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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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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. 
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Most az igazoló bizottságok munkálatának eredmé
nye fog közöltetni. 

Várady Gábor (olvas): Névjegyzéke azon 
képviselőknek, kiknek megválasztása s jegyző
könyvei a vizsgáló I. osztály által kifogástalanok
nak találtattak: 1. Berzeviczy Tivadar, 2. Sisko-
vics József, 3. Borlea Zsigmond, 4. Fülepp Lipót, 
5. Huszár István, 6. Szontagh Pá l , 7. Thalabér 
Lajos, 8. Rónay Lajos, 9. Draskóczy Gyu la , 10. 
Branovácsky' Is tván, 11. Rudnyánszky Flórián , 
12. Mátyás József, 13. Jendrassik Miksa, 14. 
Bogyó Sándor, 15. Kupricz Imre , 1 6 . Molnár Jó
zsef, i7 . Faragó Ferencz, 18. Sipos Orbán, 19. 
Geduly Lajos, 20. Bobory Károly , 21. Bartal 
G y ö r g y , 22.Pétery Károly , 23. Tolnay Károly , 
24. Fábián Gábor, 25. Szluha Bencze, 2 6 , Hol-
lán Ernő , 27 iíj. Zichy József gr., 28. Szilády 
Áron. Áz osztály megalakulása után korelnök ur 
által küldetett az osztályhoz : 29. Lónyay Gábor 
kifogástalan jegyzőkönyve. 

H o l l á n E r n ő (olvas) : A Il-ik osztály f. hó 18-
án délelőtti 10 órakor a múzeum előíerinében 
megnyitotta az első tanácskozmányt: 

I, Legelőbb az egyhagulag végbement vá
lasztások vétettek vizsgálat alá, és miután kide
rült , hogy illető jegyzőkönyveik a törvényesen 
meghatározott módon voltak kiállítva, névszerint 
a következő választások igazoltaknak találtattak, 
uffvanis: 1. Somssich P á l , 2. Szirma y Géza, 3. 
Nánássy Ignácz , 4. Urbánovszky E r n ő , ö.Urnié-
nyi József, 6. Ujfalussy Lajos, 7. Inkey József, 
8. Királyi Pá l , 9. Almássy György gróf, 10.11-
lésy János , 13. Horváth Elek, 12. Kiss Miklós, 13. 
Madarász József, 14. Prugberger József. 

II . Vizsgálat alá vétettek azután a szótöbb
séggel történt választások, melyek közül a kö
vetkezőkre vonatkozó jegyzőkönyvek rendjén ta
láltatván , minthogy különben is kifogás ellenük 
nem történt, igazoltakul tekintettek , névzszerint: 
15. Pálffy István gróf, 16. Kalauz P á l , 17. Mo-
csonyi András, 18. Ujfalussy Miklós, 19. Varga 
Antal , 20. Oroszy Miklós , 21 . Gorove István , 22. 
Beliczey István, 23 Ibrányi Lajos, 24. Ivacsko-
vics G y ö r g y , 25. Detrich Zsigmond, 26. Vlád 
Alajos, 27. Pethes József, 28. Stratimirovics 
György. 

K i r á l y i P á l (olvas): AIH-dik osztály kifogás
nélküli sorozata: 1 Kállay Ödön, 2. Fischer Ist
ván , 3. Reviczky István, 4. Szabó Imre (pápavá
rosi), 5. Horváth Lajos, 6. Kiss J a k a b , 7. Ihász 
Rezső. 8. Joaimovics György, 9. Véghsö Gellért, 
lO.Berényi Ferencz gr., 11. JusthKálmán, 12.Nyá-
ry Pál, 1 3. Vecsei Oláh Károly, 14. Dániel Pál, 15. 
Somossy Ignácz, 16. Deák Ferencz, 17 Salamon 
Lajos, 18. Osengery Antal, 19. Cseh Sándor, 20. 
Hodosiu József, 21 . Horváth Károly , 22. Csáky 

Albin gróf, 23. Csik András, 24, Osengery Im
re , 25. Lehoczky Egyed , 26.Eötvös Tamás. 

Csengery I m r e (olvas) : Az ötödik osz
tályba sorozott képviselők tagságának megvizsgá
lása , a ház szabályai 3-dik pontjának értelmében, 
a negyedik osztálynak feladatául ju tván : minde
nek előtt, és addig is , mig a vitatkozás tárgyául 
szolgálható választások iránti véleményünket elő-
terjeszthetnők, nem késünk jelentésünket bemutat
ni azon képviselők i rányában, a kiknek választási 
jegyzőkönyve általunk rendben találtatott s a kik
re nézve panasz beadva nincs. Ilyenek pedig a 
következők: 1. Zsitvay József, 2. Nagy Szabó 
Ignácz, 3. Horváth Antal , 4. Simon Pá l , 5. Ónos-
sy Mátyás, 6. Miskolczy Lajos, 7. Fest Imre, 8. 
Jekelfalusy Lajos, 9. F á y Gusztáv. 10. Ragályi 
Ferdinánd , 1 1 . Dani Ferencz , 1 2 . Ráth Péter", 13. 
Perczel István, 14. Odesealchi G}nila berezeg, 
15. Dimitrievics Milos, 16. Vojnics Lukács , 17. 
Dellimanics Is tván. 18. Horváth Boldizsár, 19. 
"Vitolay József, 20. Zichy Antal , 21 . Boczkó Dá
niel, "22. Mihajlovics Milos, 23. Oláh Miklós, 
24. ifj. Rudics József báró , 25. Madarassy Mór, 
26. Vietorisz János . 27. Sulyok Mór. 

Egyébiránt nem mellőzhetjük el annak meg
említését , hogy némely választási jegyzőköny
vek vizsgálatánál — melyekben a szavazások vég
eredménye átalánosságban be volt ugyan iktatva , 

| de áz egyes szavazók névsora nem vezettetett be — 
fölmerült előttünk az a kérdés: vajon az ilyen jegy
zőkönyvek rendesen és törvényszerűen kiállitottak-
nak tarthatók-e ? Azonban miután az 1848-ik évi V. t. 
ez. nem rendeli világosan és határozottan azt, hogy 

j a képviselők részére átadandó jegyzőkönyvekbe az. 
I egész szavazati lajstrom befőglaltassék, miután más 
| részről az 1861. évi országgyűlési gyakorlat szerint 
| is , a szavazati lajstrom nélkül kiállított jegyzőköny
vek , ha nem szenvedtek egyéb h iányban, kifo
gás alá nem estek: ennélfogva e kérdéses alakú 
választási jegyzőkönyvek általunk is rendben le-
vőkül tekintettek és fogadtattak el. 

Z i c h y A n t a l : Az V-dik igazoló osztály de-
czember 18-án kellő számmal összeülvén, mindenek 
előtt, nehogy a képviselőház a maga törvényes 
mcgalakulhatásában hátráltatva legyen, azon vá
lasztások megvizsgálását és kiszemelését tartó kö
telességének, melyek az ideiglenes rendszabályok 
9-ik és 10-ik pontja szerint figyelembe vehető ki
fogás alá nem esnek, s ennélfogva egyelőre iga
zoltaknak tekintendők. Az osztály tehát a beadott 
és általa megvizsgált választási jegyzökönyvek 

j nyomán, igazolt képviselőkül jelenti be a követke-
j zőket, u. m. 1. Kubicza Pál, 2. Eötvös József báró, 
| 3. Beniczky Gyula, 4. Barinyai József, 5. Bánó 
József, 6. Török Bálint, 7. Armbrust Péter, 8. 
Ányos István, 9. Dapsy Vilmos, 10. Csörghe 
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László, 11. Komáromy György, 12, Andreánszky 
Boldizsár, 13. Lator Gábor, 14. Török Sándor 15. 
Degenfeld Gusztáv gróf, 16. Dedinszky József, 17. 
Borbély Miklós, 18. Ivánka Imre, 19. Batthyány 
Géza gróf, 20. Lónyay Menyhért, 21 . Domaniczky 
Boldizsár, 22. Kurcz György, 23. Markos István, 
24. Csanády Sándor, 25. Böszörményi László, 26. 
Rónay Mihály, 27. Bittó István, 28.Keglevieh Ist
ván gróf, 29. Zichy Nándor gróf, 30. Kerkapolyi 
Károly, 31 . Benesik György. 

Dedinszky József (olvas): A VII-ik osztály 
tagjai közöl igazoltaknak nyilváníttattak: 1. Bó-
nis Sámuel, 2. Klauzál Gábor, 3-Dessewffy Ottó. 4. 
Csáky László gróf, 5. Tóth Lőrincz, 6. Szmrecsá-
nyi Dáriusz, 7. Kacskovics Ignácz, 8. Apponyi 
György gróf, 9. Miletics Szvetozár, 10. Damaszkin 
János, 11. Madocsányi Pál, 12. Gubody Sándor, 
13. Sümegby Ferencz, 14. Jámbor Pál, 15. Hun
fal vy Pál, 16. Keglevich Béla gróf, 17. Plathy 
György, 18. Czorda Bódog, 19. Mihályi Péter, 20. 
Seinsey Albert, 21 . Somsich Imre gróf, 22. Rutt-
kay István, 23. Kiss Lajos, 24. Tisza Lajos, 25. 
Szász Károly, 26. Császár József. 27. Ambrózy La
jos, 28.Hevessy Bertalan, 29. Bárányi Ágoston. 

A két utóbbira nézve megjegyzendő, hogy 
ellenök kérvény adatott be ; az osztály azonban 
azon szempontból indulva ki, hogy egyszerű folya
modvány alapján, melyben semmisem bizonyítta-
tik, s azt sem tudhatni, választó és nem idegen 
adta-e be és vajon ugyanaz irta-e alá, a ki beadta, 
és nem Pesten készült-e, szóval, a melyben semmi 
sem okadatoltaük: képviselőt jogaitól megfosztani 
nem lehet, s azért Hevessy Bertalan és Bárányi 
Ágoston urakat az igazolt képviselők közé sorozta. 

Ü r m é n y i J ó z s e t : Itt két képviselőtársunk 
iránt azon jelentés tétetik, hogy ellenök minden 
indokolás nélküli folyamodványok adattak be, 
a melyek mint olyanok el nem fogadtatván, az 
illetők igazoltaknak tekintettek. De miután ezen 
rendszabály nem alkalmaztatott a többi osztálynál, 
hol a jelentés csak úgy történt, hogy épen csak 
azok ajánltattak igazolandóknak, kik ellen nem 
nyújtottak be semmiféle beadványt, ezen ellenté
tet ki kellene egyenlíteni. (Helyeslés, nagy zaj.) 

Szász K á r o l y : Tisztelt ház! A többi osz
tálynál is hasonlóképen történt, legalább azon 
osztályban, melyben nekem is lenni szerencsém 
van, hogy az oly kérvények , melyek teljesen in
dokolatlanok, figyelembe nem vétettek. A VH-dik 
osztály hasonlóképen igazolt a VlII-dikból oly kép
viselőt, ki ellen kérvények adattak be. (Nagy Zaj.) 

K l a u z á l Gábor : Tisztelt ház! Mint most 
épen halljuk, olyan kérvényről van szó, mely tel
jességgel nincsen indokolva , azaz nincsen okada-
tokkal támogatva; ha tehát ilyen kérvényt el is 
tetszik vetni, azaz figyelembe nem venni, nekem 

KÉPV. B. NAPLÓ. 18 6 % J-

az ellen semmi észrevételem; mert itt az utóbbi 
osztálynak most felolvasott jegyzőkönyve szerint 
olyanról van szó, hol még az sem bizonyos, hogy 
a ki a kérvényt benyújtotta, maga irta-e alá, és 
semmiféle okiratok mellé téve nincsenek. Azt gon
dolom, hogy ha valaki ellen kérvény van be
nyújtva, és habár az illető osztály többsége vagy 
az egész osztály igazolandónak véli, annak a kér
vénynek itt mégis elő kell kerülni, mert az osztály 
csak a véleményt adja be, és a háznak kell a fölött 
Ítélni, hogy helyes-e vagy nem? Én csak azért 
szólalok fel, hogy a Vl-ik osztálynak most felolva
sott jegyzőkönyvéből valamikép azon következés 
ne huzassék, hogy minden ilyen, egyes képviselők 
ellen beadott kérvény, ha az osztály igazolandó
nak véleményezé is, többé elő nem fogna vétetni. 
Azt hiszem, hogy az ilyenek most az igazoltak so
rába fel nem veendők, hanem majd azután fognak 
igazoltatni, mikor a sor rájuk kerül. (Helyes!) 

K á l l a y Ödön : Tisztelt ház ! Teljesen igazolt 
képviselőnek törvényesen csak az tekintendő, ki
nek jegyzőkönyve rendben és hiány nélkül van, 
és ki ellen kérvény nincs benyújtva. A ki ellen 
kérvény adatott be, legyen az okadatolt vagy nem, 
annak ügye a ház által tárgyalandó. (Közbeszólás: 
Ez nem áll. Halljuk, halljuk ! Zaj.) 

Ennélfogva, miután itt egyik tisztelt előadó 
ur felfödözte, hogy több osztály igazolt oly képvi
selőket, kik ellen folyamodvány nyújtatott be. én 
azt hiszem, hogy azon képviselő urakat , kik ellen 
kérvény nyújtatott he, jelenleg az igazolt képvise
lők közé sorozni nem lehet; hanem ezek ügye 
rendszeresen tárgyalandó, és majd a ház fogja ki
mondani, igazoltaknak tekintendők-e vagy sem? 
(Helyeslés, zaj.) 

Szentkirályi Mór: A választások három 
kategóriába jőnek: vagy olyanok, melyeknek jegy
zőkönyve rendben van, és panasz ellenök be nem 
nyújtatott; vagy olyanok, melyek ellen panasz 
nyújtatott ugyan be, de indokolva nincs; vagy 
olyanok, melyek ellen indokolt panasz adatott be. 
Hogy az osztályok az elsőnemü választásokat 
számba vegyék, továbbá, hogy a harmadnemüek 
iránt véleményt adjanak és az alakult ház határoz
zon, az nem kérdés. A kérdés, mely fennforog, az, 
vajon a másodnemüek esetében a nem indokolt pa
naszt a 10. §. értelmében félretehetik és a választást ki
fogástalannak elfogadhatják-e ? Ha minden legegy
szerűbb panasz felett is a háznak lehetne egyedül 
határozni, akkor ugy történhetnék, hogy a ház 
alakulása teljesen lehetetlenné tétethetnék, és a ba
jon nem lehetne máskép segíteni, mint az ország
gyűlés eloszlatása által. U g y hiszem ennélfogva, 
hogy a ház szabályai az osztályokat nem csupa re-
gistralás végett állították fel, mert ezt az elnök és 
jegyzők maguk is elvégezhetnék, s osztályokra 

2 
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szükség nem volna; hanem főleg azért, hogy a 
10. §. értelmében a figyelembe nem vehető pana
szokat is félretehessék. (Helyeslés, zaj.) 

P a p p Z s i g m o n d : Én a parlamentarismust 
egészen másként fogtam fel, mint előttem szóló kö
vettársam. Az osztályok nem azért alakultak, hogy 
végleg határozatot hozhassanak valamely kérvény 
felett; hanem azért alakultak, hogy referáljanak 
az országgyűlésnek, mely országgyűlés azon kér
vény felett határozni fog. 

Az osztályok, a parlamentarismus felfogása 
szerint, nem egyebek, mint a ház referensei. Az 
osztály ki szokta mondani: ezen követ ellen semmi 
kifogás nincs, ez igazolandó; kimondja, más irány
ban, hogy vannak kérvények, okadatolva vannak-e 
vagy nem; de a végleges biró mégis mindig a ház. 
Különösen figyelmet érdemel azon kürülmény, 
hogy itt eló'adatik, hogy nem is volna tudva, va
jon azon uri ember irta-e alá a kérvényt, a ki be
adta, vagy sem. Ugyan kérem, hogyan bírálhatja 
azt meg a vizsgáló osztály'? ismeri-e azon uri em
ber aláírását az osztály vagy sem ? Én tehát ér
vényt kívánok azon véleménynek szerezni, hogy 
mindazon kérvényeknek, melyek az osztályokhoz 
kerültek, akár okadatolva vannak, akár nincse
nek okadatolva, a ház a bírája; s a mely kép
viselők ellen kérvény adatott be, azok egyelőre 
nem igazolandók. Ha már azon szabály, mely lé-
tétezik, rósz is, nekünk azt mindaddig szorosan kö
vetnünk kell, valamig a házszabályokat meg nem 
változtatjuk. E tekintetben világosan mondja a 
házszabályok 10. §-a, hogy mind azon követek, a 
kik ellen petitio adatott be, nem tekintendők iga
zoltaknak. (Zaj.) ' 

Z s a r n y a y I m r e : Tisztelt ház ! Azon eljárás, 
melyet a t. ház jelenleg az igazolásnál követ, 
irányt ad idővel némileg a későbbi eljárásnak és 
egy majd alkotandó törvénynek a követek válasz-

nézve. Tisztelt ház ! ha a mi választási törvé
nyeinket több százados gyakorlat tökéletesen kifej
tette volna, nem mernék azoknak csak egy betűje 
ellen is szót emelni. De valljuk meg, hogy a vá
lasztási törvény rögtönzött, mely idővel tökélete-
síttetni fog. Ez oknál fogva, ha nekünk, lígy mint 
például Angliában van, volna egy törvényünk, 
hogy azon vakmerő és sokszor csupán személyes
kedés vagy magánérdek miatt a választásoknál 
zavart okozó emberek büntettessenek meg, ha ok 
nélküli kérvényt adnak be a házhoz; ha mondom, 
volna oly törvényünk, mely például kimondaná, 
hogy a ki ok nélkül küld ide kérvényt, és e ház
tól csak félórányi időt elszakít, az büntetés alá ke
rüljön, (Nagy zaj) vagy legalább a kiküldött 
vizsgálat költségeit födözze: lehetne kívánni, hogy 
minden kérvény fölött a ház határozzon. De ne
künk semmi efféle törvényünk nincs. Annálfogva 

ragaszkodom azon törvényhez , mely azt mondja, 
hogy oly folyamodvány, mely okadatolva nin
csen, csak u g y tekintessék, mintha a követ ellen 
panasz sem volna emelve. (Nagy zaj.) T. ház! 
Vegyük a dolgot ú g y , a hogy van. Ha a t. ház 
azt mondja, hogy mihelyt egy-két folyamodvány 
vagy óvás beadatott a követ ellen, az igazoltnak 
nem tekintetik, úgy jövőre megnehezítjük a tör
vényhozás állását; mert hiszen egynehány ezer 
forintért én kétszáz embert állítok, kik panaszt és 
óvást adnak be. Hogy ez ne történjók, kívánom, 
hogy a minden ok nélküli kérvények félretétesse
nek, ha már az illetőket nem kivánjuk megbün
tetni. (Nagy zaj.) 

N y á r y P á l : Tisztelt ház! Azt gondolom, 
hogy mindenek előtt ezen kérdésekkel kell tisztába 
jönnünk : 1-ször van-e különbség a kifogástalan 
és az igazolt választások között? Azt hiszem, hogy 
ezen kérdésre igennel felelhetünk. 2-szor az a 
kérdés, hogy határozati joga a háznak mikor kez
dődik? Azt hiszem, erre a szabálynak értelmében 
mindenki azt mondja: akkor, mikor a ház mega
lakult. Ha e két kérdéssel tisztában vagyunk, nin
csen okunk tovább vitatkozni, mert a kérdés csak 
az lehet, hogy a kifogástalan választások megü
tik-e a 226 számot vagy sem. Először ezzel kell 
tisztában lenni és meghallgatni az illető osztályok 
jelentéseit. Ha ezek azt jelentik, hogy nincsen 226, 
akor tegyük azt a kérdést, hogy ily körülmények 
között mit fogunk tenni. De azt, hogy mielőtt a 
ház alakulva volna , határozatba bocsátkozzunk, 
hiszem, senki sem fogja akarni. (Helyeslés, nagy zaj.) 

Böszörményi László : Az előttem szóló 
Nyáry Pál követtársunknak tökéletes igaza van, 
és a ház jelen állásában mást nem is tehetne. (Zaj.) 
Hivatkozom a múlt országgyűlés eljárására, mikor 
épen Klauzál Gábor ur felszólalása folytán és 
épen hasonló alkalommal a kifogástalan képvise
lők felolvasásánál merült fel azon kérdés, vajon a 
felolvasott követek közt azok, kik ellen kérvény 
van beadva, igazoltaknak tekintessenek-e. Ugyan
akkor épen Klauzál Gábor úr indítványára az 
ilyen követek visszautasíttattak és nem-igazoltak
nak tekintettek. Továbbá a házszabályoknak 9-ik 
§-sa nem csak azt tartja,-hogy a mely követ ellen 
kérvény van beadva, csak az esik kifogás alá, ha
nem az is, a ki ellen óvás van , még pedig akár 
indokolt, akár nem. (Zaj. Nem áll!) Méltóztassa 
nak a 61-iki jegyzőkönyvet megnézni. Enellenem 
61-ben óvás adatott be, pedig indokolatlan, és nem 
lettem kifogástalan képviselő. (Zaj.) Méltóztassa
nak csak a jegyzőkönyvet megtekinteni. A 9-ik 
§. tartalma világos; tehát csak az á l l , hogy a ki
nek jegyzőkönyve rendben van és a ki ellen pa
nasz nincs, az kifogástalan. Most a ház teendője, 
az ezen szabálylyal ellenkezőleg eljáró osztályo-
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ka t megvizsgálni, hogy minden osztály csak azon 
képviselőket jelentse b e , kik ellen ily értelemben 
nincs kifogás; mert valamint a Vl-ik osztályban 
jelentettek be némelyek'indokolatlan panasz mel
lett igazoltaknak, dgy történt ez más osztályban 
is. Már pedig azt az igaztalanságot a ház nem kö
vetheti el, hogy midőn az egyik osztályból csak a 
tökéletesen kifogástalan képviselő jelentetik be, a 
másik osztályból más is bejelentessék. Ez nem volna 
igazságos, eljárás; azért kérem, méltóztassanak szi
gorúan eljárni. (Zaj.) 

Zsedény i E d u á r d : Nem tudom eléggé csu
dálni, hogy ezen t. ház oly kérdés fölött vitatko
zik, mely már ez országgyűlés alatt is eldöntetett; 
mert emlékeztetem a t. házat, hogy e ház első ülé
sében mindjárt azon kérdést intéztem a t. házhoz, 
vajon a ház megalakulása előtt akármmemű 
más kérdés vitatásába, az igazoláson kivtíl, akar-e 
ereszkedni, s az volt a felelet, pedig egyhangúlag: 
hogy nem lehet. Csodálkozom tehát, hogy a t. ház 
el nem fogadja, a mit Pestmegye ráczkevei ke
rületének t. követe mondott: nem lehet e fölött vi
tatkozni, mert a törvény 7-dik czikke azt mondja, 
hogy a választások fölött, melyek törvényessége 
bármi tekintetben kérdésbe vétetik, a képviselőház 
intézkedik. Itt tehát, akár alaptalan, akár alapos 
tekintetből vonatik kérdés.alá valamelv választás, 
e fölött most vitatkozni nem lehet. (Helyeslés, 
nagy zaj.) 

D á n i e l P á l : Folytatom, hol előttem szóló be
végezte. Nem csak a törvényben, hanem a ház sza
bályainak 8-ik §-ban is az áll, hogy azon válasz
tások, melyek iránt vitatkozás lehet, csak a ház 
megalakulta után terjeszthetők a ház elé. (Helyes.) 
Azért azt hiszem, maradjunk jelenleg annál, mit 
Nyá ryPá l képviselő ur mondott. (Zaj.) 

B ó n i s S á m u e l : Az előttem szólott érdemes 
urnák (Zsedényinek) csupán azt felelem, hogy ez 
országgyűlésen még semmi sem határoztatott, mi
vel ez országgyűlés még határozati joggal nem 
bir. A tisztelt ház figyelmébe pedig ajánlom, ke
rüljük ki mindenesetre, hogy az osztályok eljárá
sában különbség legyen. Én részemről mondha
tom, hogy e különbség megvan, mert azon osztály, 
melynek egyik tagja én is voltam, igazoltaknak 
ekintette azon választásokat, melyek ellen kér

vény ugyan adatott be, de a 10-ik §. értelmében 
a kérvény okadatolt nem volt. (Nem áll! Zaj.) 
Ezzel mégis tisztába kell jönnünk , mert az jönne 
majd ki a dologból, hogy oly képviselőt, ki ellen 
kérvény adatott be, az egyik osztály igazoltnak, 
a másik pedig nem igazoltnak tekintene. (Zaj.) 

D e á k Ferencz : Ha jelen állapotunkban 
határozatképesek volnánk , mindenekelőtt azon 
indítványt tenném, hogy hallgassuk ki egymást. 
Azonban ez határozat nélkül is, azt hiszem, meg 

fog történni. Ez indítványt tehát akkorra halasztóm, 
ha jövendőben szükség lesz reá. 

Most a dologhoz bátor vagyok alázatos vé
leményemet előadni. Ne feledjük el, hogy bizonyos 
tekintetben a ház nincs normális állapotban. A48-iki 
törvények azt rendelik, hogy négy héttel elébb 
kell a választásoknak történni, mielőtt a ház ülé
sei megnyittatnak. Ennek a négy heti határidőnek 
egyik oka hihetőleg az volt, hogy a kik megvá
lasztatnak, gazdaságukat, családjukat stb. rögtön 
el nem hagyhatják, tehát saját dolgaikat azalatt 
rendbehozzák. De a másik ok hihetőleg az is volt, 
hogy a kik netalán kifogást akarnak tenni vala
mely választás ellen, a szükséges adatokat megsze
rezhessék és igy a ház megnyitása kezdetén kér
vényeikkel, még pedig olyanokkal, a melyeket 
képesek documentálni, el ne késsenek. Most ez nem 
történhetett meg, a választások nem négy héttel, 
hanem az utolsók alig 4 nappal történtek az or
szággyűlés megnyitásának határideje előtt; igen 
természetes tehát, hogy a mit a törvén}?" óhajt, 
hogy időt engedjünk a feleknek, nem lehetett 
teljesíteni. 

A jelen helyzetben, ez állapotot tekintetbe 
véve, magára a törvényre hivatkozva, különféle 
vélemények merültek föl. Az én alázatos nézetein 
az, hogy mindenekelőtt kifogástalan követek azok, 
kiknek jegyzőkönyvei rendben vannak és kik el
len panasz beadva nincs; erre nézve kétség nem 
lehet. Kétség merül föl akkor, ha panasz van elle-
nök beadva. Erre nézve kimondja a törvény, mi
nőnek kell annak lennie, hogy figyelembe vétes
sék, t. i. okadatolt panasznak. De mit tesz ez va
lóságos értelemben: „okadatolt?" It t két kérdés 
fordulhat elő az osztályoknál: egyik, hogy van-e 
panasz, mely okadatolva van? a második, hogy 
az okadatolás törvényes és alapos-e ? Az első facti 
kérdés; a másik juris kérdés. Az osztályok meg 
vannak bizva, hogy szedjék ki azok neveit, a kik 
ellen panasz és pedig okadatolt panasz nincs be
adva. Ezeket az osztályok kiszedik; de abba az 
osztályoknak bocsátkozni nincs joguk, hogy a ne-
táni panasz alapos-e vagy nem, mert sem az osz
tály, sem a ház, a mint most áll, az alakítás előtt, 
nincs jogosítva e fölött Ítéletet hozni. Csak a factu-
mot illetőleg ítélhet, azaz, hogy a panaszoknak tá
mogatására vannak-e okok felhozva. Azok az okok 
alaposak-e vagy nem ? az későbbre tartozik. Azt 
hiszem például, ha valamely jegyzőkönyvben óvás 
van odavetve: ,,mi óvást teszünk ezen választás 
ellen" ; de az semmivel nincs okadatolva, ezt bizo
nyosan senkisem fogja okadatolt óvásnak tekin
teni. Valaki kérvényt ad be és azt mondja, hogy 
a választás rendetlenül ment, azonban semmi okot, 
semmi adatot nem hoz fel; igen természetes, hogy 
azt fogja mondani az osztály: ezt könnyű mon-
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dani , de okadatolva nincs , azért elvettetik. Azon
ban valamely kérvény felett, akár miféle docu-
mentumokkal van ellátva, hogy azok alaposak-e ? 
a fölött az osztály nem ítélhet. Már most ugy 
vettem észre az eddigiekből , és valószínűleg 
ugy is fog állani, hogy a panasz nélküli választá
sok, a melyek ellen épen nem adattak be kérvé
nyek, meghaladják a 226-ot, és ugy hallom, hogy 
ha még azokat is hozzá számítjuk, a hol puszta 
kifogás tétetett minden ok előhozása nélkül, akkor 
épen nagyon is meghaladják. Legyünk egy kis 
figyelemmel körülményre, hogy nehéz volt 
az adatokat és documentumokat tökéletesen meg
szerezni, s azért, ha valaki ellen előfordul panasz, 
akár alapos, akár nem, azt ne vegyük igazoltnak, 
hanem csak akkor, ha a ház határozatképes leend. 
Azon aggadalom sem tartóztat engem, hogy ily 
módon jövőben mindig ily panaszokkal, alaptalan 
okadatolással meg lehetne gátolni a választások 
igazolását és a ház nem alakulhatna meg ; mert hi
szen kezünkben van a dolog. Kernelem, az ország
gyűlés a választási törvényt, a melynek oly igen 
sok hibája van, és a ház rendszabályait, melyek 
szintén nem kielégítők, át fogja dolgozni; és ezen 
körülményeket figyelembe véve, ne vegyük azt a 
vádat magunkra, hogy elsiettettük a dolgot, és ha 
valaki panaszt adott be , minden documentumok 
nélkül, a melyeknek megszerzésére nem volt ideje, 
azt egyszerűen elvetettük. E vád nekünk sukat ár
tana ; azért mi most csak azon képviselőket vegyük 
igazoltaknak, a kik ellen csak szóval adattak be 
kifogások, de semmivel sem documentálva, azért 
egészen alaptalanok. (Helyeslés. Menjünk tovább! 
Halljuk az osztályok jelentését!) 

K e g l e v i c h B é l a gr. olvassa aVII-ik osztály 
jegyzőkönyvét , mely szerint következő képvise
lők tekintendők igazoltaknak: 1. Szaplonczay Jó-
zef, 2. Pillér Gedeon , 3. Máday Lajos, 4. Székács 
József, 5.Darvas Antal , 6- Jókai Mór, 7. Szakáll 
Lajos, 8. Zichy Viktor gróf, 9. Szabó Sámuel, 
JO.Szabadfi Sándor, 11. Rónay János, 12. Szapá-
r y Gyula gróf, 13. Szabó Imre (zalai) , 14. Szem
ző Mátyás, 15. Ullmann Bernát , 16. Lukács 
György , 17. Angyal Pá l , 18. Bezerédy László , 
19. Eszterházy István gróf, 20. Bánó Miklós, 21 . 
Konkoly Thege Pál, 22.Prónay József, 23. Ghy-
czy Kálmán, 24. Maniu Aurél , 25, Kossuth Pá l , 
26. Gáál Péter, 27. Szilágyi István, 28. Trefort 
Ágoston. 

Szapáry G y u l a g r ó f olvassa a VHI-ik osz
tá ly jegyzőkönyvét, mely szerint igazoltaknak te
kintendők : 1. Papp Zsigmond, 2. Kovách László, 
3 . Ráday Gedeon gr., 4. Domahidy Ferencz, 5. Tóth 
Vilmos, 6. Tisza Kálmán, 7. Horváth Döme, 8. Pod-
maniczky Frigyes b., 9. Kardos Kálmán, 10. Perezei 
Béla, 11. Kálóczy Lajos, 12. Jankovics Antal, 13. 

Almásy Sándor, 14. Patay Is tván, 15. Vadnay 
Lajos, 16. Bartal János, 17. Luzsénszky Pál báró, 
18. Zsedényi Eduárd , 3 9. Lipthay Béla báró , 20. 
Trifunácz Pá l , 21 . Ráday László gróf, 22. Túri 
Sámuel, 23. Tóth Kálmán, 24. Kudlik István, 25. 
Zámory Kálmán. Ezen képviselők választási jegy
zőkönyvei a törvény minden kellékeivel bírván, 
az osztály a fentnevezett képviselőket kifogás nél
kül igazolandóknak találja. Olvastatott továbbá az 
osztályban Széchenyi Imre gróf sopronmegyei n. 
martom kerület képviselőjének választási jegyző
könyve, melyben foglaltatott Németh Antal választó 
abbeli óvása, hogy a megválasztott képviselő a 
megyebeli összeírásokban mint választó beirva nem 
levén, e szerint nem is választható , kijelentvén az 
óvást tevő, hogy ezen választás ellen az ország
gyűlési igazolóválasztmány elé kérvényt fog be
adni ; minthogy azonban ezen választás ellen kér
vény nem adatott be , az osztály pedig sem magát 
a puszta óvástételt, sem a benne felhozott és külön
ben is semmivel sem indokolt panaszt elégségesnek 
nem tartja a r ra , hogy a törvény minden kellékei 
szerint véghezment választás és a kiállított választási 
jegyzőkönyv kérdés alá vonathassák, az osztály 
Széchenyi Imre grófot akifogás nélkül igazolt kép
viselők közé sorozandónak véli. 

D e á k F e r e n c z : Tisztelt ház ! Én ezen ki
fogást alaptalanak tartom, de olyannak, mely vi
tatkozás tárgya lehet. Az 1848-iki törvényben vi
lágosan ki van mondva , hogy választható az, ki 
választó. Hogyan kell ezt érteni, azt mi most nem 
magyarázhatjuk meg, hanem magyarázhatja majd 
az alakult ház. Az én nézetem ugyan az , hogy ez 
annyit tesz , miszerint választható az , ki választó 
képességgel bír; de ez — mondom — tárgya lehet 
további vitatkozásnak; mondja ki azt a ház akkor, 
mikor megalakult. A hivatkozott kérvény okada-
tolt, mert a ház szabályaira, törvényre van fektet
ve , pedig épen a szó, a betű szerinti értelemre ; 
tagadhatatlan , hogy maga a betű a kifogást tevő 
mellett szól, és így csak a ház mondhatja ki, hogy 
nem valóságos kifogás. 

G h y c z y K á l m á n : Tisztelt ház ! Csak azon 
szempontot akarom előterjeszteni, melyből a VHI-ik 
osztály e tekintetben kiindult. Az 1848-ik évi tör
vény azt rendeli, hogy minden választás érvényes
sége fölött, ha kérdés támad, a ház intézkedik; a ház 
pedig szabályaiban ekként intézkedett: jelesen a 4-ik 
§-ban ez áll : „ A megbízó-levél gyanánt szolgáló vá
lasztási jegyzőkönyv, ú g y a választás érvényessége 
ellen intézett ellenmondások és panaszok írásban 
foglalva az elnöknek előzetesen átadandók." A 
9-ik § pedig azt tartja: „Kifogás ' nélküli válasz
tásnak tekintetik, ha a választási jegyzőkönyv 
rendben van , és mely iránt panasz beadva nincs.0 

Az osztály tehát azon szempontból indult-ki, hogy 
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a puszta óvás a választási jegyzőkönyv érvényes
ségének oly kétségbevonataiára, hogy -eziránt 
kérdés támasztathassák, nem elégséges, hanem 
ehhez.a kérvény beadása kívántatik meg; miu
tán pedig maga az óvástevő óvásában kinyilat
koztatja , hogy ez iránt az igazoló bizottsághoz 
kérvénynyel fog folyamodni, és ezen kérvény
nyel az országgyűléshez nem járult , s azt az el
nökségnek előzetesen be nem adta: tisztán ezen 
szempontból indulva k i , vélte az osztály azon 
képviselőt a kifogástalan képviselők sorába he
lyezni, miután különben a választási jegyző
könyv egészen rendben van. (Helyeslés.) 

D o m a h i d y Ferencz : Határozatot kérek: 
tekintetik-e igazolt követnek Széchenyi Imre gróf 
vagy nem? 

Kore lnök : Igenis, igazolt képviselőnek te
kintetik. 

Ráday László gróf olvassa a IX-ik osztály 
jegyzőkönyvét, mely szerint kifogástalan képvise
lőknek találtattak : 1. Gábriel István, 2. Beniezky 
Ödön, 3. Széli József, 4. Andrássy Gyula gróf, 
5. id. Zichy József gr., 6. Kárász Benő, 7. Rajner 
Pá l , 8. Sárközy József, 9. Frideczky Timót, 10. 
Szapáry Géza gróf, l l .Bo t tka Mihály, 12.Vécsey 
József báró , 13. Vay Béla báró , 14. Vay Lajos 
báró, 15. Várady Gábor, 16. Szentiványi Károly, 
17. Vállyi János , 18. Nikolics Sándor, 19. Zsám-
bokréthy József, 20. Vidacs János , 21. Karácso
nyi Ferencz, 22. Kemény Zsigmond báró, 23.Szir-
may Pál, 24. Gsernovics Péter. 

A házszabályok 10. §-a értelmében, noha a 
jegyzőkönyvekben különböző, de nem okadatolt 
óvások fordultak elő, igazoltaknak találtattak még, 
mivel megválasztásuk ellen panasz beadva nem 
volt : 25. Erős Lajos, 26. Hedry Ernő , 27. Szent
királyi Mór, 28. Ghyczy Ignácz. 

Kore lnök : Tisztelt képviselők! A rendsza
bályok második szakaszában előforduló első, szám 
szerint 15-ik § azt tartalmazza, hogy miután az 
igazolt képviselők száma a 226-ot megütötte, az iga
zolt képviselők az elnökválasztáshoz fognak. Ezen 
pont azon foglalkozásoknak, melyekkel tisztelt kép
viselő társaim igénytelen egyéniségemet megtisztel
ni kegyesek voltak, határt jelöl. Nincs tehát egyéb 
hátra, mint hogy irántam való eddigi figyelmök-
és barátságukért, melyet tapasztalni szerencsém 
volt , alázatos köszönetet mondjak. Midőn ezt tel
jesítem, és mielőtt ezen helyet annak, a ki utánam 
következik, átadom, engedjék tisztelt képviselő 
társaim kifejeznem azon erős hiedelmemet, hogy 
önöknek bölcsesége, önöknek a törvényhozás kö
rüli tapasztalása fényesen fogja az egész müveit 
világ előtt bebizonyítani, hogy önök a polgárisult-
ságnak nem valami másodrendű, s csupán csak 
utánzói, hanem a valódi polgárisodásnak igazi, 

eredeti és elvégre is diadalmaskodó előharczosai 
lesznek. Ezzel magamat szivességökbe ajánlom. 
(Lelkes éljenzés. A korelnök elhagyja az elnöki széket. 
Zaj. Kiáltások : Foglalja el a helyet! A korelnök is
mét az elnöki székre lépj Uraim! figyelmet kérek! 
(Zaj. Halljuk!) Fölhívom a törvényt, mely ellenem 
szól. Félszázada, hogy a jogbitorlás ellen küzdök, 
és ime most magam bitorolnám a jogot ? (Halljuk!) 
Engedjék meg , hogy az elnöki széket elhagyjam; 
én a választásban többé részt nem veszek. (A kor
elnök elhagyja az elnöki széket. Éljenzés. Halljuk!) 

Zsedény i Eduárd : Azon kérdést intézem 
a korelnök úrhoz, nem tetszenék-e neki a 16-ik sza
kasz szerint az elnöki széket megint elfoglalni? 
Mert a 16-ik § így hangzik : „Először az elnökre 
történik a szavazás ekkép : a jegyzők egyike betű
rend szerint felolvasván az igazolt tagok neveit, 
ezek egyenkint megjelennek, és a korelnök előtt 
kitett ládába teszik czéduláikat. Az első felolvasás 
alkalmával jelen nem voltak nevei, szavazataik be
adása tekintetéből, végül még egyszer felolvastat
nak , s ekkor a korelnök felügyelete alatt a jegy
zők a gyűlés szine előtt összeszámítják a szavaza
tokat, s-a korelnök kimondja az eredményt." 

Deák Ferencz : A ház szabályai szerint 
a ház elnökletét addig, mig a ház megalakul, a 
korelnök vezeti. Mint- ilyen, vezette eddig az el
nökséget Bernáth Zsigmond igen tisztelt barátom 
és képviselő társunk, kit most azon tekintet tar
tóztat ettől vissza, hogy petitió levén ellene be
adva, nem tekintheti magát igazolt képviselőnek 
ŝ  azért ezen functiót nem akarja tovább folytatni. 
Én ugyan nem osztozom azon nézetben, mert sze
rintem nem igazolt követ is vezetheti az elnöksé
get választáskor, annál inkább, mert ez igen -rö
vid ideig tart , hanem igen nagyon méltánylom 
gyöngédségét , és gyöngédtelenségnek tartanám 
tőlünk, ha mégis kényszerítenek az elnökség to
vább vezetésére. Reménylem, hogy lesz szeren
csénk őt az igazolt képviselők sorában tisztelni, 
(Lelkes éljenzés) hanem ismerve és méltányolva 
gyöngédségét, kényszeritnünk őt nem lehet. El
nökre múlhatlanúl szükségünk levén, a legköze
lebb álló személy a korelnökségre Boczkó Dániel. 
(Fölkiáltások: Boczkó foglalja el a széket!) 

B o c z k ó D á n i e l (éljenzések közt elfoglalja az 
elnöki széket). Üdvözlöm önöket, uraim, mint az 
1848-iki alkotmány alapján megválasztott törvé
nyes képviselőket. Szeretnék még valamit hozzá 
tenni, de félek, hogy talán ez nem tetszenék mind
nyájoknak. (Halljuk!) Csak azt jegyzem meg , 
hogy a több millióból álló Választó-testület, Ma
gyarország összes lakosai megvárják képviselőik
től törvényes, és az igazság elvein alapuló alkot
mányunknak nem csak megerősítését, életbelép-
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tetését, de teljes biztosítását is. Most teljesítem kö
telességemet. (Éljenzés.) 

D e á k F e r e n c z : A szabályok szerint a sza
vazás ú g y történik, hogy az igazolt képviselők 
betűrendbe vétetnek s e szerint szólittatnak föl, 
hogy szavazat-jegyeiket a korelnök előtti ládába 
tegyék. Addig tehát függeszszük fel az ülést, miga 
nevek betűrendben össze lesznek irva. (Mozgás.) 

Kore lnök: Kénytelen vagyok félórára fel
függeszteni az ülést, mig a névszerinti soruzat el
készül, hacsak azt nem kívánja a ház, hogy a { 
szavazás • osztályok szerint történjék. (Zajos kiál
tások: Osztályok szerint!) 

D e á k F e r e n c z : Mielőtt az elnök választásá
hoz fognánk, bátor vagyok megemlíteni, hogy 
igen czélszerünek tartanám a 48-ki példát követni. 
Akkor is, mikor az elnök-választás történt, Erdély 
még nem küldött követeket; azok most sincsenek 
i t t ; akkor tudtuk, hogy eljőnek, és most is re
méljük ; akkor is az egyik alelnököt nem válasz
tottuk meg , hogy azt az erdélyiek közül Utólag 
választhassuk, s meg is választottuk a megérkezett 
vendégek közül Pálffy Jánost ; most is az egyik alel
nök választását függeszszük föl addig, mig az er
délyiek megérkeznek. A mi a jegyzőket illeti, vá-
laszszunk most csak ötöt. (Közbeszólás; csak négyet!) 
Egyet hagyjunk Erdélyre , hanem most csak ötöt 
válaszszunk meg. (Zaj.) 

K o r e l n ö k : Osztály szerint méltóztatnak sza
vazni ? (Felkiáltások : Osztály szerint, osztály szerint!) 
Jelentem, hogy az első elnökre fog a szavazás tör
ténni. (Jegyző hozzáfog az igazolt követek névjegyzéké
nek felolvasásához • ekkor közbeszól) 

G h y c z y K á l m á n : ü g y látom, a betűrendes 
sorozat nincsen elkészítve; ez azonban ne tartóz
tassa a tisztelt házat a szavazás megkezdésében, mert 
61 -ben szintén az osztályok sorozata szerint szavaz

tunk az elnökségre. Erre nézve pedig a dolog siet

tetése végett azt volnék bátor ajánlani, hogy mi
után az első osztály jelentésében a második osz
tályba sorozottak foglaltatnak, méltóztassanak 
ezeknek mindjárt a praesidium körül sorakozni, 
hogy ne kelljen várakozni, s így tovább. 

(Az igazolt képviselők osztály szerint fólszólittat-
ván, beadják szavazatjegyeiket az elnök választására. 
Szavazás és a szavazatjegyek nyilvános összeszámlálása 
után). 

Kore lnök : 247 igazolt képviselő közül sza
vazott 229; még pedig Szentiványi Károly kapott 
179, Ghyczy Kálmán 27 szavazatot; semmi nevet 
sem irt 7 szavazó; Tisza Kálmán nyert 1, Klauzál 
Gábor 2. Babarczy Antal báró 1, Deák Ferencz 5, 
Trefort Ágoston 1, Nyáry Pál 1, Somssich Pál 4, 
Apponyi György gróf 1 szavazatot. Végzésül te
hát kimondhatom, hogy Szentiványi Károly rop
pant többséggel az országgyűlés képviselőházának 
elnökévé választatott. (Hosszas és zajos éljenzés.) 

Már most méltóztassanak az alelnökre való 
szavazást megkezdeni. (A képviselők a fönebbi rend
ben beadják szavazatjegyeiket az alelnökre s azok nyil
vánosan összeszámláltatnak.) 211 szavazat közül gr. 
Andrássy Gyula 185-öt nyert. (Éljenzés.) Eötvös 
József b . nyert 8, Török Gábor 1 , Zsarnay Imre 
1, Tisza Kálmán 7, Gorove István 2, Trefort Ágos
ton 1 , Ürményi József 1 , Babarczy Antal b . 1, 
Lónyay Menyhért 1 , Keglevich Béla gr. 1 , Ujfa-
lussy Miklós 1 szavazatot. Kimondhatom tehát, 
hogy Andrássy Gyula gróf az országgyűlés több
sége által alelnöknek választatott. (Elénk éljenzés.) 
Méltóztassanak már most 5 jegyzőre egy jegyen 
beadni szavazataikat. (E szavazás az előbbi rendben 
megtörténik.) A jegyző urakkal össze fogom szám
lálni a szavazatokat és az eredményt a tisztelt ház
zal a holnapi ülésben tudatom. Holnap délelőtti 
10 órakor nyilvános, azután pedig zárt ülés lesz. 

Az ülés végződik 11/i órakor. 

IV. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1865. dec. 21-dikén 

B o c z k ó D á n i e l k o r - , u t ó b b S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: A jegyzőkre történt szavazás eredménye kihirdettetik. Az elnök és alelnök beköszöntő beszédei. A ház meg
fakulta kimondatik. Háznagy-választás. Az állandó igazoló bizottság megalakítása. A Császárné üdvözlésére küldöttség választatik. 
Az igazolások a legközelebbi ülés napirendjére tűzetnek. Az ülések 1866-dik évi jan. 10-dikeig elnapoltatnak. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 V4 órakor. 
Kore lnök : Mindenekelőtt a tegnapi ülés 

jegyzőkönyve fog felolvastatni és meghitelesíttetni. 

Mihályi Péter körjegyző (olvassa a midt ülés 
jegyzökönyvét. Szentiványi Károly s Andrássy Gyula 
gr. elnökké választatásának megemlítésénél ezek nevei 




