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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!) 
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Zsedény i Eduárd : Magam is azt hiszem, 
nem szükséges a jegyzőkönyvbe fölvenni, mert ha
tározat nem is hozatott. 

I v á n k a I m r e : A 61-iki jegyzőkönyvben 
majdnem szóról szóra igy van benne. (Folkiáltá-
sok: Maradjon! Helyes! A jegyzőkönyv végig fel
olvastatik.) 

R á d a y Gedeon gr . : Tisztelt ház! Azt hi
szem, hogy a tisztelt ház többségénél viszhangra 
találok, ha azon indítványt bátorkodom tenni, hogy 
tisztelt korelnökünk megható és lelkes beszéde, 
mely itten közmegelégedéssel fogadtatott, a jegy
zőkönyvbe jöjjön belé. (Fölkiáltások: A naplóba 
jöjjön.) 

Thalabér Lajos : Grróf Ráday indítványa 
nem a jegyzőkönybe, hanem a naplóba való. Nincs 
annak helye a jegyzőkönyvben, (Helyeslés.) 

K o r e l n ö k : Napi jegyző lesz gróf Gsáky Al
bin, a szavazatokat fogja fölolvasni gróf Zichy 
Viktor; méltóztassanak magukat ahhoz tartani. 
Már most megkezdjük az osztályozást: a napi jegy
zők fel fogják az elnöki iroda által szerkesztett be
tűrendes név-sorozatot olvasni, én pedig mindenek 
láttára a jegyeket a medenczébe fogom vetni. 

(Fölolvastatik a, képviselők betüsoros névjegyzéke 
s az elnök beleveti az ihrnába az egyes neveket. Deák, 
Ghyczy, Klauzál, Somssich Pál, Szentiványi Károly, Ti
sza Kálmán nevei élénken megélj eneztetnek.) 

Kautz G y u l a : Kérem, az én nevem ki
maradt. 

Szabó I m r e (pápai) : Tisztelt képviselőház ! 
Esetleg két Szabó Imre van megválasztva, egyik 
Zalából, másik Veszprémből, és csak egynek a ne
vét olvasták föl, e szerint egyik kimaradt. 

Pál f fy I s t v á n g r ó f : Nekem úgy tetszik, 
hogy az én nevem is kimaradt, legalább Pálffy 
Istvánt nem hallottam fölolvastatni. (A névsorozatot 
a történt felszólalások értelmében kiegészítik.) 

K o r e l n ö k : Az elébbi jegyzőkönyv mutatja, 
hogy miután a ballotirozás megtörtént, az egyik 
jegyző úr felolvasta a névsort, úgy a mint betű
rendben össze volt szedve ; azt gondolom , hogy 
szokásainktól nem kell eltérnünk, s most föl kell 
azt olvasnunk. (Közbeszólások : Megtörtént! Nem 
szükséges !) 

K l a u z á l Gábor : Miután a névsor fel van 
olvasva és mindenki látta, hogy minden képviselő 
neve betétetett az edénybe, most az volna a teendő, 
hogy a névjegyek jól összekevertessenek és egyen
kint kihúzassanak. A neveket, a mint sorban ki 
fognak húzatni, kilenczczel elosztjuk és akkor az 
osztályok megalakulhatnak. (Közbeszólás : Helyes! 
Zaj. Halljuk!) ' 

K o r e l n ö k : Tisztelt ház ! ismétlem előbbi ké
résemet, hogy szokásainktól el ne térjünk; azóta 
már sokat olvastak volna. (A napi jegyző felolvassa 

a névsort.) Még egy Szabó Imrét méltóztassék be
jegyezni. (Egy hang: Pápai Szabó Imre !) 

Van tehát mindössze 305 képviselő, mely 
számból, kilenczfelé osztva, esik minden osztályra 
34. Most már van szerencsém, vagyis inkább sze
rencsétlenségem, a tisztelt képviselő uraknak 25 
kérvényt bemutatni, melyek a történt választások 
ellen ez ideig beadattak. Ezek csomaga itt van. 
A múlt országgyűlésen azon kérdés tétetett, fölol
vastassanak-e. (Nem szükséges! Zaj.) A felelet ak
kor is ez volt; de a kérdés megtétetett; azért bá
torkodtam a tisztelt ház elé terjeszteni. Most nincs 
egyéb hátra, mint az, hogy ezen kérvények lajstrom
ba vétessenek s annak idejében az osztályoknak 
átadassanak. Most következik a képviselő urak 
névjegyeinek összekeverése. (Megtörténik.) 

Tisztelettel bemutatok a t. képviselő háznak 
két igen érdekes távirati tiidósítványt, mely t. kép
viselt társunk Deák Ferencz úrhoz érkezett: az egyik 
Fiume városának közönségétől (Zajos éljenzés.) 
Mateovich Gáspár aláírásával érkezett, melyben 
az ottani polgárságnak hű rag-aszkodását jelenti. 
(Éljenzés.) Ezt szerencsém van mint jeles okmányt, 
irattárunkba letenni. (Helyeslés). 

A másik ugyancsak említett t. képviselő tár
sunkhoz érkezett Egyiptomból, Alexandriából, ott 
megtelepedett honfitársaink, Virág, Gordiges, Rémy, 
Berzenkovich, Freisclier , Schafft, Sipos és Korfy 
uraktól. Ezek is üdvkivánatot mondanak az egy
begyűlt országgyűlésnek. (Élénk éljenzés.) Ezt is 
a jegyző úrnak adom át az irattárba letétel végett. 
(Helyeslés). 

Van szerencsém jelenteni, hogy némely érde
mes követ urak már is jelentették, hogy eltávozni 
van szükségük , illetőleg kivánatuk. Vannak né
melyek közöttük, kik fájdalom betegeskednek, ilyen 
a többek közt a Genfben betegeskedő Komáromy 
György, ilyen a helyben betegeskedő Illésy János. 
Ezek iránt annak idején szó lesz. (Szünet.) 

Abban méltóztatnak megnyugodni, ho gy a 
kérvények lajstroma elkészíttessék s az osz tályok-
nak átadassék. 

(Ezután a korelnök kihúzza a képviselők neveit a 
következő sorban ;) 

I. osztály: Gábriel István , Beniczky Ödön , 
Széli József, Andrássy Gyula gr . , Perényi Zsig
mond báró , Nikolics Sándor, id. Zichy József gróf, 
Kárász Benő, Vidacs János , Rajner P á l , Sárkö-
zy József, Frideczky Timot, Szapáry Géza gróf, 
Zsámbokréthy József, Karácsonyi Ferencz , Kautz 
Gyula , Botka Mihály, Vécsey József báró , Ács 
Káro ly , Vay Béla báró , Vay Lajos báró , Vára-
dy Gábor, Erős Lajos , Hedry Ernő , Szentiványi 
Károly,. Szentkirályi Mór , Justh József, Ghyc iy 
Ignácz , Gyene Károly , Kemény Zsigmond báró , 
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Vállyi János , Hrabovszky Zsigmond, Szirmay 
Pá l és Csernovics Péter. 

II . osztály: Berzeviczy Tivadar, Siskovics 
József, Borlea Zsigmond, Fülöp Lipót, Huszár 
Is tván, Szontagh P á l , Thalabér Lajos , Rónay La
jos , Varga Flórián, Draskóczy Gyula , Brano-
vácsky István , Varró Sámuel, Rudnyányszky Fló
r ián, Mátyás József, Baldácsy Antal báró, Jcnd-
rassik Miksa, Bogyó Sámuel, Kupricz Imre, 
Molnár József, Faragó Ferencz, Sípos Orbán, Ge-
duly Lajos, Bobory Károly , Besze János , Bartal 
György , Pétery Károly , Tolnay Károly , Mocsá-
ry Lajos , Fábián Gábor, Szluha Benedek, Hollán 
Ernő . Bujanovics Samu, ifj. Zichy József gróf, Szi-
lády Áron. 

III . osztály : Somssich Pál, Pálffy István gróf, 
Szirmay Géza, Kalauz Pál, Mocsonyi András, Ná-
nássy Ignácz, Urbanovszky Ernő, Ürményi József, 
Kende Kamit, Ujfalussy Miklós, Ujfalussy Lajos, 
Varga Antal, Inkey József, Oroszy Miklós, Moeso-
nyi Antal, Opiez Sándor, Pap Simon, Gorove Ist
ván, Királyi Pál, Beliezey István, Lovassy Ferencz, 
Ibrányi Lajos, Ivacskovics György, Almássy 
György gróf, Dőry Ádám, Illéssy János, Pap Pál, 
Horváth Elek, Dettrich Zsigmond, Kiss Miklós, 
Madarász József, Prugberger József, Vlad Alajos, 
Pethes József. 

IV-ik osztály : Kállay Ödön, Fischer István, 
Reviczky István, Szabó Imre, (Pápa városi) Hor
váth Lajos, Kiss Jakab, Ihász Rezső, Joanesku De
meter, Halász Boldizsár, Joannovics György, Végh-
ső Gellért, Berényi Ferencz gróf, Justh Kálmán, 
Nyáry Pál, Vecsei Oláh Károly, Zerdahelyi Incze, 
Dániel Pál, Somossy Ignácz. Deák Ferencz. (Él
jenzés) Czebrián László gróf, Salamon Lajos, Csen-
gery Antal, Cseh Sándor, Hodosiu József, Horváth 
Károly, Csáky Albin gróf, Csík András, Csengery 
Imre, Lehoczky Egyed, Wodiáner Albert báró, Zsar-
nay Imre, Zichy Jenő gróf, Zichy-Ferraris Bódog 
gróf, Faur J á n o s . 

V-ik osztály: Zsitvay József, Nagy Ignácz, 
Horváth Antal, Simon Pál, Orczy Béla báró, 
Ónossy Mátyás, Miskolczi Lajos, Fest Imre, Je-
kelfalussy Lajos, Markovics Antal, F á y Gusztáv, 
Szentiványi Adolf, Ragályi Ferdinánd, Dani Fe
rencz, Ráth Péter, Perczel István, Odescalchi Gyu
la herczeg, Dimitrievics Milos, Vojnics Lukács, Dob-
rzanszky Adolf, Delimanics István, Zsoldos Imre, 
Horváth Boldizsár, Sulyok Mór, Vitolay József, 
Zichy Antal, Boczkó Dániel, Mihailovics Miklós, 
Buday Lőrincz, Oláh Miklós, ifj. Rudics József báró, 
Miske Imre báró, Madarassy Mór, Vietoris János. 

Vl-ik osztály: Bencsik György, Kubicza Pál, 
Eötvös József báró, Beniczky Gyula, Csiky Sándor, 
Barinyay József, Bánó József, Török Bálint, Arm-
bruszt Péter, Ányos István, Dapsy Vilmos, Csörghe 

László, Komáromy György, Andreanszky Boldi
zsár, Lator Gábor, Török Sándor, Degenfeld Gusz
táv gróf, Dedinszky József, Borbély Miklós, Ma-
nojlovics Milán, Ivánka Imre, Batthyány Géza 
gróf, Lónyay Menyhért, Domaniczky Boldizsár, 
Kurcz György, Ivánka Zsigmond. Markos István, 

i Csanády Sándor , Böszörményi László. Rónay 
Mihály, Bittó István, Keglevich István gróf. Zichy 
Nándor gróf, Kerkapolyi Károly. 

VH-ik osztály: Bónis Sámuel, Sipos Ferencz, 
I Klauzál Gábor (Éljenzés), Dessewffy Ottó, Csáky 

László gróf, Császár József, Tóth Lőrincz, Szmre-
csányi Dárius, Kacskovics Ignácz, Apponyi György 
gróf, Sebestyén László, Miletics Szvetozár, Damasz-
kin János, Popovics Zsigmond, Gubody Sándor, 
Jámbor Pál, Madocsányi Pál, Hevessy Bertalan. 
Sümeghy Ferencz, Hunfalvy Pál, Keglevich Béla 
gróf, Plathy György, Czorda Bódog, Mihályi Pé
ter, ifj. Ambrózy Lajos báró, Bárányi Ágoston, 
Kuba János, Semsey Albert, Ruttkay István, Voj
nics Barnabás, Somssich Imre gróf, Tisza Lajos, 
Kiss Lajos, Szász Károly. 

VlII-ik osztály : Szaplonczay József, Siklóssy 
Károly, Pillér Gedeon, Maróthy János, Máday 

j Lajos, Székács József, Darvas Antal, Jókai Mór, 
| Szakái Lajos, Zichy-Ferraris Viktor gróf, Szabó 
! Sámuel, Szabadfy Sándor, Rónay János, Szapáry 

Gyula gróf, Szabó Imre (zalai), Szemző Mátyás, 
Szitányi Ullmann Bernát, Luksics Bódog, Eőry 
Sándor, Lukács György, Angyal Pál, Bezerédy 
László, Eszterházy István gróf. Bánó Miklós, Si-
monyi Lajos báró, Konkolyi Thege Pál, Prónay 
József, Ghyczy Kálmán, (Hosszas éljenzés.) Maniu 
Aurél, Kossuth Pál, Gál Péter, Szilágyi István, 
Hertelendy György, Trefort Ágoston. 

IX-ik osztály: Papp Zsigmond, Kovách 
László, Ráday Gedeon gróf, Domahidy Ferencz, 
Tóth Vilmos, Tisza Kálmán (Éljenzés). Pap János, 
Horváth Döme, Podmaniczky Frigyes báró, Ber-
náth Zsigmond (Hosszas éljenzés), Kardos Kálmán, 

I Perczel Béla, Podmaniczky Ármin báró, Trifunácz 
I Pál, Ráday László gróf, Kálóczy Lajos, Thúry Sá

muel, Jankovics Antal, Almássy Sándor, Tóth Kál
mán, Pa tay István, Kudlik István, Lükő Géza, Vad-
nay Lajos, Bartal János, Széchenyi Imre gróf, 
Széchenyi Béla gróf, Luzsénszky Pál báró, Popo
vics Desseanu János, Lukynich Mihály, Paczolay 
János, Zsedényi Ede, Zámory Kálmán, Liptay 
Béla báró. 

K o r e l n ö k : T. képviselő urak! Intézkednünk 
j kellene, hogy ezek a külön választmányok külön 
! és alkalmas helyiségekben a tanácskozáshoz hozzá-
I foghassanak. A körülmények egykissé szorosab

bak levén, igy gondoltuk eloszthatónak az egyes 
helyiségeket: az 1-ső osztály tanácskoznék ezen 
teremben; a 2-dik a kerek előteremben, mindig 
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figyelembe véve azt , hogy most téli időszak
ban vagyunk és enyhe helyekről kell gondos
kodnunk ; a 3-dik az előteremből nyiló balol
dali teremben; a 4-dik osztály a jobboldali te
remben; az 5-dik osztály a régiségosztályi te
remben (Derültség) ; a 6-dik, 7-dik és 8-dik 
osztály a magyar földhitelintézet által e czélra 
felajánlott három teremben. Mindenesetre azt hi
szem, hogy e szívességért köszönetet kell monda
nunk, küldenünk. Hátra van még a 9-ik osztály, 
mely a megyeháznál a II-clik emeleten levő kis
teremben fog tanácskozhatni, melyet a főrendek e 
végre átengedni szíveskedtek. Ezt is meg kell kö
szönnünk. (Helyeslés .) Méltóztassanak ahhoz szólni, 
helybenhagyják-e ezt? (Igen!) Ezen termekre az 
irodatisztség fel fogja ragasztani a számokat, hogy 
minden osztály tudhassa, hol van az ő helyisége. 
(Halljuk! Halljuk!) Már most, ha rígy tetszik, 
hogy időt ne veszítsünk s ne adjunk alkalmat 
arra, hogy minduntalan jöjenek panaszok, melyek
ről úgy vettem észre a régi időkben is, hogy nagy 
része alaptalan (Helyeslés), azt gondolnám, hogy 
még ma összejöhetnének az osztályok. (Felkiáltá
sok részint: Nem lehet! részint: Helyes!) És kérem, 
méltóztassanak 4 órakor mindenik a maga helyisé
gén összeülni. (Szünet. Zaj. Nem lehet! Hétfőn, 
hétfőn!) T. kép viselők, az én indítványomnál jobbat 
terjeszt elő több képviselő, hogy t. i.előbb legyen 
az ülés. Legyen hát 3 órakor. 

Tisza K á l m á n : T. képviselők, azt hiszem 
(Halljuk! halljuk !), hogy arra, hogy itt mindnyájan 
összegyűljünk, akár 3 órakor, akár 4 órakor, szük
ség nem lesz, mert most már minden osztálynak 
majd a maga helyiségében kell összejönnie. En ré
szemről azt óhajtanám, hogy mindenik osztály — 
a mi egyébiránt, ha itt ki nem mondatik is, ugy 
is szabadságában áll mindeniknek — hogy, mon
dom, mindenik osztály gyűljön össze még most, és 
maga az osztály határozza meg, mikor és hol fog 
összejönni. (Helyes! Zaj.) Azt hiszem, mindenik 
osztálynak magának a dolga ez. Én azt óhajta
nám, méltóztassanak megegyezni abban, hogy ha 
az osztályok megalakulnak és dolgaikat folytat
ják, a korelnök ur majd, mikor a szükség kivánja, 
össze fogja hivni a gyűlést, és kitűzi a határnapot. 
Csak azt kellene meghatározni, hol hirdettessék ez 
ki, hogy mindenki tudhassa. 

Szap lonczay J ó z s e f : Nagyon helyén lá
tom, hogy a korelnök jelölje ki az időt, mikor jö
jenek össze az egyes osztályok. Ez azért is szük
séges, mert még egyik osztálynak sincs elnöke, 
következőkép első teendője az osztálynak az elnök 
és előadó megválasztása. Ha ez megtörtént, akkor 
az előadónak vagy az elnöknek a megbízó leve
lek át fognak adatni; ugyanő, ha vannak, az el
lenfolyamodásokat is átveszi. A megválasztott el

nök tisztéhez tartozik, az illető osztályokat össze
hívni arra az időre és órára, a mikor ő ezt jónak 
fogja látni; ha pedig minden osztály elvégezte 
teendőit, akkor ezt bejelentik a korelnöknek, ez 
pedig összehívja a házat, s ez meg fog* alakulni, ha 
az igazolt képviselők teljes számmal lesznek. 

K e g l e v i c h B é l a gróf : Azt hiszem, legczél-
szeriibb lesz, ha azonnal mindegyik osztály egy
begyűl és megalakul, mert nincs semmi ratiója 
annak, miért tegyünk esti dolgot, mikor most is 
végezhetjük. (Zaj. Felkiáltások: Most mindjárt !) 

B e z e r é d y L á s z l ó : Némelyik képviselőtár
sunk nem fogja tudni , melyik osztályba van vá
lasztva, azért szükségesnek látom, olvastassanak 
most fel az egyes osztályok, hogy kiki tudja, hová 
tartozik. 

(Olvastatik az osztályok névsorozata : Az 1-sö 
osztálybeli tagok felolvasása után ismételve jelenti el
nök, hogy ezen első osztály az országgyűlés teremében, 
a 2-dik osztály felolvasása után jelenti, hogy ez a ke
rek előteremben, a 3-dik osztály az előteremnek jobbra 
nyiló teremében, a 4-dik a balra nyílóban, az 5-dik a 
régiségi osztály teremében, a 6-ik, 7-ik és 8-ik a föld
hitelintézet által felajánlott tereniekben, a 9-ik a me
gyeházi teremben fog tanácskozni.) 

Kore lnök : Az elébbi határozat folytán mind
azoknak , kik sziveskedtek az illető helyiségeket 
átengedni,köszönetet mondunk. (Közbeszólás: Csak 
elnokileg !) A köszönet megvitelére a felsőházi elnök
séghez felkérem Zichy Viktor grófot. (Közbeszólás: 
Nem kell! Elég ha itt kimondjuk a köszönetet! Zaj.) 

B e s z e J á n o s : Minthogy ma az elnök és elő
adó választásán kivtil egyéb teendőjök nincs az 
osztályoknak, ehhez azonnal hozzáfoghatnak. (Zaj. 
Halljuk! Helyre !). 

K o r e l n ö k : Ha méltóztatnak abban megnyu
godni, hogy köszönet mondassék a földhitelintézet
nek , erre Szirmay Géza jegyző urat kérjük fek 
(Zaj. Rendre! Helyre! A korelnök csenget.) 

Fölkérem az egyes osztályok megválasztandó 
elnökeit, méltóztassanak a megalakulás eredményét 
nekem bejelenteni, hogy azután az irományokat 
átadhassam. (Helyeslés.) ::• -• • 

Markovics A n t a l : Méltóztassék kijelenteni, 
melyik osztály melyik osztálynak tagjait fogja 
megvizsgálni. (Felkiáltások : Benne van a szabá
lyokban! Zaj. Halljuk!) •_"... 

Zsedény i Eduárd : Az óra iránt, melyben 
az osztályok össze fognak jőni , csak arra akarom 
figyelmeztetni a házat, hogy igen sokan eltávoz
tak. (Közbeszólás : Hiszen fel vannak jegyezve! Zaj. 
Halljuk!) Sokan nincsenek itten, nem is jöttek 
még meg , tán csak a negyedrésze a képviselőház
nak van jelen; tehát méltányos volna tán csak 
holnap reggel, akár tizenegy órakor összegyűlni. 
(Felkiáltások : Most mindjárt! Zaj.) 
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Eötvös J ó z s e f báró : Azt hiszem . kívána
tos volna, hogy az osztályok egyenlően járjanak 
el. Ma, felfogásom szerint, az osztályok nem tehet
nek egyebet, mint hogy megalakulnak. Lehetet
len, hogy az irományok még ma el legyenek oszt
va. Az osztályok megalakulnak, választanak elnö
köt és jegyzőt, az osztályelnökök ezt bejelentik a 
korelnöknek és átveszik holnap az irományokat. 
(Helyes ! Zaj.) Holnapután az osztályok összejö'nek 
és működésüket megkezdik. (Helyeslés.) 

K e g l e v i c h B é l a gró f : Csak arra akartam 
kérni az elnököt, hogy miután a zajban a képvi
selők közül többen nem értették, világosítsa fel 
őket, hogy a tanácskozás mindjárt megkezdődik s 
mindjárt tanácskozni megyünk. (Nagy zaj. A kép
viselők indulnak kifelé. Fölkiáltások : Helyre, helyre!) 

Kore lnök : Ú g y jut eszembe , kimondottam 
már egyszer, hogy addig ne méltóztassanak szét
menni, mig az osztályok meg nem alakultak. (Zaj. 
Halljuk '.) A megválasztandó tisztelt elnök urakat 

felkérem, szíveskedjenek azonnal tudtomra adni az 
alakulás eredményét, hogy az irományok iránt in
tézkedhessen!. Arra is emlékezem, hogy midőn az 
első ülést volt szerencsém megnyitni, ugyanakkor 
jelentem, hogy tárnok ő excjánál voltam megtuda
kozandó, minemű úton-módon, mely időben történ
nek a hódolati bemutatások és tisztelgések 0 Fel
ségénél, felséges Urunknál ; akkor mondám, hogy 
az volt kijelentve, hogy vasárnap 12 órakor lesz 
kegyes O Felsége személyenkint elfogadni a kép
viselő urakat. Tudtomra jött azóta, hogy, mivel a 
személyzet igen nagy, az óra előbbre határozta-
tott; s épen most volt szerencsém értesülni. hogy 
már 11 órakor a várpalotában kell lennünk, mert 
Ö Felsége kegyes lesz 12 órakor pontban e testü
letet elfogadni. Ennél fogva a holnapi napra így 
méltóztassanak intézkedni. (Zaj. Halljuk!) Most 
méltóztassék egyenesen hozzáfogni a munkához. 

Az ülés végződik 12*/t órakor. 
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B e r n á t h Z s i g m o n d , u t ó b b B o c z k ó D á n i e l k o r e l n ö k l e t e a l a t i 

Tárgyai : Beérkezett okmányok bemutatása. A. gradiskai tartómáuygyülés üdvözlete a kepviselőháziioz. A kifogástalan 
képviselők igazoltatnak. Oly képviselők, kiknek választása ellen okadatolt kérvény adatik be, egyelőre nem igazoltatnak. Elnök és 
első alelnök választatik. Szavazás öt jegyzőre. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/i órakoi 

Korelnök : Igen tisztelt képviselőház ! Min
denekelőtt azt tartom, az utolsó országos íílés jegy
zőkönyvét kell felolvastatnunk. Fogja azt olvasni 
Csáky Albin gróf jegyző úr. 

Csáky Albin gr. körjegyző (olvassa a 
jegyzökönyvet. Olvasás közben félbenszakitja) 

Bánó J ó z s e f : Figyelmeztetem a jegyző urat-, 
hogy azon körülmény megemlítése, kihez érkez
tek a sürgönyök, a jegyzőkönyvből ki van hagyva, 
mi megemlítendő volna, mert azok nem a házhoz 
érkeztek. [Helyeslés.) 

K o r e l n ö k : A sürgönyök egyike Deák Fe-
rencz érdemes képviselő úrhoz, másika a korelnök
höz, kihez czímezve volt, érkezett. Kérem tehát a 
jegyző urat, szíveskedjék ezt a jegyzőkönyvbe ig-
tatni. 

grófok. 

Csáky Alb in gr. (folytatja s bevégzi a jegy
zőkönyv olvasását.) 

Kore lnök : A mai ülés jegyzőkönyvét Mi 
hályi Péter úr fogja vinni. A szavazatokat fa 
jegyezni Csáky Albin és Zichy Viktor 
A jegyzőkönyvnek vezetésében segédül ismét Szir-
may Gréza úr fogja támogatni a jegyzőt. Ez el le
vén intézve, engedjék meg. hogy az okiratok, 
melyek ide érkeztek , olvastassanak fel. (Halljuk!) 

K e g l e v i c h B é l a g ró f : Azt hiszem, ezen be
érkezett okmányok csak akkor olvasandók föl, ha 
a ház megalakult. (Felkiáltások: Helyes, a, ház meg
alakulása után.) Ennél fogva a ház osztályainak je
lentéseihez foghatnánk. 

K o r e l n ö k : Előttem van hosszú jegyzéke 
azon képviselő uraknak, kik eltávozásra jelentkez
tek. Ezek annak idején elő fognak terjesztetni. 




