokott visszajönni; ott megfizetik az accisát és elköltil{ mil1~

den ,pénzöket.. I(érdem tehát: szál'mazik-e a hazára nagyobb
hO,SZOl1 avasútból ? __o A nádor e fejtegetése adja népszerü
ll1agyaráz~t~tt azon hitnek, hogy nem fogják. a giinserndorf-
l)Ozsonyi szaknsznál tovább építeni avasútat. Jövec1elmezönek
csak a Bzemélyforgalmat tartottá~ és azt gondolták, hogy ez HJ

l'övid. vonal igen nagy személyszállítást biztosít, bolotta po-
zsony-pest.i vonalon hosszúságához l{épest igelI gyé~· le-sz a
·személyforgalom. Látszik, hogy a nádor sem nagyon bízott az·
egész balparti vonal kiépítésében. Egyébként azt B seni he..'
lyeselte, hogy meg ne engedtessék a vállalatnak egy kész
s~akaszt megnJiitni, mielőtt a többi elkészült. Ezzel a fören-
dek elfogac1ták a l{övetek táblájának határozatát a pozsonyi.
Júvánatra vonatkozólag es az ügy ez ol"szággyitlésen el is in-o
téztetett; azonban elökel'ült inc1irecte még egyszer a duna-
tiszai csatorna kérc1éséné1.

l\fikol' a lral"ok és renc1ek a duna-tiszai csatornáról szóló.
törvényjavaslatot ápril 23-dikál1 elfogac1ták, megállapították·
egyszersmind a fölíratot~ melynek kíséretében: a törvényjavas-
lat a királyhoz föl lesz terjesztendő. E fölírásban előfordúl a
következő tétel: «( Mivel pedig az érintett csatorna közhasz-
.11.ossága, az Ol~8Zág l1agy részének érclekeit tekintve, fölötte
'emeltetnék, ha llRZál1k termélreny síkjainak azon szállítandó
ipar gyümölcsei a már munkába vett Duna jobbparti vaspá-
lyán .nyugot és délnek is vitethetnők, jobbágyi alázattal kérjük
felségedet: méltóztatnék föliigyelniJ hogy báró Sina,ki a'
l)una-jobbparti vasút építésére kegyelmes ellgeclelmét 'a
törvény értelmében már meg is nyerte, ne csak' az általa..
Ausztriában már megkezc1ett vaspályát' kirekesztöleg a köze-
lebb és bövebben jö\~edelmező pontokra szorítsa, hanem' aján-
lata szerint az érdekelt vasútat Ausztl-ia szélétől egész Bllc1a~
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Pestig. is minél előbb vitlni törekedjék; mert csak az ily hasz ..
szasb és külföldre s maga idej ében az ác1riai tengerig tel~jedö

összeköttetéshen lehet reménylenünk a haza nagy részének
kereskec1ési' fölvirágzását» . Hogy mikép .jutott a jobhpai"ti
vasút ügye e csatorna"Ügyi javaslattal kapcsolatha, azt bajos-
ma constatálni; való8zínitleg a kerületi ülés alkalmi elnöke,
ki az ily íratokat tervezi s bemutatja, a jobbparti vasútnak
buzgó pártfogója volt. Tény az, hogy a követi tábláIl lnajdnelu
észrevételnélkiil elfagadtatott a bécs-győri vasútnak ajánlása,
oly ajánlás, mely egyszersmintl azt a gyanút árulta el, hogy
Sina nem szánc1ékozik a bécs-györi vasútnak magyar ré~zét'

kiépíteni. Csak ZÓlY01U követe, Osztrolucz1ry lYliklós, jegyezte
meg l'öviden, hogy mivel .neki új abb utasítása van a balpal'ti
vasútat.lJartolni s mivel itt kapcsolatba látja hozva a csatorna
ügyét a vasút kérdésével, ezt a votuluát kijelenteni kötelessé·
gének tartotta. A-főrendek tábláján, luikor ápril 24~-c1ikén e
fölír.ás fölolvastatott, fölszólalt a temesi gróf Tihanyi Ferencz
és megjegyezte,. bogy ö nem látja át, nlint jöttek a vasúta,k a ..
vizek és csatornák iráilti fölíl'ásba, azokat kihagyatni s 11 föl-
íl~ást tisztán a vizek és csatornák iránt kívánja föltBrjesz-
tetni.. Az észrevétel itt.' is nyolntalanúl elhangzott. l\Iásnap
azonban, mikor az országbírói ítéllSmester, Dókus László,
azt jelenti a förendelrnek, hogy akarok és rendek szívesen
fogadták az ö beleegyezésöket a I)un~ít fl Tiszával összekötö.
csatorna tárgyában, fölszólalt gróf JJesse\vffy Aurél és kije-
lenti, bogy ö azt a fölírást sohase látta, fölolvastatlli teg-
nap nem hallotta s a temesi gróf észl·eYételét sem értette.·
így járt a fÖl'ellc1i tábla legtöbb tagja, minthogy nem szokás
ügyelni az ily fölirásokra, melyek egy..két sorból álló egy-
szerít comitivál{. 'De ki is hitte volna, - úgymond -
hngy a csatornát tárgyazó föIíratba ennek czéljához teljesség-o
gel nem tartozá nyilatkozat a jobbparti vasút ·mellett fölYétes-
sék, mikor ft kettő. közt a legkisebb összeköttetés sincs, bacsa~
azt nem .tar~iuk k.ltpcBolatnak, hogy' mind a lrettöt ugyanegy
vállalkozó akarja építeni., Annál kevésbbé lehetett várni ily'
nyilatkozatot, Iniután az tÖ!téletesen összeütközik a l1égy hét~

tel ez elött mincl a két táblán folyt ünnepélyes tárgyalásokkal.
Ha megfolltolbatta volna, semmi esetre meg llem szavazza e
föIírást, a melybön Dlajdnem luinc1en szó egy-egy fallacia.
Ezután·a kérdés érdemébe bocsátkozik és taglalja a jobbparti
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vonal inferioritását és azzal végzi, hogy a hozott h~tároz~t

ala'kilag teljes erejü, ele azon meggyöződéstki kell jelenteni(~,
hogy H,zon roppallt többség, mely a. márczil18 21-diki határo- J

zatot pártolta, a föliratot, ~la tegnap érclemileg tárgyalták;o
,tolna, semilli ~setre sem fog~c1ta volna eL .

Az elnöklö nádor erre k~ielenti, hogy a tárgy be van
fejezve, nem lehet reá többé visszatérni; tulajdonítsa szóló
magának, ha .nem vigyázott. Vigilalltibus jUl"a. I(ii.lönbel1 ~

főrendi tábla nem is jutott lnagával ellen1ll011dásba; ri múltkor
abalparti vasútról volt szó 8 akIrol' azt pártolta, lnost a jobb-
parti forgott fönn és most ezt párto\ia. Mi11c1egyik vasút csak
hasznára lesz a maga vic1ékének. Gróf Szapál'Y József szintén
kimondja, lla éS tegnap tudja, hogy 11li vall a fölíráshan, ellene
szavazott volna. Hasonló értelemben 11yilatkozik gróf A11c1l'ássy
György, a ki, mellesleg luonc1va, l1eln érti azt a nagy szenve-
<1élyességet, melylyel a bal- és jobbparti kérc1ést vitatják,
mikor az, mint a kel"eskeclési tárgy hideg megfontolást igé-
nyel. A nác10r újból fölszólal, hogy ejtsék el ezt a vftát. Gróf
Erc1()(~y Sánc10r 8zh1tén Des8ewff~y mellé sorakozik és óvatos..
Bágra int a becsúsztatásolr ellen; gróf Andrássy I{ároly meg
.egyenesen «szemfényvesztési mesterség» -Itől beszél.-o «Ha ezt
most szó nélkül hagyjuk, koronáztatik és jlltalmaztatik az ily
mesterkedés, és ha más titulus alatt ily dolgot - egy vállalatot
-- be lehetett csúsztatni: úgy lehet akál'bol és akármikol'
ilyesmiket becsllsztatni). A nádor erélyesen tiltakozik a «U1e8-
terkeclés» szó ellen; az eljárás rellc1es volt, tulajdonítsa kiki
magallak, ha nem vigyázott. Báró Ambrózy Lajos hosszasan
fejtegeti, bogy a határozat ellel1 11em lehet már kifogá.st
tenni; neki nincs sem az egyik, sem a másik vasúttól actiája,
11em is kíl1álták Ineg vele, l1elU agit~lt egyik vasút lnellett
-sem, és mondhatja, 110gy itt nem lehet átcsúszásról beszélni.
A nádor ujra kéri a förendeket, 110gy hagyják abball a kél'''
dést. A györi püspök a csatorna s a bécs-győri vasllt közt
kapcsolatot lát,. mert luinc1kettöt Sina fogja építeni. Gl-óf
Majláth János, a történetírá, a hibát onnan származtatja, mert
más volt a rubrumban mint a nigrumban, és a míg a Tudós
társaság más lexicol1t nem ír, o. csatornát és vasútat SYI10-
nymnak el neln ismeri. A temesi gróf S~illálja, 110gy nelTI vet-
ték tegnap. figyelembe az ö fölszólalását. Gróf Széchenyi
István nz akac1élniára tett czélzás miatt élesen felel 1\fajláth-
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na.k; gróf Erdődy Sándor 'pedig Amhrózy szavára az actiák-
ró1lllegjegyzi, hogy neki sincs actiája sem a bal-, sem a jobb-o
parti vasútból. A nádal" újból és újból közbe szól a vitako-'
zásba, míg végre meghagyták a tegnapi határozatot.

így jutott az 1839--··4ü..c1iki ol'szággyii.lésen pál'toló föl-o
íráshoz a Duna jobbpa.rti vasút, Inikol' pedig ft túlnyomó
többség mindkét táhlán ahaIparti vasllt mellett volt.



III.

A l\IA.GYAl{ I{C>ZÉPPON'1'1 VASÚT.

A balparti vasút az 1839--4~O·i1~i országgYlllésen hatá-
rozott gyözelmet. aratott, de azért a vállalat a végleges enge-
elély elnyeréséhez egy 1élJéssel sem jutott közelebb. A hely-
tartótanács és uc1vari kanczellária úgy vette azt a pártolást,
melyet a c1una-tiszai csatornáról szóló fölirásba a jobbparti
vasút él'dekében, monelhatni, beC8l1sztattak, mintha az ország..
gyűlés ezt a vas:tltat egészen azzal a nyomatékkal sürgetné,
mint aközéppontit. A helytartátanács ezért, miután hite szerint
a két lJálya fönn nem állhat, arra törekedett, hogy vagy
lépjen vissza az egyik, vagy egyesiiljön a !rét vállalat egy vo-
"nalra. A lranczel1áriáboz 1840 május havában intézett irittá-
" "ban a helytartótanács kifejti, hogy e módozatok egyikére sincs
""]tilátás - mellékesen megjegyzem, hogya bécs-györi társaság..
"nak már 1839 október l-jén tal"tott közgJTt1lésén Ullmann az
" esetleges egyesülésre ajánlatot tett, de azt Sináék viS8zRuta-
"sitották - kifejti továbbá, hogya jobbpal'ti vállalat l{orábba:Q.

":" kapta az előleges engedélyt, mint abalparti ; bogy a jobb-o
parti vasút a már meglevő forgalmi irányban haladna, míg

" ha a balparti épül, akkor 3J Dunán túli vidék' nagYOll károsul;
"holott ha ez nenl épiil, a balparti vidék legalább nem veszít ;-
";ámbár nem lehet szerinte kicsinyeIni más részt," hogy a közép~"
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ponti társaság által tervezett pest-c1ebreczel1i 'Vonal fölötte fon-
tos. A kanczellária megkérdi június 19-c1ikén a császári királyi
,általános udvari kamarát: helyes-e két pályá,t a Duna lnentén
építeni, nem tiltja-e ezt UJ vámkezelés érc1eke? A középponti
vasút végleges engedélyezése ellen még egy miísoc1ik kifogás
·hozatott föl. Az ic1eiglenes igazgatóság áltetl még 1839 köze-
pén fölterjesztett alapszabályok azt a rendelkezést tartalmaz ..
-ták, hogy apálya forgalomba tételéig a befizetett részvénytőke
ez alapból négy százalékos kaluatozásban l'észesiil. Ez a
'helyes rendelkezés az azon időig liusztriában és lVlagyarorszá-
.gon alakult (nálunk a pozsony.nugyszombati és bécs-györi)
vasúti társaságoknál mind all{almazásb~tn volt és abalparti
vasút részéről a helytartótanács helybenbagy~ísával ldbocsá-
·tott programmban ki is volt hirdetve. Az alapszabályok meg..
-erősítése filggöben maradt. Időközben megalkottatott a köz-
kereseti társaságokról szóló 1840: XVIII. törvényczikk,
melynek 59. §-a kimondja, «bogy tiltva van a részvényekre
kamatol{at fizetni ma.gából azon menuyiségböl, melyet a rész-
·vényesek elölegesen befizetnek részvényeikl'e». 1vIál' most föl-
vettetett· a kérdés, vajon a középponti vasúti társaság statutu-
maira neIn kell-e e sza11ályt érvényesíteni. E fölött. hasz·-
.szan folytnk a tárgyalások, ele még az érdelnleges elintézés előtt

1842 május havában egyelőre ftz a felsőbb utasítás ment. a
iársaság ideiglenes igazgatóságához, hogy az építés hefejezése
.elötti kam~tfizetést SZÜl1t~Bse be. Az igazgatóság kénytelen
volt a parancsnak engedni, ele nyilvánosságra hozni a kamat~

fi~eté8 besziintetését és megmondani az okát, nem volt 111ódja;
miután már egy évvel elő~b azt az utasítást kapta a helytartó..
tanácstól, hogy addig, a míg a legfelsőbb engedély le nem él'-
.kezil\, tartózkodjék a l~pokbal1 való minden közlésétöl. Vol-
tak az alapszabi~lyokban lnás rendelkezéselí is, a nlelyek-
nek luegváltoztatása szóba' jött, tekintettel.a vasúti alapítások
körül·Angliában és a continensen, kiilönösen Németországban
·~s Ausztriában újabban' fölmeriHt nagy túlhajtásokra. Töbh
.pálya nenl hozott megfelelő jövec1ehnet, a bizalom megingott,
a részvényesek nagy számmal elhagyták a befizetéBeke~, az.
-építés föunakadt, a kOl'mányokllak közbe kellett lépniök és
vagy kaulatbiztosítással segíteni a zavarba' jutott társaságok
hitelén, vagy állami tulajdonba át'Venni egyes pályákat. 1841-
ben nagy pénzválság következett be Ausztriában is, tekintélyes
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bankházak sorra buktak, az osztl'ák ne"mzeti ba,uk szerfölött.
megBzorította a hitelllyújtást, ele az "államkincstár nagy köl~

csönökkel vette azt igénybe. Az éveken át tartott ezell pénzügyi
zavarok közepett könnyü volt a· középponti va'sút ellelleseinelt
l)efolyásnkat oly irányban érvényesíteni, l10gy az alapszabá..
lyoktól a helybenhagyá,s megtagac1tassélc Sinának, mint ·emlí..
térn, messzire nyúlt a befolyása Bécsben és Budán. Az általá..·
nos udvari kalnara elnökének Bzavazata mindig ll·ányac1ó volt·
pénzügyi 8 közgazdasági .ké14désekben. Az akkori elnök, báró·
Eicbhoff József, szoros viszonyban állott Sil1ával, olyannyira,.
hogy Inikor 1840 végén megbukott, általánosan elterjedt a.
hír, hogy vesztét a kincstári c101lányszállításoknál 8inával
folytatott iizelmei idézték elő. Ily hefolyások segélyével
bizalmatlanságot tám asztottak és szigort alkalmaztak a kö-
zépponti vasúti társa8~lg ellen, a mely pedig a korábbi általá··
ban enyhéhb praxis szerint alakl1lt meg ideiglenesen. És az a.
királyi resolutio, moly az alapszabályok módosítását követelte,
csak 1842 június 17 ..dikén keletkezett, tehát majc1nem teljes.
hárOln évvel annak utána, bogy az ideiglenes bizotts'ágazokat
fölterjesztette. Úgy hl.tszik egyébként, hogya' társaság nem.
nagyoll bánta ezt a késedelmet; az országos levéltárban leg-
alább nem akac1tam 1840 október l ..jé~ túl semmi si.i.rgetö·
fölt~rjesztésre. S ez természetes is. Jvlert, l11t a társaság meg..
kapja a végleges engedélyt és köteles az építést megindítani. S,

renclesen folytatni, akkor kénytelen lett volna épen a pénzvál-
ság közepett egyre új abb befizetést elrendelni. Az ideiglenes
igazgatóság azért jÓllUk látta 1841 február l-jéről emlékil~atot.

közzétenni, melyben a részvényeseket megnyugtatni igyekszik
az iránt, bogyatársaságtól az eddig nyert kormányi határo-
zatok 11tán a végleges engedély semmi esetre sem tagadható
meg és hogy az első 5 százalékos benzetésbtH. eredt 400,000'
forintból, az alapítónak' megtérített elömun)rálati költségek és
az interkalal'is kamatok ellátása után annyi pénz marad, hogy a.
társaság a végleges ellgec1ély elllyerése 11tán képes lesz j ó ideig.
vinni az építést a nélkül, hogya l·észvényesek az uralkodó
pénzzavar közepett befizetésre szólíttatnának föl; sőt ha. a·
mlulkálatok elörevitele nagyobb tökét .vellne· igénybe, azon
esetre bírja a vállalat Rothschild és más tökepénzesek ígére..
tét a Bzii.kséges hitel nyúj tás3J iránt. Az említett királyi reso-
lutio épen a részvénytőke befizetésére vonatkozólag is köve-
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telte az alapszabályok' módosítását. Kívánja ugyunis,.. hogy iL
befizetési részletek .ideje s nagysága változhatatlallúl elöre
meg. legye.n állapítv.a az alapsz.abályokban és kivánja, hogy
ideiglenes rés·zj.egyek kiállításaI tel{illtettel az .ezekkel tízött
tözsdejátékra, elmellöztessék.

1\'Iielőtt azonban ez a királyi határozat. megérett és
mialatt a központi vaslit SOlwsa ekként fi-iggöben maradt, !{os.-
auth lelkesen fölkarolta a Pesti. Hí?"lapban fl. vasútak ügyét.
A pozsony-nagyszombati vasúti vállalat pénz.~avarba jutott,
.építési tökéj e elégtelennek bizonyúlt, az építés folytatása ké..
tessé vált. I{OSSllth lapjában fölhívást intéz a hazai nagybir..
tokosokhoz és tökepénzesekbez, hogy vegyenek át újabb rész-
'vényeket e 7-·8 százalél{os j övedelmet ígérő vasútból. !(özbe-
jött csakhamar a bécs.. g,yŐl'i vasúti társaságnak július ha,~ában

Bécsben tartott közgyfllése, a mely elhatározza, hogya Po-
.zBony és Győr felé építéssel fölhagy mindac1dig, míg «EL közbe
jött kétséges viszonyok tisztába nem jönnek», és bogy csak az
ausztriai vonslat fogja elkészíteni. Ez a lél)és általános bosz-
szanl\oc1ást keltett. Közbitté lőn már most, hogy a Sina társa-
ságának nem volt kezdettől fogva szándéka a magyar vonalt
kiépíteni 8 hogy csak adc1ig várt a színvallással, .lníg a híd
ügyében }{ötött szerződés beczikkelyezve lesz; vagy ha l11égis
épít, tenné ezt egyedül monO})OliUln mellett, a balparti vasút
leszorítása után. Bosszantó volt az is, hogy a társaság a bécs·
gyölti nevet viseli, mikor beérte a Bécs-Újhelyig épített szakasz-
szal, a ·melyen ,magas tarifái s jelentékeny személyforgalma által
'nagy jövedelmet' ért el, de Magyarországon nem tett a társaság,
nagy szn,vll ígéretei daczára, semmi komolyelőmunkálatat. Az
igazgatós.ág azt jelenté ugyan a közgyitlésnek, hogy a·pozsony-
.györi vonalra 1840 végeig ((lröl·ií.l-belűl) 750,000 frtot költött
föl~ és alépítményekre, a Pesti Hírlapaazonban tagac1ásba veszi
ezt és állítja, hogy «(e pillanatig (1841 augnsztus 4-dikén) eg~y

á8ókap~nyi föld sem mozc1íttatott el, söt még a szükséges építési
tervek sincsenek munkába véve)). ICituutatja I{ossuth, .hogya
121/2 millió pengő forintnyi l'észvénytökéböl csak 3-~ millió
maradt fönn, a,miből 36 mérföldnyi magyar vonalat lriépí.;
,tení Ilem lehet. Es az építés el is hagyta már az irányt ~fagyar
ország felé, a mennyiben Bécs· Ujhelytöl Gloggnitzoll. át
8chotteil"rien felé foly. (( I\iystificatio, szemfényvesztés követ-
.tetett el és meg]ett alcRsztva a balparti vasút, melyet a~ or-
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8zággyi:ílé~ anllyira IJártolt, melYllek kitii.nö elöulunkálatui s
tervei jó idö óta készen vannak, a mely vállal~t l'észvényeire
az országgYll1és tagjai az elnökség értesítésére siettek aláÚ'lli
,és a melyekre renc1esell történik a tefizetés.» I{ossuth ellIIél·
.fogva föl is hívja lapjában a közéljponti vasút igazgatóságát'"
adjon számot: miért neln halad előre a vasút iigye ?' '

E fölszólítás következtébell megjelell I{ossuthnál tt ltö-
zépponti vasúti társaság részéről Hegedüs Zsigmond pestlll.e-
gyei birtokos és Ullmanl1 meg a társaság ügyvédje s igazolja
..tizennégy okirattal, 110gy a társaság minden- lehetőt elkövetett
.arra, hogy az építést megkezc1hesse.. I(ijelenti egyúttal, hogy
az igazgatóság 11em kíván - az előbb elulített felsőbb parancs
következtében el is volt töle tiltva - a hírlapokban nyilat-
küzni, nlinthogy az ügy állását az igazoló okiratoltkal együtt
a megyékkel közölte. A Pesti I:lí'rlap mindezeket, a közéP11011ti
vaspálya igazgatósága iránti elismeréssel, tuc10másra hozza,
egyúttal C011statálja, 110gy ahécs-győri társaság hallgat.

Az llgy csakhamar elökerül az említett közlések alapjáu
Pestmegye szeptember havi közgyitlésén. Ott is megjelel1 He-
gecl(í.s Zsigmond, killek okiratokra alapított elöadása követ..
'vetkeztében elia,meri u, közgyillés, hogy a vállalat mindenben
teljesítette kötelességét, de a budapesti 11íd és a gözhajózási
,'vállalat rivalitása nem engedi a balllarti vasút iigyet előreha
ladni. A közgyitlés ezeknél fogva elhatározza először, hogy
fölírás intéztessék () felségébez, melyben a megye kéri e vas-
útnak mielőbbi végleges engedélyezését; másodszor Szentkirá-
lyi Móricz másodalispán elnöklete alatt bizottság külc1etik ki,
melynek tagjai egyebek közt !{oBsnt11 és Nyáry Pál, hogy vizs-
gálja meg újból az ügyet és tegyell a noveluberi közgyitlésnek
részletes jelentést.

A bizottság ft, következő megyei "közgyülésen terjedelmes
jelentésbell kilnlltatja, hogy ft, középponti' vasúti társaság a
,törvény kivánallnainak mindenben eleget tett; hogya hely-
, tartótal1ács által megvizsgált tervek és más nlérnöki munlták,
melyek már 200.000. forilltba" kerülnek, arról tanúskoc1nak,
hogy a vállalkozók szilá.rdan eltökélték az építés' l{eresztiilvi-
telét; hogy továbbá a személyzet föntartása 8 fL befizetett
:tökel'észletek kamatai évenként 25.000 foril1trá' mennek.
,A bizottság a vállalat államgazc1asági fontosságára is forc1ított'a
figyelulét, és azon nézetet fej ezi ki, hogy l1agy ."er~ölcsi csorba
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esnék az Ol·szlÍgon, ha a .törvény által biztosított kedvezmé-
nyek daczára B az országgyi.tlésnek közjogi áldozatok mellett
kifejezett azon czélzata ellenére, hogya lrözliasznú v~tllalkozás.

minél inkább könnyíttessék és gyorsíttassék, a törvénybe!l ldtü..
zött eme vasút annyira ké~leltetik. Inc1ítványozza ennél fogva
a bizottság, hogy lL megye kérje indoko.It fölírásban ö felségét

t

rendelné el a szerződés luielöbbi megkötését a középponti
vasúttársasággal és engedélyezné a giinsernc1orf-pozsonyi ösz-
8zeköttetést. Reméli a megye e kérelem teljesítését annyival
inkább, miután ö felsége az Ausztriában épi:Uö Yfl,sútaknak
még öt százalékos tiszta jövedelmét is biztosítja. Egyúttal
inc1ítványozza a bizottság, hogy az ügy pártolására hívassanak
:föl a megyék és bogy az orBzággyitlés kérc1ései,'-el .foglalkozó
bizottság tanúlmányozza az ügyet és tegyen javaslatot arról,
hogy mint> módosítások szükségesek az 1836: XXV. törvény-
czikken ?

Amegye közgyitlésén szóba hozott . 1ramatbiztosítás
amaz ic1öben napirenden állott nem csak A.usztriában, de
.szerte a continensen.. Nálunk GOl·ove István már 1839 ápril
14-c1ikén a linz-gmunc1eni vasút megtekintése után, megpen-
díti úti naplójában a n~gy százalékos tiszt~ jövedelem bizto-
sítását, mint oly eszközt, melylyel a magyar vas- és vízi út
hálózat leginkább létre hozható, miután· közvetlenill, állami
kölcsőnnel e közmunkákat végrehajtani elég er5vel nem
l~enc1elkezünk. E javaslatával .GorovE? List Frigyesnek a Rot-
teckés Welckel·-féle lexic.onban megjelent és általa idézett.
híres vasúti 'czikke alapjára áll, a mint List eszmei hazánk-
ban nemcsak a vám-, hanem a vasúti kérdések megérlelésél'e
is nevezetes hatást gyakoroltak. ·De az állami segélyezés tőké

vel vagy jövedelem.biztosítással ]'ranczia- s Németországban
ez idötájban nem csak a vállalatok pénziigyi szorultsága miatt
vett mind nagyobb kitel~jedést, hanem azon egyre mélyebben
behatoló meggyözöc1és következtében, hogy az államnak a~

edc1iginél több rendelkezési jogot kell föntartani avasútak
fölött. E jogokot .azonban, vonatkozzanak ezek a tarifa-sza-
bályozáara vagy az állam tulajdonába szállásra, csak luegfe-
lelő pénzügyi kedvezmény árán lehetett követelni..A franczia
kormány 1837-diki vasúti előterjesztésében, mely az állami
hozzájárulásnak a különböző vasútaknál különböző módjait.
tervezi, a lyon-marseillei vonal ·ltészére négy szazalékos ka-
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matbiztosítás ajánltatik. Ezelöteljesztés elvettetett'ugyan, de
fl, később engedélyezett vasútaknak megac1a'tott a kamatbiz~

tosítás. Németországban azon államok, a melyek l1em orszá~

gos költségen építették a' vasútakat, lassankéi1t majd mind
.áttértek az 1838 -43-c1iki évek folyamán a 31/2 -4 százalékos
kalnatgarantiára, a tál~saságok~ól kikötött kiilön nemít szol-
gáltatások vagy engedmények fejében. 'Az osztrák kormánynál
égető kérc1éssé lőn a kamatbiztosítás lriilonősen a Velencze s
:hiilanó közt még 1837 február '25-c1ikén kelt engedély alapján
,~pülő ',«J-Jolnbarc1-velenczei Ferdinand-pálya.> miatt, a, mely
társascíg kezdettől fogva, a lníg 'csak az álla'ill be nelTI váltotta;
folytonos pénzzavarban volt. .

4 Bá,ró Eichhoffot a császári királyi általános uc1vari
.kamnriL elnökségében 1840 végén a l1~tgy látkörü, kitiinö nem-
.zetgazda báró I~ii.beck I{ál'oly váltj H, fől. Reformokat tervezett
J) a pénzügyek, a kereskedelmi s vámpolitika, valamint a köz-
lekedési ügy tl?réú. Az osztrák vasúti vállalatok ahitelválság

,~:'.' közepett fol:yton zaklatták a kormányt kamatgaralltiáél't.
,(:. 'l\lettern~ch l1el'Czeg, ki a vasútak nagy ,gazdasági jelent5ségét ·
" ~léggé lTIélta,tta, 184J augusztus 3-c1ikán azt í~ja egy ,udvari
?:, tanáeS0811ak, a vasútakl'ól tett jelentése következtében, hog~:

t',' ·«(,bármi 'egyszel't'Lnek lássék is ·a kérelenl - tudniillik atál'sa-
~r'·, :ságok kéreime l\E11natgarantia iránt -- távolI"ól sem az. Bizto-
rh:::';sltott értékpapírok a'biztosító vállára nehezülnek és .ha ez az
t<.;' -állam, alrkor a biztosított értékpapil'ok államkötvények, bár-
~r~;\':~ogy nevezik is azokat. Ez ellen úem lehetne kifogást tenni
fl~;,..;.Jlatározott szabályok szemmel tartása ,mellett; de nehéz e
ti:)(O:-:.8zabályokat 'eltalálni, mel't két tekintetböl kell azokat föl ~
~:'~;~';';.ofogni: a vállalatok 11énzügyi fÍllásábólés azoknak szabad 11lOZ-
r.~:>:gá8a szempontjából. Az e mozgásba való avatkozás .mil1c1ig
:,,',,',bajos és azért csak fontos esetekre szorítandó». Metternich
~';;:;'f;i1perczeg minc1amellett a magánvasútak rendszerét pártolja, de
W~:jJaziikség.e8nek tartja a vasúti társaságokat egyesíteni és lröz-
~!r'i1:ponti kormányi vezetés alá rendelni. Minclerről megjegyzi
rj'i:,:r\.l\ZOnbal1, hogy (ritt báró Kilbeck jobban tudja majd megtalálni
;~{/";:i;~:;::helj'e8 útat, mint a hogy én képes volnék. Báró I{übeck-
~ij/>~g~rvégzi ~1etterl1ich levelét - ismeri luár nézeteimet e nagy
(l't;u.\+ontosSágÚ s edc1igoly meg~ocsáthatatlan könnyelmítséggel,
~:j::~rgyalt kérc1ésröLu És az uc1vari kamara elnöke csakhamat
f;';:1e1őállottnagy vasúti programmjával, níelyhosszas tárgyalások
If:»;':::, A'l. elslS maJ;Yo.l' vf\s\H. 889 7
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tltán 1841 deczember 19~c1ikén császári resolutióval megeröBÍ-
tést nyert. E m~gállapoc1áB szerint az állam maga veszi ke..
zébe a vasútépítést, minthogy az eddigi magánvállalkozás nern
felelt m~g a közérdeknek, minthogy a kiilföldi pályákkal való
csatlakozást, melynek oly nagy politikai s kereskedelmi fontos..
sága van, a kormánynak hivatása keresztiii vinni; kamatbiz-
tosítás és kölcsönök ac1ása vagy részvények átvétele nem segit a
viszonyokon és az állam Ilitelének ily igénybevételével épült
vasútak mégis magánosolr kezében maradnak az ~.llam köz-
vetlen befolyásának kizártával. Ennél fogva a Inál' "elJgedélye-
zett vagy engedélyezendő vasútak mellett az állam fogJa ft főbb

irányokban építeni és erre már most "kijelöltetnek. a következö
pályák: egy Bécsböl Prágán át Drezc1áig, egy Stirián át Bé.cs..
ből Triesztig és a lombard-velenczei lrirályságon keresztül és
egy Bajorország felé. Az ügyek intézése az uc1vari kamaránál
lesz öS8zpontosítva, Et melynek keblében lrii.lön államvasúti
főigazgatóság szerveztetik. E z 1842 ápril i ..j én életbe is léPt
mint mílszaki fönök az élén áll Francesconi mérnök, ki a

. tiszaszabályozási tervek főlűlvizsgálatáról hazánkban ismere-
tes, az e15adópec1ig Hoek, az ismeretes közgazc1~t volt. Az iga~ ..
gatóság erélyesen hozzá fogott a tervek kidolgozásához és
ugyanazon év Bazén meg is indúlt nagy erővel az építés mincl
éjszak-nyugat, mind Trieszt felé.

Az államvasúti rendszernek nálunk is számos tekinté...
lyes híve volt már ez időben. Kossuth, a hányszor csak a po-.:'::
z8ony..nagyszombati s középponti vasút érdekében fö18zólalt~

majdne~ mindig azt.emlegeté, hogyavasútépítés csak úgy fog
nálunk előre halaclni, ha azt az ol~szág saját erejéből léteaíti..
Gróf Dessewffy Aurél ellenezte· fl, részvénytársulati vasútakat
és az állami építést pártolta. Trefort Ágoston a Budapesti:

. Sze1nle első (1840) évi folyamában «Az fLnyagi érdekekről»

megjelent tanúlinányában a List Frigyes által ajánlott kamat~",:,:

biztosítási renc1szer ellenében tii.zetesen kifejti az állami vas-,.:~[
útak előnyeit.. Mikor hazánkban avasútakna]!: nem·csak gaz~··<::;':

dasági, hanem állami fontosságát ennyire méltatjá,k és látták~ ci,":

hogy Ausztriában mily erélyesen viszi előre a kormány állami·>':.:,
támogatással és költséggel avasútak ugyét: akkor annál kíno··'·'i
sabban esett azt tapasztalni, hogya pozsony-nagyszombati .~.

vasút építése töke hiányában elakad, hogy a bécs-győri vona·:·<
.lat a társaság elejti, s hogy az építkezésre egyedül kéElzen ~ll~·:>;:!
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középponti társaságat a kormány egyenesen akadályozza.
E támadások ellen fölszólal gróf Dessewffy Aurél nem rég
átvett Világ czímü lapjában és azt igyekszik más államqk tör-
ténetébtH kimutatni, hogy nem is nagyon kívánatos gyorsítani
a vasútak építését. Hogy az 1836 : XXV. törvény létl·ejötte
után oly kevésre lnelltü.nk vasút dolgában, annak egyfelől a
vasúti túlspeculátió következtébe11 1838-ban kitört, 183H-ben ft,

lreleti ügyek bonyolóclása, 184.·0-bena franczia hac1ikészi.i.lődések

és 1841,1)en az osztrák ballkiigyi zavar által fokozott pénzvál..
ság az 'tf.Ka, mely nemengecli a vasúti czímleteknek piaezra
hozatalát.. E pénziigyi helyzetbell másfelől még különösel1
nehezíti a vasútak létrejöttét az, hogy két vállalat vel'seng
egymással, a melynek egyii.tt megállhatását neln tal'tják lehe,;;
tőnek. Benne is föltámadt - úgymond - azóta, hogy Po-
zsonyban 1840-ben látt2. e részvényekkel való {tzérkec1ést, a
bizalmatlallság ~B azt gyanítja, hogy a vállalkozók csak a
tőzsc1ejáték mielőbbi llj megkezdése után áhítoznak. AKossuth-
tal való elvi ellenkezés minden nagyobb kérc1ésbell arra l'a-
gac1ta Dessewfi'yt, hogy mikol' az 1840-cliki főrendi táblán ö
volt aközépIJOnti vasútIlak Széc11enyi ellenében legbuzgóbb
szószólója, most e vállalatnak csak gyöngéit állítja előtérbe.

A Világ e czikkei alig mérséltelhették ennél fogva a méltatlan-
kodást a miatt,' hogya kOl'mány éveken át fiiggöben tartja oly
vasút végleges engedélyét, melyet az országgyülés határozottan
pártolt. Fokozta' még ezt a méltatlankoc1ást a Magyarol·szág
érclekei ellell irányúlt amaz elhatározás, hogy az 1841-clik ev
végén megállapított osztrák államvasúti programmban ·a bécs-
trieszti vas'út MagYltl'Ország kikeriilésével jelöltetett ki, .holott
épen a megelőzött országgyitlésen Sopronmegye kérésére s
azon kilátással, hogya béc8-gYÖ1'i vasúti társaság magyar fö!-
·dön fogja az olcsóbb építés czéljából kerésztltl vezetni a tri-
eszti vonalat, külö11 törvényt alkottak, az 1840 : LX" mely az

.. 1836 : XXV. törvényczikkbén foglalt 13 vonal részére biztosí-
tott kec1vezményeket kiteljeszti egy, Bécsböl Magyal'országon
keresztill Triesztig vezetendő vasúti vonaIra is. Látva már

,. most azt, 110gy a Trieszttel való összeköttetésnek, a melynelt.
támogatását az el~bbi két országgyülésen különben is sokan

~': kifogásolták, még azt a csekély hasznát is elveszti az ország,
hogy nYl1gatszéli részét átszelje, most még inkább fölkarolták,
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els'ő "Sorban I{os8uth, a Dunának és Fiulnének vasúti Össze-
kapcsolását.

Nem sokára ltZ osztrák álla]nvasútriJ~ról szóló császári
elhatározás' kibosátása után, 'deczel1lber 26-c1ikán fölír 8z'elné-
lyes'el1 aJ náclor a királyhoz. EléSac1ván l\fagyarországnak a
trieszti, vasút elterelése miatti sérehnét, és. hogy lnel1l1yire
8zükséaes hazánkban is a vasútak előbbre vitele, kéri ő f~lsé-o
gét, hogy terjesztené ki Magyarországra az államvasúti l'e'nd~'

szel~t. A király csak 184·2 május 2-dikán válaszol két kézírat·
ban a nác1ornak~ Az egyikben ellnollc1ja, 'mennyire' szívén fek-
szik lVIagyarország j óléte, ele a 'vasúták dolgában kötik ,öt az
1836 : XXV. és 1840 : XT..J. törvényczikkek. 'De gondja lesz
l~eá s elvárja annak idején a javaslatokat, hogy Magyarorszá-
g011 is meghoDosíttassék az állaul'vasúti rendszer. A másik, '
ugyanazon napon kelt kézíratball ellnonc1ja a király, a I(ü-
beclt föntebb vázolt tel'vezete értellnébell , az osztrák ál.la111~

vasúti. vonalak rencleltetését, hogy a bécs-trieszti vonalllak
,Stirián át való vezetését az örökös tartománya!\: küuéletet
igénylő pénzügyei követelik - mintha nem lett' olc~óbb 1\{a-
gyarországon, mintsem az 'Alpokon át vezetni a pályát -, az
államyasúti renc1szel,t illetőleg pec1ig azt j egyzi meg, hogy
Magyarország hitele még annyii"a fejletlen, hogy nem lehet
ily nagy költséget igénylő intézményt itt létrehozni. Ezenkívül
,1tézíratot intéz ugyanaz napról a király gróf IvIajláth Antal,
kanczellárhoz, lnelyben utalvn. a l1áclol'l10Z intézett első kéz-
Íliatra, fölhívja öt, hogy tegyen majd allnal~ idején a törvény- ,
hozás elé teljesztenc1ö javaslatot az állalllvasútak ügyeben, "
.minek következtében megint a kanczellár kéri a nác10rt és
helytartót~nácsot, hogy ac1nák majd e15 javfisla,taikat ez ügy-
ben. 1'öbb mint jámbol' iratváltás llem is törtéllt ez irány-
ban soha; n belytartótanács és kanczellária' irományai közt"
semmi nyoma annak, hogy az 184·3·c1iki országgyülés szálnár'a
az államvasllti rendszer érc1ekében mllnkálat készűlt volna. :.:,~,;;;'.
A bécsi kOl'mány az országgyitlés által 184~4-benmegszavazott :, ";;',
kamatgarantiákat ellenezte is, lnert félt, hogy ez által eivo~, -.::}:,:
natnék a tökék egy része Ausztriából Magyarországba; luei1~~·-·:::';:

nyivel inkább ellene~te volna tehát a hatályosabb 'államvas~ti';<:,:,
,renc1szer behozatalát Magyarországon ! .. ' ,

,A bécs-győri vasúti társaság 1.842 júlillS 18·dikán meg~,:,,:::;'};::

tartja évi közgyülését és ldmondja lnajdnem egyhangúlag'>:''''fl~,
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hogy lt részvényesek megsokalván az álclozatolntt a lllagyar
vonalakra, fölhagynak a bécs-győri vasút építésével. Első okú!
{b.tá!8a8~g az országgYlllés abbeli magatartását hozza föl, hogy
ro,időll a jobbparti vasút mellett nyilatkozott, a pest.pozsonyit
is plírtolta, tehát párhuzam"os vasútaknt ajánlott. l\lásrészt a
tálesfLság tökéje különb.en is kevés arra, bogy a lJályát Gyöl'ig
vezethesse, minél fogva új tőke beszerezhetése végett ö felsé ..
géhez. kamatbiztosításért folyamodott. E kérés azonball meg..
:.tagac1tatott, sőt az igazgatóság fölhívatott, hogy mutassa ki,
mikép fogja a 121/2 lnillió maradékából a bécs-györi vasútat
kiépíteni. Az igazgatóság úgy vélekedik, hogy ily körülmények
közt inkább mondjon le a társa~ág H, bécs-györi vonalba fekte-
tett közel egy millió kama~járól, semhogy a pálya kiépítésével
, n1ég nagyobb veszteséget vegyen magára, és ennek következ ..
tében jelentessék ki, hogya l1átralevő töke a magyar vonalak
kiépítésére 'elégtelen és hogy ezeket addig építeni nem fogja,
míg karnatbiztosításban nem részesül és annakmég lehetősége
is, hogy Pest és Bécs közt párhuzamos pálya épüljön, egészen
elhárítva l1em lesz. I\:ossuth keseriien kifakad e határozat
miatt lapjában, fölhozza ismét, hogy minő szemfényvesztés
volt az az ígérgetés, melyet·a jobbparti vaslit emberei tel'jesz~

tetteIt, csakhogy megaknc1ályozZtík a balpartit. Botrányos mye-
tificatiót említ és a beállott· fordulatot a mlllt országgyitlésen
provinciális elfogultságból folytatott kiizc1elem' eredményének
mondja..

Néhány nappal e nevezetes lrözgyűlés uttín nyilvános ..
ságl'a keriti az a végzés, Dlelyet a helytartótanáes a középponti
vasllti társaság alapszabályainak módosításáróljúlills 19-c1ikéll
~. már előbb említett jllnins '1 7-clikén kelt kil'ál~yi l~esolutió ér-
telmében 11oz0tt. A... társaság ideiglenes bizottsága· azonball
nem siet a hélytartótanács e végzésének tárgyalásával ; csak
október 5-c1ikén - a szokás ellenére, de bizonyosan a köz-
figyelem fölkeltése végett - nyilvános ülést tart Pozsonyball
és tárgyalás alá veszi a helytartótnnács által kititzött alapsza-
bályi módosításokat. A..,~ erre keletkezett fölterjesztésben az
. ideiglenes igazgatóság kifejti, l10gy az 1839 jlllius havában
fölterjesztett alapszabályok több rendbeli oly határozmányail~a,

a lnelyek 'helytartótallácsi helybenhagyással életbe is léptek,
az j 840-'ben alkotott. részvénytársaaági törvény nem alkalmaz-
.ható már most; bogy lehetetlen a tökerészletek befizetése

il9B



102 Fenyressy Adolf:

idejét és nagyságát [t~ alapszabályokban előre m.egsz ahni,
miután sok függ az építés hnlac1ásától és fordulhat elő rend-
kívüli szükség· is; hogy 40,000 darab 250 forintoB részvény
helyett 400,000 darab ~5 forintos részvényt kibocsátani szel'~

fölött nehézkes és költséges, de a luellett a téízsc1ejátékot még
inkább előmozc1ítaná; bogy (il négy százalékos idöközi kalnat
fizetése a tökéből mindenütt el van fogadva és Ausztriában
még a kama~garantlátélvezö lombarc1ia.i vasútnál is alkal-
maztatik ; hogy ez a rendszabály épen a vasúti részvényekkel
lizhetö tözsc1ejáték ellen l1agyon ajánlatos, minthogy ·csak
így veszi s tartja meg a ·kis .tőkepénzes, a ki neln nélkülöz~

heti az évi rendes kamatjövec1elmet. Az igazgatóság kijelenti
különben, hOgJT kész minden helyes módosítást, mely a társa.·
ság részvényeivel üzhetö tözsclejátéknak elejét venné, meg~'

tenni, ba a helytal'tótanács azon módosításokat megjelöli;
csak arra kéri, hogy oly nehézségeket, a mil~yel1ektöla jobb.
parti vasutat megkímélték, ne gördítsenek folyvást az éS vál-
lalata elé, s miután most a bécs-györi vasút letüntével a pá~'~

huzamosság kifogása is elenyészett, adná Illeg va~ahára a
kormány a végleges engedélyt. - Ez a fölterjesztés ment a
helytartótanácshoz, innen a lnagyar udvari kanczelláriához,
meghallgattatott az általános ·1.1dvar~ l{~mal'a s eltelt újabb
másfél esztendő, míg végleges elintézést llyert.

I\fialatt e vasút sorsa egész a közelebbi országgyíUés de-
rekáig ekként fti.ggöben luarad, az ország közvéleményéhen már
nagy hullámokat "Vetett az 1840·diki országgyitlés után meg-
indúlt l'eformmozga.lom. E szellemi munkában kiváló rész az
anyagi fölac1atoknak jutott: az adó-, ft. hitel-, a vám-. s közle-
kedési politil{áliak. A kiválóbb férfiak belátták luinc1nyájan,
hogy az ország anyagi gyarapodása és :ez által szellemi· Itala-
elása érdekében múlhatatlanúl szü.kséges a köztehel'viselést
keresztül,riDui. IiüJönösen. a ]{Ő-, vízi.s vasúti hálózat kiépí-
tése nagy költekezést igényel az állalntól. Túlnyomó volt már
ekkor, ele az országgyülés alatt és után lnég inkább uralomra
emelkedett az a fölfogás, hogy nem ·csak avizi~ ele a ·vasúta·
kat is kizáróan az ország létesítse közac1ók és kölcsön litján.
E nézetet vallották a már elöbb említetteken lrívii.l gróf Des~
8~wffy Emil, gróf Széchenyi István és Lónyay.· Menyhért.
Lónyay és Széchel1si ebbeli fölfogástlkat bövebben kifej tették
késöbb 1.847·ben, illetőleg 1848·ban megjelent ismeretes mü-

39(.
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yeikben. A vasúti discussió külöllben a negyvenes évek első

felében tlllnyomóan a vukovár-fiulnei tervnek volt szánva)
melyet I{ossuth nagy lelkesedéssel fölkarolt és a nemzeti ke-
i-eskec1és elsőrenc1ü emeltyítjeként· állított az ország elé, luíg
Széchenyi azt hevesen ostromolta s inkáhb a buc1a·fiumei
összeköttetést aj ánlotta.

Mialatt a középponti vasúti társaság említett föltel'jesz ....
tése a különböző forumokat bejárta, kedvező fordulat állott
be e vállalatra nézve az által, hogy a bécs-györi vasúti társa-
ság kénytelen volt végleg lemonc1alli a magyar vonalakra nyert
engedélyröl. Az elöbb említett közgyítlési határozat fölterjesz-
tése lltán meghallgatták az osztrák és magyar fökormányszé-
keket és ezeknek nyilatkozatai következtében kimondotta az
alsó-au8ztl-iai kormányszék 184~ c1eczembel' 17-c1iki határo-
zattal, Ilag)" a részvényekre hátralevő két részlet befizetése
elm'arac1jon, hogya társasá.g elveszti a bécs-györi s bécs-po-

. zsonyi vasl1tra nyert engedélyt, hogy a társaság vállalata az
alsó.-ausztriai vaslltak megépitésével be lesz fejezve, 8 hogy a
társaság köteles a bécs-győri nevet letenni B a bécs-glogg-
nitzit fölvellni. Mindezeket bej.elenti az igazgatóság az 1843
január 23 ..diluín tartott közgyülésnek~'Még e fordulat után
is, mely a balparti vasút versenytársát elellyéBztette, fölötte
lassan fejlődik e vállalat ügye. lPölterjesztése az alapsza-
bályok lnódosításáról sokáig késik ~t helytartótanácsnál és
udvari kanczelláriánál, luíg ez 'yéleu1ényét kikéri fl, császári
kh1ályi udvari kamal'ának, a társaság ellenvetéseit és azon kél',;
dést illetőleg, hogy kívánatos-e két párhuzamos vasútnak épí-
tése a Duna mentén? A kanczellária utalva érezte magát
meghallgatIli az llclvari kamal'át, .mert a vámilgyet érdeklő

minden kérdésben e hatóságot, mel:r a monarchia összes váln-
ügyeit intézte, mindig meg. kellett kérdezni,. a jelen esetbell
pedig azért, Inert a vasút metszené a közbensö vámvonaIt.
Báró I(iibeck válaszol 1843 május 2-·c1ikáll.és az alapszabályo\tat
illetőleg valamennyi fölvetett l{érc1ésben helyesli a középponti
vasút bizottságának álláspontját ; arra 11€ZVe peclig, hogy he-
lyes-e két párhuzamos vaslltat engec1élyezni, megtagadja a vá-
laszt, .minthogy nem tekintheti illetékességi körébe tartozó-
nak ez. il'ál1t nyilatkozni..1\1ellesleg megjegyzem, hogy ugyan
ez a kamara 1840 július 16-c1ikán, a mikor még báró Eich-
hoff volt az elnöke, ugya11csal\ vámkezelési szempontból' a



104 ]?eny:ressy .Adol}' 00

n1ngyar "kanczelh~ria áltnl megkérdeztetvén, a'versengő"vállala-
tok engec1élyez;hetése 'iránt, azt felelé, hogy két párvonalll
vaslit lllegnehezíti a vámkezelést, hogy általában nem taná-
csos prédálni a tökét, miutá11 egy vasút is elegenc1ö. Eklror'
tudniillik Sina "lnár az engedély hirtokában volt és így báró
Eichhoff az egyetlen vaspálya alatt a jobbllartit értette.---:
Kübeck említett nyilatkozatában hozzáteszi, hogy a 250 forin-
"tos .rész,rényeket lehetne" legfölebb 1~5 t'orintosokra, kivált
milltán a társaság erre késznek látszik, fölosztani; de kisebb
összegre semmi esetre sem szabac1 követelni az elc1arabolást.
Azután ajánlja jövöre, hogy a vasúti társaságok ne bocsássák
ki az összes részvényeket részenkénti befizetések mellett, ha-,
nem "adjanak ki időről-időre csak annyi részvényt, amely
egyszerre "teljesen befizettetvén, n társaság al<kori ,szükségletét
födözi. Az udvari kanczellár, gróf Majláth Antal, május
23.-c1ik~ín az udvari kamara vélem"énye szerint lnegteszi elő

tel'jesztését a királyhoz és kéri, hogy llZ alapszabályok hely-
ben hagyassanak, a helytal'tótanács pedig utasíttasek a szer~

zöc1és mielőbbi megkötésére, lninthogy különben 'a már
egybegyült országgyltlésen complicátiók támadhatnának e
vasút miatt, melyet a 'mllit orazággyülés és annyi tÖl~vél1yha~

tóság lelkesen pártolt. J\. belytartótanács azonban még mindig
csak újabb nyolcz llónap eltelte után 1844 január 24-dikén
e~ösíti meg az alapszabályokat, lnil"e Ö felsége kiilöll ol{levelet
~ mintegy privilegiumot - ád ki a társaságnak márczius
~-én s ugyanézen lio iS-án megköti a l1elytartótanács a azer-
z(jc1ést az igazgatósággal. Negyed-fél évi hllzás-halasztás után
végre mégis v.áltozatlanúl helyben hagyja a kormány az ala!)sza-
bályokat 8 az elömunkálat.ok engedélyezése után hét év elmúl-
tával adatik mega végleges engec1ély, mikor a jobbparti vál-
lalat, a melynek. pedig minden nehézség nélkül rövid idö
ala~t megadták az engedélyt, rég fölhagyott a szándékkal a
..magyar vonalt kiépíteni. A kormány e határozottan ellenséges
magatartás.a azonban nem ingatta meg Szitányi Ulllnann
Nlóricz 8zívósságát, a ki,másoknak elpártblásR" .daczára kez-
dettől fogva szilárdan megállott" a vállalat mellett és megvéc1te
azt a pénzügyi válság folyamán, bár könnyen lnegválhatott
volna tőle, miután elömunkálati költségei már meg voltak té-
rítve. A szerződést a vasúti tál-saság l·észéröl Ürményi Ferencz t

,Szitányi Ullmann ~Ióricz és Sichrovszky József titkár írják
:300
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alá, a helytartátnnács i'észéről lVlérey Sándor és I{onc1é János.
E (tBzerzöc1ésl}-ben luegac1ja a helytartátanács az 1836: XXV.
törvényczikk ·által re{L ruházott hatalomnál fogva a közép-
ponti vaSlJályatál'saságnak a végső engedeImet az ezen tör-
vény 1. §-ának 1., 6, és 13·dik pontjában foglalt Pesttöl Po-
~sonyig az osztrák határszéiig és Pesttől Debreczenig építendő

f(ívonnlakra 8 az ezekből Komáromig, Arac1ig, Nagy-Váraclig
és Ral{amazig vezetendő oldalpályákra. ICiköttetik ~il1cljárt

az első .pontban, 110gy .az építést mindkét il"ányban egyszerre
kell megkezdepi. A tal·ifára nézve, melynek megszabását az
1836-diki .törveny egészen a vál1ala.tra bízza, azt a }tisegítöt
nlkalmazta a helytartátanács úgy ezen, millt más (a pozsony·
nagyszombati s a·későbbi sopron-bécsújhelyi) vasútnál, hogy
a itársaság által önkér\yt megállapított tarifának mondja azt,
mely a szerződésbe fölvétetett, ele azért hozzá teszi, hogy a
tarifánaIr «( fölemelés nélküli megtartására köteleztetik fl, társa-
.ság, alábbszállítása, midőn érdekében fekszik, szabadon·neki
fönnmarac1ván)}. Így igazította helyre a gyakorlat az 1836-diki
törvény eg~7ik fö hib~ját, de - valljuk meg· - a törvény
sztíncléka, czélzata ellenére. A maximalis díjtétel volt egy
mérföldre egy személytől az I. helyel1 12, a II. helyen 10, a
III.. helyell 8 krajczár ; ,továbbá egy mázsától vagy egy mázsáll
.alóli nyalábtól értéke vagy terjedelméhez képest három osztály-
han 8, 2 és 11/2 krajczár pengőpénzben.. A vitelbér kinyomatva
.az· állomási helye}ren kifüggesztenc1ö lesz és «(minden személy-'
lrí.~lönbség nélkül szec1ethetik» .. Az így megszabott bél'ek· sze..
dése a társaságnak a vasút forgalo1nba helyezésétöl számított
.80 évre engec1tetik meg. Hogy mi történjék a bérszedési ·évek
lejárta után, arról hallgat a szerződés, a mint erről általáhan
hallgat a törvény.. Az építés megke·zcleséről s befejezésél'ől mit
Bem rendel tt szerződés, valamint annak. következményeiről
sem, ha a társaság nem te~jesíti kötelezettségét.1'legjegyzendlS,
hogya Giinsernc1orfb6l a magyár határig építendő ka.pcsoló
pályára ekkor még mindig nem adatott meg az engedély.
. Mál- hónapokkal azelőtt, hogy a helytartót~nács az alap~

szabályol{at helyben hagyta, eltel'jedt a hír, hogya szerződés.

meg van kötve. Úgy látszik - Majláth kanczellár utóph
említett föltel"jesztése a királybo~ is amellett bizonyít -

. hogya kormányköreihö.l terjesztették Pozsonyban a rendelt
.megnyugtatása végett a hírt, hogy minden esetre rövid idö
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múlva nleglesz a szerződés. Ennek alapján történt az, hog)'"
.az 184·3 május 15 ..dikére egybehívott országgyülés kerületi
tiléséböl kiküldött kereskedelmi választmány elnöke, Palóczy
László, már a július 10-c1ikén tartott választmányi itlésre meg-
hívta a középponti vasúti társaság bizottságát, hogy adjon
fölvilágosítást a vasút tervezett építése s a Ferdinand-pályával
való egybekötése iránt. A bizottság. ekkor elöterj esztette ter-
veit, de kijelenté, hogy véglegesen nem nyilatkozbatik, luiután
a helytartótanácscsal esetleg kötendő szerződés föltételeit neln
ismeri. Palóczy a ltereskedelmi választmány nevében, mint·
hogy értésére esett, bogy· a· társaság yalahára elnyerte ~L 'vég-
leges engedélyt, október 5-dikén -ismét fölhívja az igazgatósá-
gat, nyilatkoznék arról, bogy mikor kezdi meg az építést,
képes-e azt országos segély nélkül kivinni, vagy igénybe
akarja-e venni a törvényhozás intézkedését? Az igazgatóság,
Myrhacb és Ullmal1l1, meg a titkár Sicbrovszky, felel október
29-c1ikén és azon kezdi, hogy még minclig nincs szerződés és
·a ~i szintén főkérdés, nincs még engec1élyezve a günserl1clorfi
szárnyvonal. Furcsán jellelDzi az országgyűlés és kOl'mány
közti viszonyt, hogy egy tekin.télyes választmány hónapokon
át nem Irépes. magát informálni, hogy egy v1l,súti engedély
ügye ·milyen stádiumban van. - Az igazgatóság előadja ld-
vánság·ait. 18:i7' .óta sok tapasztalatot tettek 3J vasúti építés és
üzem terén; az egyszerit B olcsó amerikai· rendszer nem alltal-
mazható, azért az erec1etileg tervezett 8 millió építési tökét
16 millióra kell emelni. A lóerő helyett gözerö alkallnazását
még nem ·említi ez úttal az .igazgatóság. Továbbá azon 'idö
ótamegc1rágúlt a tőke; ma már nem érik be 4 százalékkal}
hanem 5-ös l{alnatot kívánnak. I(éri ez él)ítési költségre 'a
pálya forgalonlba tételétől kezdve -- mert nddig a részvény...
tőke .födözi - az 5 százalékos kalnat országos biztosítását.
E z {t segély az ország részéről csak erkölcsi természetű leszen,
mert yalóságo8 fizetésre hihetőleg nem kel'üllnajd a sor. En-
nek bizonyítására SZáluítást tesz a pest-pozsonyi vonalon elér·
hetö j övedeleluröl. A· személyforgaimat 180,OOO egyénre teszi;
ebből 40,000 ember Pestt"öl Pozsol1yig 5, és 50,000 egyén 4
forintjával, a közbeeső állomásokon pec1ig 1 forint ·30 krajczár,
azután 1 forint és végre 30 krajczárl'sl számítva egyenkint, a
többi összesen 90,OOO-nyi személyt'ol'galmat, tesz ez a bevétel
400,000 fotintot. Ép ily alacsonyan számítja az ál'úforg~lmat.
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Az egészet 1.309,000 mázsára teszi s, a dohánynak kivételével,
'.27 krajczárral számítva átlagosan aszállítóbért, 604,550 fo-
rintra megy ül bevétel. Ha ez 1.094,550 forint összes bevétel-
ből 50 százalék, mint ezt a tapasztalat tanítja, ltzleti s egyéb
'költségre föl(jlnésztetik - a Ini azonban túlvérmes, mert volt
·és van eset, bogy az üzem az egész bevételt fölemészti--
:akkol· marad 547,000 forint, a mi több mint a pest-pozsonyi
vonasl 10 milliól~yi építési tökéjének 5·ös kamatja. A pest.:.
·debreczeni forgalom hasonló számítás szerint csak 1HO,OOO
forint tiszta jövedelmet adna; csakhogy tekilltetbe yeenc1ö
másfelől, hogy a pest-p~zsonyi forgalom tíu alacsonyra szá-
·míttatik, a mennyiben az árÍlszál1ításra csak a vonal mentén
termő czikkekvétettek föl s a személyforgalom is, más pályák
tu.pasztnlatai szerint, sokkal nagyobb leend. A tiszta jövede-
lem e szerint okvetetlenlll kiadja az építési tőke 5 százalékát,
sőt meg is fogja haladni; v,z igazgatóság azonban mégis kéri
it vállalat hitelének érdekében a biztosítást. Öt Bzázalékra kéri
.azért, Inert más vasútaknál, melyeknek, mint pélc1áúl az osz~

trák kormány által a velencze-mil.anói pályának biztosított
lramat csak 4- százalékos, a részvények rt névértéken teteme-
sen alúl állanflJk és az osztrák állam vasúti kötelezvényeit szin..
tén 5 százalékl'a bocsátja ki. H~t a középponti -vasúti társaság
:a ·kért támogatást megkapja, akl{or közgyülésileg kötelezni
fogja mágát, bizonyos évek múlva, Inikol' az egész tőke a jö.
vedelemböl törlesztIletö lesz, a 70 mérfölc1nyi vasútat minden
tartozékáyal ingyen az államnak átadni. A társaság ajánlata,
.a keriileti s országos ·ülésekben meg a sajtóban l1agy vitát
inclított meg, a mely nem csak a középpOllti, hanem a fiumei
vasútra is kiterjedöleg, a kamatbiztosítás melletti magá.n- és
·a közköltségen .építellc1ő állami vasútl1k elönyeit és 11átránY'ait
.fejtegette. A két ellenkező álláspont a kereskedelmi választ~

mállyban is külön· táborban volt képviselve, de azok· is meg-
l1Rsonlottak, a kik a kamatbiztosítást külöllben pál'tolták.
Voltak, a kik az egész c1ebreczen-pozsonyi, s voltak, a kik
·csak a l)est-c1ebreczeni YOl1alra készek a kamatot biztosítani.
A középponti vaspálya igazgatóságállak megbizottjai azonban
többször értekezvén a kereskeclellni választmállynyal és terje..
·delmes emlékiratot terjesztvén elő, lnelyben bizonyítják, hogy
-csak az országnak áll érc1ekébel1, ha a jól jövedelmező pest-
l)OZsonyi ·vonnl is belevonatik a jövedelmi biztosításha, mert a
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gYÖIígébh jövedelmit pest-debreczeni bevé,~eleit pótolhatj~

~- lltoljára a választmány hajlandónak. mutatkozott az egész
vasl~tra ajánlatbu tenni n,·' k~matbizto~ítást. Ily értelemben
DjTomatékosan ajánlotta. azt I(ossuth is a Pesti Flirl(tpban,
kifejezvén azon meggyözöc1ését, hogy a 1.8 milliónak úgy is·
csak 4-dik és 5..c1ik százaléká,ró~ - tévesen hozzáteszi, hogy
ebben már· a töketörlesztés is benfoglaltu,tik ---lehet szó, a
mi évenként 360,000 forint. De ehből, ha minden tapasztalás
nem csal, egy krajczárt sem kellend valósággal fizetni, 8 az
ország idővel n~mc8ak a 18 milliomos pályának jut ingyenes
birtokába, hanem idöközben befolyást fog gyakorolni a vitel-
-bérek szabályozására. Az előbb e~lítettek után nem szüksé-
ges l'észlet~znünk, hogy épen a tapasztalatokat tekintve,
nagyon vérmesek I{ossnth ·föltevései. Egyébként Széchenyi
1848-ban is 50 százalékos iizemi költségre alapította szám~

tásait az általa tervezett vasútak tiszta jövedelmét illetöleg.
Ez országos támogatás llgye egy másik választlnánynál

is megforc1ult június 19-c1ikén.. Az országgYlllés lninc11{ét háza.
ugyanis 1844 márczius bf.l.vában megegyezett abban, hogyor-
szágos választmányt küldjön ki a közszi.lkségletek és ezeknek
ini módon födözése irálltf javaslattétel végett. E nagy hírüvG
lett választnlányba a követek táblája kikiilclötte márczius
t5~c1ikén egyebe~ közt Szentkirályit, Fehérváry Miklóst, Rac1-
vánszky Antalt, a két Bezel~écljt, ifjabb 1\fajláth Györgyöt,
Zsec1ényit, I{lauzált, Lónyay.}fenyhértet és Beöthy Öclönt; a
főrendek pedig ugyanezen hó '18-dikán a többi közt Majláth
György országhírót, Lonovics püspököt, báró Mec1nyáuszky
Alajost, Vay ~ilrlóst) grQf Apponyi Gyöi~gyöt, Széchenyi
Istvánt, Batthyány Lajost, ifjabb Zic.hy Ferenczet, Barkóczy
Jánost, Wenckheim Bélát, és Szécsen Antalt. E választmány
al)ril 17-c1ikén tartotta .első ltlését. Ekkor hosszas vitatkozás
után három alválasztmányt kiilc1ött ki; az egyik foglalkozzék
.a ~özadók l{ivetési 8 behajtási módjával, a másik a kezelés
kérdéseivel, . a harma~lik a ~özsziikséglettel. Széchenyi ,ez
Jltóbbiba kel"{llt. Ez az alválasztm~íny is fölszólította a l{özép~

ponti vRspályatáxsaság iga-zgatóságát, hogy küldjön ki megha-
talmazottakat, . hogy az országtól kívánt támogatás fölött.~

tárgyalást be lehessen fejezni. Az ideiglenes igazgatóság e
végre elnökét, Myrbach vezérl:5rnagyot és Ullmannt, továbbiJ.
.páró Pereil'a-Arenstein LaJost, mint H, vállalatban leg~agJ1obb

400



Az elsl11na,qyalt l,°asúf. :109

i·észtvevő bankár~k egyikét, küldi ki, s ezek a közszükségleti
.uJválasztmánynak június 1~·dikén és 13'-c1ikáll tartott tallács~

l{oz~saiban részt is vesznek. Az eszmecsere arra' az' elöleges
niegállapoaásra vezetett, hogy az alválasztmállY az .adott
vÍszol1yok között a kamatbiztosítást a legjobb eS2;köznek
ismerte el e vas"út létesítésére; 11 ogy e végre elegenC1ö lenile
törvény által egyelőre 20 évre hiztosítani ,a társaságnak ti
4-dik és 5-aik százalékot, minthogy"3 százalék kalnatot a tár..
saság maga biztosít. A társaság viszont leszállítaná a' 3-elik
osz,tálybeli árúk legmagasabb' vitelbérét másféllrrajczárról egy
krajczárra; továbbá kötelezné magát, hogy a vasút 'bizonyos
i"észeit meghatál'oZallcló bizonyos időre a forgaloml1ak átadj a.
Az engedélyezett 80 év letelte' lltán az ország rendeivel új
€gyezség kötése fogna meglciséreltetni a tarifa i11án t, és ha HZ

nem sikerill, akkol~ a vasút az ország tulajdonába száll a becs-
·értékllek készpénzbell való kifizetés e fej ében. Az egyezkedés 10
évvel az engedély lejárata elött fogna megkezdetni. Az igaz-
gatóság e szerint Inár nem szól fi, pályának ingyel1 való átbo-
:csátásáról, luint a kereskec1elmi választmány előtt, ele fi köz-
szükségleti alválasztmány is kiseljb mérvit támogatásra szo-
l'ítkozott, ellenben a tál'saságtúl több engec1ményt kívánto
I\:i:ilönbell, mint említém, ezek lnin:lkét l'észről csali: előleges
megállapodások voltak. .

Nem sokára, jÚIliu8 29..c1ikén, a középponti vaspálya-
társaság megtartja Ambl'us Mihály, királyi biztos jelenlétében,
Myrbach elnöklete alatt, Pozsonyban közgyülését. Az elnök
l1tal a nel1éz lrü'zc1elemre, melyet az igazgat6ságnak az 1840.
május havában tartott első közgy{ílés óta kiállania kellett,
míg az alapszabályok megerősítését és 11 szerződés 'megkötését
elérhette. Előadja az országgyűléskét YálaBztlnányával foly-
tatott értekezéAeket; azután kij elenti, hogya 1óIJálya építésé-
től az újabb tapasztalatok következtében el kell álla!li s· szük-
séges a vaslltat minél szilárdabban és legnagyobb részt göz-
erőre építeni, minek következtébel1 a részvénytőke 18 millióra
emelendő. Láttuk, bogy eredetileg az alapszabályok szerinti
10 millió tökéből csak 8 volt beszerzendö, lett nemsokára 1.0,
a kereskec1elmi választmány· előtt 1843 öszén m:á.r 16 es l~é

sőbb 18 lnillió, lltolj~ra lnég 22 milli6 sem futotta ki. Az igaz-
gatóság egyébként lnegnYl1gtatja a közgyií.lést, 110gy bál·Ó
Rothschild S. l\{. hathatós részvétele folytáll első rendü
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váltóházak es más nagy befolyású személyek 3 millió pengő

forintot vállaltak el ~fagyarországball az új részvénytökéből.
A jelentés szerint· úgy tetszik, hogy Rothschild fl, 3 milliónyi
részvényt csak magyarváltóháza.k és nagy állásll egyének közt.
helyezte el,' a 'mi az akkori viszonyok között, habár a részlet.
fizetések nem voltak nagyok, mégis jelelltékeny ö.sszeget kép.
visel. Ezen {lj 3. millióra az első' részletfizetés 10 százalékkal
állapíttatott meg még azon év július 25-c1ikére, ellenben az
első 8 millióból fizetni rendelt "15 százalék 5 százalékos rész-
letre szállíttatott le, minthogy 1844 hátralevő részében nem
lehetett már sokat építeni 'S az első befizetésü 400,000 forint-
ból a kisajátításért járó 168,379, a részvényeseknek ic1őközi

kamatú1 fizetett 34,670 és a 6 év alatt tett 56,072 forint költ-
ség levonása lltán, számba véve a töke elhelyezéséb5l eredt.
l{amatjövec1elmet, maradt még rendelkezésre 176,541 forint.
Annak jellemzésére, hogy minö pénzerbk támogatták e válla-
la.tot, fölemlítem, hogy a közgyfllésen jelen volt báró Roth-
schild S..M., ki az lilés megnyitása előtt kijelentette, hogy ö
a vállalat iránt a legbensőbb részvéttel viseltetik és gyámolí-
tását fölajánlja; jelen volt és a tárgyalásokban részt; vett Wo-
diáner 1VIór, a részben e vállalatból kifejlett jelenlegi osztrák-
magyar államvasúti társaság mai elnöke, báró Eskeles Dániel
és I{önigswarter Jónás. Az igazgatóságba választattak, négy'
osztrák részvényesen kíviil, gróf Eszterházy Irároly, Myrbach,
Ürményi, UlI~ann; gróf Pálffy Ferclinand Lipót, gróf Gyulay
Lajos, a többször említett Hegediis Zsigmond és a pozsonyi.
.alispán, Jankó. rföbb renc1beli fontos kérdés vettetett föl e·
közgyillésen, csak arról az egyröl nem volt szó, melyben az
ideiglenes igazgatóság akkor. már lépéseket tett és a mely az.
ors~ággY1ílést is foglalkoztatta.

A bécs-gloggnitzi vasúti társaság igazgatósága llgyallis.
látva a kamatgarantia iránt Pozsonyban folyó tárgyalásokat;
,újra fölkapja a magyar vonalak építését, 1844 február 4 ..dikén
az osztrák kOl'mánytól új engedélyt nyer.a bécs-bl'ucki vonal
építésére, és a' további elhatározások végett július SO-dikára
renc1kíviili közgytUést hirdet. Ez a lépés bizalmatlanságot és,
bosszúságot okoz a közzépponti vasútnak túlszámban levő,

bíveiné1. Mihelyt e vállalat a végleges engedélyt elnyel'te S,

.még inkább, mikor a kamatl;>iztosításra kilátása nyílt, jelenté..
keny~n emelked~ek részvényei; a mint hire terjedt, hogya.
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bécs-györi vonal építését újból tervezik, a részvények ismét·,
leszálltak, és mert tudták, bogy két párhuzamos pályát csak
nem fog az ország kamatbiztosításban részesíteni, ~artani

lehetett attól, hogya sok nehézségen valahára átesett központi
VRSlit iránt megrendill a bizalom és részvényeire nem fog-
megtörténnia kellő mérvti befizetés. A középponti vaspálya..
társaság eunél fogva folyamodott jú~ius 21-dikén az ország-o
gyiíléshez, hogy 'ÓVllá meg öt a parallel vasút e káro~ verse..
nyétöl. Ekérest véc1elme alá veszi 7-c1ikén Tl'efort Agostqll
az épen ekkor Szalay László, szerkesztése alá került Pesti Hir-·
la)Jban. E lmo])elj a, hogy az idé) meghozta a kiábrá11dulást és
a tapasztalás ,t vasútak jövec1elmezése iránti re'ményel{et va-o
Jóságos értékökre szállítá le. I{iviláglott, hogyavasútak igen
élénk forgalom mellett is csak mérsékelt kamatot hoznak be,.
s hogy nemzetgazdasági szempontból igen fontos számos vo-
nal csak az állam költségén vagy csak az állam segedelmével.
létesíthető. Párhuzamos vaslltakat építeni nemcsak azért nem
tanácsos, mert a két vonal a legmérsékeltebb kamatot sem
hozná meg, hanem inert elüzi a szolíd tökét ,szédelgő vállala-·
tok "felé. Trefort azután szembeszáll a la.issez jaire, laissez'
aller, akkoriban 'uralkodó elv' híveivel és a.zt val~ja, hogya.
törvényhozásnak, ba látja, hogy két párhuzamos vasút nem
.létesülhet, egy pedig jól fönl1állhat, . egyenesen kötelessége·
kimonclani, hogy .párvonalú vasútat bizonyos ideig építeni
nem enged. A szóban, levő két vasút közt, mint ezt részlete..
sen bizonyítja, mindenkép a balparti lévén a kívánatosabb,
kftlön tQrvény által kell ezt a Duna jobbpartján ismét terve..·
zett vasút ellen biztosítani.

Ugyanez idötájban megjelent Széchenyinek «(Magyaror-
szág kiváltságos lakosaihoz ) intézett július 6-dikán írt, máso··
c1ik fölszólalása. Az elsőt ápril iB-djkán írta, négy nappal
annak előtt'e, hogy az ország közsziikségletei fölött tanácskozó,
országos választmány először egybegyűlt. Ebben kifejtette·
programmját a teendők, a költségek és ezek mi m6don födö-
zésa ~ránt, oly irányban, de most már ti.i.zetesebben, mint egy
évvel az előtt a'tálekc1íjról írt és késöbb .Adó 8 két garas czíme·
alatt egybegyitjtve ]riadott czikkeiben. Az újabb fölsz61alást,
emlékíratként a nevezett országos válas·ztmány elé terjesztette.
Az alválasztniállyokban ekkor már igen 8zo1'lgosan folyt a ta-
nácskozás; az országgyülés tevékenysége egy ideig e választ-
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mányban összpontosúlt's többször szüD.eteltek az országos ülé~

seIr, csakhogy a választmán:r folytatbassa tanácskozá'sait.
Széchenyi az alvalasztmtínyokban tapaszta.ltak követl{ezté-
ben akarta jókor, mielőtt az egész választmány határoz, 11ézc~

teit kifejteni. Említett mllukálatában. a kÖZPOllti vasútat ille ..
töleg javfi,slata a következő : Apest..debl'eczeni vonalra, fi

mielőbbi kivitel érdelrében kész, kellő viszonszolgálatok fejé-
ben., kamatbiztosítást ajánlani, sőt kész azt szükség esetén
országos költségen építtetni. A Peströl az osztrák határig'épíoJ
tel1dö vas"útat ellenben tisztán a magánvállalkozásra hagyná
minden kamatbizt,osítás vagy egyéb' országos segély nélkül.
Nem részesítellé pedig támogatásban elöszörazért, Inert Al18Z-
tl'üt széleig '. l'ellc1szerint« a legl1agyobb kellelnmel») lehet
eljutili, ,s azért az áldozatot inkább ocla' kell fordítani, «liol
épen nem, vagy csak bajjal mozoghat fi, magyar vér, mint a
hoi már némileg tűrhetően lii.1rtethet)); másodszor megvonná
a támogatást azért (tmert a fönnálló s annyi küzdés lltán csak
most fejlec1ezö gőzhajó-társaság, valaluint a budapesti lái1cz-
híd..építö társulat 11em érc1emel a nemzet réRzéröl bÜl1tetést».
Itt azt1tán elmondja Széchenyi, hogy neki e két vállalat lébe-
sítésében i1agy része van és pirulna, ha azol{at loyalisan meg
nem véclelmezné'. Ha a Duna balpartján vasút épül, ez Buda
fölvirágzását hátralökné, a lánczhíd jövedelmét csollkítaná és
csorbát ütne a vasúttal párhuzamos vonalú gözhajózás érc1e:'
kein. Nem kívánja ö azonban - és ez Inál· 1~40 óta haladás
Széchenyillél ~ hogyabalparti vasút eltiltassék - a kol'''
mánYllyal történt szerződés-kötés lltán ez bajos is lenne -
hanem l{Ívánja, hogy a fönnálló két vállalat 'kárára ama vasút
ne részesíttessék az Ol'sz~íg pénzéből támogatásban.

Trofort nyomban' reá, hogy Széchenyi ez ellStel:jesztése
az országos választmányboz a TÚ1't'Jalkodóban július 14-c1ikén
megjelen; nyilatkozik a Pesti Hil'lapban az egész l)rogramm-
ról. Szorítkozom itt azon észrevétel idézésére; maly a közép ..
pOliti vasútra vonatkozik. Nem helveselheti Trefol't azt a föl ..
fogást, hogya pest-bécsi, vasút nerdcsak mint állanipálya nelll
lenne építhető, hanem még kamatbiztosításball sem l'észesÍ-
tenc1ő!. Ellenkezően, ha. az ország politikai állása olyall volna,
úgy lnolic1 Trefort, hogy vaslltakat állami k~lt8égenegyáltalán
építhetlle, akkor a pest-bécsi lenne az, melyet vállalkozó tár-
saságnak átengedni nem volna szabad. Ez a vasút valalUennyi
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közt a legjövec1elmez{5bb és a mennyiben ·az ország más vona·
loknfÍl financziális tekintetben károsodnék, ennek jövedelme
kipótolná a többinél fölmeriilö 'veszteséget. A pest-bécsi vasllt,
ha párhuzam ellen biztosíttatik, nem szorlll kamatgarantiára,
s utalva I(ossuthnak föntebb idézett júnills 9·c1iki czikkére,
azt hiszi ö is, hogya bécs-pest-c1ebreczeni egész vonalnttk ka ..
matbiztosításaaz ol·szágnak kevesebbe fog kel'ülni, mint. ha
csak a kisebb jövedelmlt pest-c1ebreczeni vasútra szoríttatik a
biztosítás.

Épen azon napokban vette föl a kerilleti gyitlés a l~özél)
ponti vasllti társaságnak a kereskec1elmi választmány elött
megfol-dúlt kérvényét a kamatbiztosítást és a párhuzamos vo-
nal elleni megóvást illetőleg. A tanácskozás három napon át,
július 16., 18. és :l9-dikén tart. Itt a bal- és jobb parti érdek
ellentéte, híd.. és gőzhajózási vállalat öS8zeiitl{özése más közle-
kedési válla~atokkal, azután hol a Sina, hol az tL11malll1 elleni
mindenféle kifogás, a kölcsönös gyanúsítás napirend~l1 voltak
és szelTvec1élyessé tették a vítát. E tanácskozás folyamán tör-
tént Fejérváry Miklós, Hontmegye lrövete részéről az az éles
támadás Széchenyi ellen, a melyet báró Fiáth !c'erencz Életen~
és élményeimbell bőven elbeszél. Ifejérváry Széchenyinek izga-
tását abalparti ,yasút ellen önérc1ekböl származónak monc1otta"
Némelyek ezt a czenki birtokra VOll~tkoztatták; de többell
úgy értették, és e nézet el is volt terjedve, hogy Széchenyi
azért pártolja a jobbparti vasútat, mert nagyon sok lánczhíc1-
részvénye van. Ezért Ö, hogy az anyagi érdekeltség látszatát
is' elmellözze, pár nappal e' tárgyalás előtt átengedte részvé-
Ilyeinek nagyobb részét. gróf Andrássy Györgynek. Értesülvén
a gyanusításról, Széchenyi a közelebbi vegyes ülésben sértö
módon viselte magát Fejérváry ellen, a miért ez öt párbajra ki
akarta hívatni, ele politikai 'páTtja neIn engeclte meg. A szenve-
délyes vitának, melYIlek lényegével meg fogunk ismerkedni az
országos ülés tárgyalásainál, eredménye egy fölirási s izeneti
javáslat lett. Az elsőben elmonclatik, bogy az 1886 : XXV.
törvényczikk csak ideiglenes rendeltetéssel bírt és hogy módo-
sítására elérkezett az idő. Sziikséges ez ~zért, mert a törvény
létrejötte után jelentkezett mindjárt )rét vasúti vállalat és aL-
ból egy: sem létesült;· a Duna jobbparti elejtette szándékát, a
balparti pedig csak addig bÍl"t haladni, hogya fökormányszék-
kel megköttetett a szel·zőclés. Az. ország hőn óhajtja" hogya
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l)OZBony~pest-debreczoni vasút minél előbb létrejöjjön; de Ini-
vel szó van rtrról, hogy a bécs-gloggnitzi vasúti társaság ~

bécs~györi vonalat építeni szánc1élrozik, tartani" lehet attól,
hogy meghiú8úl a halparti vasút. Azért kéri az ol~szággytílés

ö felségét, hogy utasítsa fökorluányszékét, ·hogy addig, illíg
az 1836 :' XXV. törvény módosítása iránt mindenesetre luég
ezen országgyülésen, a javaslat föl l1em terjesztetik, sem 'a
bécs-győri, seUl bármi más vasútra nézve 8zel"zöc1ést ne kös-
sön. Az e1111ített izenetben a főrellc1eket a fölirá.sl1oz való' hoz-
zájárulásol1 kívül arra is kéril{, hogy utasíttassanak a közép~
ponti s a két fiulliei vasúti, valamint az eszék-bródi csatorna-
vállalat l{érvényei az országos választmányhoz, hogy' ez az
illetökkel értekezvén, a vaslltakról egyszerre tel:j eszsze ell)
jelel1tés~t 'és érte1rezzék jelesiíl a líözépponti vaspálya-társa..
sággal a végett, hogy azon újabb kedvezés fejében, miszerint
párhuzamos vonalak ellen biztosíttaBsék, minő viszons'zolgálat
lesz kikötendö. A párhuzamosság kérc1ése ·tehát csak az ize~

lletben volt érintve, ele nem a föliratban .
.Alcamatbiztosítás és a pál·huzamosság' kérclése most még

l1atározottabb alakot öltött a kerületi 'gyitlés megállapoclásai
}(övetkeztében és a vita, még mielőtt az ügy az országos illés
elé került,. mÍ11c1 nagyobb arányokat öltött a megyék gytílé-
sein és a sajtóban. ICönnyell elgonc1olható, hogy mely megyék
lninő utasítást adtak kqveteiknek. Pestll1 egye a középponti,
Győr városa a jollbparti vasút mellett intézett körlevelet,
Sopronmegye, de ez esttk a Dunántúli 111egyékhez, a kamat-
biztosítás és a jobbpal'tivasút eltiltása ellen. A kamatbiztosí-
tás lnegajánlását nehezítette a' megyékben az a tekintet, hogy
ezen teher elvállalása szintén maga -után vonja ~L tervezett
közadózás elfogadását. A sajtóban a legjelentekenyebb föl-
szólalás gl'óf Dessewffy Emilnek a B~ldape8ti Hi1'adó
ban Széellenyihez intézett öt nyílt levele volt. I{ifogásolj a,
hogy Széchenyi a gözhajózásra 's a hídra nézve büntetésnek
mondja azt, 'ha a balparti vasút, melyet az 'ország szil1tén
8zl.1kségesnek tart, anyagi táillogatásba11 részesít,tetik; ez al'ra
vezetne, hogy az említett két vállalat miatt maga az állam
sem 'épithetné a sziikségesnek' vélt vasútat. Ö is, lltaJva Tre~

fort fölszólalására, ellenzi a kamatbiztosításnak csupán a lJest-
debreczeni vonaira szorítását, minthogy többe kel"ülne az or-
szágnak és a központi társaság' fölemelné a pest~debreczeni
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szállítási díjak'at, 110gy az 5 százalékot itt minden esetre ki-
l{aiJja, Init a c1ebreczen-p.esti vonalról toYá~b .szállítandó árúk
is. viselnének. Kérdi Szécrhe.nyit: mjért T)ártolta bát ajobb-
}Jal'ti vasútat ? Hisz ez is lriiutetés lett yolu'1. a gőzhajózási
vállalatra, ha létre jön. «(Hálával fog a lUagyar ulilidig arra
emlékezni -- így ír DesAe\vffy Széchenyihez' - Init te lnind-
kettöért (hídért, gözb~iózásért) tettél. De azért .szabac11noz-
gásátközlekeclések dolgában föl nem áldozhatja.a törvényhozás
89 esztellc1eig és 11eID l1ehezítlleti más, szintén közszükségell
segítő vállalatok keletkezését, nen1 utasíthatja el magától a
keletkezeteket, mert a közérdeket egyesek elibe tennie tarto-
zik.) Éi)en e tekintetből ellenzi Desse,,~:ffy ft kerii.leti határa·
zatot, melynél fogva a Duna jobbparti pár11uzamos vasút el
lenne tiltandó. Szerinte nem is kívánja ezt a középponti vas-
})álya-társaság oly föltétlenül, hogy azt mondaná, ha l1elll biz-
tosíttatik a parallela ellen, akkor nem építhet. lIa így szólna.,
akkor is csak az évek bizonyos sorára lehetne elzárni a bl'Ucli:-
györi vasút létesítését. A társaság kér két százalék biztosítást;
ez szei'inte is megac1anc1ó, bár () maga ·az ol"szágos költségen
való építés elvét pártolja, s {(meg ~agyok gyözöc1ve - úgy
-llloncl Desse\vffy - hogy az egész európai szárazf'öldöll ezé
.lesz nem sokára a győzelem»). A magállvállnlkozást csak a
lnál' m.egalakúlt. társaságoknak engedllé meg most kivételkép
..és jövöre csak a lJlellékvonalokra nézve. Ezután ti.i.zetesen fej-
tegeti az állami vasúti rendszer felsöbbségét a kamatbiztosítás
melletti.luagál1vállalatok fölött. Gróf Desse\Yffy Emil e levelei
. lninc1ellha díszes lal)ot fognak elfoglalni a hazai közgazdasági
.eszlnék fejlődési tÖl'ténetébell. Széchellyihez intézett l1egye-
dik nyílt levelét a következ8 nyilatkozattal fejezi be: «(Hiszen
Inagát azon pesti lánczhíc1at, mel~rllez .báró Sina csak pénzt,
.te azonban eszmét s kitünö erélyt adtál, nem épen úgy épí-
te'hé a geniális Tiel'ney-Clark az országnak, mint a bogy most
atá-rsulatnak építi, ha az ol·szág· meg lett volna már altkol'
bal'átkozva az önrovástira építkezés rel1c1szel'ével? A POZSOllY-
l)est-c1ebreczeni vanalt nem építené-e a derék Zimpel az or-
szágnak, ha ez a lnaga gazdája lenni elég férfiassággal birna?
És kirelresztöleg csak báró Rothschild vagy Ullmann ]\-fóricz
'ul'akbírnak-é azon tulajc1onokkal, miszerult egy vasílti élJít6
'Bzemélyzetet és .mechallismllst összeállítani képesek? .....
·AgitáljtlUk az országos költségen.való építés elve mellett, hogy
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most ugyan a már alakult társaságokra nézve .történjék kivé-
tel, ele. egyébként \a magyal' adja' már egyszer 'férfiasság, ko!"
moly, öszipte el'~s' akarat 8 magasabb fölfogás csalhatatlan
jeIét és legyen - a maga tulajdon gazdája!)

Mialatt Dessewffy ezeket írja s 'közzéteszi, az előbb em-
lített vasúti.1gyi izenet és fölirás a karok és rendek országos
iHésén júlil1~ 26·dikán hosszas vita ut~n, a főrendeknél pedig
a fölirás 29-c1ikén majdnem szó· nélküJ elfogac1tatik. A követi
tábla vitája a fiumei vasútra- is kiterjedt, ele én csak a közép-
ponti vasútra vonatkozó 8 az elvi tételeket ismertetem itt.
ElőszörPestmegye követe, Szentkirályi JVlóricz, szólott. fl. pa..
rallel vasútak szel'inte nem versenyre, hanem egymás leroll;-
tására valók; azért, a kik párhllzamos vasútat terveznek, nem
hasznos befektetésre, hanem tözsclejcitékra czéloznak. A kö-
zépponti vasútat csak lí.gy lehet hasznosan kamatbiztosításban
részesíteni, .ba nem engedtetik meg a bécs~győri vasút építése.
Inclítványa az, hogy miután az 1836 :. XXV. törvényczikk,
mely csak a közelebbi országgyltIésig való érvénynyel alkotta-
tott, már is megszünt, mondassék ki, hogy vasllt és csatorlla~

ezen túl csakiskiilön törvénynyel fog engec1élyeztetni; ez által
az országgyií.lés módjában lesz megelőznia parallel vasútakat.
Vasmegye egyik követe a fölirás tiltó zárac1éka ellen szól.
Pest városának követe, }\:011e1' Ferencz', pártolja Szentkirályi
llézetét. Pozsonymegye követe, Olgyay Titus, törvénynyel
kívánja kimonc1atni, hogy íLZ 1836 : XXV. tÖl'vényczikk meg-
sziint. E törvény káros voltát legjobban bizonyítja az, hogya
középponti vasúti társaság, bár minc1en követelménynek eleget
tett, még sem volt képes éveken át a hely~artótanácscsa17

melyre azon tÖl'vény az engedély adását bízza, a szerződést

megkötni. Ha ez a törvény eltöröltetik, akkor megakac1ályoz-
tatik· a- tözsc1ejáték és könnyebben fognak létesi.1lni a helyes
vasútak, mert nem lesz a helytartátanács önkényére hagyva.
'egy vagy má,8 vasútat megakac1ályoztatni. «A helytartótanács
megfelejtkezett kötelességéről és felső befolyásnak vetette ma-
gát alá.)) Szólát niegyéje utasította, hogy e sérelmet jelentse
be a karoknak és rendeknek. Sopronmegye követe,. I{ohon'czy
Ignácz,. nellezteli, hogy 'm~kor abalparti vasútról van ·SZÓ~

akkol' &z" ország három negyec1ének érdekét említik, a mikor
pedig a jobbpul'ti vasút van szóban, akkor bál'Ó Binát emie-
getik és személyes kérdéssé teszik az ügyet. KiilcllSi készek fl.
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debreczen-pesti vasútra áldozni"az ezen úton érkező terlnéliyek
fölmehetnek tovább Bécsig a Dunán; de azt 11em látja át, miért
kelljen Sopl'o111negyének abalparti ·yonal kamatbiztosítására.
áldozni. Mármaros követe, báró Sztojka Imre, azt feleli, hogy
Soproily ugyanazol1 okból köteles, aclózni a balparti vasútra,
a miért :f\·{ármaros .fizetett ·a pesti szÍ11házra 8 múzeumra.
Szóló csak azt akalja fölvilágosítani, nehogy későbbi időkben

bot.rányt okozzon, 110gy miért volt 11eki a mlllt országgyülésen
a jobbparti, most meg abalparti vnsút mellett lltasííása.
A múlt országgyitlésen' llgyanis bár6' Sina azt ígérte, hogya
Tiszát~Pestl1éla Dunával csatorna által össze fogja kapcsolni,
amely esetbel1 szólónak' megyéje is 'egyenes víz~ közlekedést
nyel"t volna Pesttel ; de miután ez ígéret nem teljesíttetett és
abalparti vaslit annyi fontos okkal tálllogattatik, most ezt
pártolják lriildői. Szentkirályi iSlnét fölszólal és kifejti Ro..
honczy ellenében, hogya Debreczenböl vasútoll érkező árúl{,
ha Pestell aDunára bocsáttatllak, Gönyönél megint vasútra
kell, hogy rakassanak, . azután Bécs előtt ac1ót fizetnének :
mind oly költségek, melyek abalparti vaspálya által elkel~ül

hetök.' Az 1836-c1iki törvényt érvényben hagY11i káros lellne.
I{érc1i: szeretnék-e tovább is azon kezekben hagyni a fölha--
talmazást, lnelyek azzal eddig oly rosszlll gazdálkodtak ?
1836-ban az ország' egész l1izalomlual a" kormány kezébe tette
le érdekét (Emlékezünk rá, hogy csak kényszerüségböl és' ~t
legnagyobb bizalmatlansággal tette) és liyolcz év alatt az nem
gondolt l{i egyebet, mil1t két vas"útra engedelmet adni s ar
nagyszombati vasútat úgy állítani föl, hogy az helé ütközzék
abalparti vasllt privilegiulnába. Zsedényi Eduárd kevés mó-
dosítással szintén pártolja a fölirást, de azt nem ismerheti el,
hogy az 1.836-diki törvény elenyészett és lleln is .lellet a vasút-
ügyet miIlden töi·vény nélkiil hagyni. Veszprémmegye követe,
Sebestyén Gábor is azt tartja, hogy az 1836 : XXV. törvény
luég életben van. Az 1840-iki országgyülésel1 a bécs-trieszti
vonalról és a duna-tiszai csatornáról alkotott két törvény,
melynek hatálya el nem enyészett, épen amaz 1836~iki tör..
vél1yczikken alapul. Vitatja végre, hogya bécs-györi vasúti
társaság, mely a magyar vonalol{xa állítólag közel egy milliót
költött, sohasem mondott le végkép a jobbparti vasút épi.tésé-
1"Ö1. flázmán ]'erencz, Buda városának követe, az oly jobb-
lJarti vasútat, mely Bécstöl csak Györig megy, nenl pártol-
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hatj fi. 1101nfLtnegye követe; Perczell\16r, élesen lrikel·a l{ormány
ellell, lnely befoly~ísával az országgyülést t 836-ban a legrosz-
szabb törvény liozatalára bírta s azután ezt sem tartotta lueg,
hanem éveken át akadályozta Magyarországoll avasútak létre-
l~ozását, luialatt ezek" Ausztriában könnyell engedélyeztettek.
Palóczy László Szentkirályi inc1ítványát, Somssich Pál, bár
nem szívesen, a fölirást pártolja. Nevezetes az a fejtegetés,
melylyel Ghyczy I(álmán, .Komárommegye követe, nézetét az
1836 : XXV. tÖl~vényczikkröl, a tarifa- és Iramntbiztosítási
ügyről s a párhuzamosságról előadja. Akár mikép vélel{e(~iiink

az· 1836-iki törvény érvényéről-ilyformán végzi beszédét ~
a Duna halparti társaságra az most is· fönnáll és· így a tál~sa

ság fölépítheti, ha az ország ruzt tiltani akarná is, vagy nem
l{Ívánna garantiát adni. Már most egyenesen érc1ekiinkben
van, bogy a társaság igél1ybe vegye a kamatbiztositást, mel't
csak' így érhetjük el, hogy apálya idővel az országá lesz és
hogy a társaság nem renclelkezhetik vele önállóan. A tál'sasá-
got csak az az ok bírhatja rá, hogy befolyást engedjen az or-
szágnak fl, tarifárn" ha párhuzamos vonalok ellen biztosíttatik.
E tekintetekböl meg lrel1 adni a társaságnak mind a két ked-
vezményt; de ez úttal csak föltételesen történjék a kijelentés,
végleg pedig akkor biztosíttassék a társlllat ez elönyökről, ha
az országos ·választ·mánYllyal folytlttandó egyezkedésböl erec1ö
viszontengedmények elfogaclhatók lesznek. Ha már lnost
.biztosíttatik a társaság párhuzamok ellen, akkor káros 1'"00110

·poliumot kap. Az 1836-iki törvényről, melye.t a nemzet állí-
tólag bizalommal tett le a kormány' kezébe, az fl, nézete, hogy
a nemzet azt· megganc10httlanúl rögtönözte, s hogy azon most.
már segíteni nehéz lesz. - H088Záu folyt még a vita, ele
lényeges új éSZ1~evétel fölhozása nélkül, mil'e· az izenet és föl-
irás nagy többséggel elfogac1tatott. A főrendek a 29-il{i illésen
csekély irályi módosítással, de különben· vita nélkül fogadták
el, belefoglalván a viszonizenetbe a ntíc10r által ajánlott azon
fölhívást, hogy akarok és rendek mielőbb fogjanak az :1836 :
XXV. törvényczikk m6c1osításál'a czélzó törvény készítéséhez,
miután ez hosszas tanácskozást igényel.

Eklrént országos határozattá, lŐll a párhuzamos jobbparti
vonal. eltiltása épen egy nappal az előtt, hogya bécs-glogg..
nitzi társaság közgyillését tartotta a Brl1clt és Győr felé folyta-
tandó építés végett. A követek tábl~jánakmegállapodása nagy
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elöl'.elépést jelez vasúti törvényhozásllnk terén. Az ol'szággyi.t-
lés. élJen azt a. szabályt fogadta el, melyet a most távol maradt
])eák, ]'erencz az 1836, és l840~c1iki ol'szággyüléseken elítélt,
t.uc1niillik a. külön törvények áltnl való engedélyezést. Ez a
fordulat ·tárgyilag és kiilönösel1 fL tett szoInorú. ·tapasztalatok
utá~ egészen inc101{olt vala. Az 1840 : XL. törvényczikk lnég
l1.em special bill, hanelTI kiterjeszti egyszerltell az 18:36 : XX,'.
tÖl'vényczikk hatályá.t fi. Bécsből lVlagYfl.rOrsz~lg.o11 kereszti.tl
Trieszt~g .yezetenc1ő vasútra; az erre vonatkozó engedélyt a
helytartótanács ép úgy lnegaka,c1ályozhattfL volna, a millt
ezt éyekeken át tette .a c1ebreezen·pest~pozsonyivaIJ lnelyröl
. kezdettől fogva elismerte lnaga, hogy a törvényben gyökere.·
zik. Az 1840 : XXX\TIII.. törvényczikk lli dlllla-tisztl.i csator-
náról már közel jár fL specialis tÖl'vényhez, mert fl, föltétele-
ket réBzletesen lneghatározza s mert nem teszi fiiggövé az
engedélyt a kormánytól; de ll?-ég sem teljes special hill, mert
Hi. tarifa lneg~íllapítását a helyturtótallácscsal kötendö alkura
utasítja, a m.i megint módot nyújt a }{ol'lllánynak halasztani,
sőt végleg megakaclályozni It vállalat létrejöttét. Elöre lehe~

tett volna azonban18414~benlátni, .hogy ft korInállY azt a tör-
vényes ·hatalmát, melyet 1826·ban milltegy kierőszakolt,

hogy tudniillik a vasútakat ~gyec1í.tl Ö' engedélyezi -- 8 a
XXV. törvényczikk 13 vonala nlinc1en.lehatö vasútrfL nyujtott
alapot - föll1em adja· s reá 11em áll alTa, bogy.csak azon vo-
. nalak legyenek' építhetők,'melyeket az országgyillés engedé':
lyezni akar. A vasúti fölírások l{irályi válasz nélkül maradt
egyszerlt félretétele, s5t a kormánynak később az országgyiHés
határozataival - mint látni fogjuk .- lnerőbell ellenkező el-
járása csak .folytatása. volt fl. nyolcz év óta föntartott l{or-
mány-politikának. JYlegj~gyzelldö J?lég, hogy· az említett
18.40~c1ild csatornatörvény· . az úgYllevezett párhuzarnosság
kérdésében {Igy' renc1elkezik, hogy llgyanazon végpol1toktól
melyek közt a szóban levő társaság a DUDát és Tiszát össze-
kötö csatornát építenc1i, 5 mél'fölc1nyÍJ:e föl- és lefelé más neU1
fog 50 év lefolyása előtt csatornát húzbatni. A kal'ok és ren-
dek mostal1imegállapoc1ása .. azonban a. vasúti párhll%n.molr
eltiltása ügyében az épen most Yázolt vitának leggyLngébb
része volt s ez álláspontot lnaga az' országgyülés neln sokára
el is ejt~tte.

A bécs-gloggnitzi tál'saság ezen országos határozat ho-
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zatalát kqvetö napon megta~t~ia' közgyüléRét Bécsben és elha-
tározza, bogy az el~bb elejtett magyar vOl1flJak építését any-o
nyiban újból fölkal'olja, hogy megépíti az oszt.rák kapcsoló
vonalakat a magyar határig egy részt Bécsbő! Bruckig, luás-
Tészt Bécs-Újhelytő! Katzelsc1orfig, hogy e végpontokból az
ngyancsak Sina védnöksege alatt alakuló magyar társaságok
folytassák a vonalakat Pozsony és Györig, illetőleg Sopro-
nyig. Ez utóbbi társaságnak megalakításában aztltán főrésze

volt - luin.t látni fogj111~ - magának gróf Széchenyi
Istvánnak.

A középpontivaBúti társaság pesti luüigH,zgatósága. m'ál'
július 26..clikán ajárl1ati t~írgyalást hirdet augusztus 25-dikére '
a pest-váczi vonalon szükséges al- és fölépítulényekre, neve ..
zetesen 50,000 dal"ab «kereszt -gerendely» -re s augusztus
9l·c1ikán tettleg megkezdi a luunkát Pest· mellett a váczi tölté-
sen". Másrészt luegkezc1őc1nek az országgyitlés lltasításához Icé-
pest a tárgyal~sok a társaság és az országos választmány közt,
ft mely utóbbi szeptember hó 9-dilcén a karok és rel1c1eknek
fl, következő javaslatot teszi: Az ország az egész kiterjeqés-
ben gözeröre építenc1ö vRApálya után 18 milliónak 5 ~zázaJé ..
kos kamatjából biztosítsa a 4-c1iket és 5-diket 30 évre a lneg7"
nyitástól kezc1ve; biztosítsa a vállalatot :15 évre oly párhuza-
nios vaspálya ellen, mely az osztrák hatál·tól .Pestig folyó
Duna jobbpal'tjától 6 mérföldnél k.isebb távolsághan YOnUl11a.
Ha fl kal11.n.thiztosítási 30 év luúlva avaspálya 10 százaléknál
többet jövedelmez, akkor az országtól függ, hogy vagy Hi vitel-
béreket leszállíttassa vagy gyorsabb töketörlesztést renc1eljen
el. A társaság köteles az e.z alkura vonatkozó tÖl·vény kihirde-
tésétöl számított 8 év múlva az egész pályát forgalomba
hozni. Az engedély tft,rtama, melynek eltelte utáll avaspálya
íngyen. a.z országra, száll, SO helyett 60 évre szorítandó. A tál'-
saság tegyen le egy millió forintot készpénzben ·vagy állam-
papírball, a miből időről-időre anllyi visszafizettetik, alueny-
nyinek egy millió erejéig történt befektetését igazolja. Ha a
társaság kötelezettségének eleget nen1 tesz, elveszti ez óvadé-
Irot és az engedélyt. A választmány e pontokat csak mint
ellenjavaslatot a társaság .igényeivel szelnben terjeszti 'elő, de
a végleges egyezség elérése végett további tárgyalásokat 'l\íván
a társasággal folytatni. A választmány javaslata ellen külön
vélelnényt jelentett be gróf Széehel1JTi IstváD, melyben, elöhbi
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nézetétöl eltér5en, most már elfogadja a kamatbiztosítást az
'egész vaslltra, habál' hiszi, hogy anélkül is léti'ejöhetne, mit
a l{özépponti vasút részvényeinek kelendösége bizonyít, de
ellenzi a pál'hllZamos vonal eltiltását az előbb említett érte-
lernben, millthogy ez. egy országrésznek ' súlyos megkárosítá-
sára vezet· és nem' is illő követelés oly vállalat'tól, mely évek
óta mindig azt hirdeté, hogy rp.egépíti a l)alparti vasútat
,akárhány párh1.lZamOS vonal létesüljön is. E kii!önvélemény-
hez csatlakozik gróf Szécsen Antal, ldterjesztve ellenvetését a
kamatbiztosításra is, továbbá Osegovicll l\!etell, Lonovic.s püs-
pök, ifJabb Majláth György, Kel·kápoly Istváll, Bezerédj ~Iik·

16s, Ma19kovits ·Antal, Ertl János és gróf Zichy Fel'encz. Nem-
csak a párhuzamos vonalak tilalma, hanem bármely kamat·
biztosítás ellen nyilatkozik gróf Batthyány Lajos és Bezel'éc1j
István "kiilönösen azon tekintetből, mert a medc1ig az örökös
tal'tolná,nyok irányában a jelenlegi vámviszonyok megmal'nd-"
nak, az ország' segélyével olcsóbhá tett szállítást csak, az osz-
trák mitipal' fogja Magyarország rovására ldzsák~ányolhatl1i.

- A ld.i.lönvélem-ény aláír6i legnagyobb részt Dunántúli köve-
tek vagy ottani nagybirtokosolr, Batthyá.llY és Bezeréc1j István.
klilönvéleményének inaokolása minclell vasút ellell szól, mely
,a,z országot Ausztl~iával kal)Csolatba hozza 8 a véc1válDOS föl-
.,fqgáshoz képest egészen háttérbe szorítja a hazai tel~méuyek
k'ivitelének él'c1ekét. 8zécbel1yinek és a jobhparti ,követeknek
ros~zúl illett az a kifogás, hogy II balparti vasút vállalkozói
éve'~en át' ígérték, hogy aká.l'hállY parallela ellenében megépí-'
tik a",' 'pályát. A gánc's viAszatorolható, mert a jobbpartiak,
midőn a középponti vasút ellen kiizc1öttek, Dlinclig azzal él'-
veItek, bogy két parallel vasút fönn n'em állhat, sőt 8z'écl1811yi
még fl, gözh~iózá8t is' féltette a balpai~ti vasúttól.

A választmány javaslata s a kiilönvéleméllY októb"er
8·c1iluín 'és 9-c1ikén hosszasan tárgyaltatott a kerületi' ülé'sbeil,
ele ajavaslat változatla11úl'elfogac1tatik; a párvonalak eltiltását
30 megye megszavazta 17 ellell. Az üzenetben külön fölemlít-
tetik; hogy az ország föntal'tja magának a jogot a vasút kezelé-
sét és iigyvitelét ellenörí2Áni, egyébként arra Bzólítandók föl az
ilzenetben a főrendek, hogy bízassék meg az órszágos választ-
.mány a tárgyalások folytatásával .ft yégböl, hogy fl, hátralevő

ltiilönbözetek kiegyenlítése után a tÖl'vény lnég ez országgyii-
Iésen lnegalkottassék. Az üzenet mincljáit az nap c1élutál1 tár-
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gyaltatott és el is fogadtatott a karok és rendek 'országos ülé...
sén. Érdemleges vita már neln folyt többé; monc1ották is töb-
ben hoay az ismételt kerllleti s orszáoo'os tanácskozások kime-" , o

l'ítették fl, kérdést.. Inl{áhb csak l1tasításailrat jelentették be s.
pedig nagy számmaj a javaslatot ellenző követek. l\. ;Dunán-
túliak a parallela eltil~ii,saellen nyilatkoztak; ugyanezek, ele az
ország lnás részeinek követei is luegtagadták a kanlatbiztosí-
tást vagy azért, mert kiildőik neln akarnak semmi új terhet i

vállalni, vagy azé1.~t, Inert a financziális munkálat .luég nel11 <I
vétetett tá~'gyalás alá. A túlnyomó többség azonban az orszá·
gos választmány jftvaslatát és az ÜZHnetet lnindenben helyben ")
ha,gyta. A förendeknélnagyobb arányokat· öltött a vita, de bár
a ttlbla legjeles11· tagj ai vettek benne részt, új eszluéket nem
lehetett hallani. Báró Vay ~fiklós tette lTIeg az indítványt,
rp.ely szerint a kamatbiztosítás elfogac1tatik az egész vonalra,
de a párhuzam eltiltását nem helyeslik a förendék. Vaynak
kiinclulási pontj a, úgymint Ghyczynek az, bogy az ország érc1e-
]{ébell áll, hogya középl)Onti va8pálya~társaság elfoga.dja a ka..
nlatbiztosítást; mert csak így lehet töle oly föltételeket kikötni,
a melyeknek követelésére a helytartótanács az 1. 8:~G-diki tör-
vény szelint neIn V9lt följogosítva. I{i lenne köthetö az
élJítés befejezésének ideje, a tarifa-mérséklés, az ország tulaj-
clonába jutás stb. És ha nincs is még elc1öntve az ~tc1ózás kér-
dése, azért bizton tudja szóló, hogy az ország 1852-ig, ·a
mikorra az egész pálya meg lesz nyitandó s a kamatbiztosí-
tás kezdetét veszi, gondoskodni fog a legfölebb :360,000 forint-
nyi kamatpótlás fec1ezésérö1. A legtöbb szóló ezt az· áUáspOll-
tot fogadta "el és variálta Vay érveit; .csak kevesen voltak,u,
kik háró l{uc1icB Józseffel tartva, mincl a kamatok biztosítását,.
mind u, párhuzam eltiltá.sát ·visszautasították. Gróf M~ilátl1

János a párhuzamos vonalak létesítését fi.1Ta a 7-S évre til-
taná el, fi, lnely alatt a balparti társaság a penzt beszerezné 8

nz élJítés.t befejezné. Idézi Széchenyi jövenclölését 1840-ből és
említi, hogy akkor fl, jobbparti vasút pártolói azért ellellezték
a halpal'tit, mert ez párhuzc:tffiOs vonal, most meg ugyan.azok
ellenzik a párhuzamos jobbparti vasút eltiltását.: Széchenyi
elismeri, hogy megváltoztatta négy év alatt nézetét, ele meg-
változtak a viszonyok is. Azóta megszünt az a paroxysmu8 is,.
mely 1840·ben vasúti kérdések fölött uralkodott. J\;fa már nem ..
rossz hazafi az, ki egy népszerit .yasút ellen nyilatko~ikés nem
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gyalázzák a vállalkozókat, a. miért különbség nélltül oc1ahajla-
nak,: ft hol haszon lrínálkozík. Újból jövendöli s a lVc(,plóra
lltal, hogya" társaság netTI fogja a 'pest·debrecz'eni részt
megépíteni. Epen azért --: 8- itt iSlnét visszatér az clnlékírn-
tában,elfoglalt álláspontra - 5 százalékkal cSfLk fl. pest-c1eb-.
roczeni. vonaira lrívánja megadni a biztosítást. Gróf Batthyány
J.Jajos fL ]tülönvélelnényében már említett vámpolitikai tekin ..
teteket hozza föl. I\:árosnak tartj a fl, termelökre, ha' n agyobb
tömegekben fö.lhoz'atnak a termények és nyugatra való 'kivite~

}öl{ jó vámszerződés által elő nem mozc1íttatnék; ele mivel
erre számítani 11em lehet,.. gondoskodni kell terményeinkllek a
fiumei VcLslltOl1 va.ló tengerre szállítása iránt. Azért csak úgy
szavaZl1a meg a középponti· vasú.tnak )rainathiztosítékot, ha
egyúttal a fiumei vasútról is történnék il1tézkedés,. ele ekkor
is csupán a pest-debreczeni l'eszre. A pUl'o11elált eltiltását
minden körülluények,}rözt ellenzi. Gróf Szécsen l\ntal 'nenl
ismerheti el, hogya. középponti vastlt ii.gyében teendő hárlui
intézkedés nehezítené a fiumei vasút létesítését; ö is elönyö-
sebbllek tartja az egész vonalnak 2, mint a c1ebreczE\n-pesti-
'nek 5 százalékkal·való biztosítását. - Többen' követelték. az
egy millió .ávac1ékot, mások kétséget nyilvánítottak -úgy, mint
.Széchenyi, hogya pest-c1ebreczeni vonal ki fog épülni. Erre a
ná.dor kijelenti, hogy fl, helytartótanács, lnár a vele kötött
szerződés szerin·t is, tehet az ellen, ba a vállalat nem teljesíti
abbeli kötelezettségét, hogy ,mindkét irányuan egyenlő erővel

építsen. Hu, azt fogja látni e kormány, hogya pest..cleb.recze11í
vonalon hátramarad az építés, akkor eltiltja ln~jcl a pest-váczi
részen a folytatástmindac1c1ig, míg az elöbbi VOl1ft1on nem ha·
lad előre az építés. A nádor ,egyebekre nézve is igen érc1ekesen
nyilatkozott. A vfi.sútakról - úgYlnond ~ bajos előre tudni
az eredményeket, mert oly viszonyok fejlöc1hetnek ki, a m'e-
lyekröl az ember :11em is álmodott.' A debl'8czeni úton l'end-
szerint o}rtóber végétől áprilisig lehetetlen, Pestre porték'át föl-
hozni s olyan rendetlen a fllvarozás, hogy' gyakran megesik,
ha egy pesti kel'eskedö Debreczenbe pOl'tékát kiild, melYllek 8
nap alatt oda kellene érni, a portéka nem ér oda, mert a fuva-
1'OS útközben valami más vállalkozásra akac1ván, leteszi H, por-
tékát és akIrOl" szállítja tovább Debreczenbe, mikor az ő ké~

nyelnle lrÍ'vánj u. Az útak rosszasága S' a fnvarozás renc1ezet-
len vol~a ólrozzn. azt, hogy sokszor Pestell 3:-4 forintoll
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adatott el a gabona köble, mikor a Tiszán túl 16 forint volt az
ál-a. A pest-clebreczel1i vonalnak sószállításai is lesznek. l\1ás-
felől a pest-pozsonyi irányban a vasúttal Yers~nyezl1i fog a
gözhajó s a· télen "is könnyen ií.zhetö fuvarozás. l~zért szüksé-
gáBo mind a két vonalat biz"tosítani. Széchenyi lnég töl~b8zör

fölszólal. Föntartja nézetét a nádor ellenében a pest-debre-
czeni vonal igen csekély jövec1elméröl. Olyan lapos téren-
ílgymonc1: - hol a lakosok legnagyobb része mal'hatartásból
és 'fuvaTozásból él, konnyen indítanak háborút a vasút ellen és
fö]{ép eleinte, mikot- ingyen fognak fuvarozni, a vasút selpmit
sem fog jövedelmezni. Attól· is· lehet tartani, hogy fölszedik
majd fl, vasútat. Csak egy pár vásár alatt lesz azor} já.rás-kelés,.
különben nyugodni fog azon a 25 mérföldnyi pál:Y'án a loco-
motiv_ Egyébiránt arra is reá áll, hogy az egész vasútra biz ..
tosíttasék 2 százalék. -:- ICi hinné,· ha hitelesen nem olvasná,
hogy Széchenyi ismé~elten ily jövelldölésekre l'ag~tc1tatta ma-
gát a vasútak dolgában, mikor amaz idöben higgadt férfiak
mint a ná~ol', Battyhány Lajos, Vny, Szécaen Antal és ft llagy
többség elég világosan ítéltek avasútakról.

A főrendek határozata több iizenetváltást tett szüksé-
gessé. A karok és rendek arra- Bzólí~ják föl viszoniizenetökben
a förendeket, hogy mal'acljon a párhuzaul eltiltá~a függöben
és bíz.assék meg az országos választmány, hogy a társasággal
egyezkec1jék a többi el nem intézett pontra nézve. Ugyanekkor
inegkülc1ik több gömör.. és' ltishont-megyei .vasgyáros l\érvé-
nyét, melyben köteleztetni kívánják a középponti vaspálya-
társaságot, hogy vassziikségletét hazai gyárakból .föaözze.
A förendi táblán ismét hosszú vita fejlődött október 31-c1ikén
a párhuzaul kérdése fölött, amely anúyiban szövevényesebbé
lőn, mert időközben országos határozattal a fillmei vasútnak,
három százalék kamat mellett, párhuzamos·vasút elleni bizto-'
sítás í.s adatott. Különben is Ineg volt már rontva az ország~

gyűlés lrövetkezetessége avasútak dolgában; n1erta júliusi
fölírás1Jan azt kértélt az országos rendek, hogy lníg az 18;36 :
XXV. törvényc7likk nem revic1iáltlltik, ne engec1élyeztessék
sem.miféle vasút. A förepdek luásoc1i'k üzenetökben ragaszkod-
nak' a pal'allelák eltiltását ellenzéS határozatukhoz, egyébként
beleegyeznek, hogy fi, yálasztmállY újból folytassa a társaság,-
gal az egyez1reclést és ez alkaloIIIlnal vegye figjTelembe a lJ azai
vasgyárosok J{él'elmét. Az országos választlu'ány jelentése az
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11.1 egyezkeclésről a karok és relldek növember 8-c1~ki ..ülésén
észrevétel nélkül helyben hagyatik. E azerint a társaság kész
80 helyett 70 év múlva ingyen átengedni a. vasútat, 8 év ahttt
befejezni az egész építést, a kamatbiztosítást az egész vasút
megnyilta utáni 30 évre veszi igénybe, a pal'allela eltiltását. 8
vagy legalább 6 éVl'e, míg a pépz teljesen be lesz szerezve.,
elengedhetetlen föltételnek tekinti. Ha ez utóbbira nézve akét
tábla meg nem egyeznék, döntsön a király. A karok és'l'endek
fölhívják a förellc1eket, jál-ulnának ez egyezségbez, hogy az ere.-
deti s a pótszerz<Jc1és e vasútra· nézve minél előbb tÖl'vénybe
foglalható legyene A förendek újból ragaszkodnak a pa.rallela
kérdésében elfoglalt állásukhoz és elvetik báró Vaynak közve-
títö javaslatát, mely szerint az egyező pontokra nézve alkot-
taBsék meg a törvény, a párhllzamra nézve pedig bívatkozza-
nak a főrenc1ek fölírásukban az országgyltlés júliusi fölírásál1a.
A követek táblája azonban fölkarolta maga ezt a közvetítöt
és akkor· hozzájárultak a főrendek is. Csak kevés nap lévén
még hátra az országgyillésböl, kénytelenek voltak a rendek
lemollc1aniJ 110gy az új szerződés részletesen megállap'íttassék
és azért no.vember l1-c1ikén abban. egyeztek meg, hogy tör..
vény ... alkottassék, mely megemlítvén a főbb föltételeket, a
többi pontok kialkuvására B a szerződés megkötésére országos
választmány l1eveztessék ki. Az ezen törvényjavRslatot kísérő

fölírás érintetlenül hagyja a parallelák kérdését, ele hivatkozik
HJ többször említett július BO-dikifölírásra, mely azt kéri, hogy
míg az 1836: XXV. törvényczikkben említett vasútak egyikére
se adjon. lljabb engedélyt a kormány és hogy ezen túl álta-
láball csak kiilön törvény által engedélyeztessek : akármely
vasút. ,

Az 18t4..c1iki országgyitlés tebát azzftl végezte a vastlti
törvéllyhozást, a mivel az 1836-diki kezdte,' bogy t tudniillik
országos választmánYl-a akarta bízni az alkut és szerződés

kötést. Akkor visszautasította, most még válaszra sem' ércle-
mesítette a korona; a mint egyáltalában ereformtervekben
oly gazdag országgyűlésmunkálatait legnagyobb l'észben szó
nélkül mellözte. A királYllak a nádor irányában 1842 elején
tett ígérete, hogy gondja lesz, miszerint a közelebbi. o;rszág-
gyitlésen a vasllti ügy lvlagyarol'szágon is előre vitessék, ii.res
hang volt; a fölhívás a nádorIloz. és kanczellárhoz, hogy. te-
gyenek annak idején e végből javaslatot, sohasem lehetett ko-
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molyan értve, uz országos lev.éltfil'bun legalább sellllui nyo'niát
.sem találtam az erre czélzó lllunkálatolrnak.Az országgyitlés
:után pec1ig. ép ellenkezője történt 11lindal1nak, lnit az ország-
gyi1.1és lrét táblája egyezöleg és kiilönösen a knrok és rendek
túlnyomó többsége óhajtott. Az országgyitlés azt lrívánta,
hogy ezentúl csakkü!ön törvény által engedélyeztessék vaspá..
lya; a karok és l'enc1ek pedig azt, hogy jobbparton ne létesül·
jön előbb vasúti vállalat, míg a balpal'ti ki nem épül. Történt
pedig, hogya Sina pártfogása mellett gróf Széchenyi. Istvan,
herczeg Esztel'házy Pál és társai által alakított sopron-bécs-
újhelyi yasúti társasággal, mely n bécs-gloggnitzi vasúta,t,
-egYI'észhen Et l)écs-györi ,rasút helyett, JYlagyal'országhall foly-
tatni hívatva volt,' a .helytartótanács már. 18~·5 lnárcziuB
~7-dikén megl{ötötte a szerz5dést; 184G január havában pedig
.Széchenyi, mint a helytal'tótanács közlekedési bizottságának
elnöke a Bl'ucktól Pozsonyig, Gönyöig és Gy51'ig vasútat épí-
.teni vállalkozó Sina, Arenstein es Eskeles; 'Voc1ianer s fia lneg
.Robert Lajos által alakított társasággal, lllely a bécs-györi
.czímet is fölelevellíté, mÜlclen föltételhen, a szerződés alakszel'tí
nlegkötéseig, lnegegyezett. A vasút azonba,ll luegint elmaradt ..
A korm.ány netu tálTIogatta tehát seullnivel HZ 01'"szágg~1illés

~által annyira pártolt l~özépponti vasútat, de törtéut l11inc1eil
-lehető létrejöttének megnehezítésére.

A középponti vasút további 801·sa, egy '1848-cliki episód
'kivételé'vel, már csak kevés .politikai jelentőséggel bír. A vasút
építése zajtalanúl előr.ehalad, mind a váczi, mind a szolnoki
irányban, míg a Eeyse uevű fömérnök, ki ellen sok volt a
panasz az igazgatóság rész-éről, német lapokban zajt csap az
e vasútnál fölmel'ültvlsszaélések miatt. Följelentések. tör-
téntek a· kormáilyriál és egyfelől a helytal~tótaÍ1ács., m·ásfelöl
az 184() márczius' 8-.dikán tartott közgyülés, magának a
leköszönő igazgatóságnak indítványára, vizsgálatot rendelt·..
A nfájus 17·dikén ~artott rendkívüli' közgyiílésen a gróf 'Zichy
lrerencz .ell1öklete alatt müködött vizsgáló bizottság egyérte-
lemben a hélytartótanácsi vizsgálat eredményével, jelenti,
hogy történtek Bzabálytalanságok és hogy hiányos volt az
el1enör~é8, minél fogva a 8zölgáhi.t ez ágát a helytartótanács
jobban' szel'veztetni rendeli. 'A leköszöllt igazgatóság legl1a-
'gyobb reszt új.ból választatik, Ullmann Móricz azonban, kit
'~ár ·az .184~5·c1iki közgytilés «·a vaspálya körítI s,zerzett kitiinö

·4:18
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érdemeinek elismel'éséítl» állandó igazgatón.ak kikiáltott, nenl
fogadta el' a választást. A közgyűlés erre gróf Eszterlulzy l{á-
l-oly, tTrményi Ferencz és grof Zichy Ferencz c1ícsérö nyilat-
lrozatai után újabb elismerés jeIéül elhatározza> hogya vég-
leges részvények szövegébe e szavfik fölvétessenek : (( UIIIUalll1
Móricz által alapítvft). lTllmalln, bár DeIn volt többé az igaz-
gatóság ·tagja, a váIlaJat iránt tovább is tényleges él'c1eklődést

·tanúsított 184·7 szeptember havában, nemsol{ára a pest-szol-
noki VOIlaI megnyitása után, a melyben ö még részt vett, be-
következett 11aláláig. A pest..váczi v~nall1agy'ünnepélyesség-
gel a nádor részvéte. mellett megnyittatik· 1846 július ló-én.
'Ugyanezen év vége felé ismét renc1etlenségel{ meritlnelr föl a
vállalatnál, a melyekl1ek elintézésére gróf Zichy Ferencz ft

llelytartótallács részéről'fölhívatik. E zen tilI fBIráp ő viszi az
igazgatást, Ini végre Széchenyi, mint a helytartótanács közJe~

kec1ési bizottságának elnöke, lnűszaki tanácsosúl Hieronymi
'Ferenczet rendeli melléje. A pest-szolnoki vonal 184·7 szep~

tember i·jén nyílik meg István, ldl"ályi helytartó s öcscse, .J ó-
·zsef ·főherczeg részvéte mellett. Az ekkor befogott két mozdony
lleV8 Haza,· s Istvárt volt, mire ·Széchenyi azt a kö·zforgaloluba
'kel~ült megjegyzést tevé, hogy István előre viszi fL haz·át.
A királyi helytartó Szolnoktól tovább folytatja lelkesedéssel
kísért körútj át, a melyből a vasút niegllyitása végett Pestre
hazatért vala. -~ A harmadik sz~tkasz,.mely még a középponti
vasúti társaság fönnállásakor 1848 allgusztus 20-dikán llleg-
l1yílt, a marchegg-pozsonyi volt.. Az üzeluet egyelőre a Fel"-
c1inanc1-pálya-tá.rsaság vitte.

Az építés előrehaladtával a politilrai bonyodalmak köze-
pett, egyre súlyosabbá vált a középponti vaspálya-társaság
lJénzi.lgyi h'elyzete. 1\fint mindell akkor épi:ilt vasllt, úgy ez is
túlment az el·edeti építési tökén. Ez volt fő baja a bécs-györi
vállalatnak is. Abécs"újhely-sopronyi társaság l~övid vonalára
szintén kénytelen volt a tervezett költségell túlmenő ·950,000
forint kölc'sönt Széchenyi közbelljárásával Sinától fölvenni.
A· középIJOnti vasúti vá.llalatnak négy millióra volt még szi.i.k..
sége, hogy a Morva vizétől Debreczenig az egész pályát kiépít.
"besse. A mellett a :L8 millióból még hátralevő részletek befize~

·tését· nem mel..tea~· igazgatóság kiírni, mintIlogy a részvényel{
'47 Bzázalékra estek,' a mint akkor igell jó vasútielsé>bbségi
kötvények- is messze· párill alnl állottak. Nyomasztó yolt a
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vállalatra nézve az, hogy az osztrák banknak 3 millió forint·
tal l'övic1 lejáratra adósa ,roJt. Ezt a hitelt az osztrák kOl'má,ny
közbenjárástÍra kapta a társaság. Továbbá az osztrák ac1ósság-
törlesztési alap 40,400 darab, tehát 10 millió forint él..tékü
magyal' középponti vaspálya-részvény birtokában volt,a me..
lyet még báró I{iibeck szerzett meg. Az építés folytatása, ele
atZ egész vállalat léte kétségessé vált. Az igazgatóság segítség-
.ért folyamodott a miniszteriumhoz. A kormány kész is· volt' a
.vállalatot a zavarból kiragadni a~lnyival inkább, mert alkalom
nyílt Széchenyi azon programmpontjána.k ·érvényt szerezni,.
hogy a Iuagánvasútak minél nagyobb mérvben az állam ren-
delkezése alá jl1ssfltlnak. 1848 január 25-dikén közzétett JC/;V(iJS

lat (l, 1nagya1" k(jzlekeclési 'Ügy 'J'enclezésé?·öl czími.1 .munkájában
Széchenyi ugyanis a vas-, vízi 8 köútli~l.Iózatot az állam által
ajánlja építtetni s e végre 100 millió kölcsön fölvételét ter-
vezi. A középponti vasút azonban tényleg társaság birtokában
volt és ez a pálya akkor mÜlclen további vasútnak alapját ké-
pezé. Egyenesen erre czélzott az 184.·8 : XXX. törvényczikk
1.. §-a, melylyel ((fölhatalmaztatik a felelős miniszterség,
hogyakészülöben levő vasútak lehető folytatú,sához és befeje-
zésébez segéclkezet nyújtson s a közállomány befolyását ezekre
nézve biztosítsa». A közp1uuka-miniszteriulU oszt~ílyföl1öke,

I{ovács Lajos, május 4-c1ikén Széchenyi miniszter elé telj esz-
tett javasIntában azt ajánlja, hogya lrormil,l1Y ne kölcsönt ad-
jon a társaságnak, mel't így nem nyer befolyást a vállalatra,
sőt a kölcsön még nagyobb önállásra segítheti nzt, ha idővel

pénzügyei rendeztetnek, hanem állítson ki a társaság, 50 szá-
zalékos árfolyamot véve alapúl, az állalu részére 8 millió név-
értékit részvényt, aZlltán igyekezzék a kormány az osztrák
törlesztési alaptól méltányos áron megs.zerezni a 10 millió
részvényt, minél fogva az ·államkincstár a ,22-b51 1.8 millióra
szóló l'észvénynek birtokába jutván, teljesen fog rendelkez-
hetni e vasút fölött. Széchenyi nagyball helyeselvén .e fölfogást
és Kossuth pén~li.gymilliszterrel is tárgyalván ft föltételeket,
kikülc1ötte Kovács Lajost kormánybiztosúl a május 22 .. c1ikére
egybehívott közgyiiléshez. A közgyülésnem fogadta' el a kor~

mány föltételeit, hanem olyellenjavaslatot tett, melyet 1(0-
vács Lajos nem aj~nlhatott a miniszternek. A vállalat folyton
pénzügyi zavarral kiizcl; később ICOSBllth a honvéc1elmi bizott-
ságnak bejelenti, hogy múlhat~1stlanúl szükséges a tál'saság-
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nak egy .millió kölcsönt adni, különben nem 'tarthatja fönn a
, forgah:nat.· .

A középponti vaspálya-társaság .1849 (~eczember 7-dikén
tartott közgyitlésén föloszlását .és··,a vasútnak az állam tulaj-
donába való bocsátását határozta el. Az 1850 márczÍus 7Miki
szerzqdés értelmében az' osztrák .kormány 920.4458,361 forinton·'
vált'otta be' a társaság vagy~nát'éa pedig 5 százalékos' állam-
)rötvényekkel cserélve föl a részvényeket.. Evonalo~b91' ~lakít

~atott .;.azl1tán ·((a. délkeleti .államv~sút), mely 1~50·--54-ben

Sz~g~c1ig terjedőleg kiépítteiett,· :és utóbb egy erre ,ala~últ

társaságll~rk elaclatván, '1855 január' 1..ji engedélylyel meg-
alakúit. o8~trák, most osztl'ák~magyarállamvasúttársa8~~g.há-
lÓ2latának tagj~t képez~·.

Az ~lBÖ .magYtit: VMl~.t.


	vastort0003_2R
	vastort0009_1L
	vastort0011_1L
	vastort0011_2R
	vastort0013_1L
	vastort0013_2R
	vastort0015_1L
	vastort0015_2R
	vastort0017_1L
	vastort0017_2R
	vastort0019_1L
	vastort0019_2R
	vastort0021_1L
	vastort0021_2R
	vastort0023_1L
	vastort0023_2R
	vastort0025_1L
	vastort0025_2R
	vastort0027_1L
	vastort0027_2R
	vastort0029_1L
	vastort0029_2R
	vastort0031_1L
	vastort0031_2R
	vastort0033_1L
	vastort0033_2R
	vastort0035_1L
	vastort0035_2R
	vastort0037_1L
	vastort0037_2R
	vastort0039_1L
	vastort0039_2R
	vastort0041_1L
	vastort0041_2R
	vastort0045_1L
	vastort0045_2R
	vastort0047_1L
	vastort0049_1L
	vastort0049_2R
	vastort0051_1L
	vastort0051_2R
	vastort0053_2R
	vastort0055_1L
	vastort0055_2R
	vastort0057_1L
	vastort0057_2R
	vastort0061_1L
	vastort0061_2R
	vastort0063_1L
	vastort0063_2R
	vastort0065_1L
	vastort0065_2R
	vastort0067_1L
	vastort0067_2R
	vastort0069_1L
	vastort0069_2R
	vastort0071_1L
	vastort0071_2R
	vastort0075_1L
	vastort0075_2R
	vastort0077_1L
	vastort0077_2R
	vastort0079_1L
	vastort0079_2R
	vastort0081_1L
	vastort0081_2R
	vastort0083_1L
	vastort0083_2R
	vastort0085_1L
	vastort0085_2R
	vastort0087_1L
	vastort0087_2R
	vastort0089_1L
	vastort0089_2R
	vastort0091_1L
	vastort0091_2R
	vastort0093_1L
	vastort0093_2R
	vastort0095_1L
	vastort0095_2R
	vastort0097_1L
	vastort0097_2R
	vastort0099_1L
	vastort0099_2R
	vastort0101_1L
	vastort0101_2R
	vastort0103_1L
	vastort0103_2R
	vastort0105_1L
	vastort0105_2R
	vastort0107_1L
	vastort0107_2R
	vastort0109_1L
	vastort0109_2R
	vastort0111_1L
	vastort0111_2R
	vastort0113_1L
	vastort0113_2R
	vastort0115_1L
	vastort0115_2R
	vastort0117_1L
	vastort0117_2R
	vastort0119_1L
	vastort0119_2R
	vastort0121_1L
	vastort0121_2R
	vastort0123_1L
	vastort0123_2R
	vastort0125_1L
	vastort0125_2R
	vastort0127_1L
	vastort0127_2R
	vastort0129_1L
	vastort0129_2R
	vastort0131_1L
	vastort0131_2R
	vastort0133_1L
	vastort0133_2R
	vastort0135_1L
	vastort0135_2R
	vastort0137_1L
	vastort0137_2R
	vastort0139_1L
	vastort0139_2R
	vastort0141_1L
	vastort0141_2R
	vastort0143_1L
	vastort0143_2R



