
. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1865. dec. 14-dikén 

B e r n á t h Z s i g m o n d k o r e l n ö k l e t e a l a t t . 

T á r g y a i : A trónbeszéd felolvasása. A házszabályok fölolvasottaknak nyilváníttatnak. Azon indítvány, hogy a képviselői 
megbízó levelek vizsgálatára az osztályoknak irányadó nyilatkozat adassék, félrevettetik. 

Az ülés kezdődik d. u. 1 % órakor. 

(Bernáth Zsigmond, mint korelnök éljenzések közt 
elfoglalja az elnöki széket. Csáky Albin gr., Petényi Zsig-
mondb., Szirmay Géza, Zichy-Ferraris Viktor gr. és ifj. 
Zichy József gr., mint körjegyzők elfoglalják helyöket.) 

Kore lnök: Mélyen tisztelt képviselő urak, 
kedves társaim! A pillanat, melyben ez alakitó ta-
nácskozmány megnyitását igénytelen középszerű
ségemnek parancsolni méltóztattak, kétségenkivül 
nemzet-életünk egyik legjelentékenyebb és legna
gyobb horderejű mozzanata. Századunk első felé
nek .utóéveiben Európa déli né]3ei között az alkot
mányosság vágya élénken lobbant fel; csakha
mar tért nyert és édes hazánkat villámsebességgel 
érte, épen akkor, midőn átalakítási munkálataink
kal foglalkoztunk; ezer éves alkotmányunkon pe
dig érzékeny rázkódtatással robogott á t : miképen 
a bőséggel biztató mezőket a veszélyt szóró ferge
teg, vagy mint a helységeket és városokat elham
vasztani szokott lángok eleme, pusztulást és szá
nandó romokat hagyott maga után. Ma már, hála 
a gondviselésnek, nem volna alkalomszerű felleb
bentem azon fátyolt, melyet az 1861-diki eszten
dei, bár ki sem egészített országgyűlés, az ezen or
szággyűlést megelőzött sajgó eseményekre vont; 
de mostani helyzetünket észlelnünk kell, ez köteles
ségünk. A közelebb leélt négy éven és néhány hó
napon át igen sokszor megváltozott kormányrend
szer, legtöbbnyire karhatalommal kényszerített rij, 
meg új kísérletek világosan jelzik a mai állást. 

Itt állunk tehát mi is, a nemzet szabad szava
zata által választottak, ezen kopár téreket ismét 
termelésre segítendők és ezen romokat ismét pol
gártársaink békés hajlékaivá varázslandók, és a 
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mi legfőbb, egy új korszaknak szilárd alapokat 
vetendők. Nagy munka, roppant feladat, melynek 
sikeres megoldására e nemzet minden szellemi ere
jének közremunkálása kívántatik; anyagilag pe
dig, mint látni lehet, folytonos és soha nem lan
kadó áldozatkészségét fogja követelni. Igen, de 
ezen nép csüggedni nem szokott; ha baj van, fá
radalmait , vagyonát , vérét, életét mindenkor ké
szen áldozta a haza oltárára, midőn a szent ügy 
megkívánta, és áldozni fogja ezentúl is okvetetle
nül, valahányszor arra törvényei által utalva lesz. 
(Helyeslés.) 

Nekünk pedig a mai ünnepélyes napon épen 
nincs okunk legkisebb nyugtalanságra és legki
sebb félelemre, sőt inkább arra van okunk, hogy 
bátran nézzünk és tekintsünk teendőink halma-

Ma már nem légből kapott és léggel el-zara. 
menő reményekkel van számításunk, hanem szá
míthatunk tényekre, még pedig olyan tényekre, 
melyek nem csak a jelenlevőket, hanem mindazo
kat i s , kiket képviselünk, örvendeztetni fogják. 
(Helyeslés.) 

I ly tény, tisztelt képviselők! felséges Urunk
nak, a még ezen országgyűlésen fölkenendő, meg
koronázandó apostoli Királyunknak azon megkü
lönböztetett kegyelme és kegyelmessége, melylyel 
ezen országgyűlést önszive atyai sugallatából, az 
1848. évi V. törvényczikk rendelete nyomán egy
behívni méltóztatott. és ezen fejedelmi tény által 
számos alkotmányos és sarkalatos törvényeink 
iránti királyi kötelességeit teljesítette. (Éljenzés.) 

Ilyen tény az, hogy királyhágóntúli polgár
társaink előtt ezen országgyűlést megnyitni ke
gyeskedett, s e királyi tény által nem csak azon tör
vénynek tett ismét eleget, mely erről szól, hanem 
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országunk területi épségének is , óhajtott kivána-
taink szerint, tökéletesen megfelelt. 

Ilyen tény az, hogy horvát-, sziavon- és dal
mátországi szövetségeseinket, társainkat ugyan
csak Magyarországunkkal a régi kapocsnak meg
újítására királyi előadásai által buzdította, s így 
reménységünk lehet arra, hogy horvátországi test
véreink azon lapra, melyet az 1861-ik évi ország
gyűlés alkotmányos törvényeink szövegében szá
mukra tisztán hagyott , elvégre maguk jószántá
ból , jóakaratából reá fogják irni a hétszázados 
testvériség és a hétszázados jóban, roszban való 
osztakozást. (Közhelyeslés.) 

Engedjék meg nekem tisztelt képviselő tár
saim, hogy mondjak egy pár szót arról is, a mi 
engem buzdít, a mi engem lelkesít a jövőre nézve. 
(Halljuk!) Önök, tisztelt képviselő társaim! egye
nes örökösei, egyenes utódjai azon ősöknek, kik 
még azon sötét századokban is, midőn a törvényho
zás tudományosan fejlesztve nem volt, tudtak bölcs 
és jótékony törvényeket alkotni: önök egyenes 
utódjai azoknak az a tyáknak, kik azon nyugha
tatlan időknek, midőn reájok mindennap új csata 
virradt, minden hajnal viadalra hasadt, midőn tör
vényeink is csak rögtönözve, úgyszólván harczi 
paripájuk: hátán alkottattak, (Köztetszés) a régibb 
törvényeket tudták a kor kívánalmaihoz idomí
tani, és, a miben mesterek voltak, tudtak a körül
mények elutasithatlan követelményeivel, mindig-
okosan, mindig alkotmányos törvényeiknek fen-
tartásával, megalkudni. E s , tisztelt urak, utódai 
azon ősöknek, önök még azon szerencsével dicse
kedhetnek, hogy az 1861-ik évi országgyűlésen a 
nemzet őrnemtője egy köztiszteletben álló és a nép 
átalános bizodalmának örvendő tisztakeblü ha
zafi tollába diktálta a magyar alkotmányosság 
örökérvtí katekizmusát. (Éljenzések.) 

Nyitva van a pálya kapuja, ki van egyen
getve maga a pá lya , melyre a király és a haza 
még csak gondolatban sem elkülöníthető boldogsá
gának napja virradt. (Köztetszés.) 

Ilyen előzmények után, tisztelt képviselő tár
sak, én önöknek csak keblem hazafias melegéből 
szerencsét kívánhatok, és kérem, hogy azon rövid 
időszak alatt, melyre engem megbízásukkal meg
tisztelni méltóztattak, bölcs tanácsaikkal szíves
kedjenek pótolni azon hiányokat^ melyeket talán 
a kor is már vállaimra rakott. (Éljenzés.) 

Egyébiránt azon óhajtással, mely most or
szágszerte visszahaiugzik, van szerencsém megnyitni 
a tanácskozmányt: éljen a Kirá ly , éljen a Haza ! 
(Hosszas éljenzések.) 

Most, tisztelt képviselők, minthogy már ma 
is jegyzőkönyvet kell vezetnünk, legelsőbben, a 
régi szokás szerint, fölszólítom a ház legifjabb tag
jait, méltóztassanak a jegyzői helyeket elfoglalni. 

(Fölkiáltások: Elfoglalták. Többen Mihályi Péter ne-
• vét hangoztatják, mire ez is helyet foglal a korjegy-
• zök között.) 

Beérkeztem pillanatakor kézbesítette nekem 
helytartótanácsi alelnök, Bartal György tisztelt ba
rátunk és képviselőtársunk azon királyi trónbe
széd hiteles másolatát, melyet ma örömünk, dicső
ségünk és szerencsénk volt hallani. Ez természete
sen kinyomatás alá kerül. (Hailjtik! Olvassuk föl!) 

Ifj. Zichy József gr. körjegyző (olvassa a 
kir. trónbeszédet *), melynek több helyét megéljenezik.) 

K o r e l n ö k : Most küvetkeziiék a gyakorlat 
! szerint a házszabályok felolvasása, mi, ha a ház 

kivánja, meg is történhetik. (Nem szükséges! Ke
zünkben van!) Azok számára, kiknek nincsenek 
meg, újra ki fog'nak nyomatni. 

Deák F e r e n c z : Azt gondolom, czélszerű 
volna, ha mindazok, kik még eddig be nem adták 
megbízó levelöket, azt beadnák, hogy a képviselő 
urak neveit holnap betűrendben összeszedhessük s 
ennek alapján sorsolás által az osztályok megala
kulhassanak. 

Zsedény i Eduárd : Tisztelt ház ! Ezen kép
viselőház rendszabályainak némelyike iránt kér
dést akarnék a tisztelt képviselőház elé terjeszteni. 
(Halljuk!) Ezen szabályoknak 10. §-a azt rendeli, 
hogy a választások érvényessége ellen csak az il
lető választókerület követjelöltjei vagy választói s 
egyedül írásban tehetnek panaszt, és ezen panasz 
csak úgy vétetik tekintetbe, ha okadatolva van. 
(Közbeszólás : Indokolva ! Halljuk! Jól van.) A sza
bály sem többet sem kevesebbet nem rendel; s mi
vel az okokat még átaíánosan sem érinti, különféle 
árnvéklatu határozatok keletkeztek a múlt ország--
gyűlésen is, melyek más meg' más nézetek kifolyá
sa levén, egy részről a tanácskozásokat hosszabbí
tották , más részről a választások feletti végzések 

, egységét akadályoztatták, s így a jelen választá-
í soknál is a megyékben különböző eljárásokat idéz

tek elő. Ezeknek folytán a választások elleni óvás
tételek és jíanaszok köztudomásra annyira szapo
rodtak , hogy az osztályoknál, ha ezeknek tanács
kozásaiban megelőzőleg ezen tisztelt képviselőház 
kiegyenlítő befolyása nélkülöztetik, azon választá-

I sok feletti kérdések tárgyalása hónapokat fog 
I igénybe venni. (Zaj. Halljuk!) 

Azt hiszem , hogy jelen körülményeink közt 
nem csak ezen képviselőháznak, hanem hazánknak 
közérdeke kivánja, hogy az osztályok tanácskozá
sait e tekintetben gyorsítsuk; ez pedig vélekedé
sem szerint csak úgy érhető el, ha ezen tisztelt ház 
a választási törvény szellemének megfelelő s idő 
közben is már részszerint életbelépett szokások, 
részszerint az országgyűlés által elébbi alkalom-

:) Lásd az Irományok 1-ső számát. 
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mai hozott végzések nyomán átalános elveket mond 
ki, (Halljuk! Zaj) azaz ha a főszabályok iránt nyi
latkozatot adunk, mely nyilatkozat befolyással 
volna az osztályok tanácskozásaira. (Zaj). 

Már most, (Halljuk!) miután a szabályok 1. 
§-sa szerint az országgyűlés megnyitása után a 
képviselőház tagjainak igazolásához kezd, a 8. § 
szerint pedig azon választások, melyek felett vitat
kozás támadhat, csak a ház alakulása után terjesz
tetnek elő, a miből azt lehet következtetni, hogy a 
ház alakulása előtt semminemű kérdések vitatko-

nem kerülhetnek (Zaj. Ugy van! Természe
tes ! HaUjitk!) ; de más részről ugy tudom, hogy 
ezen képviselőház a múlt országgyűlés első ülésé
ben a korelnök által felolvastatott rendszabályokat 
félretette, mert állítólag Szemere Bertalan volt bel
ügyminiszter által voltak készítve, s a jelen szabá
lyokat fogadta el , melyek állítólag már 1848-ban 
meg voltak állapítva; sőt a felsőházban épen a 
korelnök elnöksége alatt hosszabb vitatkozások 
után a jelen rendszabályok csak ideiglen határoz-
tattak és állapíttattak meg : ennek folytán csak 
azon kérdést intézem a tisztelt képviselőházhoz, 
vajon, bevárva az osztályok jelentéseit, csak a ház 
megalakulása után akar-e e tárgy felett határozni 
(Ugy van!) s így egyedül az osztályok bölcs belá
tására és tapintatos eljárására bizza az ügyet ; vagy 
pedig nem akar-e a jelen körülmények közt, midőn 
a kiindulási pontok elágazása miatt a választási el
járás oly különböző volt, talán egy nyilatkozat 
által az osztályok tanácskozásain könnyíteni ? Ez 
a kérdésem. (Zaj. Halljuk!). 

Deák Ferencz: Uraim! Mig a ház megala
kítva nem lesz, semmiféle határozatokat nem hoz
hat, semmiféle régibb határozatokat meg nem vál

toztathat. Hogy a ház megalakulhasson, bizonyos 
számú képviselőnek kifogástalannak kell lennie. 
Az osztályok legelsőben a megbízó levelekből és 
jegyzőkönyvekből azokat fogják kiválogatni, kik 
ellen nem tétetett kifogás ; ha megütik a számot, 
a ház megalakul és a továbbiakról azután intézke
dik. A tizedik szakasz kapcsolatban a többivel, ha 
jól emlékszem, azt mondja : kifogástalan követnek 
tekintetik az, kinek jegyzőkönyve rendben van és 
ki ellen semmi panasz beadva nincs. A 10-ik sza
kasz után mondja, kinek van joga beadni panaszt ? 
mert másé nem vétetik tekintetbe; és okadatolva 
is kell lennie, mert ha nincs okadatolva, akkor el
vettetik. Már okadatolás és alapos okadatolás közt 
igen nagy a különbség. Az osztályok, ha látják, 
hogy egy odavetett puszta szó, mely ellenkezik a 
jegyzőkönyv tartalmával, legkisebb bizonyítvá
nyul sem szolgálhat arra , mit a panaszló előad, 
ezt természetesen félrevetik, mert akkor legkisebb 
okadatolás sem levén, a panasz nem tekintetik 
olyannak, mely a kifogástalan választást viciálná. 
Azt tartom, az osztályokra kell bízni, hogy szedjék 
össze azon megbízó leveleket, melyek ellen kifogás 
nincs, hogy így megalakulhassunk és hozzászól
hassunk jövőben azok ügyéhez, kikre nézve pa
nasz adatott be. Azután nyilatkozhatunk majd a 
házszabályok módosításáról is , mert arról senki 
sem kétkedik , hogy a házszabályok jövőben czél-
szerűbbre módosíthatók. De most ne menjünk to
vább. (Helyeslés.) 

Kore lnök : Ezen indítványt tovább nem is 
tárgyalhatjuk, mert a ház alakulva nincs , s így 
határozatot nem hozhat. A legközelebbi ülés szom
baton 10 órakor lesz. 

Az ülés végződik cl. u. 2 V2 órakor. 

H. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1865. dee. 16-dikán 

B e r n á t h Z s i g m o n d kor e lnök lé te a la t t . 

T á r g y a i : A képviselők névsorának megállapítása. Fiume városa jelenti ragaszkodását. Egyiptomban, Alexandriában megtelepült 
honfiak üdvöt kivannak az országgyűlésnek. A kilencz osztály megalakul. A korelnök kijelenti, mikor fogadja 0 Felsége a ház tagjait. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/í órakor. 

Korelnök : Tisztelt képviselők! A szabályok 
szerint mindenekelőtt az előbbeni ülés jegyző
könyve fog felolvastatni gróf Zichy József úr által. 

Ifj. Zichy József gr. körjegyző (olvassa az 
I. Országos Ülés jegyzökönyvét, melynek a korelnökről 
szóló helyét megéljenzik. A Zsedényi indítványáról szóló 
helynél közbeszólnak: Nem szükséges a neveket és a vi
tatkozást belefoglalni!) 




