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a mikben ezek az ország érdekével ütközésbe nem 
jönnek, és előmozdítani annyival inkább akkor, 
midőn a kerület érdekei az országéival bizonyos 
lényeges irányban még szoros összeköttetésben is 
állnak és az elsőre nézve mintegy életkérdést is 
képeznek. I ly viszonyok közt látván magamat, az 
igazságügyi magas minisztériumnak törvényja
vaslata egyik pontjára nézve kénytelen vagyok 
ennek módosítása czéljából egy alázatos indokolt 
indítványt beterjeszteni, és jelesen ennek a bírósá
gi szervezetre vonatkozó 1. fejezetebeli 2. §. 3-dik 
pontjának akkénti módosítását kérelmezni, hogy a 
királyi táblai székhelyül ugyanott kitűzött Nagy-
Szombat városa helyébe sz. kir. Pozsony városa 
jelöltessék ki. S minthogy az általam is nagy tiszte
letben tartott házszabályok mellett szándokomban 
nem állhat, már ezúttal is bővebb, sőt kimerítőbb 
szóbeli indokolással is tartóztatni a t. házat, van 
szerencsém ezen módosítási indítványomat egye
lőre csakis legalázaiosb átalános ajánlatom kí
séretében a ház asztalára letenni, és ezúttal kéré
semet abban pontosítani, hogy egyrészt ennek 
mielőbbi kinyomatását és szétosztását elrendelni, 
másrészt pedig az iránt méltóztassék intézkedni, 
hogy ez mind az osztályoknál, mind pedig e ház
ban is a törvényjavaslattal együtt tárgyaltassék. 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
T. ház! Ha az igen tisztelt képviselő ur ezt mint 

kérvényt nyújtja be, akkor nagyon természetes, 
hogy a kérvényi bizottsághoz kell utasítani; ha 
pedig ugy tekinti, mint módosítási indítványt, ak
kor ennek csak azon idó'ben lesz helye, midőn 
maga a törvényjavaslat fog tárgyalás alá kerülni. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Nem tudom, milyen formában kí
vánja a t. képviselő ur ezt benyújtani: azért mél
tóztassék ez iránt nyilatkozni. 

Németh K á r o l y : Én módosítási indítvány
ként nyújtom b e , melynek helyét azért látom 
most, mert törvényjavaslat van a ház elé terjesztve. 

HÓniS S á m u e l : J ó volna, ha t. képviselő 
ur ezen módosítási inditványát — vagy hogy ne
vezte — jelenleg visszavenné: mert ha kérvény, 
akkor ennek helye van most; ha pedig módosit-
vány, ugy addig, mig a tárgy a ház asztalára le 
nincs téve. helye nem lehet. (Helyeslés.) 

Elnök: Leg- yen tehát szives a t. képviselő 
ur módositási inditványát visszavenni s a törvény
javaslat tárgyalásakor beadni. 

Németh K á r o l y (visszaveszi indítványát.) 
E l n ö k : A délutáni órákban a mai szavaza

tok össze fognak számittatni, s a holnap 11 órakor 
tartandó ülésben a szavazás eredménye ki fog hir
dettetni. 

Az ülés végződik déli 12 órakor. 

CLY. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. október 2-án 

S z e r i 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 . 

Tárgyal: Bemutattatnak : Noszlopy Antal, Halmossy Endre és Gull József megbízó levelei; Mészáros Flórián és neje, 
Domonkos János és özv. Pfaff Józsefné panasza a mohá-öi törvényszék ellen; Fiedler Gyula kérvénye elkobzott pénznek az ország szá
mára visszaszerzése iránt. A ház szerencsekivánatait nyilvánítja ő felsége neve napja alkalmából. A vasutkölcsöoi bizottság tagjaira 

történt szavazás eredménye kihirdettetik. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy 
Gyula gr., Eötvös József b., Gorove Irtván, Horvát 
Boldizsár, Miké Imre gr., Wenckheim Béla &., később 
Lónyay Menyhért. 

Az ülés kezdődik d. e. 11'/, órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A mai ülés jegy
zőkönyvét Csengery Imre fogja vezetni, a szólani 
kívánók neveit Radics Ákos jegyző ur fogja je
gyezni. A tegnapi ülés jegyzőkönyve fog hitele
síttetni. 

BadíCS ÁkOS j e g y z ő (olvassa az október 1-
jén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : A sopronmegyei csornai vál. kerü
let részéről képviselőnek választott Noszlopy An
tal, a szintazon megyei nagy-baromi vál. kerület 
részéről megválasztott Halmossy Endre, és a se
gesvári vál. kerület részéről megválasztott Grull 
József képviselők beadták megbizó leveleiket: 
ezek az állandó igazoló bizottsághoz fognak átté
tetni. 

Mészáros Flórián és neje a mohácsi törvény
szék által elkövetett üldözéseket és igaztalanságo-
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kat panaszolván, ezeknek orvoslását kérik. Ugyan
ebben a tárgyban Domonkos János és özv. Pfaff 
Józsefné is folyamodnak. 

Fiedler Gyula, a kassai takarékpénztár köny v-
vivőjel849-ben29.239forintotvitt külföldre; azon
ban a határszélen tőle elvették. Ennélfogva most 
azon összeget az állam részére visszaszereztetni 
kéri. 

Ezen folyamodványok a kérvényi bizottság
hoz fognak áttétetni. 

Folyó október hó 4-ik napján lesz ő felségének 
neve napja, minek következtében délelőtt 10 óra
kor Budán a vártemplomban isteni tisztelet fog 
tartatni, melyre a t. képviselő urakat meghívom. 
Egyszersmind hiszem, hogy a t. ház kívánságával 
találkozom, midőn miniszterelnök urat fölkérem, 
hogy ő felségének, neve napja alkalmából, a ház 
szerencsekivánatát vigye meg. (Helyeslés.) 

Most a tegnapi szavazatok eredménye fog ki
hirdettetni. 

BadíCS Ákos j e g y z ő : A tegnap a vasúti 
kölcsön ügyében kiküldendö bizottságra beadott 
szavazatok eredménye következő: igazolt képvise
lő'van 859; szavazott 166, üresnek találtatott 5-
nek czédulája. Deák Ferenez nyert 160. Gozsdu 
Manó 160, Somssich Pál 160, Cseugery Antal 159, 
Ghyczy Kálmán 159. Trefort Ágost 159, Bethlen 
Farkas gr. 158, Kautz Gryula 158, Kovách László 
158, Kemény Gábor b. 157, Tisza Kálmán 156?, 
Bezerédj László 155, Bónis Sámuel 153, Pulszky 
Ferencz 140. Keglevich Béla gr. 94 szavazatot. 

Madarász József: T. ház! Nekem ugyan 
semmi kifogásom sincs a szavazás eredménye el
len az esetre, ha az az alapszabályok szerint, vagy
is a ház szabályai szerint megkívánt szavazati 
számnak megfelel; azonban a tiszt, ház jegyzőjé
nek előadása szerint — ha jól értettem — 359 
igazolt képviselő van ét; csak 166 szavazott. Lehe- j 
tétlen a ház szabályai iránti tiszteletből föl nem hí- i 
nom e választásra a t. ház figyelmét, és ha az én 
aggályom, mely szerint, a házszabályok által ki- i 
vánt szavazatok száma nincs meg, alapos: lehetet- | 
len a háznak azt nem mondani, hogy uj szavazás
nak kell történni. Ez az. a mire a t, ház figyelmét 
kötelességemnek tartottam felhívni. 

Elnök; Méltóztatnak megnyugodni a szava
zásban? Méltóztassanak ez iránt nyilatkozni. 

Vadnay Lajos: T. ház! A kérdés szerintem 
attól függ, minő szempontból veszszük a ház szabá
lyait. Ha ugy veszszük, a mint igent, barátom Ma
darász monda, hogy a határozatképes számot kell 
tekintenünk, akkor tökéletes igazat adok neki. De 
nézetem szerint meg kell különböztetnünk a hatá
rozatra szükséges képességet a választásra szüksé
ges képességtől. Én azt hiszem, a választás, kivált 
bizottság választása már következménye egy ha

tározatnak, és így a határozatnak kifolyása s an
nak végrehajtása. Ha tehát most ez a választás 
nem volna érvényes, az következnék belőle, hogy 
határozatunk sem volt érvényes. Erről azonban, 
ugy hiszem, szó sem lehet: mert akkor nem szá
mítottuk meg a házban jelen volt tagokat, és így 
föl kell tennünk, hogy határozatképes számmal 
voltunk. Ha pedig ez így volt, a választás szerin
tem nem határoz. (Helyeslés.) Ha ugy értelmezzük 
az alapszabályokat, mint Madarász képviselő ur, 
soha semmiféle határozatot teljesíteni nem lehetne: 
mert semmiféle eg}Tént nem lehet arra kötelezni, 
hogy szavazzon vagy ne szavazzon; és miután 
mindenki tetszése szerint tartózkodhatik a szava
zástól, soha se alakulhatna meg a választásra szük
séges szavazati szám. Ebből a szempontból tehát 
a házszabályokat a választásra nem lehetvén al-
alkalmazni, állni kell a választásnak, s nem lehet 
állítani, hogy azért, mert a szavazók nem voltak 
határozatképes számban, a választás érvénytelen. 
Szerintem tehát a szóban forgó választás érvényes
sége nem ütközik a házszabályokba. (Elénk he
lyetlés.) 

Halász Bo ld izsár : T. ház! Az előttem szó
lott képviselő úrral nem lehetek egy értelemben: 
mert lehet a háznak oly határozata, midőn senki 
sem vonja kétségbe a szavazatképes számot; de 
ha valaki a ház szabályaira hivatkozva azt mondja, 
hogy — mint maga a jegyző ur is referálta — 
nincs meg fele is azon számnak, mely a határozat
ra megkívántatik, ez vita tárgya nem lehet: mert 
a mig állnak a házszabályok, állni kell következ
ményeiknek is. Azt gondolom tehát, hogy a ház
szabályok iránti tiszteletből kötelességünk elfo
gadni Madarász képviselő ur indítványát, mely 
szerint t. i. mondja ki a ház, hogy ezen választás 
elhalasztatik akkorra, midőn elegendő számmal le
szünk. Én is azt hiszem, hogy válasz'ás meghatáro
zat között van ugyan különbség; hanem nézetem 
szerint az ily nagyszerű kérdés iránti bizottság 
megválasztása még fontosabb, mint maga a ha
tározat. (Helyeslés a szélső baloldalon.) Ennélfogva 
ez vita tárgya nem lehet, és így méltóztassék Ma
darász képviselő ur fölszólalása értelmében kimon
dani a határozatot. 

Somssich P á l : T. ház! Ha Madarász kép
viselő ur tegnap szólal föl az iránt, hogy a ház 
nincs teljes számmal és így nem határozhat, és ekkor 
hivatkozik az alapszabályokra: tökéletesen igaza 
volna. Miután azonban a ház határozott, és akkor 
teljes számúnak tekintetett, a szavazásra pedig 
senkit kényszeríteni nem lehet, és szavazott annyi, 
a hánynak tetszett: e szavazás eredménye a ho
zott határozat folytán érvényes és többé kétségbe 
nem vonható. (Helyeslés.) 
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Besze János: T. ház! Szomorító dolog, 
hogy midőn a nemzet alig várja azon nagy föl
adatok megoldását, melyeket az országgyűlés
től remél, a képviselőknek roppant nagy száma 
kötelességét nem teljesíti s a haza szent érdekei
ben nincs ott, a hová küldői megválasztották. 
Nagyon szomorító dolog az , uraim, hogy midőn 
a három hónapos szünetelés után itt összejöttünk, 
határozatképesek nem vagyunk. (Fölkiáltások : 
Igenis vagyunk!) Vessen számot kiki magával, 
hogy, midó'n a nemzet parancsolja, és ő e felhí
vásnak tökéletesen nem felelhet meg, ne vállalja 
el a képviselőséget, de ha egyszer elvállalta, szo
ros kötelességének tartsa itt megjelenni, és a nem
zetet el nem szomorítani az által, hogy a képvi
selőház határozatra sem képes. Véleményem az, 
hogy mivel tegnap , midőn határozatot hoztunk, 
még nem tudtuk, hogy nem vagyunk képesek 
határozatot hozni; de már most tudjuk.... (Ellen
mondás.) Tehát mig elegendő számmal nem va
gyunk , se határozatot ne hozzunk, se ne válasz-
szunk. 

P a t a y I s t v á n : Nekem csak azon egy ész
revételem van , hogy midőn határozat hozatott, 
lehettünk elég számmal, de midó'n voksoltunk, 
nem voltunk elegen ; az bizonyos. (Derültség.) 

E l n ö k : Nem levén senki fölirva, méltóztas
sanak azok, kik Madarász képviselő ur indítvá
nyát pártolják, fölkelni. (Zaj.) 

P a t a y I s t v á n : Még egyszer kérjük a kér
dést. 

E l n ö k : Madarász képviselő ur azt indítvá
nyozta , hogy miután a szavazatokból kiderült, 
hogy a szavazás alkalmával az igazolt kéjrvisclők 
átalános többsége jelen nem volt: ennélfogva a 
szavazás halasztassék el azon időre, midőn hatá
rozatképes lesz a ház. 

Madarász Józse f : A kérdéshez kívánok 
szólani. A házszabályok szerint a fölteendő kér
déshez annak is, a ki már beszélt, joga van szó
lani. É n tehát ezen jogommal élve, a t. ház és a 
tisztelt elnök ur figyelmét arra hívom föl, hogy 
az én fölszólalásom nem volt indítvány, hanem 
hivatkozás a ház szabályainak megtartására. A 
kérdés tehát . . . . (Zqj.) Én tudom, mi volt föl
szólalásom alapja , s habár lehet, hogy roszul fe
jeztem ki magamat, de hivatkozom szavaimra. Én 
arra hivtam föl a t. ház figyelmét, hogy a jegyző 
előadása szerint 359 az igazolt képviselők száma, 
ellenben csak 166-an szavaztak. Ha ez való, mit 
nem tudok. nincs elég téve a ház szabályainak: 
mert a választás is határozat (Ellenmondás), hatá
rozat hozatalához pedig szükséges, hogy az iga
zolt képviselők átalános többsége meglegyen. Az 
én fölszólalásom tehát nem levén indítvány, ezt 
kérem kérdésül föltétetni: kivánja-e a t. ház a 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1865/,- v. 

házszabályok azon parancsát, illetőleg azon sza
kaszát ez alkalommal is megtartani, vagy n e m ? 
mert én a képviselőházat erre hivtam föl. (Derült
ség, zaj.) 

T i s z a K á l m á n : T. ház ! Nem volt szándé
kom a dologhoz hozzá szólni; azonban, miután 
Madarász képviselőtársunk a kérdést ugy akarja 
föltétetni, hogy akarja-e a t. ház a házszabályokat 
megtartani, vagy nem ? kénytelen vagyok — mi
után én a házszabályokat mindig meg akarom tar
tatni, és mégis indítványa ellen akarok szavazni 
(Derültség) — megmagyarázni, hogy ő a házsza
bályokat roszul értelmezte. A házszabályok azt 
mondják, hogy határozatok hozatalára az igazolt 
képviselők felénél egygyel több, azaz átalános 
többség szükséges. Ha kétség volt az iránt, meg
van-e az átalános többség, tegnap a határozat ho
zatala előtt kellett volna a házat fölszámlálni, s ha 
kitűnt volna, hogy nem vagyunk határozatképes 
számmal, határozat nem hozathatik vala, és a sza
bályok szerint kénytelenek lettünk volna ebbe be
lenyugodni. Figyelmeztetem arra is, hogy akkor 
nem is az lett volna a következés, hogy a válasz
tás nem érvényes, hanem , hogy a határozat ér
vénytelen. A választás nem határozat, a választás 
a hozott határozatnak végrehajtása, és részemről 
én is azon nézetben vagyok, hogy ha a határozat 
szabályszerüleg megalkottatott — a mit pedig 
maga Madarász képviselő sem támadott meg, és a 
mit nem is lehet meg'támadni, mert nem contes-

igendő száui-tálta senki, hogy ne lettünk volna ele 
inal — ez esetben a választás, mint a határozat 
végrehajtása is jogérvényesen alkottatott. (Helyes
lés.) A kérdésnek tehát nézetem szerint nem uo-v 
kell föltétetnie , kivánja-e a ház a házszabályokat 
megtartani vagy nem ? hanem igy : kivánja-e a t. 
ház az előadott indítvány folytán a tegnapi vá
lasztást megsemmisíteni vagy nem ? (Helyeslés) 

E l n ö k : Méltóztatik-e a tisztelt ház ezt elfo
gadni. (Elfogadfuk!) Ennélfogva méltóztassanak 
azok, kik a tegnapi . . . . 

K e g l e v i c h B é l a gr . : A kérdés föltevéséhez 
egy rövid észrevételem van. Nekem részemről 
egyéni meggyőződésem az, hogy a szavazás érvé
nyessége, vagy épen érvénytelensége nem jöhet 
kérdésbe. Ez egyéni meggyőződésem, s azért mon
dom ki, mert a kérdés azon föltevésében sem nyug-
hatom meg, melyet Tisza Kálmán előterjesztett: 
mert ugyanazon indokoknál fogva, melyeket ő fel
hozott, én is ugy fogtam fel a tárgyat, hogy mi
dőn a határozat történt, nem volt kétség az iránt, 
hogy teljes számmal vagyunk. Midőn szavazásra 
került a sor, az igaz , hogy a fölolvasott szám — ha 
jól emlékszem, 166 — nem képezi a házszabályok
ban kiszabott számot; de abból egyátalában nem 
lehet következtetést vonni arra, teljes számmal 



10 CLVI. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Okt. 5. 1867.) 

volt-e a ház vagy nem. Miért ? Mert épen a ház
szabályok nyitva hagyták a tért azoknak, kik je
len vannak, de szavazni nem akarnak, arra, hogy 
ne jelenkezzenek — a mint hogy én magam is, 
ötöd vagy hatod magammal, jelen valék, de föl
hivattunk először, másodszor, s még sem jelentünk 
meg szavazni, és ezért ugy jegyeztek be, mintha 
jelen nem voltunk volna. Tehát ezen okból nem 
lehet következtetést vonni a szavazásból arra, ha
tározatképes volt-e a ház ? Én tehát nem tartom 
kérdés alattinak a tárgyat, s a szavazás szükségét 
el nem ismerhetem. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Azt tartom, hogy miután a dolog 
kérdés alá jött, mindenesetre szavazni kell. Ennél
fogva a kérdés az lenne, hogy a tegnapelőtti hatá
rozat következtében tegnap végbement szavazást 
érvényesnek ismeri-e a ház vagy nem? A kik ér
vényesnek ismerik, méltóztassanak fölkelni. (Meg
történik.) A többség a szavazást érvényesnek is
meri el. 

A legközelebbi ülés a szokott módon fog köz
zé tétetni. 

Az ülés végződik d. e. 115/t órakor. 

CLVI. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. október 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: A miniszterelnök jelenti, hogy ö fölsége a ház szerencsekivánatait köszönettel fogadta. Bemutattatnak : Maj
thényi József b„ Sztojacskovics Sándor, Pap Máté s Papfalvi Konstantin megbizó levele; panasz Trifunácz Pál választása ellen. Kihir
dettetnek a szentesített törvényczikkek : fölséges I. Perenez József megkoronázásáról; királyi hitleveléről s esküjéről; a neki aján
lott koronázási tiszteletdíjról; fölséges Erzsébet megkoronázásáról s tiszteletdíjáról; a koronaőrökről. Benyujtatnak : a hányad ügyében 
megbízott országos küldöttség jelentése ; törvényjavaslat a hányadról; törvényjavaslat az államadósságokról; a vám- és kereskedelmi 
szövetség javaslata; Madarász József indítványa az államadósságok iránt. Eötvös Tamás halála bejelentetik. A félegyházi választás
ról szóló vizsgálati jelentés beadására uj vég határnap tűzetik ki. Perczel Mór, Stefanidesz Henrik, Trifunácz Pál, Török Sándor, 
Kazinczy István, Majthényi Dezső, Boross Bálint, Csernátoni Lajos, Édes Albert, Tóth Lörincz, Joannovics György, Szabó Imre, 
Hertelendy Kálmán, Dániel János, Eannicher Jakab, Kéthelyi József, Trauschenfels Emil, Hosszú József, Antalffy Károly, Courad 
Mór, Szász Károly, Urházy György és Tinku Ábrahám igazoltatnak s az osztályokba goroztatnak. Hosszú József ujolag bevalasztatik 
az igazoló bizottságba. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy 
•Gyula gr., Eötvös József b., Gorove István, Lónyay 
Menyhért, Mikó Imre gr., Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/% órakor. 

Elnök: Az ülés megnyílt. A mai ülés jegy
zőkönyvét Radies Ákos jegyző ur fogja vezetni, 
& szólani kívánók neveit Csengery Imre jegyző 
ur fogja jegyezni. A múlt ülés jegyzőkönyve fog 
hitelesíttetni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa az október 
2-án tartott ülés jegyzökönyvét), 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: 
T. ház! A t. ház utolsó ülésének meghagyásából 
azon felette megtisztelő hivatásban részesültem, 
hogy ő felsége előtt legmagasb nevenapja alkal
mából a t. ház üdvözletének tolmácsolója legyek. 
Ezen megbízatásban eljárván, van szerencsém a t. 
háznak jelenteni, hogy ő felsége legkegyelmeseb

ben meghagyá, hogy a t. ház szerencsekivánatáért 
legőszintébb köszönetét nyilvánítsam. (Éljenzés.) 

E l n ö k : Majthényi József báró , Baranya
megye mágocsi választó kerületének képviselőjévé 
választatván, beadja megbizó levelét; nem külön
ben Sztojacskovics Sándor mint Zombor városa, 
Pap Máté mint Fogarasvidék felső-kerületének, 
Papfalvi Konstantin mint Alsó-Fehérmegye vin-
gárdi választó kerületének képviselője. Mindezen 
megbizó levelek az állandó igazoló bizottsághoz 
tétetnek át. 

Torontálmegye basahidi választó kerületé
nek képviselője Trifunácz Pál választása ellen 
folyamodás adatott be, mely szintén az állandó 
igazoló bizottsághoz tétetik át. 

0 felsége a szünetelés ideje alatt, július hó 
28-án, öt törvényczikket szentesített; e szentesi
tett törvényczikkek ezennel ki fognak hirdettetni. 

Radics Ákos jegyző (olvassa a szentesített 
törvényczikkeket: 




