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egyenkint beadják szavazati jegyeiket. Almásy Sándor, 
Baranyai Ágost, Csiky Sándor, Deáky Lajos, Halász 
Boldizsár, Fehéry Mikl6s,Lászl6 Imre,Madarász József, 
Pap Pál, Pétery Károly, Széky Péter, üjfalussy Lajos, 
Vállyi János, Soldos Imre, Luzsénszky Pál b. és Sala
mon Lajos kijelentik, hogy nem szavaznak.) 

E l n ö k : A szavazatok beadása be van fejezve. 
Nem tudom, hogyan kívánja a t. ház: vajon fel-
függesztessék-e az ülés most, és számíttassanak 
még ma össze a szavazatok ? vagy pedig a holnap 
10 órakor tartandó ülésben hirdettessék ki a sza
vazás eredménye'? 

BÓniS Sámuel ; Nem tudom, mi adna rá 
okot, hogy a rendes szokástól eltérjünk. Hifezen 
minden osztálynak annyi teendője van, hogy bi

zony nem vesztünk vele, ha ma összeszámittatván 
a szavazatok, holnap hirdettetnek k i , ez alatt 
pedig az osztályok dolgoznak. (Helyeslés.) 

ElnÖ*k:Ennélfogva,haat.házbelenyugszik,hol-
nap 10 órakorfog a szavazás eredménye kihirdettetni. 

Kérem az osztályok tagjait, különösen az 
V-dik osztály elnöke kéri, hogy ülés után méltóz
tassanak itt maradni. Azután pénzügyminiszter úr 
kéri az osztályok elnökeit, méltóztassanak ülés után 
itt az elnöki szobában megjelenni, a hol ki fogja 
jelenteni, hogy felvilágositásadás végett melyik 
osztályban mikor fog megjelenni. 

Több tárgy nem levén, az ülést eloszlatom. 

Az ülés végződik d. e. 111/t órakor. 
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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: Péter Imre és Kocsis József kérvénye föld- és vizbér alóli fölmentésök i ránt ; Seregélyi Sándor 
és Bacsinazky Istváné nemzetiségi kérdésben. A Böszörményi László sajtópöri ügyében kiküldendö bizottság tagjaira történt sza 
vazás eredménye kihirdettetik. Mauojlovics Emil az 1848 . XX. t. ez. pontos megtartása, Bobory Károly a két pénzügyminiszter 
közt marcz. 8-án kötött egyezmény közlése iránt interpellálja a kormányt. Ugyancsak Bobory Károly a fogyasztási adóra nézve hatá
rozati javaslatot nyújt be. 

A kormány részéről jelen vannak : Gorove Ist
ván, Lónyay Menyhért, Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 '/4 órakor. 

Elnök : A mai ülés jegyzőkönyvét Horváth 
Lajos jegyző úr fogja vezetni, a szólani kívánók 
neveit Dimitrievics Milos jegyző úr jegyzi föl. 

A tegnapi ülés jegyzőkönyve fog hitelesítés 
véget* fölolvastatni. 

RadíCS ÁkOS jegyző (olvassa az október 
22-dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

SoniSSicll P á l : A jegyzőkönyvben foglalt 
ezen szók elé : „indíttatni kívánt." a következő sza
vakat kérem tétetni: „a közvádló által", mert a 
pör nem absolute kívántatik indíttatni. (Helyeslés.) 

Elnök: A jegyzőkönyv e szerint fog kiiga-
zittatni. 

Péter Imre gerényesi és Kocsis József dombói 
malomtulajdonosok magokat föld- és vizbér fize
tése alól,meghatározandó bérváltság mellett,felmen
tetni kérik. Folyamodásuk a kérvényi bizottság
hoz utasittatik. 

Ategnapi szavazás eredm énye fog kihirdettetni. 

RadíCS ÁkOS j e g y z ő : Beadatott 204 sza
vazati jegy, 7 szavazati jegy üres volt. Bónis Sá
muel nyert 195, Gozsdu Manó 192, Várady Gábor 
192. Fülepp Lipót 189,Perczel Mór 189, Horváth 
Lajos 188, Madoesányi Pál 188, Vadnay Lajos 
186, Botka Tivadar ÍS5, Fábián Gábor 184 és 
Kemény Gábor b. 184 szavazatot. 

BÓniS S á m u e l : T. képviselőház! A képvi
selőház határozata rám nézve mindenkor kötelező, 
habár ellenvéleményben bozatik is a határozat 
azon nézeteimmel, melyeket tolmácsoltam. Azonban 
bocsásson meg a tisztelt képviselőház, ha jelenleg 
kijelentem, hogy én a törvénykezési bizottságban, 
a nemzetiségi bizottságban és az osztályokban ugy 
el vagyok foglalva, hogy alig marad időm több teen
dőre. Tudom, hogy minden időmmel rendelkezhe
tik a t. képviselőház, hanem ezt mégis figyelmébe 
ajánlom. A mellett boesásson meg a t. képviselő
ház, hogy személyemet illetőleg még egy őszinte 
nyilatkozatot tehessek. Régibb kor embere vagyok; 
a régibb kor erkölcseit, szokásait nem tudom min
denben levetkezni. Igaz, a képviseleti rendszer a 
régi követi rendszertől egészen különbözik; azon-

i ban én abban éltem le életem legkedvesebb nap-
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jait, s azon collegialis viszonyt, mely ugyanegy J 
megye követei közt fenállott, tökéletesen ignorálni, | 
levetkezni soha képes nem leszek. (Tetszés.) Ennél
fogva kérem a t. képviselőházat, mentsen föl en
gem jelenleg ezen kötelezettség alól. (Helyeslés) 

Gozsdll M a n ó : Bónis Sámuel igen tisztelt 
képviselőtársunk nyilatkozata annak kijelentésére 
kényszerit, hogy én is épen ama választmányokba 
valék szerencsés megválasztatni, melyekre Bónis 
képviselő úr hivatkozik; mégis kötelességemnek 
tartom, hogy midőn a kellemesb foglalkozásokat 
szívesen elfogadom, elfogadjam egyszersmind a 
kellemetlent is. Ez tán az első s egyetlen oly ki
küldetés, melyet senki sem vállal el szivesen; de 
tartozunk a ház parancsát teljesíteni, és így akár 
mikép, akár honnan veszszük is az időt, mégis 
hozzá kell járulnunk. Az igaz, hogy a ház tán egy 
jogára, egy tulajdonságára sem volt oly féltékeny, 
mint épen tagjainak függetlenségére; az igaz, hogy 
minden tagnak függetlenségét épen ezen küldetés 
meglehetősen próbakőre teszi; de miután a ház 
tagjai függetlenségöket bebizonyították akár hány
szor a hatalom irányában is, hiszem, hogy egy 
sincs közöttünk, ki egymás iránti függetlenségét 
bebizonyítani nem tudná. (Helyeslés) A mi azt 
illeti, hogy Szabolcsmegye követéről lesz itt szó, 
erre nézve véleményem az, hogy itt nincs Szabolcs
megye követe, s a tény, mely fölött véleményt 
fogunk adni, nem Szabolcsmegye ügye: itt nem 
lehetne tehát nekik egymással ellenvéleményben 
lenniök; hanem ez oly ügy, mely történetesen most 
Szabolcsmegye egyik követét, de nem mint köve
tet, hanem mint a követségen kívül álló lapirót 
illeti. Itt is be fogjuk bizonyítani függetlenségün
ket az által, hogy ellene is, mellette is nyilvánítjuk 
véleményünket. Fölötte sajnálom, hogy Bónis 
képviselőtársunk nem akar részt venni ezen bizott
ságban; és bátor vagyok őt őszintén megkérni, 
szíveskedjék ezen kiküldetést elvállalni, és abban 
mind fölfelé, mind lefelé oly függetlenséggel és 
önállással eljárni, mint ezt egész^ életén keresztül 
tanúsított jellemétől elvárhatni. (Elénk felkiáltások: 
Maradjon !) 

B ó n i s S á m u e l : Kijelentettem azt, és tudom 
is a különbséget a régi követi és a mostani képvi
selői állás közt; fájdalom, azt is tapasztaltam, 
tudom is, hogy a régebben fenállott collegialis 
viszony most már nem igen létezik; hanem — bo
csásson meg a t. képviselőház — egyéniségtől 
függ mindennek fölfogása. (Helyeslés.) Én egyéni
ségemhez képest szólottam; és újra is kérem a kép
viselőházat, méltóztassék engem e kiküldetés alól 
fölmenteni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Kivánja-e a t. ház, hogy csak 10 tag 
működjék a bizottságban, vagy kivan bele még 

Kápv. H. NAPLÓ. 1865/,. v. 

egy tagot választani? (Fölkiáltások: Tiz tag!) 
Tehát a bizottság csak 10 tagból fog állani. 

Madarász József: T. képviselőház! A 
jegyzőkönyvre nézve van csekély mondani valóm. 
Én ugy emlékszem, és a ház szabályaiból is u g y 
tudom, hogy a jegyzőkönyvben az 51 . §. szerint a 
szavazás eredményének is benne kell lenni, a sza
vazás eredményében pedig azokisbenfbglaltatnak, 
kik noha nem adták be szavazati jegyeiket, de vi
lágosan azon kijelentéssel járultak az elnöki és 
jegyzői szék elé, hogy nem szavaznak. Miután 
először constatáltatni kell minden szavazásnál, 
mely név szerinti felhívás mellett történik, hányan 
szavaznak;. másodszor kikre , vagy mire szavaz
nak ; s miután a jelen jegyzőkönyvben, mely sze
rint beadatott 204. szavazat, azok között 7 üres,, 
nem látom azoknak szavazatait, a kik közt én is 
és ha emlékezetem nem csal, többen ugy nyilat
koztunk, hogy nem szavazunk : azt kívánom. . . 
(Élénk nyugtalanság és közbeszólások.) Engedelmet 
kérek, én azt hiszem, hogy parlamenti vitatkozások
ban mindenkor szabadságában áll bárkinek is, ha 
az illető elvégezte beszédét, okaival megczáfolni 
azt, a mit mondott. (Elénk nyugtalanság. Folkiáltá-
sok: Azok nem szavaztak!) Az kétszer kettő négy, 
hogy nem szavaztak egyénre.; de szavaztak. Es 
méltóztassék bárki is megnézni az eddig követett 
eljárást, s azt fogja tapasztalni, hogy a jegyző
könyvben mindazok, kik nem szavaztak, noha jelen 
voltak, benfoglaltatnak. Nem is lehet kihagyni azo
kat , mert jelen vannak; már j>edig szabály az, 
hogy a jelenlevő szavazók számát constatálni kell; 
s igy azokat, kik azt mondják: ..Nem szavazunk," 
a jelenlevő szavazók közül kihagyni nem lehet; 
tehát azokat is számitani kell. Bármit méltóztatik 
is egyébiránt a t. ház bölcseség'e határozni, én 
megtettem azt, ami t enmagam és azok irányában, 
kik — ha nem csalódom, körülbelül 17-en — igy 
szavaztak : „Nem szavazunk," kötelességemnek tar
tottam kijelenteni. 

Horváth Lajos jegyző: Az eddig követett 
eljárás Madarász képviselő úr mellett szól; legalább 
az általam vezetett jegyzőkönyvekben név szerint 
mindig kitettem, kik jelentették ki,hogy nem — sza
vaznak. Azt hiszem tehát, a mai ülés jegyzőkönyve 
is a tegnapi névíajstrom szerint Madarász képviselő 
úr fölszólalása értelmében kiigazitandó. 

E l n ö k : Ha a t. ház beleegyezik, a jegyző
könyv e szerint lesz kiigazitandó. 

P u l s z k y FerenCZ : Ez igen csekély dolog ; 
hanem elvkérdés van benne. Elhiszem, hogy ed
dig igy volt a gyakorlat ; hanem én erre nézve a-
házszabályokban nem látok semmi intézkedést. 
Én ezt át nem látom, meglehet azért, hogy soká 
voltam külföldön, hol az ily dolog nem szabad :. 
mert az angol parlament minden tagjának köteles-
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sége, hogy legyen véleménye minden tárgyban, 
vagy igen vagy nem; de az nem lehet, hogy ne 
szavazzon. Ott ezt oly szigorúan követelik, hogy 
a ki nem akar szavazni, azt be is zárják. (Nagy 
derültség.) Magyarországban ez nincs igy, és ko
ringem akarok erre czélzó inditványnyal föllépni; 
(Derültség), hanem mégis azt hiszem, miután itt 
mindenkinek szabadságában áll akár kimenni, 
akár nemmel felelni : a ház méltóságával semmi-
kép össze nem fér, hogy bárkinek is vélekedése 
ne legyen. Azért küldtek ide küldőink, hogy min
den kérdésben véleményünk legyen. A ki sza
vazni nem akar, elég szabadságot ád neki a ház 
erre az által, hogy kimehet, vagy nem felelhet; 
hanem az, hogy valaki speeialiter azt mondja : 
„Nekem nem tetszik az egész dolog, e n n e m sza
vazok," ugy hiszem, a képviselőház méltóságával^ 
hivatásával meg nem egyezik. 

Patay I s t v á n : Ezen jogonlat én mindig fön 
fogom tartani! 

Bónis Sámuel : T. ház! Mennyiben fejti 
meg a ház szabálya a jelen kérdést, ahhoz nem szó
lok; kell-e ez i ránta házszabályokban intézkedni 
vagy nem, az más kérdés. Jelenben csak arról van 
szó, vajon a jegyzőkönyvbe, mint a melynek a 
megtörténtek hu előadójának kell lenni, be van-e 
jegyezve azon tény, hogy némelyek kijelentették, 
hogy nem szavaznak, vagy nincs? Jelenleg csak 
ez a kérdés. Eddig mindig bejegyeztük. Arra néz
ve, mit fog a ház jövőre határozni, abból a tekin
tetből, hogy mindenki köteles legyen véleményét 
kimondani, a házszabályok átalakítási kérdése. 
(Helyeslés.) 

Almásy Sándor : T. ház! Én is azok kö
zül való vagyok, a kik kijelentették, hogy nem 
szavaznak; mindazáltal nem fogadhatom el, a mit 
Gorove képviselő úr mondott. (Fölkiáltások: Egy 
szót sem szólt! Hosszasan tartó élénk derültség.) Bo
csánatot kérek, elvétettem a nevet; egyébiránt 
örülök rajta, hogy ily nagy vigságra adtam alkal
mat. Én nem lehetek Pulszky úr azon véleményé
ben, mintha azon kijelentésünk által, hogy nem 
szavazunk, nem nyilvánítottuk volna véleményün-
ket.Igenis szavaztunk, de tartottuk magunkat az előt
te való nap vallott elvünkhöz. T. képviselő úrnak tet
szik hivatkozni a külföld példájára. Mondja, hogy 
külföldről jött, ott sokáig volt. A külföldi emberek 
sokat mesélhetnek nekünk; de én ugy tudom, 
hogy az angol parlament törvényei szerint a sza
vazni nem akarókat nem zárják el,^hanem behoz
zák erővel, hogy szavazzanak. (Átalános derült
ség.) 

RadiCS ÁkOS jegyző : A felszólalás folytán 
a jegyzőkönyv igy módosíttatott: „Szavazott 204; 
kijelentette, hogy nem szavaz, 17." 

E l n ö k : Tizenheten kijelentették, hogy nem 
kivannak szavazni. 

Manajlovics képviselő úr interpellatiot intéz 
a belügyminiszterhez. 

Horváth Lajos jegyző, (olvassa Manojhvics 
Emil iiiterpettatióját) : „Az 1848: XX. t. ez. azon 
kevés törvény egyike, mely minden változtatás és 
fentartás nélkül legközelebb visszaállíttatott. 

„Ezen törvény 2-ik §-a igy hangzik: „E ha
zában törvényesen bevett minden vallásfelekeze
tekre nézve, különbség nélkül, tökéletes egyenlő
ség és viszonosság állapitta tik." 

„A „tökéletes egyenlőség és viszonosság" 
alatt kétségtelenül az is értendő, hogy az egy köz
ségben lakó különböző vallású polgárok egymás 
ünnepeit vagy viszonylag ünnepelni , követ
kezőleg az egyik, mint a másik vallás ünnepnap
jain a nyilvános munkától tartózkodni kötelesek, 
vagy pedig azokat teljesen ignorálni jogositvák. 

„Gyakorlatban azonban a dolog nem igy áll: 
mert ellenére az idézett törvény félreinagyarázhat-
lan értelmének, a görög-keleti vallású kereskedők 
és iparosok a római katholikus ünnepnapokon bolt
jaik zárvatartására, a piaczoknak áruczíkkeikkel 
elhagyására, s különösen az úgynevezett „norma
napok" szigorú megtartására rendőrileg folyvást 
köteleztetnek ; míg megfordítva, a görög-keleti 
legnagyobb ünnepek is rendesen még tudomásul 
sem szoktak vétetni. 

„Megengedem, hogy lehetnek egyesközségek
ben dicséretreméltó kivételek, de hogy átalánosan. 
a tökéletes egyenlőség és viszonosság előadott mód 
szerint foganatosittatik, árról minden kétséget ki
záró biztos tudomásom van. 

„Minthogy pedig a törvények nem azért ho
zatnak, hogy alkotóik szabadelvüségét a papíron 
dicsőítsék, kivitelben pedig mellőztessenek; s mint
hogy különösen a szóban levő eljárás az egyik 
vallás hajdani uralmának a másik feletti fentartá-
sa által nemcsak a törvényhozó liberális intentiója 
ellen nyilvánosan vét, hanem egyszersmind val
lási aggodalmak és keserűségek felidézésre is al
kalmat nyújt: 

„Mindezeknél fogva kérdést intézek a t. bel
ügyminiszter úrhoz : 

„Hajlandó-e az 1848. XX. t. ez. pontos meg
tartása és egyenlő alkalmazása végett az ország 
összes törvényhatóságait utasítani, hogy — az 
egyes községekben magánmegállapodások folytán 
tettleg fenálló reciprocitás eseteinek kivételeivel 
— a haza nem római katholikus polgárait ezen 
vallás üunepeinek nyilvános munkaszünetelés ál
tali megünnepelésére jövőben ne kötelezzék?" 

Wenckheim Béla b. belügyminiszter: 
Kérem az interpelíatio közlését. Egyébiránt ezen 
tárgy nem tartozik az én hivatáskorömhöz, ha-
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nem a cultusminiszter úr fog e tekintetben felele
tet adni. Addig is megnyugtatásul előleg mondha
tom, hogy épen ezen tárgyra vonatkozólag a nyár 
derekán panasz tétetett hozzám Újvidék városa 
néhány lakosa részéről, hogy ott a görög-keleti 
egyház norma-ünnepeket állapított volna meg, a 
minek folytán összeütközés támadt. Akkor én azon
nal tájékozásul fölvilágosítást kértem mind Bács-
megye főispánjától, mind Újvidék városa polgár
mesterétől, és azon megnyugtató választ nyertem, 
hogy kölcsönös egyezkedés utján az ottani külön
féle vallású lakosság még 1848 előtt egymás ün
nepeit tiszteletben szokta tartani. Ezt meg is erő
sítette az 1848-diki törvények szelleme, és szava 
is ; és azóta épen Újvidéken a város hatósága bi
zonyos nagyobb norma-ünnepeket állapított meg 
kölcsönösen, karácson, húsvét és pünkösd napjait 
ásson egyetértéssel, hogy azokat kölcsönösen tisz
tejetben fogják tartani. Az ebbeli határozatokat 
addig is, míg ujabb intézkedés nem történik, fen-
tartatni szükségesnek tartottam. 

ManojloviCS E m i l : U g y hiszem, nem té
vedtem, midőn interpellatiomat a belügyminiszter
hez intéztem, mert ez ügyben az intézkedés nem 
a cultusminiszteriumhoz tartozik, hanem rendőri 
intézkedésről levén szó, a belügyminisztert illeti. 
A mi pedig az előleges fölvilágosítást illeti, bátor 
vagyok megjegyezni, hogy itt az ország összes la
kóiról, nem pedig Újvidék vagy Zombor városá
ról van szó. Én tehát átalános intézkedést kérek 
az egé sz országra nézve, nemszoritkozom Újvidék 
s Zombor esetére. 

Wenckheim Béla b. belügyminiszter: 
A mit mondottam, azt csak előleges megnyugta
tás végett jelentettem ki. 

ManojloviCS E m i l : Én is csak előleg fe
leltem. 

E l n ö k : Bobory Károly úr interpellatiot 
intéz a pénzügyminiszter rírhoz; jegyző úr föl 
fogja olvasni. 

H o r v á t h Lajos j e g y z ő (olvassa Bobory. 
Károly interpdlatiojút): „ Interpellál tátik a pénzügy
miniszter úr, hogy azon, a bécsi birodalmi tanács 
f. hó 15-kei ülésében szóba jött egyezményt, mely 
a két pénzügyminisztérium közt marczius 8-án 
létrejött, teljes szövegében közölje a t. házzal." 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Kérem az interpellatiot nekem kiadatni. 

E l n ö k : Képviselő úr még egy határozati 
javaslatot is adott be. 

H o r v á t h LajOS j e g y z ő (fölolvassa Bobory 
Károly határozati javaslatát a fogyasztási adó tár 
gyában.) 

E l n ö k : Ki fog nyomatni és szétosztatni\). 
Markos képviselő úr az ülés folyama alatt 

egy folyamodást nyújtott be, melyben Seregély! 
Sándor és Bacsinsky István marmarosmegyei 
orosz lakosok a nemzetiségi kérdésben intézkedé
seket kérnek tétetni; egyszersmind kéri a képvi
selő úr, hogy e folyamodás ne a kérvényi bizott
sághoz, hanem a nemzetiségi kérdésben működő 
bizottsághoz utasittassék. (Helyeslés.) 

A tizes bizottság tagjait kérem, méltóztassa
nak ülés után alakulás végett itt maradni. A pénz
ügyminiszter pedig kéri azon osztálybeli tisztelt 
tagokat, a kik előtt még nem nyilatkozott, hogy 
ülés után itt maradni szíveskedjenek, hogy a szük
séges nyilatkozatot megtehesse. 

Több tárgy nem levén, az ülést eloszlatom. 
A legközelebbi ülés szokott módon fog tudatni. 

Az ülés végződik d. e. i ö 5 / 4 órakor. 

J) Lásd az Irományok 148-dik számát. 
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