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XLI. ORSZÁGOS ÜLÉS 
# 

1866. marczius 17-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 : Kun Gothárdgr.,Ocsvay Ferencz és Tolnay Gábor megbízó levelei; Bittó István jelentése a kő 
szegi képviselő-választás iránt tett vizsgálatról; Terbete, Strázsa, Brunócz és Krakován helységek folyamodása a kolozsvári biztosító 
társulatnál levő követeléseik kielégítése iránt; Fehérvár községéé szabad dohánytermesztés iránt; a teremöröké fizetésök emelése 
iránt. Torma Károly, ifj. Berde Mózses, Hosszú József, Dózsa Elek, Dózsa Dániel, Szentkereszty Zsigmond b., Vay Sándor b., Thury 
Gergely, Kemény István b., id. Teleki Domokos gr., Nagy Károly, Geczö János, Bethlen Sándor gr., Tisza László, ifj. Huszár Károly 
b., Zeyk József, Gál Miklós, Bethlen János gr., Szolga Miklós, Mikó Imre gr. és Nagy Elek igazoltatnak. A ház költségvetése mar-
cziusra megállapíttatik. Tóth Vilmos és Décsey László képviselőknek 1861-ben végrehajtott vizsgálatuk költségei kifizettetni rendel
tetnek. A naplóbiráló választmánynak hat uj taggal megszaporitása elhatároztatik. Szavazás az uj állandó igazoló bizottság tagjaira. 
Országos küldöttség megválasztása határoztatik el, a mely a horvát küldöttséggel lesz értekezendő ; egyszersmind megállapittatnak e 
küldöttségnek adandó utasítás alapelvei. Szeréinmegye vnkovári kerületének levele , melyben a szerb congressus határozványait tör
vényes erőre kéri emeltetni, felolvastatik s kinyomatása elhatároztatik. A nemzetiségi ügy tárgyalása iránt beadott két indítvány elvileg 
elfogadtatik. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 V2 órakor. 

E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét fogja ve
zetni Joannovies György, a szólók neveit Tóth 
Vilmos jegyzi föl. 

Az utolsó ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Dimitrievics Milos jegyző (olvassa a mar

czius 15-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : Megbiző levelöket mutatják be : Kun 

Grothárd gr. Hunyadmegye hátszegvidéki, Ocsvay 
Ferencz Dobokamegye pánezélesehi és Tolnay 
Grábor Marosszék felső kerületében megválasztott 
képviselők. Mindezek az állandó igazoló bizottság
nak fognak átadatni. 

Bittó István a Vasmegye kőszegi kerületében 
történt képviselőválasztás iránti vizsgálata ered
ményéről tesz jelentést. Az állandó bizottságnak 
adatik át, 

Terbete, Strázsa, Brunócz és Krakován hely
ségek lakosai a kolozsvári tüzelleni biztositótársu-
latnál levő követeléseiknek megtérítéséért esedez
nek. A kérvényi bizottsághoz utasittatik. 

Torontálmegyei Fehérvár községe dohányter
mesztési szabadságot kér magának engedtetni. 

A képviselőház teremőrei fizetésöket kérik 
fölemeltetni. 

Mind két folyamodás a kérvényi bizottsághoz 
utasittatik. 

Az állandó igazoló bizottság részéről Zichy 
Antal előadó úr fog jelentést tenni. 

Zichy A n t a l e l ő a d ó (olvassa az állandó iga
zoló bizottság jelentését Torma Károly belsö-szolnok-
megyei alsó kerületbeli képviselő választásáról. A bi
zottság nevezett képviselőt igazolandőnak véleményezi.) 

KÉPV. H. NAPLÓ. 18fi5,-. I. 

Elnök: Méltóztatnak az állandó igazoló bi
zottság jelentését elfogadni ? (Elfogadjuk!) Ennél
fogva Torma Károly úr, a 30 napi határidő fen-
tartásával, az igazolt képviselők sorába igtattatik. 

Z i c h y Anta l e l ő a d ó (olvassa az állandó iga
zoló bizottság jelentését ifj. Berde Mózses sepsiésmiklós-
várszéki képvselö választásáról. A bizottság nevezett kép
viselőt igazolandőnak véleményezi. Elfogadjuk !) 

E l n ö k : Ifj. Berde Mózses úr, a 30 napi határ
idő fen tartásával, az igazolt képviselők sorába ig
tattatik. 

Zichy Anta l e lőadó (olvassa az igazoló bi
zottságjelentését Hosszú József, kolosmegyei mócsi ke
rületi képviselő választásáról. A bizottság nevezett kép
viselőt igazolandőnak véleményezi. Elfogadjuk.') 

E l n ö k : Hosszú József űr, a 30 napi határidő 
fentartásával. az igazolt képviselők sorába ig
tattatik. 

Zichy Ál l ta i e lőadó (olvassa az állandó iga
zoló bizottság jelentését, mely szerint Dózsa Elekes Dó
zsa Dániel marosvásárhelyi képviselőket a szabályszerv. 
határidő fentartása mellett igazolandóknak véleményezi. 
Elfogadjuk !) 

E l n ö k : Dózsa Elek és Dózsa Dániel urak a 
szabályszerű 30 napi határidő fentartása mellett 
igazolt képviselőknek jelentetnek ki. 

Zichy Anta l e lőadó (olvassa az állandó iga
zoló bizottság jelentését, mely szerint Szentkereszty 
Zsigmond b. Küküllömegye kőszegi kerületének képvise
lője a szabályszerű határidő fentartása mellett igazolan
dőnak véleményeztetik. Elfogadjuk!) 

E l n ö k I Szentkereszty Zsigmond b. a sza
bályszerű 30 napi határidő fentartása mellett iga
zolt képviselőnek jelentetik ki. 
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Zichy A n t a l e lőadó (olvassa az állandó iga
zoló bizottság jelentését, mely szerint Vay Sándor b. 
zemplénmegyei megy ászai kerületi képviselő megválasz
tása igazolandó. Közhelyeslés.) 

B ó n i s S á m u e l : A jelentés azon kifejezésére 
van észrevételem, mely szerint a választás egyelőre 
tudomásul vétetik. Ez kiigazítandó : mert a válasz
tás igazoltatván, csak a kérvény vehető tudomásul. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Ennélfogva Yay Sándor b. a szabályszerű 
30 napi határidő fentartásával igazolt képviselő
nek jelentetik ki. 

Dedinszky Józse f e lőadó (olvassa az állan
dó igazoló bizottság jelentését, mely szerint Thííry Ger
gely kézdivásárhelyi, Kemény István b. alsó-fehérmegyei 
nagyenyedi, és id. Teleki Domokos gr. marosszéki 
alsókerületi képviselők a szabályszerű határidő fentar-
tása mellett igazolandóknak vélemény estetnek. Éljenek !) 

E l n ö k : E szerint Thury Gergely, Kemény 
István b. és id. Teleki Homokos gr. a szabály
szerű 30 napi batáridő fentartása mellett igazolt 
képviselőknek jelentetnek ki. 

Kirá ly i P á l e lőadó (olvassa az állandó iga
zoló bizottság jelentését Nagy Károly Szék kivált ágos 
mezővárosa, Ti-za László és ifj. Huszár Károly b. 
Tordamegye, Zeyk József és Gál Miklós Aranyosszék, 
Geczö János Csik-Szereda kiváltságos mezőváros, Beth
len Sándor gr. Belső-Szolnokmegyefelsökerülete, Beth
len János gr. és Szolga Miklós Udvarhely anya- s-Ke
resztúr és Bardócz fuszékek, Mikó Imre gr. és Nagy 
Elek Kolozsvár város képviselői megválasztatására vo
natkozólag. A bizottság véleménye az, hogy Nagy Ká
roly és Gecző János végleg, Bethlen Sándor gr., Ti
sza László, ifj. Huszár Károly o., Zeyk József, Gál 
Miklós, Bethlen János gr., Szolga Miklós, Mikó Imre 
gr. és Nagy Elek képviselők azon feltét alatt igazolan-
dók, hogy a választásuk ellen netalán beadatni szándé
kolt kérvények a szabályszerű 30 nap lefolytáig elfo-
gadandók. Közhelyeslés.) 

E l n ö k : Minthogy a ház a bizottság vélemé
nyét elfogadja, a nevezett képviselők, a mondott 
feltételek alatt, az igazoltak közé igtattatnak. 

Rajner P á l e lőadó (olvassa a költségvető bi
zottság jelentését a képviselőház marcziushavi költsé
geire vonatkozólag. A ház a bizottság jelentését he
lyesli.) A bizottsághoz áttétettek továbbá a követ
kező kérvények: Tóth Vilmos képviselő kéri, 
hogy 1861-ben Trencsénmegye zsolnai kerületé
ben tett vizsgálatának költségei 109 ft. és 70 
krban , Décsey László képviselő kéri , hogy szin
tén 1861-ben Biharmegye margitai kerületében 
végrehajtott vizsgálatának költségei 160 írtban 
megbízottja Deáky Lajos képviselőnek kezéhez a 
ház pénztárából megtéríttessenek. A bizottság vé
leménye az , hogy a mérsékelten számított költsé
gek a ház pénztárából kifizettessenek. (Helyeslés.) 

Elnök í Minthogy a költségvető bizottság-
véleményét méltóztatnak elfogadni, a nevezett kép
viselők a ház pénztárából ki fognak elégíttetni. 

Bóni s S á m u e l : A vizsgálati költségek fize
tése ellen semmi észrevételem sincs. A ház ugyanis 
a jelen országgyűlésre elhatározta , hogy előleg 
fizettessenek ki a vizsgálati költségek. Hanem a 
múlt országgyűlés ily költségeire nézve mégis 
intézkednie kell a háznak, hogy a választásnál 
megbukott fél által téríttessenek vissza az illető 
költségek. 

Rajner Pál előadó: Az, hogy a vizsgálati 
költségek utólag fognak az elnökség által az illető 
féltől behajtatni. és a mennyire befolynak, ez ál
tal is visszafizettetni: már el van határozva, és 
az ebbeli határozat a multhavi költségvetés jegy
zőkönyvében foglaltatik. 

E l n ö k : A tisztelt ház tehát a költségvető bi
zottság előterjesztését elfogadja. (Közhelyeslés.) 

SoniOSSy Ignácz : T. ház ! Hogy a naplóbi-
ráló választmány hány tagból álljon s mennyi 
időre választassák, arra a ház szabályai ki nem ter
jednek. A jelenleg 20 tagból álló választmánya ma
ga választatását ideiglenes intézkedésnek tekintvén: 
hogy a választatása után számosan érkezett erdé
lyi képviselők is részt vehessenek mind a választ
mány választásában, mind pedig, tagjaivá válasz
tatván , működésében: én az eddigi bizottság föl
hívása folytán bátor vagyok azon kérésemet a ház 
elé terjeszteni, méltóztassék a bizottság ujabb ala
kítása iránt rendelkezni. 

Ráday Gedeon gr . : Azt hiszem , ezen való
ságosan helyes észrevételnek ugy felelünk meg 
legjobban, ha a már megválasztott bizottság tag
jait meghagyjuk, és az erdélyiek közül még né
hányat, tán hatot, hozzájok választunk. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatik elfogadni ezen véle
ményt? (Elfogadjuk!) Ennélfogva a megválasztott 
naplóbiráló urak jövendőre nézve is megmaradnak, 
hanem a később jövő erdélyi képviselő urak közül 
hatan fognak hozzájok választatni. 

Méltóztatott a tisztelt ház határozni, hogy az 
állandó igazoló választmány tagjaira nézve a sza
vazatok mai nap adassanak be : méltóztassanak 
tehát beadni a szavazatokat. ("A képviselők névsze
rinti fólszólitá* folytán beadják szavazati jegyeiket.) A 
szavazatok beadattak: holnap össze fognak számít
tatni és az eredmény a jövő ülésben ki fog hirdet
tetni. (Helyes!) 

Napi renden van a horvát országgyűlés leve
lének felolvasása és tárgyalása. (Halljuk '.) 

Joannovics György jegyző (olvassa a 
horvát országgyűlés levelét *) 

*) Lásd ax Irományok 22-dik szama!,. 
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EllIÖk : Mindenekelőtt méltóztassék a t. ház 
az iránt határozni, hogy a horvát országgyűlés 
küldöttségével csak ezen képviselőház küldöttsége 
tegye-e magát érintkezésbe ? vagy pedig, mivel or
szágos küldöttségről van szó a felszólításban, hogy 
országos küldöttség' neveztessék-e ki ? (Felkiáltások: 
Országos bizottság !) Ugy veszem észre, a, t. ház azt 
kívánja, hogy országos küldöttség legyen. A levél 
tehát közöltetni fog a mélt. főrendekkel, és a mélt. 
főrendek meg fognak kéretni, hogy a magok ré
széről is válaszszanak küldöttség! tagokat. (Felki
áltások : Nyolcz tagot!) A bevett szokás szerint két 
harmada az összes küldöttségnek az alsóház tag
jaiból áll. Ennélfogva a t. ház részéről nyolcz tag 
fogna választatni. (Helyeslés.) 

Andrássy G y u l a gr. : Méltóztassanak talán 
abban megállapodni, hogy minden collisio kike
rülése végett csak annyit mondjunk, hogy mi 
küldünk 8 tagot, Mennyit méltóztatnak a mélt. fő
rendek küldeni, majd ó'k fogják meghatározni. 

Deák FerenCZ : Én azt sem mondanám ki 
határozatképen, hogy mi 8 tagot küldünk ki innen, 
hanem azt mondanám, hogy miután Horvátország 
12 tagú küldöttséget nevezett ki, legczélszerübb-
nek látnók, ha ez az országos küldöttség is 12 tag
ból fogna állani : felszólítjuk tehát a mélt. főren
deket, hogy ezen 12 tagból álló küldöttséghez 
aránylag ők is válaszszanak magok közül. Tudják 
a szokásos arányt, megválasztanak annyit, a meny
nyit az arány kivan. Ha többet választanának, akkor 
ismét hatalmunkban állna az arányt helyreállítani 
az által, hogy nagyobb számú küldöttséget válasz
tanánk ; de nem hiszem, hogy ok többet választa
nának. 

A mi magát a választást illeti: természetesnek 
találom, hogy az akkorra halasztassék, mikor a 
mélt. főrendek viszonüzenete itt lesz, még pedig 
azért, mert elébb azt kell kimondanunk, hogy 
szükségesnek látjuk egy országos küldöttség ki
küldetését ; erre nézve is kell a méltóságos főrendek
nek nyilatkozni, és azt mondaniok, hogy igenis 
ők is szükségesnek látják egy országos küldöttség 
kiküldését; s mikor ezt a méltóságos főrendek is ki
mondják, akkor lesz conclusum dietale , országos 
végzés, akkor foghatunk hozzá az országos határo
zat teljesítéséhez, t. i. a választáshoz. (Helyedés.) 

Az lehetne még itt a kérdés, nem volna-e ezél-
szerü most arról is szólni, minő utasítással kívánjuk a 
küldöttséget ellátni ? Mert azt alig tartom czélsze-
rünek, hogy mi külön utasítást adjunk s külön a 
méltóságos főrendek is, és a két külön utasítás-mel
lett megszakadva álljon ottan ezen országos kül
döttség. 

Az én nézetem az utasításra nézve igen egy
szerű. (Halljuk!) Az utasítás, melyet a bizottság
nak adhatnánk, csak átalános elvekből állhat- Én 

hármat kötnék ki : első volna, hogy az ország 
területi épségére, szóval az integritásra ügyeljen a 
bizottság ; másodszor ügyeljen a pragmatica 
sanctióban foglalt törvény azon rendeletére, hogy 
Magyaroi-szág koronájától a magyar koroiiaorszá-
gok el ne szakasztassanak, vagyis, mint a törvény 
kifejezi, hogy a magyar korona országai egymástól 
el nem szakaszthatók; a harmadik elv pedig lenne, 
hogy a mit a küldöttség tisztába hoz a hoz-vát kül
döttséggel, csak akkor lesz természetesen köte
lező erejű, ha a képviselőházhoz véleményöket be
mutatják , s a ház vagyis az országgyűlés azt 
rendes utón elfogadja. (Helyeslés.) E három átalános 
elvet már most kimondhatnók, és a főrendeknek 
megüzenhetnők : hogy ily utasitással tartjuk czél-
szerünek az országos küldöttség kiküldetését; jó
nak látjuk, hogy 12 tag váíasztassék a küldött
ségbe, válaszszák meg tehát arány szerint a mélt. 
főrendek a tagokat magok közül, akkor majd mi is 
meg fogjuk választani aránylag kebelünkből a kül
döttség* tagjait. Az utasítás e három fő elvét azon
ban szeretném már most kimondatni és a mélt. 
főrendekkel közöltetni. Nem kételkedem, hogy 
azokat a m. főrendek is el fogják fogadni; s akkor 
majd, ha visszaérkezik a m. főrendektől az üzenet, 
hozzáfoghatunk az általunk aránylag kiküldendö 
tagok választásához. 'Átalános élénk helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a tisztelt ház ? (Elfogad
juk!) Ez értelemben fogunk tehát eljárni. 

Szerémmegye vukovári kerületének egy át
irata fog felolvastatni. 

DímitrieviCS MilÓS j e g y z ő (olvassa Szerem-
megye vukovári kerületének átiratát.'"') 

E l n ö k : Ki fog nyomatni, szétosztatni és 
ezután a tárgyalás napja ki fog tűzetni. 

Deák FerenCZ: A fölolvasott levélben em
líttetnek valami határozatok: a szerb cong-ressus 
határozatai. Nem tudom, mellékelve vannak-e e 
határozatok a levélhez'? Ha nincsenek, akkor ig-en 
bajos a legelső tárgyalás is, mert a congressus ae-
tái, melyekre hivatkozás történik, vonatkozhatnak 
vallási ügyekre, vonatkozhatnak politikai ügyekre, 
szóval azoknak különféle tárgyaik lehetnek, és csak 
azokból tudhatnék meg, mit csináljunk vele. Előfor
dulhat az a kérdés is, vajon egyes megye az ország
gyűléssel másként, mint kérvény utján, éríntkezhe-
tik-e ? Kérdés továbbá, hogy a mi a vallási ügyet ille
ti, minő alakban tartozik ide ? a mi a nemzetiségi 
ügyet illeti, mennyiben tartozik a nemzetiségi ügy
ben kiküldendö bizottsághoz? a mennyiben pedig 
Szerémmegye saját dolgaira vonatkozik, nem tarto
zik-e a horvát ügyben kiküldendö bizottsághoz? 
Mindezt tudni kellene,pedig nem tudjuk az acták nél
kül. Ha azok a levélhez mellékelve vannak, le kell 

*) Lásd az Irományok 25-dik számát. 
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fordíttatni és ki kell nyomatni. (Dhnitrievics jegyző 
közbeszól: Nincs mellékelve !) Tehát csak nyomassák 
ki a levél. (Helyeslés.) 

Joannov ic s G y ö r g y j e g y z ö : É p e n a z mon
datik a levél elején (olvassa) : „Alázatos feliratunk 
által, melyet másolatban ide hajlítunk, 0 Felségét a 
Királyt hódoló tisztelettel megkértük,hogy az 1861. 
évben Gyümölcsoltó - Boldogasszonykor tartott 
szerb congressusnak határozatait a magyar és úgy
szintén a horvát és tót országgyűléseknek mint kii*, 
cló'terjesztvényeket beküldeni . . . . . kegyesked
jék. a Épen azt kérik tehát, hogy a szerb nemzeti 
congressus határozványai közöltessenek az ország
gyűléssel. 

G h y c z y K á l m á n : T. ház! Minden fontos 
beadványra nézve, mely a ház elé kerül, szüksé
gesnek tartom, hogy a ház ne egyszerű fölolvasás 
után intézkedjék, hanem a szabályok szerint az il
lető beadvány nyomassák ki és osztassák szét, az
után a ház tűzze ki tárgyalását napirendre. Bátor
kodom ezen tárgyra nézve, melynek eredménye 
mindenesetre fontos, a t. házat fölkérni, méltóztas
sék a ház szabályait megtartani. (Már ki van 
mondva!) 

E l n ö k : A levél ki fog nyomatni, kiosztatni 
és tárgyalásra kitüzetni. 

Két indítvány adatott be a nemzetiségi kér
désben. Ezek ki levén nyomatva és osztva, most föl 
fognak olvastatni. 

Tóth Vilmos j e g y z ő (olvassa a nemzetiségi 
kérdésre vonatkozó két inditványt. *) 

Kubicza P á l : T. ház! A legmagasabb ki
rályi trónbeszédre fölterjesztett válaszában méltóz
tatott a t. képviselőház kinyilatkoztatni, hogy a 
különajku nemzetiségek érdekeit törvény utján biz
tosítani kész; és mi, midőn alázatos indítványun
kat a t. ház asztalára letettük, nem czéloztunk 
egyébre, mint arra, hogy a t. képviselőház akkor 
megirt szavainak kifejezést adván, azokat a való-
sulás felé vezesse. Részünkről nem praeoecupálunk 
ez indítvány által semmit ; nem is akármik általa 
fontosságot nyerni, vagy követelni állásunknak: 
mert mi küldőinkkel együtt, kik bennünket meg
választottak, az egységes magyar hazának hű pol
gárai s képviselői vagyunk és akarunk maradni. 
(Éljenzés.) De, t. ház! ugy vagyunk meggyőződve, 
hogy a nemzetiségi érzés azon szent érzelem, mely, 
ha a hazafi hűség korlátai közt mozog, az általa 
támasztott követeléseket a legitim igények színvo
nalára emeli, melyek nem csak arra vannak jogo
sítva, hogy létezzenek, hanem arra is, hogy a köz 
életben érvényesíttessenek: ennélfogva kötelesség
szerűen kérjük a t. házat, méltóztassék oly kegyes 
lenni a különajku nemzetiségek iránt, és alázatos 

*) Lásd az Irományok 23 és 24-dik számát. 

indítványunkat elfogadva, ezen kérdés megoldásá
ra nézve, ugy a mint javasolni bátorkodtunk, a vá-
laszmányt, és pedig, ha lehet, azonnal kiküldeni. 
(Helyeslés.) 

Deák FerenCZ: Az indítványt, a mennyiben 
az egy bizottság kiküldetését illeti, igen szívesen 
elfogadom; azon részét azonban, hogy 30 tagból 
álljon a bizottság, határozatképen kimondani még 
idő előttinek tartanám. Méltóztassék egyet fonto
lóra venni. Valószínűleg számos bizottságot fogunk 
kinevezni. íme van egy bizottság, melybe 67 tag 
lesz minden órán megválasztva — egy része már 
meg is van választva: értem a közös viszonyokat 
tárgyazó javaslat elkészítésére kiküldött bizottsá
got; ezenkívül van kérvényi, van igazoló, van 
költségvető bizottság, stb. Vannak tárgyak, me
lyekre nézve okvetlen bizottságokat kell kinevez
ni. Ha mindezen választásokat bizonyos rendszer 
szerint nem viszszük véghez, azon bajban leszünk, 
hogy az egyik bizottság a másik miatt nem tud 
dolgozni. Például fontos a most felhozott tárgy, 
igen fontos a horvátországi tárgy, igen fontos az 
erdélyi viszonyokra vonatkozó tá rgy; és kétségen 
kívül még igen sok sürgető dologra szintén kell 
bizottságot kiküldeni. Már maga az is nagy baj
jal járna, ha azon 67 tagból álló bizottságtól, mely 
a közös viszonyok iránti javaslat elkészítésére van 
megválasztva, több tagot más bizottságokba ten
nénk , olyanokba, melyeknek szintén rögtön és 
sokat kell dolgozniok. Mert akkor azon bajba es
nénk, hogy az egyik, vagy másik, és talán a közös 
viszonyok iránti javaslat elkészítése megint elna-
poltatnék, azt pedig megint igen károsnak tartom. 
Azért szükségesnek látom, hogy minél előbb és 
pedig a mint ezt a fenforgó felirati tárgyalást be
végezzük, elébb nevezzünk ki egy kis bizottságot, 
mely véleményt adjon a többi bizottság mikénti 
alakítása felől, (Helyes!) hogy azon számos bizott
ságok hány tagból álljanak, s micsoda tárgyak 
tartozzanak egyikhez, vagy másikhoz. Arról is 
kell szólni, nem fordulhat-e elő oly eset i s , midőn 
az egyik bizottság a másikkal lesz kénytelen 
érintkezni; meglehet, hogy közös ülést is kell egy
mással tartaniok. Ezt röviden, egy-két szóval el
végezni nem lehet. Azt gondolom tehát, hogy 
ha Isten keresztülsegít bennünket ezen tárgyon, 
mely hétfőre van kitűzve, azonnal válaszszunk 
egy kisebb bizottságot, mely minden kiküldendő 
bizottságok tervét mind a tárgyakra nézve, mind 
a számra nézve, mind egymás iránti viszonyukra 
nézve, kidolgozza és véleményét előterjeszsze. Oda 
fog tartozni kétségen kívül a nemzetiségi ügyben, 
mint egyik legsürgetösebb tárgyban kiküldendő 
bizottság indítványozása is. Annyit ugyan most 
is kimondhatunk, hogy az indítványt elfogadjuk, 
csak mikénti teljesítését halasztjuk azon időre — 



XLII. ÜRSZAGOS ÜLÉS. 357 

az egész csak néhány napi különbség — midőn a 
dolog a kis számú bizottság javaslata szerint tár
gyaltatni fog. (Atalános helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva határozatilag kimondom, 
hogy az indítvány elvileg elfogadtatik, s a fölirati 
javaslat tárgyalása után bizottság fog kiküldetni, 

mely meghatározza mindazon tárgyakat, melyek
re nézve bizottságok lesznek kiküldendők, és ez 
alkalommal a jelen két indítvány is tárgyalás alá 
fog jönni , t. i. hogy hány tagból álljon és mikor 
választassák meg a nemzetiségi bizottság. 

Az ülés végződik d. u. 12'/, órakor. 

XLII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1866. marczius 19-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: A horvát ügybeli küldöttségre vonatkozó irományoknak a főrendekhez átküldése határozatba megy. Bemutattat-
nak : Mikó Miliály, Lázár Dénes és Zimmermann András meghízó levelei; Eger városa kérvénye a pest-miskolczi vasút iránt: Halász 
Boldizsáré egy 1861-diki képviselő-választás vizsgálati költségeinek megtérítése iránt; Bartakovics Alajosé segélyezésért. Az uj állandó 
igazoló bizottság tagjaira történt szavazás eredménye kihirdettetik. A marcz. 2-dikán kelt kegy. kir. leiratra késztilt válaszfolirati 
javaslat átalában és szakaszonkint elfogadtatik. 

Az ülés kezdődik d. e. J0L/i órakor. 

E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét Tóth Vil
mos fogja vezetni. A szólni kívánók neveit Di-
mitrievics Milos jegyzi fel. A tegnapelőtti ülés jegy
zőkönyve fog hitelesíttetni. 

Joannovics György jegyző (olvassa a mar
czius 17-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : A horvát ügyre nézve bátor vagyok 
kérdést tenni az iránt, kivánja-e a t. ház, hogy az 
irományok az elnökség utján küldessenek át a mél
tóságos főrendeknek? mely esetben még ma tör
ténnék az átküldés; vagy pedig méltóztatnak-e be
várni a mélt. főrendeknek holnap délelőtt tar
tandó ülését és egyik jegyző úr által elküldeni az 
iratokat? (Fölkiáltások; Mindenesetre jegyző vigye át!) 

Elnök". Tehát a mélt. főrendeknek a holnapi 
napon a t. ház egyik jegyzője fogja az irományo
kat átvinni. 

Mikó Mihály Csik-Szék, Lázár Dénes Csik-
Gyergyó , továbbá Zimmermann András Nagy-
Szeben város és szék képviselői bemutatták megbízó 
leveleiket. Ezek az állandó igazoló bizottsághoz uta
síttatnak. 

Eger városa kéri a pest-miskolczi vasút pár
tolását. 

Halász Boldizsár, mint az I86l-ki országgyű
lés által a veszprémmegyei ugodi kerületi vá
lasztás megvizsgálására kiküldött biztos, küldetése 
alkalmával tett kiadásait kéri megtéríttetni. 

Az első a kérvényi, a másodika költségvetési 
bizottságnak fog kiadatni. 

Bartakovics Alajos, szegénységét panaszolván, 
segélyezésért esedezik. A kérvényi bizottsághoz 
utasittatik. 

Az állandó igazoló bizottságra a szavazatok 
beadatván, az eredmény fel fog olvastatni. 

Tóth Vilmos j e g y z ő (olvassa az állandó iga
zoló bizottságra beadott szavazatok eredményét): Be
adatott összesen 321 szavazat: ezekből nyert Gaj-
zágó Salamon 245, Hosszú József 236, Torma Ká
roly 233, Dedinszky József 154, Zichy Antal 144, 
Várady Gábor 143, Ráday László gr. 129, Kirá
lyi Pál 116, Csengery Imre 115 szavazatot. 

E l n ö k : Napirenden van a felirati javaslat 
tárgyalása. Mindenekelőtt maga a felirati javaslat 
fog felolvastatni. 

Tóth V i l m o s j egyző (olvassa a felirati ja
vaslatot. A 11-ik pont felolvasása titán:) 

KurCZ G y ö r g y : T. ház! Ezen pontban saj
tóhibának kell lenni, mert a hol az mondatik: „Ha 
a végrehajtó hatalomnak joga volna a törvényho
zás rendes utján a törvényeket végre nem hajtani" 
bizonyára kimaradt „törvényeket" előtt ezen szó : 
„alkotott." (Zaj.) 

T ó t h V i l m o s j egyző (végig olvassa a felirati 
javaslatot. A felolvasás titán csaknem az egész ház 
fölemelkedik és kiáltozza: Elfogadjuk! Elfogadjuk!) 

E l n ö k í T. ház ! Kötelességemnek tartom ki
jelenteni , hogy a ház roppant többsége.. . (Zaj. 
Felkiáltások: Csaknem az egész ház! Bartal György 




