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1866. jan. 10-dikén 

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: Az Ó Felsége által a hg. prímás utján az országgyűléshez intézett iratok fölolvastatnak. Fiume városa közvet
len uniót kivan a magyar koronával. A költségvetési bizottság kineveztetik. A nyomdaszszal, naplószerkesztövel és gyorsírókkal kötött 
szerződések, Kálmán János és özv. Edelspacher Mátyásáé kérvényei, több képviselő választása ellen és mellett beérkezett kérvények 
bemutattatnak s az illető bizottságokhoz és osztályokhoz utasíttatnak. A már igazolt képviselők ellen beadott kérvények figyelembe 
nem vétetnek. Bemutattatnak Babarczy Antal b., Bánfiy Albert b., Dobóezky Ignáez , Mocsonyi György, Németh Károly, Kandó Kál
mán, Svastics Gábor, Nikolics Fedor b. és Majthényi József b. megbízó levelei. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 !/2 órakor. 

E l n ö k : Legelőször az utóbbi ülés jegyző
könyve fog fölolvastatni. (Mihályi Péter körjegyző 
és folytatólag Csengery Imre jegyző olvassák a IV-dik 
ülés jegyzökönyvét.) 

Deák Ferencz : A felolvasott jegyzőkönyv
re vonatkozólag észrevételem van. Mindjárt elején, 
a hol az elnök helyfoglalása van megemlítve, sze
rénységből nem úgy irta a jegyző a tényt, mint 
tán kellett volna; meri azt mondja, hogy : „az el
nök átalános éljenzés közt foglalta el helyét;" az
után : „a jegyzők is elfoglalták helyöket" s itt sze
rénységből kihagyta , hogy „átalános éljenzés 
közt;" pedig a kettőt össze kell kapcsolni, í gy : 
„az elnök és a jegyzők átalános éljenzés közt fog
lalták el hely őket." (Helyeslés.) 

E l n ö k : A jegyzőkönyv így fog kijavíttatni. 
Csengery Imre jegyző: Tehát így fog han

gozni a jegyzőkönyv : „Szentiványi Károly elnök 
és a választott jegyzők, a kiket a ház általános él-
jenzéssel üdvözölt, helyöket elfoglalák." (Felkiáltá
sok : Az alelnök is!) Az alelnök helyét nem foglalta 
el. (Zaj.) 

KiSS Miklós : Nekem szintén van észrevéte
lem a jegyzőkönyv egy kifejezése ellen. A hol ar
ról van szó, hogy a küldöttség Császárné 0 Fel
sége üdvözlésére elküldetett, az mondatik, hogy 
„legmagasabb neve napja." (Felkiáltások; Dehogy ne
ve* napja, születése napja!) U g y engedelmet kérek, 
roszul értettem. 

Elnök : A mai ülés jegyzőkönyvét Dimitrie-
vics Milos jegyző úr fogja vezetni, a szólókat Rá
day László gróf jegyzi fel. Van szerencsém a tisz
telt háznak bemutatni O Felsége által az ország 
primása ő eminentiájának átadni rendelt és a ház 
alakulása napján általam átvett országgyűlési 
iratokat. 

Tóth V i l m o s j e g y z ő (fölbontván a lepecsé
telt iratokat, felolvassa*). 

Deák Ferencz : Ezen iratokat Ő Felsége a 
trónbeszéd mellett küldte ide, és azt hiszem, hogy 
azok tárgyalás alá akkor lesznek veendők, mikor 
a ház az igazolások bevégzése után a trónbeszédet 
fogja tárgyalni és az arra adandó feleletről tanács
kozik ; a Horvátországra vonatkozó iratokat pedig 
meglehet a horvátok ittlétekor, vagy akkor, midőn 
ezen kérdést tárgyalás végett előveszszük. Azt hi
szem, legjobb lesz ezen iratok kinyomatását elren
delni. (Átalános helyeslés.) 

E l n ö k : Ki fognak nyomatni mint ország
gyűlési irományok és a maga idejében tárgyalás 
alá kerülnek. 

A fiumei bizottmány részéről a következő ira
tot vettem. (Tóth Vilmos jegyző olvassa a nevezett ira
tot**), melyben a fiumei lakosság nevében Fiume köz
vetlen uniója a magyar sz. koronával kéretik. Hosszas 
élénk éljenzés.) Ez szintén kapcsolatban van az előb
biekkel és ennélfogva tárgyalása is akkorra ma
rad. Ez irat a felsőházzal is közöltetni fog. (He
lyeslés.) 

A deczember 31-kén tartott zárt ülésben azt 
méltóztatott a ház határozni, hogy a képviselőknek 
kétszáz forint lakdíj fejében és száz forint napidíj 
fejében előlegeztessék; ennek következtében száz 
ezer forint-tétetett le a ház pénztárába és kezelése 
a ház határozata értelmében Lisznyai Gedeon úrra 
bízatott. A helyiség a megyeházában van és ez tel
jesen bátorságos hely. Egyszersmind méltóztatott 
a zárt ülés azt határozni, hogy az országgyűlési 
költségvetésnek megállapítása végett bizottmány 
küldessék ki. Nem tudom, méltóztatnak-e bele
egyezni abba , hogy a választmány tagjait javas-

*) Lásd az Irományok 4., 5. és 6-dik számait. 
**) Lásd az Irományok 7-dik számát. 
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latba hozzam, vagy pedig ennek mellőzésével mél
tóztatnak azt megalakítani? (Fölkiáltások: Méltóztas
sék ajánlani!) Az országgyűlési költségvetés meg
állapítására kiküldendo' választmány tagjaiul aján
lom Bezerédy László, Lónyay Menyhért, Nyáry 
Pá l , Ráday Gedeon gróf, Rajner Pá l , Ürményi 
József ésWlád Alajos képviselő urakat. (Közhelyes-
lés.J A naplóbiráló választmánynak kiküldetése 
szintén szükséges levén, ha méltóztatik beleegyez
ni, a következő képviselő urakat bátorkodom aján
lani. (Fölkiáltások balról: Ezek a ház szabályai ér
telmében választatnak.) Méltóztassanak tehát a hol
napi napi a szavazati jegyeiket magukkal hozni. A 
bizottság 20 tagból fog állani. 

Madarász J ó z s e f : Tisztelt képviselők! Bi
zonyára a képviselőknek is , és nekem is , tisztelt 
elnökünkhöz van annyi bizodalmunk, hogy a ki
ket ajánlana, e ház azokat napló-birálókul min
denesetre el is íogadná; azonban egyes esetekért 
sohasem szabad átalában a közjogi elvektől elál-
lani; közjogi elv pedig az , hogy az oly küldött
ségeket , melyek folytonosan az egész országgyű
lés alatt működni hivatvák, a ház önmaga válasz-
sza. (Helyeslés.) Alázatos kérésem a mélyen tisztelt 
képviselőházhoz az, ne méltóztassanak ezen fel
szólalásomat az elnök iránti tiszteletem jele leg
csekélyebb levonásának tulajdonítani, hanem azon 
szoros alkotmányos elvhez való ragaszkodásnak, 
mely mindnyájunk kötelességévé teszi, hogy ily 
bizottmányok választás által alakíttassanak. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztassanak tehát holnap a nap
lóbiráló választmányra nézve 20 névvel ellátott 
szavazati jegyeket magukkal hozni; úgy szintén 
a 15 tagból álló kérvényi bizottságra nézve is. 

Van szerencsém Emich Gusztáv nyomdász 
úrral az országgyűlési iratok és a napló kinyoma-
tása végett kötött szerződést a t. háznak bemutatni. 
(Jegyző olvassa a szerződést.) 

' B ó n i s S á m u e l : Tisztelt ház! A mennyiben 
ezen kérdés is a ház kiadásait illeti, jónak látnám, 
hogy ezen szerződés azon bizottmányhoz utasíttas
sák , mely a ház költségeit fogja tárgyalni. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : Át fog tétetni azon bizottmányhoz, 
mely a költségek megállapítása végett küldetett ki. 
Az Országgyűlési Napló és Irományok szerkeszté
sére nézve az országgyűlés előtt Greguss Ágost 
úrral kötött szerződést terjesztem elő. (Felkiáltások: 
Ugyanazon bizottmányhoz tartozik.) Ilyen szintén a 
gyorsírókkal kötött szerződés is. (Felkiáltások: Szin
tén oda tartozik.) 

Két magán kérvény érkezett b e , de ezek be
mutatása tán annyiban időelőtti, a mennyiben a 
kérvényi bizottmány még nincs megválasztva. 
(Felkiáltások: Azért oda lehet utasítani.) Kálmán Já-

| nos szabadkai református tanító panaszolja, hogy 
a város hatósága a tanítás folytatásától eltiltotta, 
az illető egyházi elöljáróság pedig az ellenkezőt 

| parancsolá meg neki, ily helyzetében a ház párto
lását kéri. A kérvényi bizottmányhoz fog utasít
tatni. 

Néhai cs. k. tábornok és aranykulcsos gyoro-
ki Edelsbacher Mátyás özvegye, Blaskovich Ánná-

I tói kérvény érkezett be , mely szerint a benn elő
sorolt érveknél fogva 13,994 különféle arany, 
ezüst s kevert érez érmekből összeállított nagysze
rű s páratlan gyűjteménye, a magyar Nemzeti Mú
zeum számára megvétetnék. Ez hasonlóképen a 
kérvényi bizottsághoz fog utasíttatni. (Helyeslés.) 

Deák F e r e n c z : Bátor vagyok figyelmeztet
ni a tisztelt házat , hogy ezen dolog nem szenved 
halasztást, mert ezen gyűjteménynek vevői akad
hatnak a külföldön is, nekünk pedig, xigy lehet, 
olcsóbban fognák adni, legalább én az irományok
ból azt láttam. Ha tehát a kérvényi bizottmány
hoz utasittatik a kérvény, azon megjegyzéssel uta-
sittassék oda, hogy ezt legelsőbben vegye tárgya
lás alá, mert különben február végén túl a gyűj
temény már nem volna megkapható. (Helyeslés.) 

Elnök: A kérvényező azt kér i , hogy tudas
sa vele a ház február végéig szándokát. 

Bátor vagyok azon kérdést intézni a tisztelt 
házhoz, kivánja-e, hogy sorshúzás útján a ház 9 
osztályra osztassák most mindjárt, vagy pedig ez 
későbbi időre haíasztassék? (Azután, az igazolás 
után !) 

A ház alakulása óta több rendbeli kérvény 
érkezett a történt választások ellen és mellett. Kü
lönösen még igazolás alatt levő következő képvi
selő urak ellen és mellett: Varró Sámuel, Mocsáry 
Lajos és Dőry Ádám urak ellen, Kende Kanut mellett, 
Opicz Sándor ellen, Fiseher István mellett, Czébrián 
László gr. mellett, Joaneszku Demeter ellen és mel
lett , Halász Boldizsár ellen és mellett, Zerdahelyi 
Incze ellen és mellett, Manojlovics Milán ellen és 
mellett, Sipos Ferencz mellett, Kuba János ellen , 
ifj. Ambrózy Lajos báró ellen, Vojnics Barnabás 
ellen és mellett, Maróthy János ellen, Popovics 
Desseanu János ellen, Lukynics Mihály mellett, 
Perényi Zsigmond b. ellen, Kautz Gyula ellen, 
Hrabovszky Zsigmond mellett, Markovics Antal 
mellett, Besze János ellen és Hertelendy György 
mellett. Ezek az illető osztályoknak már átadattak. 

B ó n i s S á m u e l : Tisztelt ház! Azt tartom, 
hogy ezen irományokat az osztályoknak ujabban 
kiadni nem szükséges, miután az osztályok már 
úgy is megtették véleményezésöket. Ezen kérvé
nyek már a ház által fognak tárgyaltatni, a mikor 
kinek-kinek ügye lesz szőnyegen. Ez irományokat 
majd akkor fel lehet olvasni, de nem látom sztiksé-
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gesnek, hogy ezért a tárgyalást halaszszuk. (He
lyeslés.) 

S o m s s i c h P á l : A mennyiben az osztályok 
még tökéletesen be nem fejezték volna működésö-
ket , úgy mint ez a harmadik osztálynál az eset, 
melyre nézve oda vonatkozó iratokat hallottam 
most emliteni, azon kérvényeket méltóztassanak 
az illető osztályoknak kiadni , melyek által, mi
után működésűket még be nem fejezték, még tár
gyalhatók. 

T ó t h Vilmos j e g y z ő : Ezen kérvények az 
illető osztályoknak már átadattak. 

S o m s s i c h P á l : Én mint elnök nem kaptam 
semmit. 

T ó t h Vilmos j e g y z ő : Az illető előadó urak
hoz tétettek át. 

Madarász J ó z s e f : Nem lehetek egy véle
ményben Bónis Sámuel igen tisztelt képviselőtár 
sammal. Ha kiadatnak is az osztályoknak a kérvé
nyek azok ellen, a kik már a ház alakulása előtt 
igazolva voltak, azok nem fognak figyelembe vé
tetni. Ha pedig a ház alakulásakor még nem iga
zolt képviselő ellen adatik be kérvény, azon idő
i g , a mig az illetők igazolása a ház előtt nem fordult 
elő, véleményem az: hogy ezen elleni és melletti kér
vények az osztályokhoz utasitandók, azon indokból, 
mert, mint Bónis Sámuel t.képviselőtársunk is mond
ta , azok a ház előtt úgy is tekintetbe fognak vétet
ni. Miért adja ki a ház a kérvényeket az osztály
nak előlegesen? Azért, hogy ndndenik osztály már 
előre az előadott okokból indokolt véleményt ad
jon be a háznak, és így megrövidíttessék a tanács
kozás. (Helyeslés.) Azért én, miután tisztelt képvi
selőtársunk mindazokra nézve végezetül a kérvé
nyeket a ház elé óhajtja jut tatni , azokat a meg-
birálás előtt az alapszabályok értelme szerint véle
ményadás végett előbb az osztályoknál kivánom 
elővétetni; és a ház az osztályok után vegye azo
kat tárgyalás alá. (Helyeslés.) 

B ó n i s S á m u e l : Megvallom, soha eszemben 
sem volt, hogy azt indítványozzam, miszerint a 
kérvények azon képviselők ellen figyelembe vétes
senek , kik már igazolva vannak. Ezek, remé
lem , kérdésbe sem jöhetnek , mert hiszen rólok vi
lágosan szólnak a ház szabályai. Ezeket nem is 
érthettem; hanem miután azokról, kik még igazo-
landók, az osztályok már beadták véleményöket, 
azon nézetben vagyok most is, hogy nem fogja 
könnyíteni a tanácskozást, hanem nehezíteni, ha 
az újból beérkezett folyamodványokat azon osztá
lyokhoz teszszük át ; mert ekként az igazolást örö
kíteni lehetne. Ezeket a ház úgy is tekintetbe veszi, 
mikor az illető ügyek előkerülnek. Hátha holnap
után ujolag adatnak be kérvények, mindig az osz
tályoknak adassanak k i , mikor ezek már beadták 
véleményöket? Azon osztályokra nézve, melyek 

még nem tettek jelentést, igenis szükségesnek tar
tom én is az ujabb irományok kiadatását; de nem 
fogjuk a tanácskozást sem rövidíteni, sem könnyí
teni, ha azoknak is kiadjuk, melyek már tettek je
lentést. 

Tisza K á l m á n : Részemről megvallom, hogy 
nagy fontosságot e kérdésnek nem tulajdonítok; 
mindazáltal nézetemmel oda járulok, hogy] ezen 
iratok többé ne az osztályoknak adassanak ki, ha
nem a ház előtt vétessenek föl, mikor az illető kép
viselők igazolása tárgyaltatni fog. Én azon eljá
rást , melyet Bónis képviselőtársam előadott , és 
ismételni nem szándékozom, czélra vezetőbbnek 
tartom : és különben is megvallom, hogy mind 
azon esetekben, melyeknél nem lehet mondani, 
hogy hibásan történtek az előzmények, szeretem 
ezeket megtartani, mert ezt nagy könnyebbségnek 
tartom, és ugy is van ez mindenütt a világon, hol 
a parlamenteknek eljárásukban bizonyos zsinór
mértekük van. 1861-ben az eljárás, mint emlékezni 
méltóztatnak, az volt, hogy az illető kérvények az 
elnök által a háznak bejelentetvén, a ház az elsőnél 
kimondotta és azontúl mindegyiknél követte, hogy 
az utólagos irományok akkor olvastassanak föl, 
midőn az illető képviselő ügye elővétetik.* En ezen 
utat kivánnám most is követni. (Helyeslés.) 

T ó t h L ő r i n c z : T. ház! Én e kérdésben tö
kéletesen egy értelemben vagyok Madarász J ó 
zsef képviselőtársammal. Legfőbb tekintetnek 
tartom azt, hogy minden igazolási kérdésnek első 
birája két&égkivíü az osztály, minden ide tartozó 
szóváltásnak, replicának mindenekelőtt ezen első 
bíróság, az osztály elé kell kerülni. Egyátalában 
nem óhajtanám, hogy mig egy részről az igazolási', 
kérdésekben beadott vádiratok az osztály által 
tárgyaltatván, ide csak kivonatban kerülnek, más 
részről ugyanazon tárgyra vonatkozó egyéb ira
tok egész kiterjedésökben, a magok élességében 
vétessenek elő. Ebben én nem látnék tökéletes rész-
rehajlatlanságot. De különben is egyátalában nem 
óhajthatom, hogy azon meglehet igen nagy kel
lemetlenségek és keserűségek, melyek ez iratokban 
foglaltatnak, itt a ház szine előtt egész kiterjedé
sökben fölolvastassanak. (Helyes! Zaj.) 

Szentk irá ly i Mór: Tisztelt ház! Én ugy 
gondolom, hogy a különböző véleményeket igen 
könnyű megegyeztetni. Hogy áll ugyanis közöt
tünk az igazolás kérdése ? Az osztályok csak azon 
követekről adták be tudósításaikat, kiknek válasz
tását kifogástalannak tartották. De a többiekre 
nézve, kikről az osztályok véleményt adni tartoz
nak, még be nem adták tudósításaikat. En tehát 
azt gondolom, legjobb lesz ezen folyamodásokat 
mind az osztályokhoz vezérelni. Az osztály meg 
fogja látni, mit tegyen velők, s mily véleményt 
fog adhatni arra nézve, vajon oly stádiumban ta-
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lálja-e az illető ügyet, hogy külön tárgyalás alá 
tartozónak véli, vagy olyannak találja, a mely 
tárgyalás alá nem veendő. (Helyeslés.) Az ily folya
modványok felett a többi iratokkal együtt minden 
egyes esetben a ház határozhat azon irányban, 
hogy ezen vagy azon esetben egész kiterjedés
ben kell előadni az iratot, vagy pedig hogy nem 
kell előadni, hanem meg lehet nyugodni az osztály 
véleményében; és igy azok kívánsága, kik azt 
akarják, hogy az okmányok fölolvastassanak, 
szintén figyelembe vétetnék. (Helyeslés. Zaj.) 

K e g l e v i c h B é l a gróf : Nem értek egyet 
ezen eljárással, már azért sem, mert elegendő egy 
követ felszólalása, arra, hogy az irományok felol
vastassanak, és akkor oda jutunk, a hol voltunk. 
Ez eljárás annál kevésbbé czélszerű, mert egyön
tetűséget sem nyerünk általa. Van olyan osztály, 
mely tökéletesen bevégezte már teendőjét. Én azt 
hiszem, lehet az illető osztály előadójához utasítani 
az irományt, hogy az akkor, mikor az illető követ 
ügyét tárgyalni fogják, olvastassék fel, ha a felol
vasást valamelyik követ kivánja. Ez a legegy
szerűbb praetieuma a dolognak, nem pedig, hogy 
az irományok az osztálynak uj tárgyalás végett ki
adassanak. (Zaj.) 

L u z s é n s z k y P á l b á r ó : Arra is bátorko
dom figyelmeztetni a tisztelt házat, hogy némely 
osztályok bevégezték teendőjöket és már határza-
tot is hoztak. í g y ha az utólag beérkezett kérvé
nyeket azokhoz utasítjuk, ezen határzatokat meg 
kellene dönteniök és újra ítéletet hozniok. 

B e z e r é d y L á s z l ó : Ha Madarász képviselőtár
sam indítványa elfogadtatik, nem szólok. Az ellen
esetben kénytelen vagyok a kérdésre nézve még 
egy megjegyzést tenni. A mit megjegyezni szük
ségesnek tartok, fel fogja deríteni azon nézet 
helyességét, hogy ezen irományok csakugyan az 
osztályoknak adassanak ki. Mert mihelyt az osz
tály mint biró működik, azon elv alkalmazásához 
kell ju tnunk: „audiatur et altéra pars." Már most 
látjuk, hogy vádiratok is hozattak fel. Itt tehát az 
osztály azon helyzetben lesz, hogy meghallgatván 
mind a két fél véleményét, mind a panaszt, mind a 
vádiratot, alapos Ítéletet hozhat, s igy gyakran elő
fordulhat, hogy azon véleményét, melyet csak egy 
fél előadására alapított, meg fogja változtatni, s 
ha mind két fél irományai tárgyalás alá vétetnek, 
igen könnyen megtörténhetik, hogy ellenkező vé
leménynyel fog a ház elé lépni. Azt gondolom, 
okvetlenül szükséges, hogy ezen irományok annál 
is inkább az osztályhoz utasíttassanak, mivel csak 
akkor tekinthető bevégezettnek az osztály műkö
dése, midőn az a ház asztalára letette előterjeszté
sét. (Helyeslés.) 

Podmaniczky Frigyes báró: Azt tartom, 
nem lehet czélunk megörökíteni az osztályok mun-
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kálkodását. Ha pedig ezt az utat fogjuk követni, 
igen könnyen be lehet bizonyítani, hogy nem enged
jük befejezni az osztályok munkálkodását; mert ha 
azt mondjuk: „audiatur et altéra pars" és mindig' 
ujabb meg ujabb kérvények és ellenkérvények 
adatnak be, akkor az osztályok minden munkál
kodását meg lehet akasztani. A mit Tóth Lőrinez 
képviselőtársunk mondott, hogy nem kivánja min
den iromány fölolvastatását, azt hiszem, hogy azt 
ezen utón nem fogjuk kikerülni; ellenkezőleg, mi
nél több tért engedünk a prókátori fogásoknak, 
annál inkább fogja a ház követelni az irományok 
felolvasását, mert csak azért nyújtatnak be az iro
mányok, hogy a ház előtt ezen vagy azon ügy 
compromittáltassék, vagy pedig tisztára mosódjék. 
Én tehát kérem, nyugodjék meg a ház azon véle
ményben, hogy azon osztályoknak, melyek még 
nem fejezték be munkálataikat, adassanak ki az 
irományok, a többiektől azonban ne követeljük^ 
hogy az ügyeket újra felvegyék. 

R á d a y Gedeon gróf : Ha a t. ház azt hatá
rozza, hogy az osztályok egy részének adassanak át 
az irományok, akkor óhajtanám, hogy minden ilyen 
beadvány adassék át minden osztálynak, akár be
végezte működését, akár nem; és ne legyen egyik 
tagtársunknak a másik fölött előnye azért, mert az 
illető osztály működését bevégezte ,1 s igy ügye az 
által nem tárgyaltatnék, míg a másiké tárgyaltat
nék, mert az illető osztály működését még be nem 
fejezte. 

Szél l J ó z s e f : Én azon szempontból indulok 
ki, hogy az igazolási kérdéseket a mai viszonyok 
között egészen másként kell tekintenünk, mint 
egyébiránt kellett volna; mert figyelmeztetem a 
tisztelt házat, hogy a választások az országnak ab-
normis állapotában történtek: a megyék visszaál
lítva nem voltak, és igy a megyék erkölcsi hatal
mukkal a választásokat nem vezérelhették. Legin
kább innen keletkeztek a korteskedések, mert az 
ideiglenes tisztikar több helyen hivatalos állásával 
a szabad választásra nyomást gyakorolt, és olyan 
jelölteket léptetett fel, kik a közvéleménynek ellené
ben állottak; ezek ellenében az értelmiségnek működ
ni kellett, s innen keletkeztek az összeütközések. En
nélfogva én megvallom, az efféle korteskedéseket 
oly szigorral, mint a milyennel egyébiránt venni 
szerettem volna, ily esetben nem vehetem. De má
sodszor az fekszik a háznak érdekében, hogy ezen 
igazolási kérdések minél előbb intéztessenek el, 
mert méltóztassanak elhinni, hogy azon kerületek
ben, honnan kérvények érkeztek be, igen nagy az 
izgatottság, s mig az igazolási kérdések tökéletesen 
elintézve nem lesznek, az izgatottság és ingerült
ség folyton fog nevekedni. S ámbár ezen indító 
okok engem azon véleményre hoznak, hogy az 
igazolási kérdéseket minél előbb kell elintézni, még-
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is azt tartom, hogy a formákat mellőzni nem lehet. 
Azt hallottam, hogy azon osztályoknak, melyek 
működésöket bevégezték, az irományok ne adassa
nak ki, hanem azon osztályoknak, melyek műkö
désöket be nem végezték. Azt hiszem, egy osztály 
sem végezte még be működését, mert az csak ak
kor lesz bevégezve, ha az illető előadók itt jelen
tést tettek s a ház a felett határozni fog, a mig pe
dig valamely tárgy felett az osztályok előadói nem 
tettek jelentést, az osztályok működését befejezett
nek mondani nem lehet. Itt én minden irományt az 
osztályokhoz kérek utasítani.(Helyes! Szavazzunk!) 

E l n ö k : A kérdés az, vajon a kérvények azon 
képviselők ellen, kik még tökéletesen igazolva nin
csenek s melyek a ház megalakulása után jöttek 
be, minden különbség nélkül adassanak-e át az 
osztályoknak vagy nem. (Helyeslés.) Méltóztassanak 
felkelni azok, kik azt kívánják, hogy minden különb
ség nélkül adassanak át. (Megtörténik.) A többség a 
mellett van, hogy minden különbség nélkül adas
sanak ki az osztályoknak. (Helyeslés.) A ház alaku
lása után a tökéletesen igazolt képviselő urak el
len beadott kérvények jegyzékét leszek bátor fel
olvastatni. (Zaj.) 

B ó n i s Sámuel*. Tisztelt ház! Miután a sza
bályokban egyenesen benne van, hogy az egyszer 
io-azolt képviselő ellen kérvények többé be nem 
vétetnek, azoknak felolvasását nem tartom szüksé
gesnek. (Helyeslés. Zaj.) 

E l n ö k : Tehát az irattárba fognak betéte
id. (Zaj.) 

P a t a y I s t v á n *. Tisztelt ház! Elnökileg az 
volt kimondva, hogy az igazolt képviselők ellen 
bejött iratok a levéltárba tétessenek. Én ezt nem 
látom helyén, mert oda csak törvényes iratok va
lók, hanem én azoknak megsemmisítését kívánom. 
(Zaj. Felkiáltások: Vagy vissza kell küldeni.) 

' Kudl ik I s t v á n : Előre is elnézést kérek, ha 
netalán járatlanságom másnak gyakorlottságán el
tompul, midőn először szólalok fel a hazának e 
szent helyén, mint ujoneza ezen dicső testületnek, 
mely szeretett nemzetem által arra van szemelve, 
hogy szellemi fegyverek használata mellett, a hont 
védelmezze. Mélyen tisztelt elnök űr által bejelente
tett azon körülmény, hogy a tisztelt háznak alaku
lása után igazolt képviselők ellen adattak be kérvé
nyek, s mélyen tisztelt elnökünk, ha jól felfogtam, 
azt méltóztatott indítványba hozni, hogy e kérvé
nyek a ház irattárába tétessenek. Ennek ellenében 
képviselőtársaim iránti tiszteletből kénytelen va
gyok a ház szabályainak erre vonatkozó 14-ik 
szakaszát felolvasni; ez így szól: „A ház alaku
lása kimondatván, az igazolt követek ellen többé 
panasz el nem fogadtatik." Olyan panasz tehát, mely 
el nem fogadható, itt nem is tárgyalható ; a mely 
panasz pedig nem tárgyalható, annak a ház irat

tárában helye nincsen. (Közhelyeslés.) Mert, tisztelt 
ház, ha azon kérvények a ház levéltárába tétetné
nek, azon képviselők, kik a tisztelt ház alakulása 
előtt már is igazolva vannak, hátrányban volná
nak azon képviselők irányában, kik ellen a kérvé
nyek annak idejében beadattak, melyeket a ház 
megvizsgál s fölöttük határoz, mig azok felett ér
demileg határozat nem hozatván, egyszerűen a le
véltárba fognának tétetni, s így a vizsgáló utókor 
azt találná elhitetni magával , hogy azon képvise
lők e házba csak úgy tolakodtak be. Ennélfogva 
egyszerűen azt véleményezem, méltóztassék a tisz
telt ház kimondani , hogy az oly kérvények egy
szerűen elnöki utón származási helyökre utasíttas
sanak vissza. (Közhelyeslés.) 

E l n ö k : Midőn kimondottam, hogy az igazolt 
képviselők ellen a ház alakulása után beérkezett 
kérvények az irattárba tétessenek, ennek nem az 
volt értelme, hogy ezen iratok megőriztessenek, 
hanem az, hogy miután a tisztelt ház kimondá e 
kérvények érvénytelenségét, az köztudomásra jut
ván, a kiknek tetszik, azokat vissza vehetik. 

P a t a y I s t v á n : Vissza kell küldeni, vagy 
megsemmisíteni. 

E l n ö k : Most, egyéb tárgyak előtt, a képvi
selőház alakulása után beadott eredeti megbízó 
leveleket és képviselőválasztási jegyzőkönyveket 
van szerencsém bemutatni. (Halljuk!) 

Tóth V i l m o s j e g y z ő (olvassa a képviselőház 
megalakulása után az elnökséghez beérkezett eredeti 
megbízó levelek jegyzékét, mely szerint beérkezett: Ba-
barczy Antal báró, Bánffy Albert báró, Dobóczky Ig-
nácz, Mocsonyi György, Németh Károly, Kandó Kál
mán, Svastics Gábor, Nikolics Fedor báró és Majthé-
nyi József báró megbízó levele.) 

E l n ö k : Ezen megbízó levelek a 9 tagú iga
zoló bizottsághoz utasíttatnak. (Helyeslés.) 

A következő képviselő urak ellen, kik még 
az osztályokba beosztva nincsenek, érkeztek a ház 
megalakulása után kérvények, még pedig: Niko
lics Fedor báró, László Imre, Kandó Kálmán, Maj-
thényi József báró, Babarezy Antal báró, Peley 
Lajos, Décsey László és Médán Endre ellen. Ezen 
beadványok a 9 tagú igazoló bizottsághoz utasít
tatnak. (Helyeslés) 

A képviselő urak közöl húszan az igazolási 
kérdés feletti tárgyalás megkezdése előtt zárt ülést 
kivannak tartatni. (Helyeslés.) A jegyző ur fel fogja 
azok neveit olvasni. 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő (olvas): Az igazolás 
kérdése tárgyalásának könnyítésére alolirottak ké
rik a tisztelt elnökséget, hogy mielőtt a tárgyalás 
megkezdetik, zárt ülés tartassák. B. Eötvös József, 
Fest Imre, Patay István, Ivánka Zsigmond, Tre-
fort Ágoston, Tóth Vilmos, Somssich Pál, Beniczky 
Gyula, Zerdahelyi Imre, Justh József, Salamon 
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Lajos, Dimitrievics Milos, Thalábér Lajos, Popo-
vics Zsigmond, Varga Antal, Vojnics Lukács, Szé
kács József, Bogyó Sándor, Vadnay Lajos, Ragályi 
Ferdinánd. 

E l n ö k : Ennélfogva az ülést tiz perczig fel
függesztem, azután zárt ülés tartatik. 

Az ülés végződik 115/4 órakor. 

• • r VI. ORSZÁGOS ULES 
1866. jan. 11-dikén 

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 : Jelentés a Császárné üdvözléséről. Bemutattatnak Babes Vincze, Mocsonyi Sándor és László Imre megbízó le-
Telei, valamint választások elleni kérvények. Szavazás a naplóbiráló, meg a kérvényi választmány tagjaira. Megkezdődik az igazolási 
tárgyalás. Ács Károly, id. Justh József és Kautz Gyula igazoltatnak. Gyene Károly és Hrabovszky Zsigmond választása iránt vizsgá
lat rendeltetik. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 '/; órakor. 
E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét fogja ve

zetni Joannovics György ; a szólókat Tóth Vilmos 
jegyzi fel. A tegnapi ülés jegyzőkönyve fog felol
vastatni. 

D i m i t r i e v i c s Milos j e g y z ő (olvassa a teg
napi jegyzökönyvet.) 

E l n ö k : Tisztelt ház! Andrássy Gyula gróf 
alelnök, mint az O Felsége a Császárnéhoz kül
dött követség vezetője, a tisztelt háznak eljárásáról 
jelentést kivan tenni. 

Andrássy Gyula gróf: T. ház! A tisztelt 
ház egy 6 tagból álló küldöttséget s azzal együtt 
engem, mint e t. ház alelnökét azzal méltóztatott 
megbízni, hogy a mélt. főrendi tábla küldöttségé
vel egyetemben ő eminentiája a herczegprimás ve
zérlete alatt 0 Felsége a Császárné születése napja 
alkalmával mindkét ház hódoló tiszteletének s üdv-
kivánatainak legyünk tolmácsai. Van szerencsém 
kötelességemhez képest a mondott beszédek szósze
rinti szövegét tartalmazó írásbeli jelentésemet be
mutatni , s a t. ház elnökét felkérni, hogy azt a 
jegyző által méltóztassék fölolvastatni. (Jegyző föl
olvassa a jelentést*), melynek a Császárné szavaittartal
mazó részlete élénk éljenzést támaszt.) 

E l n ö k : Van szerencsém a ház nevében álta
lános örömérzetet kifejezni, a küldöttségnek 0 Fel- I 
sége általi kegyes fogadtatása és hazánk iránt nyil- , 
vánitott jóakarata felett. Különös örömére szol
gál a háznak, hogy nem sokára módja és alkalma 
lesz az országgyűlés tagjainak hazánk földjén be

választott képviselők 
Babes Vincze, Szem-

*) Lásd az Irományok 8-dik számát. 

mutatni hódoló tiszteletűket Ő Felségének, a Ki
rálynénak. Addig is kivánjuk, hogy O Felségö-
ket az Ur Isten sokáig éltesse. (Éljenzés.) 

A tegnapi ülés óta következő képviselők ad
ták be megbízó leveleiket: Babes Vincze , Mocso
nyi Sándor, László Imre. Ezek a 9 tagú választ
mányhoz fognak áttétetni. 

A következő újonnan 
ellen kérvények adattak be : 
ző Nándor, Nikolics Fedor b. A kilenczes választ
mányhoz tétetnek át. 

A következő igazolás alatt levő képviselők el
len és mellett tegnap óta adattak be kérvények: 
Varró Sámuel, Mocsonyi Antal, Halász Boldizsár, 
Csörghe László , Loyassy Ferencz , Bárányi Ágos
ton, Perényi Zsigmond báró, Buday Lőrincz, Luk-
sics Bódog, Szentiványi Adolf, Csiky Sándor és 
Hevessy Bertalan. 

Az igazoltak ellen beadott kérvényeket termé
szetesen nem említem. 

Ezeken kívül két folyamodvány adatott be, 
mind kettő Aradmegyéből, egyik a helytartóta
nácshoz nyújtatott be s onnan küldetett ide, és pe
dig az aradmegyei követválasztások és a központi 
választmány ellen. Ezzel ellenkezőleg szintén teg
nap adatott be következő folyamodvány az arad
megyei követválasztások együttes megsemmitése 
iránt, némely központi választmányi tagok és vá
lasztók által az 1865 deczember 13-án beadott 
alaptalan panaszt érdeklőleg. Méltóztassék a tisz
telt ház elhatározni, hogy miután a panaszok 
átalánosságban vannak tartva, az illető képviselő 
urak pedig több osztályba sorozvák, mi történjék a 
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