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XXXYI. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1866. marczius 5-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: Bemutattatnak: Glatz Antal, Gajzágó Salamon és Simay Gergely megbízó levelei; a magyar-csékei választóke
riilet panasza a képviselőválasztás többszöri elhalasztása miatt; Nagykamarás község és Bárbáti puszta.elöljáróinak kérelme dohány
kertészek megtelepítése iránt; Szinkovics Istváné a váczi vakok intézetébe (sic) való fölvótetése iránt; Tóth Vilmosé egy 1861-diki 
választás vizsgálati'költségeinek megtérítése iránt. Kihirdettetik a közös iszonyokat tárgyalandó bizottság tagjaira történt szavazás ered
ménye. A leirat tárgyalásának előkészítésére kilencztagu bizottság választása határoztatik el. A főrendek beküldvén válaszföliratukat, 
a ház elhatározza, hogy a magáét is megküldi a főrendeknek. A törvényhatóságok rendezésére s a, miniszteri rendszerrel összeegyezteté
sére tervkészítő bizottság fölállítása inditványoztatik. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/2 órakor. 
Elnök: A mai ülés jegyzőkönyvét Dimitrie-

vies Milos fogja vezetni, a szólókat Tóth Vilmos 
jegyzi fel. Következik a marczius 3-dikán tartott 
ülés jegyzőkönyvének meghitelesitése. 

Tóth Vilmos j e g y z ő (olvassa a marczius 
8-dikai ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Glatz Antal battonyai, Gajzágó Sala
mon és Simay Gergely szamosujvári képviselők 
megbízó leveleiket adták be. Az állandó igazoló 
bizottsághoz utasíttatnak. 

A biharmegyei magyar-csékei választókerület 
választói panaszolják, hogy a képviselő választá
sára meghatározott napok már kétszer halasztattak 
el, és kérik a t. házat, hogy a képviselő választá
sának mielőbbi megtartását eszközölni méltóztas
sék. (Helyeslés.) 

Aradmegyei Nagykamarás községe s Bárbáti 
puszta elöljárói kérik a házat . hogy dohánykerté
szek megtelepítését eszközölni méltóztassék. A kér-
vényi bizottsághoz tétetik át. 

Szinkovics István zágrábmegyei lakos kéri 
magát a váczi vakok intézetébe (sic) fölvétetni. 

Tóth Vilmos képviselő az 1861. Trencsénme-
gye zsolnai kerületebeli képviselőválasztás megvizs
gálásának alkalmával tett költségei kifizetését kéri. 

A közös viszonyok tárgyában kiküldött vá
lasztmányra beadott szavazatok eredménye fog ki
hirdettetni. 

DimitrieviCS MilOS (olvassa a választás•eredmé
nyét): Beadatott 252 szavazat; és pedig: DeákFerencz 
kapott 244, Andrássy Gyula gr. 242, Ghyczy 
Kálmán 242, Jókai Mór 240, Tisza Kálmán 239, 
Bónis Sámuel 238, Szentkirályi Mór 238, Nyáry 
Pá l 237, Csernovics Péter 236, Eötvös József b . 
236, Podmaniczky Frigyes b . 235, Várady Gábor 
235, Ivánka Imre 233, Joannovics György 233, 

Klauzál Gábor 233, Simonyi Lajos b. 232, Tre-
fort Ágoston 231, Gozsdu Manó 230. Horváth Bol
dizsár 229, Somssich Pál 229, Lónyay Menyhért 
228, Csáky László gr. 227, Szontagh Pál 227, 
Csengery Antal £ 2 6 , Kaucz Gyula 225 r Bezerédj 
László 224, Madocsányi Pál 221, Hollán Ernő 
220, Lónyay Gábor 220,Komáromy György 218, 
Somossy Ignácz 218, Rajner Pál 216, Sárközy Jó
zsef 216, Ujfalussy Miklós 216, Fest Imre 215, 
Tóth Lőrincz 215, Gorove István 214, Kubicza Pál 
214, Justh József 213, Kandó Kálmán 213, Ke
mény Zsigmond báró 213, Szápáry Gyula gr. 213, 
Mocsonyi Antal 210, Prónay József 206, Keglevich 
Béla gr. 200, Orczy Béla b. 200, Millutinovics Szve-
tozár 199, Széli József 193, Bittó István 189, Bar-
tal György 164, Zsedényi Eduárd 160, Apponyi 
György gr. 156 szavazatot. *) 

E l n ö k : A t. ház a szombati ülésben azt mél
tóztatott elhatározni, hogy a mai ülésben rendelke
zik arra nézve, mikor tárgyaltassék a legmagasabb 
leirat. Méltóztassanak tehát az ebbeli tárgyalásnak 
napja iránt véleményöket kijelenteni. 

Deák FerenCZ: A tárgyalás napjának meg
határozása nagyon függ a tárgyalás módjának 
meghatározásától. 

A tárgyalásnak három lehető módja van: vagy 
egy kisebb számú küldöttség kinevezése, mely vé
leményt, előmunkálatot készítsen; vagy a nélkül, 
előleges tárgyalás az osztályokban; vagy ennek is 
mellőzésével az ügynek mindjárt teljes ülésben tár
gyalása. Első esetben, ha küldöttség választatik, 
igen rövid időre lehetne a dolog tárgyalását kitűz
ni, mert addig is, mig az ily kis számú bizottság a 
javaslaton dolgozik, mindenkinek alkalma és módja 
lesz a leiratot tanulmányozni. A második esetben, 

*) Lásd az Irományok 19-dik saáinát. 
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ha előbb osztályok szerint történik a tárgyalás, már 
több napot kell közbevetni, hogy addig, mig az osz
tályokban hozzászólatlak, az egyes követek ma
gok is tanulmányozhassák a tárgyat. Az osztá
lyok csak kész törvényjavaslatok, kész exhibitu-
mok fölött szoktak tanácskozni; maga a szabály is 
törvényjavaslatról szól. Átalános vitatkozás, vagy 
az ilyen leirat fölötti vitatkozás az osztályokban 
igen nehéz, ha eléjök javaslat nincs adva. Még szük
ségesebb a hosszabb időnek közbevetése, ha a tár
gyalás a teljes ülésben kezdődik meg. A ház ugj^an 
fölveheti e tárgyat nyilt ülésben i s , de akkor igen 
szétágazhatnak a képviselők nézetei. 

Egyébiránt akármelyik módot fogadja el a t. 
ház, én beleegyezem; csak azt óhajtom, hogy 
minél előbb keresztülessünk a dolgon, mert na
gyon szükségesnek látom, hogy a közös viszonyok 
fölötti javaslat kidolgozására kiküldött választmány 
minél előbb hozzáfoghasson a munkához, és ha ab
ban egyszer dolgozik, más tárgyak által a lehető
ségig félbe ne szakittassék. A leiratra nézve tehát 
minél előbb kell végeznünk, hogy zavartalanul 
működhessünk a közös viszonyokra nézve. 

Azon esetre nézve tehát, ha bizottságot akar
na a t. ház az előmunkálat elkészítésére választani, 
azt kívánnám, hogy e bizottság lehető kevés tag
ból álljon; (Helyeslés) mert ez nem ugy van, mint 
az első feliratnál, a trónbeszédre adott válasznál, 
mely a ház átalános politikájára vonatkozott, és 
még kevésbbé ugy, mint a közös viszonyok fölötti 
javaslatnál, hol meglehet, hogy a bizottság alosztá
lyokra lesz kénytelen oszlani, mig ezen bizottság
nál ez szükséges nem lesz, mert mindnyájan együtt 
tanácskozhatnak, és a tanácskozást csak nehezíte
né és hosszabbitaná, ha a bizottság sok tagból 
állana. 

Méltóztassanak tehát a tárgynak akár bizott
sági, akár osztálybeli, akár teljes ülésben fölvéte
lét határozni; de ha bizottságot méltóztatnak ki
nevezni, ebbe igen kevés tagot tartanék kineve-
zendó'nek. 

Hozzáteszem még azt, ha a bizottság beadand-
j a munkálatát és a ház kivánandja. semmi aka
dályt nem látok arra, hogy az ügy akkor előbb 
az osztályokban tárgyaltassék és csak azután ho
zassák teljes ülésbe; de ha ezt előmunkálatok nél
kül tennők, sok nehézséggel járna az osztálybeli 
tárgyalás. (Elénk helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztassék a t. ház nyilatkozni, 
vajon a három mód közül melyiket fogadja el ? 
(FÖlkiáÜások: Választmány! Qttagib! Héttagú! Ki-

lencztagu!) U g y veszem észre, a t. ház többsége 
külön bizottság mellett van. Hány tagból álljon 
ezen bizottság ? Méltóztatnak a 9 tag mellett ma
radni ? (Fölkiáltások: Öt tag ! Kilencz tag!) Méltóz
tassanak azok, kik kilencz tagot kívánnak, felálla-
ni. (Megtörténik.) A többség a 9 tag mellett van. 
Ennélfogva méltóztassék szavazataikat a holnapi 
ülésre behozni. (Felkiáltások: Ma!) 

Keglevich Béla gr.: Rövid időre föl lehet
ne függeszteni az ülést, és azalatt a képviselők 
megírhatnák szavazati czéduláikat. 

E l n ö k í Kivan a t. ház mindjárt szavazni? 
(Felkiáltások: Nem! Holnap!) U g y látom, a több
ség csak holnap akar szavazni. 

A mélt. főrendek elküldték válaszfeliratukat. 
Talán felolvasandó és tudomásul veendő. (Zaj.) 

Deák FerenCZ: Midőn a méltóságos főren
dek hozzánk küldték azon válaszfeliratot, melyet 
különválva, a magok jogával élve, 0 Fölségéhez 
fölterjesztettek, ezt a ház iránti figyelemből és ud
variasságból tették. Azt hiszem, ezt tudomásul kell 
venni, de az udvariasságot viszonozni is kellene. 
Ennélfogva ugy vélem. méltóztassék elhatározni 
a t, ház, hogy a jegyző ur a legközelebbi ülésben 
a méltóságos főrendekhez vagy azok elnökéhez, 
mert ők is az elnökhöz küldték, hasonlókép vigye 
át a mi válaszfeliratunkat. (Közhelyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva a mélt. főrendek válasz
felirata tudomásul vétetik ; s a tisztelt ház válaszfel
irata szintén fog a m. főrendekkel elnökileg kö
zöltetni. 

Két indítvány adatott még be a tegnapelőtti ülés
ben ; ele minthogy a jegyzőkönyv csak ma hitele-
lesittetett, a két indítvány ki nem nyomatott. Mél
tóztatnak-e azokat most fölvenni, vagy pedig a 
holnapi napra kitűzni ? (Fölkiáltások: Holnapra !) 

Eötvös T a m á s : Alig óhajt a nemzet jobban 
valamit, mint a hatóságok törvényes rendezését; 
azért én azt indítványozom, nevezzen ki a t. ház 
egy bizottságot, mely addig is, mig egy más vá
lasztmány a közös viszonyokon dolgozik, a me
gyék rendezése iránt adjon be tervet. Ez indítványt 
van szerencsém ezennel bemutatni. 

Dimitrievics Milos jegyző (fölolvassa *). 
E l n ö k : Méltóztassanak hozzászólani. (Hol-

nap!)Egyéh tárgy nincs. 
A kérvényi bizottság tagjait fölkérem, mél

tóztassanak az ülés után itt maradni. 

Az ülés végződik 10l/\ órakor. 

*) Lásd az irományok 20-dik számát. 




