
LXXI. ORSZÁGOS ULES 
1866. november 19-dikén 

S z e n t i v á r i y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Az elnök üdvözli a házat. Jelenti Klauzál Gábor, Löwenthal Sámuel b., Buday Lörincz és Szemző Nándor 
képviselők halálát, s Pálffy István gr. és Nikolics Fedor b. képviselők lemondását. A Császárné, nevenapja alkalmából, megéljenez-
tetik. A f. é. nov. 17-dikén kelt kegy. kir. leirat kihirdettetik. Széles Dénes megbizó levele bemutattatik. 

Az ülés kezdődik d. u. 121/i órakor. 
E l n ö k : T. ház! Az elnapolt országgyűlés 

nagy horderejű működésének folytatása végett a 
mai napra van összehíva. A föladat jelenleg is az, 
a mi kezdetben volt: sikert szerezni az országgyű
lési két föliratban foglalt törvényes kívánalmaknak; 
eszközölni a valódi alkotmányosság életbeléptetését 
(Helyeslés), megnyitni a törvényhozkatás útját, s ez 
által a hazának egy jobb jövőt eszközölni. (Ügy van! 
Helyeslés.) Ámítás volna azt állítani, hogy a múlt 
idők sebei egyszerre begyógyulhatnak; de ha a 
fenforgó nevezetes kérdések, a haza önállóságának 
megőrzése mellett (Helyeslés), meg lesznek oldva, 
ha czélszerü törvények és intézkedések a szellemi 
és anyagi haladást elő fogják mozdítani, ha a szel
lemi haladás erőt meríthet a gyarapodó anyagi j'ól-
léfből, s ezt viszont a szellemi haladás fogja emelni: 
akkor egy jobb jövőnek alapja le lesz téve. A kö
zös haza boldogítása közös ezél lévén , szabad le
gyen hinnem, hogy ha egyben-másban netalán 
véleménykülönbségek mutatkoznának is, ezek a 
haza érdekében olyannyira szükséges testvéri han
gulatot csorbítani nem fogják. (Helyeslés.) 

Ezek szerény megemlítése után üdvözlöm a 
ház tagjait, és a mai ülést megnyitottnak nyilvá
nítom, (íljenzés.) 

A mai jegyzőkönyvet Tóth Vilmos fogja ve
zetni, a szólni kívánók neveit pedig Ráday László 
gróf fogja jegyezni. 

T. ház! Kötelességemnek tartom az elnapo-
lási idő alatt a ház körében történtekről a t. házat 
tudósítani. Fájdalom, hogy csak fájdalmat hír- I 
dethetek. 

KÉPV. H. NAPLÓ. 186 5 / f i . III. 

E folyó évi augusztus 13-án Klauzál Grábor 
képviselőtársunk megszűnt élni. 0 egész életét a ha
zának szentelte, kiterjedt és alapos ismereteivel elő
mozdította e hon javát, e hon boldogságát. O szelid és 
szigorú, engedékeny és hajthatatlan, erélyes és hig
gadt volt: szelid a magán, szigorú a nyilvános élet
ben; engedékeny embertársai megitélésében. bajtha
tatlan a haladás és szabadelvüségvédelmében; erély-
lyel ótalmazta e haza érdekeit, de soha sem feled
kezett meg a higgadtságról, jól tudván, hogy a hig
gadtság fegyver, mely gyakran elhatározó pilla
natokban hozza meg a szükséges győzelmet. (He
lyeslés.) Klauzál Gábor, első fellépésétől utolsó le-
helletéig, úgy a miniszteri padon, mint azon kívül, 
tántoríthatlan híve volt a hazának. Az ő halála 
egyaránt sebzé barátai és honfiai szivét. Az 6' el
vesztése nagy veszteség a hazára nézve: adjunk e 
veszteségből származotr fájdalomnak helyet és ki
fejezést a jegyzőkönyvben (Helyeslés) ; az elnökség 
pedig teljesítse azon szomorú kötelességet, és szo
rítsa föl Szeged központi választmányát uj válasz
tás eszközlése végett. (Helyeslés.) 

Fájdalommal jelentem, hogy a halál még há
rom tagot vitt el körünkből: Löwenthal Sámuel báró, 
Buday Lörincz és Szemző Nándor képviselőtár
sainkat. Áldott legyen emiékezetök! Az elnökség 
pedig az illető központi választmányokat szólítsa 
föl uj választások eszközlésére. (Helyeslés.) 

Két képviselő lemondása érkezett hozzám a 
mai és tegnapi napon: Pálffy István gr. bazini, 
és Nikolics Fedor b. zsombolyai képviselők állá
sukról lemondottak. Az elnökség uj választások 
eszközlése végett intézkedni fog. 
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LXXII. OESZAGOS ÜLÉS. (Nov. 23. 1866.) 

T. ház! A mai országgyűlési tanácskozások
nak folytatása egy nevezetes nappal esik egybe: 
ma van nevenapja a Császárné 0 Felségének, 
(Éljenzés), ki jó hajlamát, jó akaratát a nemzet 
iránt nem egyszer bizonyitá. Azt hiszem, a t. ház 
akaratát, érzelmét mondom ki, midó'n nyilvánítom, 
hogy a ház hosszas életet és boldogságot kivan 
Ő Felségének. (Éljenzés.) 

T. ház / Hontmegye főispánja O Felségének 
kegy. kir. leiratát hozta á t : az fel fog bontatni s 
ki fog hirdettetni. (A háznagy bevezeti ifj. Majthé-
nyi László b. hontmegyei főispánt, a felsőház jegy
zőjét.) 

Ifj. Majthényi László b.: Az országosan 
egybegyűlt főrendek és képviselők utóbbi fölira
tára érkezett kegy. kir. leiratot azon tiszteletteljes 
kéréssel van szerenesém a ház asztalára letenni, 
hogy azt az itteni fölvasás után hasonló czélból a 
mélt. főrendekhez visszaküldeni méltóztassék. 

E l n ö k : Azonnal ki fog hirdettetni, és annak 
megtörténtével a mélt. főrendekhez visszaküldetni. 

Tóth Vilmos j e g y z ő (fölbontván a kegy. kir. 
leiratot, fölolvassa *). 

E l n ö k : Tóth Vilmos jegyző úr a most ki
hirdetett királyi leiratot a mélt. főrendekhez át
viszi. A leirat kinyomatván, a tisztelt ház tagjai 
között ki fog osztatni; azután a tisztelt ház a tár
gyalás napját ki fogja tűzni. (Helyeslés.) 

Van szerencsém még bemutatni abrudbányai 
és verespataki képviselő úr, Széles Dénes megbízó 
levelét, mely az állandó igazoló bizottsághoz uta-
síttatik. (Helyeslés.) 

A mai napra nincs más tárgy, az ülést tehát 
befejezem. 

Az ülés végződik d. u. 12 !/4 órakor. 

") Lásd az Irományok 42-dik számát. 
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1866. november 23-dikán 

Szent iványi Károly elnöklete alatt. 

Tárgyai : Bemutattatnak : Féiegyháza választóinak kétrendbeli kérvénye Hrabovszky Zsigmond képviselő választásának 
megsemmisítése iránt; Közép-Szolnokmegye központi választmányának jegyzökönyvei; Kubínyi Ágoston és Ferencz kérvénye a mű
emlékek fentaríasa ügyében ; Makó gör. vall. lakosainak panasza a nagyváradi püspökség ellen ; Zboró helysége kérvénye a bártfai 
vasútvonal iránya iránt; Szatmáry Dánielé egy bűnvádi pör megvizsgálása iránt; Kovács Dániel panasza az első magyar átalános 
biztositó-társaság ellen; Wachsmann Frigyesé Pest városa ellen; Lehoczky Nándor kérvénye segélyért. A nov. 17-én kelt kir. leirat 
tárgyalásának napja kitüzetik. 

Az ülés kezdődik déli 12 órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A mai ülés jegy
zőkönyvét Ráday László gr. fogja vezetni, a szó
lók neveit Tóth Vilmos jegyzi. Az utolsó ülés jegy
zőkönyve fog hitelesíttetni. 

Tóth V i l m o s j e g y z ő (olvassa a nov. 19-én 
tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Be fogom mutatni a t. háznak a be
érkezett kérvényeket. 

Félegyháza városa választói Hrabovszky 
Zsigmond képviselő választását két rendbeli fo
lyamodványban megsemmisíttetni kérik. Az ál
landó igazoló bizottsághoz utasíttatik. 

Közép-Szolnokmegye központi választmánya 
több ülése jegyzőkönyvét küldötte be. Az állandó 
igazoló bizottsághoz utasíttatik. 

Kubínyi A goston és Ferencz a magyarország 
orvosok és természetvizsgálóknak a mű-emlékek 
fentartása érdekében hozott határozatait pártfogás 
végett mutatják be. A kérvényi bizottsághoz uta
síttatik. 

Makó városa görög vallású lakosai a nagy
váradi püspökség által ellenök elkövetett törvény
telenséget panaszolván, orvoslást kérnek. A kérvé
nyi bizottsághoz utasíttatik. 

Sárosmegye Zboró helysége kéri, hogy a Gra-
licziába vezetendő vasiít Bártfától ne Orlich felé 
vezettessék. A kérvényi bizottsághoz utasíttatik. 

Szatmáry Dániel ügyvéd Hirsch Izsák ellen 
folyamatban lévő bűnvádi perét törvényes bíróság 
által megvizsgáltatni kéri. A kérvényi bizottság
hoz utasíttatik. 

Kovács Dániel, mint Tim János és Wolf Anna 
meghatalmazottja, panaszt nyújtott be a magyar 




