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LXXIX. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1866. deezember 7-dikén 

Z e y k K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

T á r g y a i : Az eló'ttevalónapi szavazatjegyzék megigazittatifc. Domaniczky Boldizsár szabadságot kap. Bemutat ta tnak; 
Gracza László kérvénye hivatalosan kizsarolt pénzelnek megtérittetése i rán t ; szabadkai polgároké a nagyvárad-fiumei vasút ügyében : 
Czemovitz városáé kórházi költség megtérittetése i rán t ; a tokaj-hegyaljai borászati társulat emlékirata a bortermelés érdekében; 
makói gör. kath. polgárok kérvénye magyar gör. kath. püspökség fölállitásacrt; Nagy-Várad sz. k. városáé kerülete kiegészítése s 
két országgyűlési képviselőnek választhatása iránt. Szavazás a fölirati bizottság tagjaira s e szavazás eredményének kihirdetése. 
Beadatik Trauschenfels Emil vizsgálati jelentése a segesvári képviselőválasztásról. 

Az ülés kezdődik d. e. 10l/2 órakor. 
E l n ö k ; Az ülés mcgnyilt. A jegyzőkönyvet 

Tóth Vilmos fogja vezetni, a szólók neveit pedig 
Ocsvay Ferencz jegyzi. 

Mielőtt a jegyzőkönyv fölolvastatnék, figyel
meztetem a t. házat, méltóztassék azt figyelemmel 
kisérni, hogy a hibák, melyek a tegnapi zajban 
igen könnyen becsúszhattak, kijavíttassanak. 

Joaanovics György jegyző: Csak azon 
észrevételem van, hogy miután a jegyzőkönyvet 
úgy szerkesztem, mint szokásos, és a szavazók ne
veit bele nem irtam : mielőtt a jegyzőkönyvet föl
olvasnám, a külön jegyzett szavazat-jegyzéket ol
vasom föl, hogy az esetleges hibák kijavíttassanak. 
(Helyeslét. Jó lesz! A szavazati lajstrom fölolvastat
ván, egyes hibái megigazíttatnak, s az eredmény az. hogy 
nemmel szavaztak 226-an, igennel 107-en, nem sza
vaztak 4-en, jelen nem voltak őO-en.J 

Deák F e r e n c z : Azt tapasztaljuk, hogy az 
ily szavazásnál némely hibák csúsznak be ; annak 
pedig egyik oka az is, hogy a jegyzők a nevek 
fölirásával elkésnek. Tán. ezen egyszerűen lehetne 
segíteni oly módon, hogy az összes képviselő tes
tületnek tökéletesen hiteles lajtroma nyomatnék 
ki több példányban, és minden szavazásnál minden 
jegyző egyet kezébe venne: akkor aztán a nevet 
nem kell leírni, hanem csak mellé jegyezni ezt: 
„igen" vagy „nem," és akkor sokkal kevesebb 
hiba fog mutatkozni A jegyző urak azt, iigyhiszem, 
eddig azért nem tették, mivel az eddigi szokástól 
nem akartak eltérni j de ha a ház határozatkép ki
mondja, igy fognak eljárni. (Helyeslés.) 

K e g l e v i c h B é l a gr . : Engedje meg a t. ház, 
hogy én is tehessek egy megjegyzést ezen tárgy
hoz. Igen figyelemreméltó és helyes észrevétel az, 
hogy a képviselők hiteles lajstroma több példány
ban kinyomassák, hogy a leirás megkíméltessék, 
és igy gyorsabban menjen a dolog; de, ha emlé
kezetem nem csal, más gyakorlata is volt erre 

nézve a háznak. Bizonyosan ugyan nem tudom, 
de úgy hiszem, midőn még a Múzeum termében 
üléseztünk, midőn név szerinti szavazás történt, 
minthogy akkor többnyire minden tag a házban 
van, úgy volt, s ezentúl is úgy kellene lenni, hogy 
az illető fölkel, és megmondja: igen, vagy nem. Ez 
által az éretik el, hogy a körülötte levők észreve
hetik, jelen van-e vagy nem, holott igy a zajban 
nem lehet kivenni. (Helyeslés.) Ezt is vagyok bátor 
a t. ház figyelmébe ajánlani. 

Elnök: Intézkedés fog tétetni, hogy a kép
viselő urak lajstroma kinyomassák; továbbá ki-
mondatik, hogy a név szerinti szavazásnál minden 
tag fölállva jelentse ki, igennel vagy nemmel sza
vaz-e. (Helyeslés.) 

Joannovics György jegyző (oh ássa a 
deezember 6-ikal ülés jegyzökönyvét.) 

BÓnis Sámue l : T. ház ! A jegyzőkönyvnek 
egy kitételére teszek észrevételt. „Félretétetik" az 
indítvány, mely tanácskozásra ki nem tűzetik; 
„el nem fogadtatik * az indítvány, mely kisebbség
ben marad. Kérném tehát ezen passust ily érte
lemben kijavítani. (Helyeslés.) 

E l n ö k : „Félretétetett" helyett tehát „el nem 
fogadtatott" fog tétetni. 

Némi jelenteni valóm vau a t. háznak. 
Domaniczky Boldizsár, Somogymegye mar-

czaltői választó kerülete képviselője, egészsége 
helyreállítása végett szükséges szabadságidőért 
folyamodik a t. házhoz. (Megadatik!) Tehát a t. 
ház megadja az engedelmet a t. képviselő urnák. 

Gracza László hontmegyei földbirtokos kéri 
a korponai és váczi hivatalok által jogtalanul ki
zsarolt pénzeinek visszatérítését elrendeltetni. 

Szabadka több polgára a városukon keresztül 
vezetni tervezett nagyvárad-fiumei vasút további 
erélyes pártfogásaért és kiépítéseért esedezik. 

Czernovitz város hatósága kéri, hogy köz
kórházában ápolt magyarhoni származású szegény 
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betegekre fordított és fölszámított költségei megté
ríttessenek. 

A tokaj-hegyaljai borászati társulat egy emlék
iratot nyújtott be, melyben a társulat jövője eme
lését és a bortermelés akadályai elhárításának esz
közlését kéri. 

Makó város görög-katholikus magyar egyház
közönsége nevében többen egy kérvényt adnak 
be, mely szerint június 25-én beadott panaszaik 
orvoslását, illetőleg egy magyar görög-katholikus 
püspökség fölállításáért a ház közbenjárását kérik. 

Nagy-Várad városa közönsége a kerületéből 
Biliarmegye kerületéhez kapcsolt részt visszacsa
tolta tni, és ekként megnagyobbított kerületéhez 
aránylag két képviselő választhatását kéri. 

Mindezen beadványok a kér vény i bizottság
hoz tétetnek át. 

T. ház! Napirenden van a nov. 17-én kelt kegy. 
kir. leiratra adandó válaszfölirat szerkesztésére ki-
küldendő 15 tagú bizottság megválasztása. Ennél
fogva fölszólítom a t. képviselő urakat, méltóztas
sanak czéduláikat beadni. Mielőtt azonban beadnák, 
egy kérdést vagyok bátor a t. házhoz intézni : 
ugyanis mikor kívánják, hogy ezen választás ered
ménye a t. házzal tudassék ? (Közbeszólások : Ma!) 
Ha a t. ház megnyugszik benne, a szavazatok be
adása után a t. ház ülését fölfüggeszti, hogy így 
az elnök és jegyzők számba vehessék a szavazatokat, 
és 10 órakor ujonan összeülünk, hogy az eredmény 
kihirdettessék. (Helyeslés.) A t. ház határozata nyo

mán tehát az ülést ezennel fölfüggesztem, és kérem, 
méltóztassanak folytatására egy órakor megjelenni. 

Tóth Vilmos j e g y z ő (fölolvassa a képviselők 
névsorát, és ezek egyenkint beadják szavazati jegyei
ket. Ez alkalommal Kállay Ödön, Madarász József 
Markos István, Sipos Orbán, Vállyi János és Vidacs 
János kijelentik, hvgy nem szavaznak. Ezután szünet.) 

E l n ö k (d. «. 1 óra után): T. ház! A válasz
tás eredménye fog kihirdettetni. (Halljuk!) 

T ó t h Vilmos j e g y z ő : 245 szavazat adatott 
b e , melyek közöl egyre senkisem volt fölírva. 
Legtöbb szavazatot nyertek: DeákFerencz 241-et, 
Andrássy Gyula gr. 223-at, Szentkirályi Mór 
222-öt, Zeyk Károly 215-öt, Csengery Antal 
214-et, Gozsdu Manó 211-et, Vay Lajos b. 211-et, 
Gorove István 210-et, Eötvös József b. 205-öt, Ló-
nyay Menyhért 205-öt, Mikó Imre gr. 205-öt, Soms-
sich Pál 203-at, Kemény Zsigmond b. 200-at, Beze-
rédj László 188-at és Rannicher Jakab 177-et. 

E l n ö k : Ezek tehát a 15-ös bizottság tagjai. 
Még egy jelentést vagyok bátor a t. ház elé 

terjeszteni. Trauschenfels Emil képviselő úr be
adta a segesvári vizsgálatról szóló jelentését. Át
adatik az állandó igazoló bizottságnak. (Helyeslés.) 

A legközelebbi ülés napját előre megmondani 
nem tudom. Ennélfogva majd csak a hirdetések 
fogják megtartásáról a t. képviselő urakat ér
tesíteni. 

Az ülés végződik d. u. 1 V4 órakor. 

LXXX. OKSZAIJOS XJLES 
1866. deczeinber 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 : Hrabovszky Zsigmond vádirata bemutattatik. A nov". 17-dikei kegy. kir. leiratra szerkesztett válaszfölirati javas
lat fölolvastatik s tárgyalása napja kitiizetik. 

Az ülés kezdődik déli 12 órakor. 
E l n ö k : Az ülés megnyílt. A mai ülés jegy

zőkönyvét Ocsvay Ferencz fogja vezetni, a szólani 
kibánok neveit Joannovics György jegyzi föl. Az 
utolsó ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 

Tóth Vilmos j e g y z ő (olvassa a deczember 
7-dikén tartott ülés jegyzökönyvét) 

E l n ö k : Félegyháza városának több válasz

tója Hrabovszky Zsigmond választása ellen be-
•ftryujtván panaszát, ennek ellenében Hrabovszky 
Zsigmond egy vádiratot adott be. Az állandó iga
zoló bizottsághoz tétetik át. 

Csengery Antal képviselő úr, mint a fölirati 
javaslat elkészítésével megbízott 15 tagú bizottság 
előadója, a fölirati javaslatot fogja fölolvasni. (Hall

juk! Halljuk!) 




