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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 : Zmeskall Mór és Sigray Fülöp gr. megbízó levele ; Fáy Gusztáv és Moesáry Lajos lemondása 
a képviselőségről; a selmeezi akadémia tanulóinak kérvénye magyar tannyelv iránt; Ilonka községé úrbéri ügyben. Boros Pál és Med 
nyánszky Dénes h. föltétesen igazoltatnak s az osztályokba soroztatnak. Szavazás a nádorságot, minisztérium alakítását, nemzetőrséget 
és évi költségvetést illető törvénj-j avas latokra. A koronázási hitlevél szerkesztésére kiküldött bizottság beadja jelentését a lemondási ok
mányok iránt, s a jelentés tárgyalásának napja kitüzetik. Zárt ülés. 

A kormány részéről jelen vannak : Andrássy 
Gyula gr., Eötvös József b., Gorove István, Mikó 
Imre gr. 

Az ülés kezdődik d. e. 111/í órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. Az utolsó ülésben 
működött jegyző urak ugyanazon tisztüket a mai 
ülésben is ellátandják. Az ülés jegyzőkönyve fog 
hitelessittetni. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a május 
29-dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

Elnök : Zmeskall Mór, Árvamegye alsó-kubini 
választó kerületében megválasztott képviselő meg
bízó levelét mutatom be; úgyszintén a mura-szom
bati kerületben megválasztott Sigray Fülöp grófét. 
Mindkettő az állandó igazolási bizottsághoz fog 
áttétetni. 

Fáy Gusztáv a rima-szécsi kerület képvise
lője Gömörmegye, Moesáry Lajos pedig Borsod
megye alispánjává lévén megválasztva, képviselői 
állásáról mindkettő lemondott: minélfogva Gömör-
és Borsodmegye központi bizottsága uj választás 
eszközlése iránt föl fog szóiitatni. 

A selmeezbányai akadémia tanulói a magyar 
nyelvet kérik tannyelvül behozatni. 

Beregmegyei Iloneza községe kéri a folya
matban lévő tagositási per megszüntetését s a ma
radványföldeknek országos költségen leendő meg-
váltatását eszközöltetni. 

Mind a két folyamodvány a kérvényi bizott
ságnak fog kiadatni. 

Zichy Antal képviselő ur az állandó igazoló 
bizottság részéről fog jelentést tenni. 

Zichy Anta l e lőadó {olvassa az állandó iga
zoló bizottság véleményét, mely szerint Boros Pál, mint 
Szatmármegye aranyos-medgyesi választó kerületében 
megválasztó!t képviselő, a szabályszerű 30 napfentar-
tásával igazoltnak volna nyilvánítandó.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a bizottság véleményét 
elfogadni ? (Elfogadjuk!) Tehát Boros Pál az iga
zolt képviselők sorába igtattatik. 

Zichy Antal előadó (oha ssa az igazoló bi
zottságnak Alednyánszky Dénes b. a trencséni választó 
kerületben megválasztott képviselőre vonatkozó jelenté
sét, mely szerint a nevezett szintén föltételesen igazo
landó.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház az igazoló bizott
ság véleményét? (Elfogadjuk!) Ennélfogva Med-
nyánszky Dénes bárót a szabályszerű 30 nap fön-
tartásával igazolt képviselőnek nyilvánítom. 

Az igazolt két képviselő az osztályokba fog 
beosztatni. Az V. osztályba a beosztás még ámult 
ülésben történvén, a VI. osztály kerül sorra. (Ki
húzza a neveket a szekrényből.) Boros Pál a Vl-dik, 
Mednyánszky Dénes b. pedig a VII-dik osztályba 
soroztatik. 

A minisztérium által beadott törvényjavaslatok 
fölötti végleges szavazást mára tűzvén ki a t. ház, 
ezen törvényjavaslatok föl fognak olvastatni. 

H o r v á t h Lajos j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslatot az 1847/48 t. ez. azon intézkedéseinek, melyek 
a nádor, mint kir. helytartó jogkörére vonatkoznak, 
módosításáról s a nádorválasztás elhalasztásáról.) 

Elnök : Méltóztassanak azok, kik a fölolva
sott törvényjavaslatot elfogadják, fölállani. (Meg
történik.) A t. ház a fölolvasott törvényjavaslatot 
elfogadja. ') 

Horváth Lajos j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslatot a minisztérium alakítására vonatkozó Í847/8 
3 t. ez. 12. §-ának módosításáról.) 

E l n ö k : A kik elfogadják, méltóztassanak föl
állani. (Megtörténik.) A t. ház elfogadja. 2) 

Horváth LajOS j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslatot a nemzetőrségről szóló 1847/8 22. t. ez. föl-
föggesztéséröl.) 

E l n ö k : Méltóztassanak azok, kik elfogadják, 
fölállani. (Megtörténik.) A t. ház a fölolvasott tör
vényjavaslatot elfogadja. 5) 

1) Lásd az Irományok 94-dik számát. 
2) Lásd az Irományok 95-dik számát. 
3) Lásd az Irományok 90-dik számát. 
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H o r v á t h LajOS j e g y z ő (olvassa a törvényja ', 
vaslatot az 1841/8. évi 4. t. ez. 6. %-ának módosítá
sáról.) 

Elnök : A kik elfogadják, méltóztassanak 
fölállani. (Megtörténik.) A t. ház elfogadja.') 

Az imént, végleg elfogadott négy törvényja
vaslat, valamint a múlt ülésben elfogadott határo
zati javaslat Joannovies György jegyző ur által a 
mélt. főrendekhez fog átvitetni. 

Az inaugurale diploma élők észitésével megbí
zott bizottság jegyzője jelentést fog tenni. 

J o a n n o v i e s György e lőadó (olvassa a ko
ronázási hitlevél tárgyában kiküldött országos választ
mány jelentését, s a minisztérium nyilatkozatát"*). 

' Deák FerenCZ : T. képviselőház! Az én vé
leményem az volna, hogy ezen jelentés azonnal 
kinyomassák, ha lehet, még ma szétosztassák, és 
ha a t. ház beleegyezik, holnap tárgy altassák, ne
hogy munkálkodásunk folyamában meg legyünk 
gátolva. (Helyeslés.) Én nem látok akadályt, hogy 
ez meg ne történhessék, mert hiszen ez nem tör
vényjavaslat. (Helyeslés a középen.) 

Madarász J ó z s e f : T. ház! A t. ház több
ságének bölesesége mindenkor határoz és érvény
re emeli végzését, és az előtt a kisebbség meghajol
ni köteles; azonban azt hiszem, midőn arról van 
szó, vajon magában az ezen jelentésbeli kitételek — 
mert még erről is lesz szó — vajon a 61. fölirat
ban tisztán csak alaki, vagy lényegi különbség 
foglaltatik-e — mert részemről nyilvánítom, hogy 
abban nem esak alaki, de lényegi különbséget is 
látok; midőn Magyarország jövő királyának ko
ronázásáról van szó ; midőn ezen koronázást meg
előző hitlevél megfontolásáról van szó : méltóztas
sanak megengedni a t. ház minden egyes tagjai, s 
maga Pest belváros érdemes képviselője is, hogy 
az általa előterjesztett módon, mely szerint a jelen
tés ma kinyomassák, és azt még holnap vegye a 
t. ház tárgyalás alá, nem tekinthetném részemről 
egyébnek, mint a dolog oly siettetésének, mely 
tőlem legalább, a módot és eszközöket elvenné, 
hazánk ily nevezetes és alkotmányos fontosságú 
kérdéséhez a tárgy méltósága és az alkotmány kö
vetelte illő óvatossággal járulhatni. Nem kívánom 
oly időre halasztatni a tárgyalást, mely megfonto
lás! időn túl fölösleges időt vesz igénybe; de kér
ném a t. házat, hogy a jelentést kinyomatni s még 
ma szétosztatni, egy napi gondolkozás! időt en
gedni, és a tárgyalást hétfőre kitűzni méltóztas
sék. (Fölkiáltások a középen : Holnap!) 

E l n ö k í Tehát a kérdést fogom föltenni: mél
tóztassanak azok, kik holnap akarják tárgyaim . . . 

Deák FerenCZ : Azért kívántam a fölolva-

*) Lásd az Irományok 97-dik számát, 
2) Lásd az Irományok 98-dik számát 

sott jelentést holnap tárgy altatni, mert azt hittem, 
a tárgy előttünk nem új, mert esak arról lesz aszó, 
mit kívánt a 61-diki országgyűlés — akármi van 
azon jelentésben , az a föliratokban meglesz — ; 
azután arról lesz szó, mit nyilatkoztatott ki a mi
nisztérium ; és ennek folytán arról, hogy azon mi
niszteri nyilatkozatban megnyugszik-e a t. ház. 
Ezek nem uj dolgok. Ezeket néhány óra alatt 
könnyű megfontolni, és bizonyos vagyok' benne, 
hogy épen Madarász képviselő ur két órát sem fog 
tölteni ezen tárgy megfontolásával. 

Madarász József: De igen! 
Deák FerenCZ : Én részemről bizonyos va

gyok abban, és nem is kétkedem róla; azonban ha 
azt hiszi valaki, hogy a siettetés őt valami jogával 
való élésben gátolja, részemről arra is ráállok, hogy 
egy napközbevetéséve], azaz vasárnap iMütá tár
gyaljuk e jelentést, (Helyeslés. Fölkiáltások: Holnapi) 

Keglevicl l B é l a gr . : Az elnök már fölszó
lított bennünket a szavazásra, és most ugy lá
tom, hogy most utólag megint bele megyünk a 
tárgyalásba. 

"Deák FerenCZ*. Az elnök ur esak a kérdést 
tette föl, és én a szavazás előtt szólottam. Ha még 
azt is ki akarják zárni az urak , hogy ilyforma 
kérdésekhez mondhasson valaki valamit, mielőtt a 
szavazás megtörtént, akkor tanácskozásainknak 
valóban nem lesz olyau folyama, milyet az ország-
érdeke megkíván. Fölszolalásom abból állott, hogy 
én a fölolvasott jelentésnek holnapi fölvételét kiván-
tam. Meglehet, a többség ezen indítványt elfogad
ta volna. Egy képviselő azonban fölszólalt, előad
ván, hogy neki aggodalma van —meglehet, hogy 
több képviselőnek is van — ás hogy időt kivannak 
a megfontolásra. Ha én már most a magam részé
ről azt nyilvánítom, hogy én abba szívesen meg
egyezem, mert én minden ember tanácskozási sza
badságát respectálom : akkor valóban nem méltá
nyos, ha valaki azt hozza föl, hogy már el is kez
dődött a szavazás és így nem lehet többé szólani; 
épen azért nem méltányos ez, mert a méltányos
ságot mások nézetei iránt igy visszautasítja, a mit 
nem tartok helyesnek. (Élénk helyeslés.) 

Keglev ic l l B é l a gr . ,* Nem tudom, egyátalá-
ban van-e joga valakinek egy kérdéshez kétszer is 

I szólani (Nagy zaj); de ha egynek van joga, akkor 
j másnak is van joga hozzá szólni egy dologhoz : 
I nekem ie van tehát jogom szólni. 

K á l l a y Ödön : Ha egynek vau joga szólni. 
a másiknak is van. A múlt alkalommal Böszörmé
nyi képviselő társunktól vonatott meg a szó, midőn 
másodszor kért szót. (Nagy zaj. Helyeslés a szélső 
bal oldalon.) 

E l n ö k l Én nem csak Böszörményi képviselő 
űrtől, ha nem hasonló oknál fogva más képviselő 
úrtól is megvontam a szót. Egyébiránt, a mi a fen-
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forgó tárgyat illeti: igaz, hogy a kérdést föltettem ; [ 
de szavazás még nem történt (Jobb felöl: Ugy van!) j 

Deák FerenCZ: Szabad-e Kállay Ödön kép- j 
viselő ur megjegyzését ugy tekintenem mint sze-
mélyes megjegyzést, és megengedi-e nekem a ház, 
hogy feleljek ? Ha nem szabad, akkor nem szólok. 
(Szabad! Halljuk!) 

K á l l a y Ödön: Méltóztassék megengedni a 
t. képviselő; de tisztelettel válaszolom, ha a ház 
szabályai állnak ez egyik oldalra, ugy tartassanak 
meg azok a másik oldalra is. Miután számtalanszor 
történt, hogy közülünk akart szólni valaki és nem 
engedtetett meg, kérem, tartsuk meg a házszabályo
kat, mert egyik képviselő a másik fölött több jog
gal nem birhat. 

Deák FerenCZ: Csak azt kérdem — mivel ez 
egyenesen rám és személyemre vonatkozott — van-e 
jogom épen a házszabályok szerint szólani ? (Hall
juk!) Ha van, akkor Kállay képviselő urnák ész
revételére egyszerűen azt jegyzem meg, hogy én 
indítványozó voltam, az indítványozónak pedig 
másodszor is van joga szólni. (Helyeslés.) Ez benne 
van a ház szabályaiban. Mivel pedig az én észre
vételem Keglevich gr. szavaira vonatkozott, tehát 
személyes volt: kétségtelen, hogy neki is volt joga 
másodszor szólni; és ha ebben meggátoltatott, ez 
helytelenül történt-

Elnök : Méltóztassanak már most azok. kik 
holnap délután kivánják az ülést megtartani, föl-
állani. 

BÓniS Sámue l (nagy zaj közt feláll) : T. ház ! 
Én csak a kérdéshez akarok szólani. Arról sző 
sem volt. hogy holnap délután tartassék ülés; né
zetem szerint tehát legcélszerűbben így volna a 
kérdés föltehető: holnap vag}~ vasárnap délután 
legyen-e ülés ? (Hdyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva méltóztassanak előbb 
azok fölállani, kik az ülést holnap kivánják meg
tartatni. (Megtörténik.) Ugy látom, hogy a több
ség a holnap mellett van. (Ellenmondás a bal olda
lon.) Tehát méltóztassanak most azok fölkelni, 
kik az ülést vasárnap délutánra kivánják halasz-
tatni. (Megtörténik.) A többséget most is a holnapi 
nap mellett látom. 

Egyébiránt ezen bizottsági jelentés, kihirdetés 
végett, Joannovics György jegyző ur által a mélt. 
főrendekhez is át fog vitetni, s intézkedtem, hogy 
az legott kinyomatván, a t. képviselőház tagjai közt 
még raa kiosztathassék. 

Madarász JÓZSef: Azon kérdésem volna e 
tekintetben t. elnök úrhoz, biztosithat-e bennünket 
az iránt, hogy a nyomtatványokat még ma délu
táni 4 óráig kezünkhöz kapjuk ? 

E l n ö k : Az órát meg nem állapíthatom; de 
mindenesetre még ma szét fognak a nyomtatvá
nyok osztatni. 

BÓniS S á m u e l : Nekem a t. elnökségnek 
csak azon kijelentéséhez van észrevételem, hogy 
ezen jelentés még ma fog a mélt. főrendekhez át
vitetni, mert erre nézve az initiativa e házat illeti 
meg. Véleményem szerint ezen jelentésnek a ház
ban kell előbb tárgy altatni, és csak ha a ház ezt 

' végzésileg kimondotta, tétethetik át a mélt. főren
dekhez a jegyzőkönyvi kivonattal együtt. Ezt a 
tanácskozás rendje is megkívánja; különben a fő
rendeknél előbb történhetnék meg a tárgyalás, mint 
nálunk, és a két határozat között könnyen össze
ütközés támadhatna. 

E l n ö k : Én e tekintetben a bizottság elnök
sége részéről kérettem föl; ha azonban a t. ház 
többsége ezt ellenzi, akkor igen természetesen a 
tárgyalás után fog az átküldés eszközöltetni. (Ugy 
van ! Ez a rendje !) 

Deáky L a j o s : T. ház! Az elnöki kérdéshez 
és enuntiatiohoz nekem is van szóm. Deák Ferencz 
képviselő ur azt indítványozta, hogy ezen tárgy 
a holnapi ülésben tárgyaltassék. Ezzel szemben 
Madarász képviselő egynapi gondolkodási időközt 
kért. melyet Deák Ferencz is elfogadván, mint
hogy indítványát senki magáévá nem tette, az el
nök ez indítványt se szavazás alá nem bocsáthatta, 

' se nem enunciálhatta. (Közbeszólások: Ezen már túl 
! vagyunk! Zaj.) 
| E l n ö k : Bocsánatot kérek, én igen világosan 
| tettem föl a kérdést, hogy: holnap vagy vasárnap 
[ délután ? s a t. ház többsége holnap kívánja az 
! ülést tartatni. 

Bejelentetett szóval több képvise ló' ur részéről, 
• hogy zárt ülés tartását óhajtanák. Egyébiránt a 
| házszabályok szerint ily kívánságnak bizonyos 
| számú aláírásokkal kell támogattatnia. (Fölkiáltá-
I sok .• Kívánjuk a megtartást!) Ennélfogva méltőztas-
| sanak a zárt ülés megtartására itt maradni. (Tóhh 

oldalról fölszólalás; Nincs megfelelve az aláírások kel
lékének !) Tehát én, elnöki jogomnál fogva, tartok 
zárt ülést. 

Az ülés f>égzödik d. e. 11 */4 órakor. 




