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Lajos, Dimitrievics Milos, Thalábér Lajos, Popo-
vics Zsigmond, Varga Antal, Vojnics Lukács, Szé
kács József, Bogyó Sándor, Vadnay Lajos, Ragályi 
Ferdinánd. 

E l n ö k : Ennélfogva az ülést tiz perczig fel
függesztem, azután zárt ülés tartatik. 

Az ülés végződik 115/4 órakor. 

• • r VI. ORSZÁGOS ULES 
1866. jan. 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 : Jelentés a Császárné üdvözléséről. Bemutattatnak Babes Vincze, Mocsonyi Sándor és László Imre megbízó le-
Telei, valamint választások elleni kérvények. Szavazás a naplóbiráló, meg a kérvényi választmány tagjaira. Megkezdődik az igazolási 
tárgyalás. Ács Károly, id. Justh József és Kautz Gyula igazoltatnak. Gyene Károly és Hrabovszky Zsigmond választása iránt vizsgá
lat rendeltetik. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 '/; órakor. 
E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét fogja ve

zetni Joannovics György ; a szólókat Tóth Vilmos 
jegyzi fel. A tegnapi ülés jegyzőkönyve fog felol
vastatni. 

D i m i t r i e v i c s Milos j e g y z ő (olvassa a teg
napi jegyzökönyvet.) 

E l n ö k : Tisztelt ház! Andrássy Gyula gróf 
alelnök, mint az O Felsége a Császárnéhoz kül
dött követség vezetője, a tisztelt háznak eljárásáról 
jelentést kivan tenni. 

Andrássy Gyula gróf: T. ház! A tisztelt 
ház egy 6 tagból álló küldöttséget s azzal együtt 
engem, mint e t. ház alelnökét azzal méltóztatott 
megbízni, hogy a mélt. főrendi tábla küldöttségé
vel egyetemben ő eminentiája a herczegprimás ve
zérlete alatt 0 Felsége a Császárné születése napja 
alkalmával mindkét ház hódoló tiszteletének s üdv-
kivánatainak legyünk tolmácsai. Van szerencsém 
kötelességemhez képest a mondott beszédek szósze
rinti szövegét tartalmazó írásbeli jelentésemet be
mutatni , s a t. ház elnökét felkérni, hogy azt a 
jegyző által méltóztassék fölolvastatni. (Jegyző föl
olvassa a jelentést*), melynek a Császárné szavaittartal
mazó részlete élénk éljenzést támaszt.) 

E l n ö k : Van szerencsém a ház nevében álta
lános örömérzetet kifejezni, a küldöttségnek 0 Fel- I 
sége általi kegyes fogadtatása és hazánk iránt nyil- , 
vánitott jóakarata felett. Különös örömére szol
gál a háznak, hogy nem sokára módja és alkalma 
lesz az országgyűlés tagjainak hazánk földjén be

választott képviselők 
Babes Vincze, Szem-

*) Lásd az Irományok 8-dik számát. 

mutatni hódoló tiszteletűket Ő Felségének, a Ki
rálynénak. Addig is kivánjuk, hogy O Felségö-
ket az Ur Isten sokáig éltesse. (Éljenzés.) 

A tegnapi ülés óta következő képviselők ad
ták be megbízó leveleiket: Babes Vincze , Mocso
nyi Sándor, László Imre. Ezek a 9 tagú választ
mányhoz fognak áttétetni. 

A következő újonnan 
ellen kérvények adattak be : 
ző Nándor, Nikolics Fedor b. A kilenczes választ
mányhoz tétetnek át. 

A következő igazolás alatt levő képviselők el
len és mellett tegnap óta adattak be kérvények: 
Varró Sámuel, Mocsonyi Antal, Halász Boldizsár, 
Csörghe László , Loyassy Ferencz , Bárányi Ágos
ton, Perényi Zsigmond báró, Buday Lőrincz, Luk-
sics Bódog, Szentiványi Adolf, Csiky Sándor és 
Hevessy Bertalan. 

Az igazoltak ellen beadott kérvényeket termé
szetesen nem említem. 

Ezeken kívül két folyamodvány adatott be, 
mind kettő Aradmegyéből, egyik a helytartóta
nácshoz nyújtatott be s onnan küldetett ide, és pe
dig az aradmegyei követválasztások és a központi 
választmány ellen. Ezzel ellenkezőleg szintén teg
nap adatott be következő folyamodvány az arad
megyei követválasztások együttes megsemmitése 
iránt, némely központi választmányi tagok és vá
lasztók által az 1865 deczember 13-án beadott 
alaptalan panaszt érdeklőleg. Méltóztassék a tisz
telt ház elhatározni, hogy miután a panaszok 
átalánosságban vannak tartva, az illető képviselő 
urak pedig több osztályba sorozvák, mi történjék a 
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kérvénynyel. (Felkiáltások: Akérvényi bizottmánynak 
kell átadni! 

N y á r y P á l : T. ház! Ez oly eset, melyről 
a ház szabályaiban gondoskodva nincs, mert ez 
collectiv kérvény, míg a többi kérvény mind olyan 
volt, hogy az egyes osztályoknak ki lehetett osz
tani, tlgy vagyok értesülve, hogy ezen kérvények 
aradmegyei képviselőtársaink ellen hat osztályban 
fordulnak elő. Most egy collectiv kérvény adatván 
be, csak kettő lehetne véleményem szerint, a mit 
ezekre mondani lehet. Egyik az. hogy visszaadat
nék az illetőknek, és az mondatnék , hogy külön-
külön kérvényt adjanak be minden egyes képvi
selőt illetőleg. De ezt nem ajánlom a t. háznak, 
mert időt vesztenénk vele; hanem e helyett azt in
dítványozom, hogy azon hat osztály elnökei és elő
adói bízassanak meg, adjanak véleményt a t. ház
nak ; mert azon bizottmányokban fordulván elő a 
már előbb beadott kérvények, azokról, mik ezen 
előbbi kérvényekben előadatnak, csak ezeknek le
het tudomásuk. Tehát kérésem az , hogy ama hat 
osztály elnökei és előadói küldessenek ki. 

B ó n i s S á m u e l : T. ház! Részemről meg-
nyugodnám Nyáry Pál t. képviselőtársunk elő
adásában , ha az nem találna belőle kijönni, hogy 
a hat osztályból összeállított uj osztály egészen más 
véleményt fog adni, mint a mely véleményt már 
bizonyos képviselő részére az illető osztály adott. 
Az egyik képviselőre nézve ugyanis csak a közép
ponti bizottmány eljárása ellen van beadva kér
vény, mig a másiknál maga a választás ellen is 
van panasz. Jónak látnám tehát, hogy miután a 
háznak vannak Írnokai, ezek a folyamodványt le
imák és egy-egy hiteles példányban az illető hat 
osztálynak átadnák. 

S z e n t k i r á l y i Mór : Ha azt méltóztatik el
fogadni, mit Nyáry képviselőtársunk indítványo
zott s mihez én is házzájárulok, úgy annak elke
rülése végett, mit Bónis képviselő említett, jónak 
látnám, hogy azon irományok, melyek külön-külön 
mindegyik választás iránt beadattak, szintén azon 
bizottmányhoz utasíttassanak, és azután minden iro
mány figyelembe vétele mellett mind az egyes esetre 
nézve, mind az átalánosra adják be véleményüket. 

N y á r y P á l : Tisztelt ház! Fölvilágositásul kö
telességemnek tartom előadni, hogy itt nem azon 
eset forog fönn, hogy minden egyes képviselőre 
nézve külön panaszok jöttek be , hanem hogy áta-
lánosan az eljáró központi bizotmánynak eljárása 
ellen tétettek panaszok. Ennélfogva azt hiszem, 
ha indítványom elfogadtatnék és a most kineve
zendő külön bizottmány járna el, a melynek tag
jai közül két-két tag ismeri azon kérvényeket, me
lyek már beadattak, ebben semmi ellenmondás 
nincs; mert ha azon egy kérdés eldöntetik, el van 
döntve az egész panasz. Azt gondolom , ebben nincs 

semmi ellenkezés. Részletekbe nem akarok bocsát
kozni, mert az egész ügy úgy is a ház elé fog ter
jesztetni. De meg vagyok győződve, hogy a czél 
ezzel tökéletesen el lesz érve. 

Wlád Alajos : É n sokkal egyszerűbb módot 
ajánlanék, mint a melyet Nyáry Pál képviselőtár
sam ajánlott : azt, hogy mind a hat aradmegyei 
képviselő ügye egy osztályhoz tétessék át és min
den iratok és elleniratok, kérvények és ellenkérvé
nyek oda utasíttassanak. A mit Bónis képviselő
társam előadott, hogy t. i. vannak a háznak Írno
kai, s hogy e kérvényt le lehetne íratni és az illető 
osztályoknak kiadni, ez áll; csakhogy van ez ellen 
egy bökkenő, az, hogy ha több osztálynál tárgyal
tatnak az aradmegyei képviselők ügyei , a mint 
tárgyaltatnak i s , az osztályok különféle vélemé 
nyéket fognak adni. Mint értesültem, az egyik 
osztály ezen képviselők egyikét már igazolta , míg 
a másik egy másikat elvetett, holott a collectiv 
kérvényben valamennyi ellen ugyanazon érvek 
adatnak elő. Az én véleményem szerint tehát leg
egyszerűbben volna a czél elérve, ha egy osztály
nak adatnának. (Helyeslés.) 

G h y c z y K á l m á n : Tisztelt ház! A mennyi
re tudom, az aradi követválasztások ellen tett pa
naszok két rendre oszthatók. Az egyik panasz tár-
gyazza mind a hat követ választását, a mennyiben 
a központi választmány eljárásánál állítólag köz
bejött hibákra vonatkozik. Azon panaszok másik ré
sze az egyes követek választatásáriái állítólag^ köz
bejött más rendbeli hibákra vonatkozik. En azt 
hiszem, e két rendbeli panasz közt különbsé
get kell tenni. Azon panaszokat, melyek az egyes 
követek választásánál állítólag előfordult hibákra 
vonatkoznak, én többé superrevisio alá vétetni nem 
kivánnáni; hanem azt hiszem, legjobb lesz, ha 
ezek iránt az illető osztályok által hozott vélemé
nyek terjesztetnek a ház elé. Az új választmány 
vagy az elnökökből és előadókból alakulandó bi
zottmány tárgyalási tárgyául csak azon átalános pa
naszt tenném, mely a központi választmány eljárá
sára vonatkozván, mind a hat követ választását némi-
leg érdekelni látszik. Entehát ezen módosítással Nyá
ry Pál indítványához csatlakozom. (Zajos helyeslés.) 

B e z e r é d y L á s z l ó : Pártolom Ghyczy Kál
mán képviselő indítványát, ha azon elvkérdés, mely 
a hat követválasztásnál a központi bizottmány el
járására vonatkozik, előleg tárgyaltatik. Ez azért 
is szükséges, mert meglehet, a dolog úgy döntetik 
el , hogy mind a hat választás hibáztatva lesz, mi 
aztán e választások megsemmisítését eredményez
né. Ellenkező esetben azt hiszem, hogy bizonyos 
választásokra vonatkozó panaszok itt elővétetvén, 
a követ igazoltnak nyilváníttathatnék. (Helyeslés.) 
Azért szükségesnek tartom, hogy ezen elvkérdés 
előleg vitattassék meg , és miután megvitattatott, 
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akkor adassanak elő az egyes követek igazolási 
ügyei. (Közhelyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház ezen indítványt 
elfogadni? (Közfelkiáltás : Elfogadjuk!) Tehát a 
mennyiben a panaszok átalánosak és a központi 
aradmegyei választmány eljárása ellen vannak in
tézve , a hat osztály elnökeiből és előadóiból ala
kult bizottmánynak fognak átadatni, és ez a bizott
mány csupán erre nézve fog jelentést tenni, még 
pedig előleg, mielőtt még az egyes követek iga
zolása elő fogna vétetni. 

G h y c z y K á l m á n : Nem tudom, hogy hat osz
tálynál forog-e fönn az aradmegyei központi választ
mány eljárása ellen intézett panasz ? (Felkiáltások: 
Mind a hat osztálynál.) 

E l n ö k : Méltóztassanak a képviselő urak a 
kérvényi és a naplóbiráló választmányra nézve 
szavazataikat beadni. (Felkiáltások: Egyszerre mind a 
kettőre nézve-e, vagy külön-külön ? Egyszerre ! egyszer
re !) Most az osztályok szerint fognak az igazolt kép
viselők a szavazásra felszólíttatni. Áz előttem levő 
.egyik urnába teendők a naplóbiráló, a másikba a kér
vényi bizottságra adandó szava,zsitok.(Megtörténik.) 

A szavazatok eredménye holnap fog közhírré 
tétetni. Most az igazoló osztályok jelentései feletti 
tárgyalás következik. Legelőször a iX-ik osztály 
•előadója fogja az első osztályba sorolt kérdés alatti 
képviselők választása iránti jelentését a tisztelt ház 
•elé terjeszteni. 

Ráday László gróf előadó (olvassa a IX-
dik osztály jelentését Acs Károly pestmegyei sz.'endrei ke
rület választottja iránt, kinek igazoltatása ajánltatik.) 

Z s e d é n y i E d u á r d : Mint az illető osztály tag
ja, már az osztályban a választásnak két rendbeli 
hiányát kiemelvén , a választás igazolása előtt bő
vebb felvilágosítást kértem; és követeltem az ösz-
szeiró küldöttség jegyzőkönyvének felterjesztését; 
és ezt ismételni kötelességemnek tartom. Meggyő
ződésem szerint ugyanis a választási törvény 10 
szakasza szerint az összeíró küldöttség a választó
nak, kit bejegyez , ezt szóval is kijelenti, és mind
azokról külön névjegyzéket vezetni köteles, kik 
magokat bejegyeztetésük végett jelentették és 
elmozdíttattak, hogy az ekként elmozdított vá
lasztók a központi bizottmányhoz, maga idején, 
folyamodhassanak. Mégis a folyamodók arról pa
naszkodnak , hogy csak Sz.-Endrén, egyedül a 
szavazás alkalmával tudták meg , hogy szava
zati joguktól elmozdíttattak; e szerint úgy lát
szik, hogy az összeíró küldöttség sem szóval ki 
nem jelentette az elmozdítást a választóknak, sem 
pedig az elmozdítottakról külön névjegyzéket nem 
vitt. Erre osztályunk előadója azon felvilágosítás
sal válaszolt, hogy neki, mint a pesti középponti 
választmány jegyzőjének, hiteles tudomása van ar
ról , hogy ezen összeíró küldöttség a szent-endrei 
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kerületben külön névjegyzéket vitt és áz összeírás 
egyik példánya a megyeházában közmegtekintés 
végett ki is tétetett, és így a kifogás egyik része 
megS7Ú'nt. Hanem a törvény a választó jogának 
megőrzésére kettős biztosítékot nyújt. Első az, hogy 
a választónak szóval jelentessék ki, hogy bejegyez
tetett , vagy elmozdíttatott, és pedig mindjárt az 
összeírás alkalmával, hogy így ideje legyen a köz
ponti bizottmányhoz folyamodni; a második biz
tosíték az, hogy az összeírás egyik példánya meg
tekintés végett kitétessék , hogy a ki folyamodott, 
megtudhassa, vajon az összeirási küldöttség hatá
rozatát a középponti bizottmány megváltoztatta-e 
vagy sem? Tehát ezen két biztosítéknak alkalma
zásából világos, hogy azon választó, kinek nem 
mondják meg , hogy elmozdíttatott, az a megye 
székhelyére egykét napi utat nem tesz , hogy az 
összeírást megtekintse; hanem azt hiszi, hogy be 
van jegyezve és azért nem is folyamodik. Az utób
bi rendelet átalános tapasztalás szerint falusi vá
lasztóra nem is alkalmazható , mert ritka azon vá
lasztó, ki egykét napi utat tegyen, hogy megnéz
hesse , vajon be van-e irva , vagy sem ; hanem a 
főbiztosíték az , hogy szóval jelentessék ki. Az te
hát felvilágosítva nincs, a mi csak az összeirási 
küldöttség jegyzőkönyvéből tudható meg. 

A másik panaszos körülmény az , hogy két 
helységnek hiteles bizonyság-levele szerint, az ösz-
szeiró küldöttség ugyanazon két helységben csak 
azokat hirdette bejegyzendőknek, kik 800 forint 
értékű vagyonnal bírnak, a többi helységben pe
dig 300 forintnyi értéket is elegendőnek tartottak. 
A törvény, az igaz , a rendezett tanácscsal ellátott 
községekben a 300 forintnyi birtok tulajdonosá
nak , a többi helységekben pedig egy negyed 
úrbéri telek birtokosának ad szavazati jogot, 
í g y lehetnek esetek, hogy ha egy negyed úrbéri 
telek 6 vagy 8 hold, 6 vagy 8 száz forintnyi érté
ket képvisel : ezen helységekben szűkebb korlátok 
közé szoríttatik a választási jog , mint a rendezett 
tanácscsal ellátott községekben, hol 300 forint is 
elég. De felfogásom szerint a kérdés lényege akö
rül forog, vajon Pestmegye összeíró küldöttsége a 
szentendrei kerületben fel van-e jogosítva arra, hogy 
a törvény szavaitól eltérve, a választói képesség 
bővebb magyarázatába ereszkedjék ? és így, a hol a 
törvény a földnek bizonyos mennyiségét határozza 
meg, mint választói képességet, ott bizonyos pénz
mennyiséget vegyen fel, vagy azt mondja, hogy 
a ki 800 forint értékű földet b í r , választónak be 
fog jegyeztetni ? Ezen jogát tagadom. De vajon 
tette-e , és mily körülmények között tette ezt ezen 
két helységben? azt csak az összeíró küldöttség 
jegyzőkönyvéből tudhatni meg : azért én ezen 
jegyzőkönyv előterjesztését szükségesnek látom. 
(Zaj. Felkiáltások: Maradjon!) 
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Tisza K á l m á n : Ha az osztály véleményét 
méltóztatnak elfogadni, szívesen elállók a szótól; 
ha nem, kénytelen leszek én is czáfolólag előadni 
véleményemet. (Halljuk! Zaj. Szavazzunk!) Én azt 
hiszem, hogy a felolvasott jelentésből meglehető
sen ki lehet venni ezen ügynek állását; ki lehet 
venni jelesen azt, hogy mindazon panaszok , me
lyek később a választás alkalmával vagyis a vá
lasztás helyén, nem ugyan helyiségén, de ugyan
azon városban történt verekedéseket a más ilyes 
kihágásokat illetik, bizonyára nem szolgáltatnak 
okot az igazolás megtagadására, mert ugyanazon 
emberek, kik ezt fölemlítik, az elnökségnek igaz
ságos, törvényszerű tapintatteljes eljárását megdi
csérik : már pedig ha oly kihágás történt volna, 
mely miatt nem lehetett volna a választást törvény
szerűen folytatni, és az elnök mégis folytatta, ak
kor ez eljárás sem igazságos, sem törvényszerű, 
sem tapintatos nem volna. Ugyanez áll arra nézve 
is, a mi felhozatik, hogy többen ismételve is szavaz
tak : ez is csak az elnökség eljárási hibájából tör
ténhetett volna, ha t. i. az elnökségnél kerestek 
volna orvoslást és az elnök nem teljesítette volna 
törvényszerű kötelességét; és a dolog természeté
ből foly, hogy az elnök eljárása ekkor ismét nem 
volt volna igazságos, törvényszerű és tapintatos, a 
minőnek az illetők magok is megdicsérik. Ha pe
dig fölteszszük, hogy az elnökségnél nem keresték 
a hiba kiigazítását, akkor ismét azt kell mondani, 
hogy magok vessenek magokra; akkor senki sem 
oka, hogy ez így történt; és valóban, ha elég vol
na utólag felmutatni, hogy tiz-tizenöt ember kétszer 
szavazott a nélkül, hogy felmutattatnék, hogy az 
elnökség erre figyelmeztetve volt és nem orvosolta 
a sérelmet : ez által a kisebbségnek legegyszerűbb 
s legbiztosabb út nyittatnék arra nézve, hogy mind
annyiszor megrontsa a többség választását. Ennyit 
az elnöki eljárásra nézve. 

A mi az összeirást illeti, emlékezem az okira
tokból — és ha hoszasabb vita alá bocsátjuk e 
tá rgyat , akkor óhajtanám azokat fölolvasni. (El
lenmondások.) Vagy ne vitatkozzunk felettök, vagy 
ismerkedjünk meg a tárgygyal tökéletesen. Itten 
a megtámadások egyike az összeírásra van fektet
ve , mint azt a jelentés is mondja. Hogy az össze
írás hibája orvosoltatását a központi bizottmánynál 
kell keresni, azt hiszem, ebben mindnyájan meg
egyezünk. És ha a középponti bizottmány eljárása 
bizonyul be törvénytelennek és helytelennek, ak
kor áll elő azon eset, hogy lehet a ház elé folya
modni. De emlékszem azon adatokból — és ezen 
körülmény nincs a jelentésbe felvéve, azért szüksé
ges lesz fölolvastatni — hogy maga a kérvény azt 
mondja, hogy, nem tudom hány, de nagy számú 
ó-budai lakosok ellen a középponti választmány
hoz folyamodván az illetők, azok az összeírásból 

ki is törültettek, és hogy egyátalában a központi 
bizottmány eljárásáról jónál és szépnél egyebet 
nem mondhatni. Ezt a kérvény maga is mondja, 
és így az összeírás ellen támasztott vádak szerin
tem alaptalanok, a mennyiben közülök azok, me
lyek a magok rendes fóruma előtt, a központi bi
zottmánynál bejelentettek, a kérvényezők saját 
mondása szerint eligazíttattak, a melyek pedig be 
nem jelentettek , természetesen el nem igazíttathat
tak ; de igen természetesnek találom, hogy mi 
azokat itt tekintetbe nem vehetjük, mert az első 
forumot semmiféle ügynél elkerülni nem szabad. 

Azt monda az előttem szóló t. képviselő úr, 
hogy az összeírás hol 300, hol 800 ftnyi értéket 
vett fel alapul; ő maga monda, hogy lehet ez any-
nyiban, a mennyiben rendezett tanácsú városokban 
300 ft érték vétetek fel alapul, másutt pedig egy 
negyed telek, mely megérhet 800—1000 ftot a 
körülmények szerint. Nekem csak azon észrevéte
lem van, hogy egyátalában nem bizonyíttatik ez 
be, hanem egyszerűen csak állíttatik, és így tán 
szükséges volna az okiratokat átnézni; mert ha 
emlékezetem nem csal, én úgy tudom, az egész 
állítás bizonyítéka nem áll egyébből, mint egy, 
nem tudom melyik község plébánosának a másik 
község plébánosához irt magán leveléből, melyben 
azt mondja, hogy a jegyző' mondotta volna, hogy 
ott 300 ft is elégséges. (Zsedényi közbeszól: Kétliely-
ségnek bizonysága szerint.) Én nem emlékszem, s 
azért mondtam, hogy nézzük meg. Egyébiránt 
még ekkor is, ha meg volna állapítva, hogy egyik 
községben 800, a másikban 300 ft vétetett fel ala
pul , ha tehát egy helyt 300 ft, másutt pedig egy 
negyed telek kivántatott, még ez sem elegendő az 
összeírás törvénytelenségének bebizonyítására. En 
tehát az osztály véleményét helyeslem. (Helyeslés. 
Szavazzunk!) 

E l n ö k : A szabályok értelménél fogva min
denekelőtt arra kell szavazni, hogy az osztály véle
ménye elfogadtatik-e vagy sem. (Elfogadjuk.') Az 
osztály véleménye az, hogy Ács Károly ur a töké
letesen igazolt képviselők sorába vétessék fel. 
A kik tehát az osztály véleményét pártolják, méltóz
tassanak felállani. (Megtörténik.) A többség Ács 
Károly igazolása mellett van, e szerint ő az iga
zolt képviselők sorába tartozik. 

Ráday László gróf előadó (olvassa a IX-
ik osztály véleményét Gyene Károly szatmárvárosi vá
lasztott ellen, mely vizsgálatot ajánl.) 

T ó t h K á l m á n : En részemről nem értek 
egyet az osztály véleményével. Szerintem vizsgá
latnak ilyen nehéz vádak esetében csak akkor van 
helye, midőn a vádak alaposságáról kétségeink 
vannak; de itt a jegyzőkönyv kétségtelenül be
bizonyítja: 1-ször, hogy mintegy 20 — 30 financz 
szavazott; 2-szor, hogy a golyók száma nagyobb 
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volt, mint a szavazóké. Én tehát, miután ily két 
elvitázhatlan törvénytelenség fordult elő, és két
ség nincs a fölött, hogy ez megtörtént, és ennél
fogva nem tudnám elképzelni, vajon a vizsgáló 
mit fogna megvizsgálni, részemről nem a vizsgá
latot, hanem a megsemmisítést indítványozom. 
(Helyeslés. Zaj. Szavazzunk!) 

Szász K á r o l y : Tisztelt ház! Csupán egy mel
lékesnek látszó körülményre akarom a t. ház fi-
o-yelmét felhívni, illetőleg' magamnak felvilágosi-
tást kérni. Ez a fölös golyók száma. Nem értettem 
meg az osztály előadásából azt, vajon a golyók 
fölössége a tényleg szavazottak, vagy az összes, sza
vazásra összeirottak számát multa-e felül. Én úgy 
vagyok értesülve olyan egyénektől, kik a dolgot 
körülményesen ismerik, hogy épen az összes össze-
irott szavazók számát multa volna felül. Ha ez 
áll — nem tudom ugyan . hogy áll-e — a különb
ség nem oly csekély, mint a hét és egy számok 
mutatják; mert lehetetlen—só't bizonyosan mondha
tó, hogy nem történhetett meg- — hogy a beirott sza
vazók mindannyian szavaztak volna , és meglehet 
százakra megy azok száma, kik nem is szavaz
tak, ámbár összeirattak; mely esetben, ha a fölös 
golyók száma csak hét i s . a különbség fölötte je
lentékeny volna. Ha ezen eset áll , akkor ez már 
maga elégséges a választás megsemmisítésére. Ha 
azonban , mint talán az előadó szavaiból érthettem, 
csak a tényleg szavazottak számát multa fölül a 
fölös golyók száma, akkor elesik ezen ellenvetés, 
és én az osztály indítványához csatlakozom. (Zaj.) 

Ráday László gróf: Csupán igen tisztelt 
képviselőtársam felvilágosítására, mint előadó, 
bátor vagyok megjegyezni, hogy a szavazás, mint 
a jegyzőkönyvből kitűnik és mint minden titkos 
szavazásnál rendesen alkalmazásban van , úgy 
történt, hogy mindazok, kik följegyeztettek, azon
nal kaptak szavazati czédulákat és ezen szavazati 
czódulákkal közvetlenül a választási helyiségnek 
egy részében megjelenvén, kaptak kezökbe golyót, 
és úgy mentek azon szobába, melyben szavaztak. 
Ezen helyiségben hét golyóval találtatott több az 
e czélra felállított ládában, mint a mennyi aznap 
kiadatott. Másod ízben pedig szintén így volt. (Zaj. 
Felkiáltások: Vizsgálat! Megsemmisítés!) 

Madarász Józse f : Tisztelt képviselők! Mél
tóztassanak megengedni, hogy én a vizsgálat mel
lett nem szólhatok. Meg levén győződve a jegyző
könyv előadásából a felől, hogy ott csakugyan a 
törvény parancsa ellenére (mely az V. t. ez. 16. 
§-ában előadatik, és mely azután a 19. § folytá
ban a központi bizottmánynál történt reclamálás 
következtében tökéletesíttetett) és egy közbejött, 
roszul értelmezett helytartótanácsi intézmény foly
tán a hazában nem ismert egyének — hogy többet 
ne mondjak, holott önök, képviselők, jól tudják, 

hogy e hazában ez egyének óhaj tatnak nem ismer
tetni (Helyeslés) — szavaztak; meg levén győződve e 
felől, a vizgálatnak nem látom alapját. Mire fogna 
kiküldetni a vizsgáló ? ar ra , hogy megvizsgálja, 
vajon azok, kiket a törvény szavazatra nem jogo
sít , valóban / szavaztak-e ? Ez előadatik a jegyző
könyvben. Én tehát nem látván helyét a vizsgá
latnak, mivel minden körülmény magából a jegy
zőkönyvből kitűnik; a törvény szerint pedig elég 
levén téve a 16. és 19. §-nak: itt látom helyét, 
hogy a t. képviselőház törvényes semmisítő hatal
mát , mint legfőbb birói szék gyakorolja. Én nem 
kívánok vizsgálatot, hanem kérem a megsemmisí
tést. (Helyeslés.) 

R á d a y L á s z l ó gróf : Nem érthetek egyet 
az előttem szóló képviselő úrral ; nem pedig azért, 
mert gondolom, az ő egész állítása azon alapszik, 
hogy bebizonyult ténynek veszi és a jegyzőkönyv
ből akarja kivenni azt, hogy azon itt följelentett 
egyének valóban szavaztak. A jegyzőkönyv ide 
tartozó része azt mondja, hogy a felszólamlások 
után katastralis mérnökök, kik közül tévedésből 
szavazott ket tő , a szavazástól rögtön eltiltattak; 
mondja azt i s , hogy a pénzügyőrök, miután a 
központi bizottmány által arra jogosítva lettek, sza
vaztak is. Nagyon elismerem, hogy a pénzügyőr, 
mint olyan, nem szavaz , de mindamellett nem tar
tok azzal, a ki azt állítja, hogy , ha a pénzügyőr
nek egyéb qualificatioja van, például benszülött-
sége , báza , s egyéb törvényes qualificatioja , sza
vazati joggal nem birna. Én tehát azt tar tom, kül
dessék ki vizsgáló a választás helyére, hogy vizs
gálja meg azt, vajon birnak-e a feljelentett egyé
nek egyéb törvényes qualificatióvaí, vagy sem. 
(Helyes: Szavazzunk!) 

Tisza K á l m á n (nagy zaj és szavazást sür
gető felkiáltások között): Ha méltóztatnak szavazni, 
igen szívesen elállók a szótól, különben megjegy
zésem lenne. (Szavazzunk ! Szavazzunk !) 

E l n ö k : Gyene Károly képviselőre nézve az 
osztály véleménye az, hogy a választás körülmé
nyei vizsgáltassanak meg. (Zaj. Szavazzunk !) 
Azon urak, a kik az osztály véleményét pártolják, 
méltóztassanak felállni. (Megtörténik.) A ház többsé
ge vizsgálatot rendel. 

P a p p Z s i g m o n d : A vizsgálat az én vélemé
nyemnek nem felel meg. (Zaj.) A kérdést nem igy 
kellett volna feltenni, hanem úgy . . . . (Zaj! Fel
kiáltások ; Nem lehet már e tárgyhoz szólni, már késő 
van!) Bocsánatot kérek , egy különös körül
mény nem volt itt felderítve. (Nagy zaj.) Az elnök
nek, jogában áll ugyan a kérdést feltenni , de kö
telessége is azt úgy feltenni, a mint a discussió-
bol foly. (Nagyzaj.) 

I E l n ö k : Jogommal élek, hogy szólhassak, 
mint e ház elnöke. (Éljen! Halljuk az elnököt!) A 
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ház szabályai azt tartják, hogy a szavazás minde
nekelőtt arra nézve történjék, hogy az osztály vé
leménye elfogadtassék-e vagy nem. (Helyeslés. Papp 
Zsigmond fel akar szólalni.) A kérdés ez volt; e 
mellett volt a többség, s én azt hiszem, hogy ez 
ellen törvényes kifogása senkinek sem lehet. (Elénk 
helyeslés.) A tárgy be van fejezve; és azt hiszem, 
hogy a tökéletesen befejezett tárgyhoz többé szólni 
nem lehet. (Helyeslés.) 

B ó n i s S á m u e l : Nem ezen tárgyhoz akarok 
szólani , hanem átalában azt a megjegyzést kívá
nom tenni, hogy a kérdésekhez akkor kell felszó
lalni, midőn azok feltétetnek, mert ha a szavazás 
megtörténte után mindig a kérdések helyessége 
vagy helytelensége felett vitatkozunk, akkor örö
kítjük a vitatkozást. (Helyeslés.) 

K á l l a y Ödön: Tisztelt ház! Bátor vagyok 
megjegyezni, hogy a tisztelt képviselő úr, mint lát
tam, már akkor kivánt szólani, midőn a kérdés fel
tevéséről még nem volt szó; én abban a szólás
szabadságot látom korlátozva, ha . . . (Zajos fél-
beszakasztás.) 

E l n ö k : Azt hiszem, most már másról nem 
lehet szó, mint arról, hogy miután a tisztelt ház 
elrendelte a vizsgálatot, ki vigye azt véghez ? (Több 
oldalról Somossy, Domahidy és Csanády nevei említ
tetnek) 

A n g y a l P á l : Nekem a szavazás módjára 
van kis észrevételem. Igaz ugyan,hogy a ház rend
szabályai azt tartják, hogy először felállás által 
határoztassék meg a többség; de méltóztassanak 
megengedni, miután jelenleg köztünk 70 — 80 kép
viselő van, ki nincs igazolva, és a kinek nincs sza
vazati j o g a . . . (Zaj; az elnök csenget. Felkiáltások: 
Nem áll!) 

E l n ö k : Somossy úr kijelentette nekem, hogy 
nem fogadhatja el a kiküldetést. Méltóztatnak 
Csanády képviselő úrban megnyugodni ? (Felkiál
tások: Csanády!) 

Csanády Sándor: Bocsánatot kérek; én 
minden kötelességet, melyet a ház reám szab, igen 
örömest teljesítek, de egészségi körülményeim olya
nok, hogy e megbízásnak meg nem felelhetnék. 
(Felkiáltások: Lator Gábor! Zaj) 

E l n ö k : Tehát Lator Gábor küldetik ki. (Köz
helyeslés) 

Ráday László gróf előadó (olvassa a IX-ik 
osztály véleményét Hrabovszky Zsigmond, Kunfélegy
háza választottja fölött, mely vizsgálat elrendelését 
ajánlja. Ezután folytatja.) Tegnap méltóztatott a 
ház elhatározni, hogy a később bejött folyamodá
sok ujabb tárgyalás alá vétessenek az osztályban. 
Hrabovszky helytartósági tanácsos mellett egy 
ujabb folyamodás érkezett be , melyet tegnap dél- j 
után az osztály tárgyalás alá vett. Lesz szeren* 

csém erről felolvasni a jegyzőkönyvet. (Ez ujabb 
jegyzőkönyv szerint is vizsgálat rendelendő.) 

D e d i n s z k y J ó z s e f : Tisztelt ház! Eltérő vé
leményem van az osztálytól e tekintetben; én a 
vizsgálatot feleslegesnek és a választást egysze
rűen megsemmisítendőnek tartom. Bebizonyított 
tény, hogy a megválasztott követ magas hivatali 
minőségben oly ügyben járt el, melynek elhatáro
zásától függ az, hogy az egyik fél valamit kapjon, 
a mit a másik bír. Midőn valaki ily minőségben 
lép fel, ily esetben a választási szabadság a legna
gyobb mértékben van korlátolva, és ha van meg
vesztegetés, annál átalánosabb és nagyobb meg
vesztegetés nem lehet, mint minőt valaki ily ma
gas hivatali állásban — ha befolyt — az egész 
választó közönségre gyakorol pro et contra. Mert 
az egyik szavazó fél, attól tartván, hogy vagyonát 
veszti el, a másik kénytelen rá szavazni azon re
ménység fejében, hogy valamihez ju t , a mi nem 
az övé. Ezen körülmény tökéletesen be levén bi
zonyítva, már most, ha ezen választás akár előlege 
a bizalomnak, melyet elnyert, akár jutalom: én 
azt független ós Őszinte nyilatkozatnak semmi
kép sem tartom. 

Feleslegesnek tartom a vizsgálatot még azért 
is, mert a legfőbb körülmény be levén bizonyítva, 
mire terjeszkednék az ki ? Arra talán, hogy Cser-
nák — vagy hogy hívják — rabló volt? hogy 
vele együtt korteskedett ? Ez maga oly kérdés, 
mely midőn egy más vagyona feletti osztozkodás
ról van szó, már feltételezi, hogy tudniillik ily 
dologra csak oly társaságot lehet keresni. (Helyes
lés és zaj.) 

Én tökéletesen feleslegesnek tartom a vizs
gálatot és a választást egyenesen megsemmisíten
dőnek vélem, nem akarván oly praecedenseket állí
tani fel, hogy jövendőben — nem akarok itt a 
mostani kormányra vonatkozással élni — de jövőre 
akadhason oly kormány, mely minden kerületben 
ily alapot kereshetne a kiküldetésre, a mi alkalmat 
szolgáltatna neki a közvéleményt ezen az utón sa
ját czéljaira megnyerni. (Helyeslés.) 

B o b o r y K á r o l y : Ez esetet egyikének tar
tom azok közül, melyek a t. háznak figyelmét, de 
egyszersmind legkomolyabb eljárását követelik. 
Itten nem borral részegítésről, itt nem pénzzel vesz
tegetésről, hanem egy sokkal veszélyesebb t. i. 
szellemi megrészegítésről és vesztegetésről van 
szó, a mi átalában a polgári társaságra, különösen 
az államéletre nézve sokkal veszélyesebb. Midőn 
egy néptömeg, elutasíttatva az ő képzelt jogaitól 
14,000 hold földre nézve, folyton ámíttatva és rin-
gattatva reményeiben némely csalók s az ő vérén 
és pénzén élők által, utóbb megjelen közötte egy 
magas állású hivatalnok, oly hivatalnok, kiről úgy 
mondják,harmadik széken ül a királytól, s ez a népet 
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megerősíti az 6' hiszékenységében, illetőleg a 
pusztakeresetben, és elhiteti vele, hogy ha ő kép
viselőnek megválasztatik, a puszta a nép kezére 
jut és ujolag fel fog osztatni; továbbá, ha ezen 
magas állású hivatalnok, mérlegbe vetve kikülde
tési hatalmát, azon rágalmakban, melyek megvizs
gálására kiküldetik, és ama panasznak alapján egy 
részről kaczérkodva az elámítottakkal, más részről 
czimborálva az elámítókkal, elhiteti velők, hogy 
ő, ha követnek megválasztatik, 150,000 lopott fo
rintot megtérít, az elöljárókat elitélteti, az urakat 
becsukatja, a tanácsot újra és pedig csupán parasz
tokból fogja alkottatni: vajon csoda-e, hogy egy 
ily elámított nép által megválasztatik képviselővé? 
De ez, tisztelt képviselőtársaim, ez nem megnye
rése a közbizalomnak, hanem, mint emlékszem, 
hogy a kérvényben kifejeztetett, ez meglopása a 
közbizalomnak. (Helyeslés.) Ide járul továbbá, hogy 
világos az, hogy pressio gyakoroltatott, különösen 
a helytartótanács félrevezettetése által, minek kö
vetkeztében a választás előtti legközelebbi napok
ban az ellenpárt emberei részint a számadási ügyek 
megujíitatása által, részint felségsértési vádakkal 
zaklattattak. I ly körülmények között nem csoda, 
ha az ellenpárt híveinek nagy része megfélemlít-
tetett; nem csoda, ha az ellenpárt emberei lehan-
goltatván, a szavazástól elállottak; nem csoda, ha 
Hrabovszky meg választatott. De én ezt nem meg
választatásnak, hanem a megválasztatás kizsaro
lásának tekintem. Miután tehát elég bebizonyított 
t ény forog fenn Hrabovszky ellen, előttem szólott 
véleményéhez csatlakozom, mely szerint válasz-
t ása megsemmisítendő. (Helyeslés.) 

Zsedény i E d u á r d : Azok felvilágosítására, 
kik a megsemmisítést kérik, megakarom jegyezni, 
hogy ámbár meggyőződésem szerint ezen válasz
tásnál a lélekvásárlás karöltve járt az erőszakkal, 
mert a szenvedélyekre való appellatió utoljára nem 
egyéb, mint a nyers erőre hivatkozás (Helyes!) • és 
hogy ezen eset jelentőségét meggyőződésem sze
rint véghetetlenül emeli azon látvány, hogyépen 
a magy. kir. kormányszék egyik tagjának embe
rei és ennek pártolói hitegették oly ígérettel a vá
lasztókat, mely igenis tömjénez a szegények vá
gyainak, de melyről magának Hrabovszkynak és 
minden törvénytudó embernek meg kellett győ
ződve lenni, hogy ezen ígéret nem egyéb ámítás
nál : azt azonban, vajon vett-e részt és milyen részt 
vett ebben Hrabovszky ur, az actákból kivenni 
nem lehet. (Helyes!) Azokban az van', hogy miután 
Félegyháza városának szegény lakosssága a va
gyonosabb rész ellen egy bizonyos puszta iránt, 
melyet ők közös birtoknak állítottak, pert indított, 
mert a pusztát mint közöst akarta felosztani, a hét
személyes tábla azonban őket keresetöktől eluta
sította, a mi nagy békétlenséget okozott, egyszerre 
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az országgyűlés egybehívásának hire terjedvén, 
bizonyos emberek akadtak, kik azt akarták el
hitetni a néppel, hogy ha Hrabovszkyt képviselő
jükül megválasztják, akkor a hétszemélyes tábla 
ítélete nem csak nem fog végrehajtatni, sőt meg is 
fog változtattatni. Jól tudjuk pedig, hogy a tu
datlan ember, átalános jelleménél fogva, a mit 
hasznosnak tart, lehetőnek is tartja, kivált ha nagy 
úr támogatja; Hrabovszky urat pedig nagy úrnak 
tartották, mert, mint mondották, harmadik széken 
ül a királytól. A dolgok ily állásában kötelessége 
volt volna Hrabovszkynak,lelkiismeretesen szólva, 
kinyilatkoztatni , hogy miután a hétszemélyes 
tábla Ítéletét senki a világon meg nem változ
tathatja , ha őt azon balhiedelemből, hogy ő 
azt, kieszközölheti, akarnák képviselőül megvá
lasztani , ő a megválasztást el nem fogadhatja. 
De ez nem történt: hanem folvamodás készült, 
Hrabovszky ur szeme előtt, mely az ítélet meg
változtatását követelte, és két egyén, ki ezen ügy
ben fogságra Ítéltetett, a tömlöczből a folyamodás 
átnyújtása végett kibocsáttatott. Az igaz, hogy ez 
ügyben átalában Hrabovszky ur személyesen részt 
nem vett; de az is igaz, hogy azon 445 szavazó, 
ki őt képviselőnek választotta, jobbára azok sorába 
tartozik, kik az ítélet megváltoztatásától anyagi 
hasznot vártak. Pénzbeli vesztegetés nem történt, 
hanem lélekvásárlás, mert anyagi haszon miatt, saját 
meggy őződésöket bocsátották áruba. De az nincs is 
a választási jegyzőkönyvben érintve, hány választó 
volt összesen összeirva. Lehetetlen , hogy csak 
670 volt, ki összesen sziivazott; tehát nem tudjuk, 
vajon a többség, mely Hrabovszky urat megvá
lasztotta, absolut többsége-e az összeirt választók
nak ? Én tehát a vizsgálatot szükségesnek tartom 
azért is, hogy Hrabovszky úrnak alkalmat adjunk 
e tekintetben nyilatkozni. A vizsgálat mellett sza
vazok . 

Szász K á r o l y : Tisztelt ház ! Talán nincs e 
házban senki, kinek alkalma volt volna a félegy
házi dolgokat közelebbről figyelemmel kisérni, mint 
nekem. Én ez ügyet csirájától fogva igen jól isme
rem, és nem tartózkodom kimondani azon magán 
meggyőződésemet, hogy itt valóban a lélekvásár
lás legveszedelmesebb neme, a tömeg szenvedélyére 
való hivatkozás a legnagyobb mértékben gyako
roltatott oly egyén által, kinek hivatalos állásánál 
és kiküldetésénél fogva az általa nagy mértékben 
elkövetett lélekvásárlási bűnre nézve fölötte súlyos 
és veszélyes nyomatéka volt. De a mily erős bennem 
a körülmények részletes ismereténél fogva ezen 
meggyőződés, oly világosan áll előttem az is, hogy 
ezen tény a beadott okiratokban tökéletesen con-
statálva nincs, különösen az ott folytatott lélekvá
sárlás és rósz szenvedélyekre való hivatkozás. A 
magam meggyőződését, mely mindenesetre véle-
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menyem alakításában reám nézve döntő, a ház 
egyedül a beadott okmányokra és adatokra tá
maszkodható ítélete fölé nem tehetem. Én tehát a 
beadott okiratok alapján, bár személyesen meg va
gyok győződve, hogy a választás megsemmisítést 
érdemel,mégis az osztály vélemény ét pártolva, a vizs
gálatot kívánom elrendeltetni. (Helyeslés.) Szabad le
gyen a vizsgálat szükségességére fölhoznom indo
kul egy még eddig itt fel nem említett körülményt. 
Az igazolások — mint más alkalommal említve 
volt — egyik czéljokat abban találják, hogy a fel
izgatott kedélyek a lehetőségig megnyugtattassa-
nak. Szomorú tény az, hogy Félegyháza kisvárosa 
népének igen nagy és igen számos része fel van 
izgatva, egy igen tetemes néposztály az elkövetett 
és előttünk tudva levő izgatások következtében a 
megzavarodás és szellemi részegités egy nevezetes 
fokát érte el. Én a választásnak több oldalról in
dítványozott meg'semmisítése által nem látnám a 
bajt megszüntethetőnek. Én az izgatottságot egye
dül a vizsgálat által hiszem megszüntethetőnek, 
mely egyszersmind a fölizgatott néptömeg kedély
állapota megnyugtatására hatályosan hathat, külö
nösen oly egyén kiküldetése által, ki a félreveze
tett nép nyelvét érteni fogja, s szigora és igazságos
sága által, mely minden körülményre kiterjedjen, 
a népet meg fogja nyugtatni. Ez által eléretnék 
a második czél is , melyet az igazolásnak a do
log tisztába hozatala mellett elérni kell, t. i. a 
választó nép megnyugtatása. Ezen indokból az 
előbb előadottak támog'atásával az osztály által 
javasolt vizsg'álat mellett szavazok. 

H o r v á t h D ö m e : Azok után, a mik e tárgy
ban az előadó által felolvastattak, s azok után, a 
mik az előttem szólott képviselők által elmon
dattak, e kérdéses esemény egyes részletei a t. ház 
előtt meglehetősen ismérvek. I)e a IX-ik osztály
ban, a melynek én is egyik tagja valék, minden 
egyes tárgjdrat , minden melléklet felolvastat
ván és megbiráltatván, azoknak egybevetése után 
meggyőződésem szerint elmondhatom, hogy a kö
vetválasztást megelőzött mellékes körülmények 
azokban eléggé megismertetvék; hanem a fő tény, 
a korteskedésnek legveszélyesebb neme, a földbir
tok elnyerésével való ámítás, csábítgatás, nincs 
ugy, a mint jogi szempontból bíróság előtt kel
lene, igazolva és napfényre hozva. A vádiratokban 
erős nyoma mutatkozik, azok több mint valószí
nűvé teszik, hogy a követválasztás előtt és alatt, 
az elválasztott képviselő érdekében az ámítás és 
olcsábítás e bűnös neme csakugyan alkalmazta
tott; de az adatok e részben hiányosakievén, mint 
nem teljesek, még ezúttal elvetés ós elmozdítás két
ségtelen alapjaiul nem tekinthetők, hanem kiegé
szítést és szigorú vizsgálatot igénylenek. A t. ház, 
mint bíróság, mindenki irányában egyformán igaz

ságot szolgáltatni tartozván, én tehát a még elitél-
hetés végett nem egészen érett ügyben az osztály 
nézetéhez képest a vizsgálatot kérem elrendeltetni. 

P a t a y I s t v á n : Rövid leszek. (Zaj.) Tisztelt 
ház! Én nem csak a ház érdekében, de különösen 
magának a tisztelt jelölt egyénnek érdekében kívá
nom a vizsgálat elrendelését; mert ha azon tények, 
melyek itt megemlíttettek, bebizonyulnak, nem 
csak hogy mint képviselő e házban helyt nem fog
lalhat, hanem mint csaló, ámító s néplázitó bűn
vádi kereset alá^is veendő. (Tetszés.) 

Sz i lády Á r o n : Az előadott okok, a felolva
sott jegyzőkönyv engem is arra bimak, hogy vé
leményemmel én is az osztály véleményéhez járul
jak, azaz hogy vizsgálat rendeltessék el. Miután 
azonban látom, hogy a tisztelt ház többsége nem 
vizsgálatot, hanem egyenesen megsemmisítést ki
van ez ügyben, én csak annyit kívánok hozzá 
tenni, hogy miután ekként ki nem deríthető az, a 
mi valósággal történt, s így elfedeztetik a turpis
ság, a mi itt létezik, én a megsemmisítést ugy kí
vánom tétetni, hogy az Hrabovszky Zsigmond új
ból megválasztásának vágja títját s ő többé Fél
egyháza képviselője ne lehessen. (Zaj. Ellenmon
dás.) Meglehet, hogy Félegyháza ismét meg fogja 
választani Hrabovszky Zsigmondot, és meglehet 
úgy fogja választani, hogy a kifogások nem lesz
nek a választás ellen oly érvénynyel bírók, mint 
most: s ekkor Hrabovszky Zsigmond épen azon 
okoknál fogva s épen oly lélekvásárlás utján fogna 
meg választatni és épen oly méltatlamíl foglalná el 
helyét, mint a jelenlegi választás által. (Nagy zaj.) 

Elnök: Senki sem levén feljegyezve, azon 
kérdést teszem a tisztelt ház elé, hogy az osztály 
véleményét, a mely vizsgálatot ajánl, méltóztat
nak-e elfogadni vagy nem ? (Sokan: Elfogadjuk ! 
Mások : Szavazzunk!) Méltóztassanak felállni, a kik 
vizsgálatot kívánnak. (Megtörténik.) A többség a 
vizsgálat mellett levén, a vizsgálat teljesítésével 
Rajner Pál képviselő urat látnám jónak megbízni. 
(Számosan Böszörményit kívánják.) 

L u z s é n s z k y P á l b á r ó : Ha nem csalatko
zom, a tisztelt ház többsége Hrabovszky szavazati 
j'ogának felfüggesztetését kívánja, míg a viszgálat 
tart. (Zaj.) 

Elnök: Ez a szabályok ellen van. 
Podmaniczky Frigyes báró: Csak egy 

pár szóval kívánom a tisztelt ház figyelmébe aján
lani, hogy a vizsgálatot tevő képviselő kiküldé
sére nézve legyünk figyelemmel arra, hogy a ki-
küldendő ismerje különösen az alföldi viszonyo
kat. E tekintetből bátorkodom ajánlani Böszörmé
nyi László képviselőt. (Közhelyeslés.) 

Rajner P á l : Én is méltánylom az előttem 
szóló Podmaniczky b. követtársam indokolását, 

I ennélfogva legyenek szívesek engem ezen nehéz 
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feladat alól felmenteni s a vizsgálat teljesítésével 
más képviselőt megbízni. (Közfelkiáltás: Böször
ményi o 

E l n ö k : Tehát Böszörmény i úr küldetik ki. 
Ráday László gróf előadó (olvas sa alX-dik 

osztály véleményét id. Justh József turőcz-szt.-mártoni 
képviselő választása fölött, mely a nevezett képviselőt 
igazolandónak véleményezi.) 

E l n ö k : Nem szólalván fel senki ellene, ki
mondom, hogy Justh József igazolt képviselőnek 
tekintetik. (Helyeslés.) , 

Ráday László gróf előadó (olvassa a IX-ik 
osztály jelentését Kautz Gyula györvárosi képviselő 
választásáról, s ezt igazoltatni ajánlja. Ezután foly
tatja:) Ezen végzés hitelesítése után ujabban érke
zett Győrből egy uj folyamodás Kautz Gyula kép
viselő ellen; ez tegnap tárgyaltatott, és a követke
zőben van szerencsém az osztálynak véleményét 
előadni. (Olvassa az osztály jegyzökönyvét, mely ujab
ban is Kautz Gyula igazoltatását ajánlja.) 

E l n ö k : U g y látom, az osztály véleménye 
elfogadtatik (Közhelyeslés), minélfogva Kautz Gyula 
az igazolt képviselők sorába vétetik föl. (Éljenzés.) 

Ráday L á s z l ó gróf : Tisztelt ház! Azon 
kérdést vagyok bátor, az osztály által is fölhatal
mazva, a tisztelt ház elé terjeszteni, hogy, miután 
tegnap azt méltóztatott elhatározni, hogy a kérdés 
alatt levő képviselők ellen beadott ujabb okmány 
először az osztályhoz utasíttassék, ha e vélemény 
mellett méltóztatik a ház maradni, beleegyezik-e 
abba, hogyPerényi Zsigmond b . képviselőtársunk 
ügyét, ki ellen ma reggel uj okmány érkezett, ma 
nem egészen, csak részben adjam elő? (Fólkiáltá-
sok: Egyszerre!) 

Elnök : Kivánja-e a tisztelt ház. hogy még 
ma kezdje meg az első osztály előadását ? (Felkiál
tások : Holnap folytassuk! Zaj.) Az ülést bezárom; a 
legközelebbi ülés holnap reggeli tiz órakor tar-
tatik. 

Az ülés végződik 1 % 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: Bemntattatnak választások ellen érkezett kérvénj'ek s Millutinovies Szvetozár és Stephanides Henrik megbízó 
levelei. A naplóbiráló választmány tagjaira történt szavazás eredménye kihirdettetik. Besze János. Mocsáry Lajos. Varró Sámuel és 
Dőry Ádám igazoltatnak, Perényi Zsigmond b. és Baldácsy Antal b. választása iránt vizsgálat rendeltetik. 

Az illés kezdődik d. e. 101/i órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyilt. A mai ülés jegy
zőkönyvét fogja vezetni Tóth Vilmos, a szólani kí
vánókat Csengery Imre fogja felírni. A tegnapi 
ülés jegyzőkönyvének, hitelesítése van napirenden. 
(Joannovics György olvassa a tegnapi ülés jegyzö
könyvét.) 

B ó n i s S á m u e l (a jegyzőkönyv felolvasása köz
ben) : A jegyzőkönyvre nézve bátor vagyok meg
jegyezni, hogy ha abban a ház említtetik, ne hasz
náltassák e kifejezés „tisztelt ház", hanem csak 
egyszerűen „a ház". (Helyeslés.) (A további felolva
sás folyamában:) Ebben az ügyben, ha már a vizs
gálat indokait előadjuk, adassék elő az is, a mi 
ezen határozatnál a fő indok volt. A fő indok volt 

pedig az, hogy a titkos golyózásnál 7 golyóval 
több tétetett az urnába, mint a mennyi volt a sza
vazók száma. Véleményem szerint vagy ezt is meg 
kell említeni a jegyzőkönyvben, vagy egy indokot 
sem. (Felkiáltások: Semmi indokolás!) 

G h y c z y K á l m á n : Átalában azt hiszem, 
tisztelt ház, hogy különösen oly esetekben, midőn 
vizsgálat van kiküldve, minél kevesebb motívum 
tétessék a jegyzőkönyvbe, mert ez a vizsgálónak 
munkálkodását csak nehezíti, és némely esetben 
az igazság felderítését is nehezebbé teszi. Atalá-
nosságban azt is kívánnám megjegyezni, hogy a 
jegyzőkönyvet minél rövidebben kell fogalmazni. 
Mik voltak a tanácskozás phasisai, az nézetem szerint 
a naplóba való; szárazon a végzés, ugy a mint 
szavazásra fel volt téve és eldöntetett, tétessék a 
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