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nyilatkozott, hogy Lovassy Ferencz igazolt kép
viselőnek mondassék ki. 

A t. ház határozata következtében azon tiz 
folyamodvány, mely az aradmegyei képviselők 
ellen beadatott, az illető osztályoknak elnökeiből 
és előadóiból alakítandó bizottmány tárgyalása alá 

bízatott. Kérem az illető osztályok elnökeit, mél
tóztassanak itt maradni és intézkedni, hogy a bi
zottmány megalakuljon. A legközelebbi ülés hét
főn lesz. 

Az ülés végződik 21/2 órakor. 

IX. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1866. jan. 15-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 : Bemutattatnak Károlyi Ede gr. és Molnár Pál megbízó levelei, kérvények választások ellen, marmarosi birto
kosok kérvénye a debreczen-szatmár-m.-szigeti vasútvonal érdekében. Dobóczky Ignácz , Bánffy Albert b., Bujanovies Sándor, Papp 
Pál, Fischer István, Halász Boldizsár és Faur J á n o s igazoltatnak, föltételesen Svastics Gábor és Németh Károly. Kende Kanut és 
Czebrián László gr. választása iránt vizsgálat rendeltetik. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/i órakor. 
E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét Csengery 

Imre vezeti, a szólókat Ráday László gróf jegyzi. 
Következik a tegnapelőtti jegyzőkönyv felolvasása. 
'Ráday László gróf jegyző olvassa a jamiár 13-ikán 
tartott ülés jegyzökönyvét.) 

A tegnapi napon a következő képviselők iga
zoló levelei adattak be : Károlyi Ede grófé s Mol
nár Pálé. 

A temesmegyei központi választmány Mocso-
nyi Sándor ellen panaszt küldött be ; ez, valamint 
a Stephanides Henrik ellen beadott panasz a ki-
lencz tagú igazoló bizottmányhoz tétetik át. Már-
marosmegye több birtokosa részéről folyamodás 
érkezett be, mely a debreczen-szatmár-m.-szigeti 
vasútvonal pártolását kéri a nyíregyház-beregi 
vonal ellenében. Ez a kérvényi bizottmányhoz uta-
síttatik. Következik a szavazatok beadása a Papp 
Simon képviselő megválasztását illető vizsgálatra 
vonatkozólag. (Felkiáltások: Sulyok Mór!) Méltóztat
nak elállni a szavazástól? (Felkiáltások: Elállunk! 
Sulyok Mór!) 

Tehát a ház egyhangú kívánsága szerint ez 
ügyben Sulyok Mór küldetik ki vizsgálóul. (Köz
helyeslés.) 

Szapáry G y u l a gr / .T.ház! Az állandó igazoló 
bizottmány megalakulván, bátor vagyok fölkérni 
a t. házat, méltóztassék meghallgatni annak jelen
tését, hogy azon képviselőtársaink, kik igazoltat
nak, jogaik gyakorlatától meg ne fosztassanak. 

N y á r y P á l : T. ház! Az a kérdés, hogy mi

után a későbbi választásokra nézve a szabályok
ban 30 napi határidő tűzetik ki, figyelemmel volt-e 
az osztály arra, hogy a 30 nap megtartatott-e ; mert 
30 napig még mindig szabadsága van kinek-kinek 
a törvény értelmében reclamálni, és a panasz te
kintetbe is veendő. (Helyeslés.) 

Z i c h y Anta l e lőadó: Én az állandó iga
zoló bizottmánytól azon megbizást nyertem, hogy 
legelőször azon képviselő urak ügyét terjeszszem 
elő, kiknek választásijegyzőkönyvei rendben van
nak s kik ellen panasz nem adatott be. Ilyen kép
viselő négy van, úgymint : Dobóczky Ignácz, ki a 
tiszanánai választó kerületben ellenfele leléptével 
deczember 12-én egyhangúlag, Svastics Grábor, ki a 
szili választó kerül étben jan. 10-én szintén egyhan
gúlag, továbbá Németh Károly, ki Pozsony vá
rosa első választókerületében deczember 23-án,és 
Bánffy Albert báró, ki a szilágy somlyói választó 
kerületben a szavazatok átalános többségével no
vember 22-én képviselővé választatott. Ennél
fogva az állandó igazolási bizottság Dobóczky Ig
nácz és Bánffy Albert báró képviselőket, mint a 
kikre nézve a kitűzött határnapig reclamatió be nem 
küldetett, feltétlenül, a más kettőt pedig feltéte
lesen igazólandónak ajánlja. (Helyes!) 

B ó n i s Sámue l : Tisztelt ház! Véleményem 
szerint Dobóczky és Bánffy Albert igazolandók ; a 
másik kettő igazolására nézve, mert föltételes iga
zolás nem létezik, azt hiszem, addig, mig ügyök ké
sőbb referáltatni fog, a ház határozatát nem mond
hatja ki. 
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Z i c h y A n t a l : Bátor vagyok megjegyezni, 
hogy személyes felfogásom szerint egyelőre azok 
is igazolandók ; ha ellenük a kitűzött határidő le
folyta előtt folyamodvány érkeznék be , ügyök 
újólag tárgyalandó, ha pedig nem, akkor igazol
tak maradnak. 

N y á r y P á l : Tisztelt ház ! Feltételes ígfazo-
lásról szó nem lehet, mert szabályaink kimondják, 
hogy az igazolt követ ellen kérvény nem fogadta
tik el. Már most ha feltételesen igazolnók azok
nak választását is, a kiknek 30 napja még el nem 
telt, ez szabályainkba ütköznék. Ennélfogva azt 
tartom, hogy azon két képviselő nem igazolandó-
nak, hanem kifogástalannak nyilvánittassék. Itt 
csak a kifejezésben volt hiba. 

K e g l e v i c h B é l a gróf : Azon észrevételt bá
torkodom tenni, hogy azon szabály, miszerint iga
zolt képviselő ellen panasz többé be nem vétethe- j 
tik, csak a ház alakulásakor igazolt képviselőkre 
alkalmazható. Az 1861-iki gyakorlat szerint később 
bejelentett tagok tagsági jogukat ugyan el nem 
vesztették, de igazolásuk csak a határidő letelte 
után tárgyaltatott s döntetett el. (Felkiáltások : A 
szabályok 30 napot kivannak.) 

G h y c z y K á l m á n : Az 1861-ki gyakorlatra, 
tisztelt ház ! magam is ugy emlékszem , hogy az 
idő közben érkezett képviselőknek választási jegy 
zőkönyvei beadatván, ha kifogás nélkülieknek ta
láltattak, az illető kéj>viselők azon óvással jelen
tettek ki igazoltaknak, hogy a mennyiben a vá
lasztástól számítandó 30 nap alatt ellenök még 
panasz adatnék be, ez tárgyaltatni fog. Ez volt a 
61-iki gyakorlat. Nézetem szerint ezt tán ez alka
lommal is el lehetne fogadni, annyival inkább, 
mert nem volna méltányos, hogy a meny
nyiben az idő közben választott képviselők ellen 
30 nap alatt semmi kérvény nem fog beadatni, ők 
addig szavazási jogaiktól meg legyenek fosztva. 
Én tehát a föltételes igazolást igy magyarázom s 
az osztály véleményét elfogadhatónak tartom. 
(Helyeslése) 

Elnök: Méltóztatnak ezt elfogadni? (Elfo
gadjuk !) Ennélfogva Dobóczky Ignácz és Bánffy 
Albert báró képviselő urak az igazolt képviselők so
rába fölvétetnek; Németh Károly és Svastics Gábor 
képviselők szintén, azon megjegyzéssel, hogy elle
nök 30 nap eltelte alatt kérvények beadhatók. 
Még a múlt héten , pénteken kérvény adatott be 
Bujanovics képviselő ellen, a miért akkor az osz-
tályelőadó jelentését elő nem terjeszthette. Most 
azonban, miután az osztály ez ügyben már tanács
kozott, ugy^hiszem, ezt vehetnők elő legelőször. 
(Helyeslés.) 

Várady Gábor előadó (olvassa az I-sö 
osztály jelentését Bujanovics Sándor sárosmegyei eper

jesi képviselő választására vonatkozólag; az osztály 
igazolást véleményez.) < : 

E l n ö k : Méltóztatnak az osztály véleményét 
elfogadni ? 

Klauzá l Gábor: Ha senkisem szólal fel, én 
vagyok kénytelen az iratok felolvasását kérni. 
(Zaj.) Okadatolom kérésemet. (Halljuk!) Nekem, 
t. ház! épen a múlt napokban volt alkalmam hal
lani a t. képviselők által felhozott azon igen helyes 
elvet, hogy mindenféle beavatkozás és bárminemű 
tiszviselők által gyakorolt erkölcsi nyomás hely
teleníti magát a választást; pedig én egy adatban, 
mely előadatott, erkölcsi nyomást, a szolgabíró által 
a maga hivatalos állásában elkövetett nyomást lá
tok. Ennek következtében kérem az iratok felolva
sását ; ha pedig ez nem tetszik, kérem a vizsgála
tot. (Zaj.) 

B á n ó Józse f : Tisztelt ház! Én is ugyanazt 
akartam mondani, a mit előttem szóló képviselő
társunk mondott, t. i. hogy ezen okmány felol
vasását kérjem, és még azon felül azét is, a mely
re a jegyzőkönyv határozatát alapította, t. i. hogy 
ott egy lelkész a szószékről izgatta Podhorányi 
Nándor ellen a népet, és megtagadta valamely vá
lasztótól az esketést. Én ezt nem tartom oly cse
kély körülménynek, mint a jegyzőkönyv és az 
osztály végzése. 

Várady Gábor előadó: A jegyzőkönyv 
nem mondja azt, hogy csekély. 

B á n ó Józse f : A jegyzőkönyv azt mondja, 
hogy a törvénybe nem ütközik. Meglehet, hogy 
valamely világos törvénybe nem ütközik, de azért 
mégis igen veszedelmes módja lehet ez az izga
tásnak ; és én ismervén az ottani körülményeket, 
merem mondani, hogy ig'enis nem csak ott, hanem 
az egész országban,ha aszószékről lehetne izgatni, 
ez jövőre veszedelmes neme lehet az agitationak. 
Én tehát szintén az okmánynak felolvastatását ké
rem. 

Várady Gábor előadó: Csak az ide tar-
i tozó okmány, vagy valamennyi olvastassák fel ? 

(Valamennyi!) Az egyik bizonylat tót nyelven 
van ugyan irva, de ide van csatolva magyar for
dítása is. (Olvassa az okmányokat.) 

B ó n i s Sámuel: Tisztelt ház! Az olvasottjelen
tésben van egy mondat, mely igen könnyen megy 
keresztül egy oly tényen, mely tény, habár nagy 
többsége van is a választottnak, ha constatáltatik, 
a választás megsemmisítését vonja maga után. 
Ezen tény a vesztegetés ténye. Ezt oly könnyen 
nem lehet elhallgatni, mert a személyes vesztege
tés minden más kifogás közt a legerősebb, s en
nélfogva az erre vonatkozó okmányokat is fel kell 
olvasni. Ha ez csak fél próba is, de mind a pa-
naszkodónak, mind a bepanaszlottnak érdekében 
annál inkább vizsgálatot kell kívánnom, minthogy 
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nem hiszem, hogy akárki is a nélkül, hogy vizs
gálat által igazoltatott volna, köztünk kívánjon 
ülni azon suppositummal, hogy személyes veszte
getésről van vádolva. Ha a vizsgálatból az ellen
kező bizonyul be, akkor annál tisztábban foglal
hatja el itt helyét; ha pedig kiderül, hogy vesz
tegetés csakugyan történt, akkor természetesen 
ezen háznak tagja nem lehet, még ha igen nagy 
többsége volna is. 

Várady Gábor e lőadó (olvassa az ezen vá
lasztásra vonatkozó többi okmányt.) 

Zsedényi Eduárd . Csak arra akarom fi
gyelmeztetni a tisztelt házat, hogy a jelentést tevő 
osztálynak igazsága van, midőn az egyedül kereszt
vonásokkal ellátott ilynemű bizonyítványoknak 
hitelt nem ad. Jól tudjuk, hogy sem megyében, 
sem másutt hitel nem adatik aláírásnak, ha csak 
azt valami írástudó nem hitelesiti, például a falu 
jegyzője; ez itt nem történt, tehát nem tudjuk, 
hogy e keresztvonásokat ki tette. (Zaj.) A mi 
pedig a vesztegetéseket illeti, az én osztályomban 
is voltak ilyen esetek: a mikor p. o. Győr városa 
követéről volt szó, akkor is minden hitelesség nél
kül vesztegetésről vádolták embereit; ezek pedig 
viszont azt mondották, hogy őket az ellenjelölt 
pártja akarta rábirni, hogy Kautzot vesztegetéssel 
vádolják. í g y itt van egy vén asszony (Derültség), 
ki azt mondja: „Én láttam az utczán Bujanovics 
urat, hogy pénzt osztogatott." Van-e legkisebb 
alapja is ezen egyetlen egy tanúvallomásnak ? és 
valószinü-e, hogy ő maga személyesen az utczán 
osztott volna ki pénzt ? Hitelesítve sincs ez állítás 
senki által, és azért nem érdemel hitelt. (Helyeslés.) 

P i l l e r Gedeon : Hogy ezen okmányok, me
lyek felolvastattak, mennyire hitelesek, abból is 
világos, hogy hivatkozás történik a részben is, 
hogy a megyei hatóság s illetőleg a központi vá
lasztmány ki nem tűzte azok névsorát, kik a tör
vény értelmében a szavazásban részt vettek. Én 
pedig bátor vagyok hitelesen jelenteni és szükség 
esetén a kezemnél levő okmánynyal igazolni, hogy 
Sárosmegye közönség-e s illetőleg a központi bi
zottmány nyolcz napig kitűzte azoknak névsorát, 
kik bármely kerületben szavaztak s kik ellen bár
ki tehetett kifogást. Már a midőn egy részről ilyen 
alaptalan ok terjesztetik elő, ex analógia azt kö
vetkeztetem, hogy a többi okmány, mely itt elő
fordul, szintén nem bir semmi hitelességgel; s 
ennélfogva — nem levén hitelesítve egy okmány 
sem — a magam részéről is elfogadom az oszcály 
véleményét. 

R a g á l y i F e r d i n á n d : Tisztelt ház! Egyszer 
mindenkorra kötelességemnek tartom a jelen or-1 

szággyülési választásokra véleményemet nyilvání
tani. Meg kell döbbenni minden jóravaló ember
nek, ki azon választásokat tekintetbe veszi, melyek 

a nép erkölcsének megrontásával eszközöltetnek. 
Mi lesz belőlünk, ha egyszer a hatalom nyúl ezen 
nemtelen fegyverhez ? Félek, hogy költőnk sze
rint a tölgy, melyet az éjszaki szél ki nem dönt, a 
benne termő férgek megőrlik erős gyökerét, és 
gyönge széltől is földre teríttetik. Ezért mindazon 
választásokat, melyek a nép erkölcsének megron
tásával vétetnek eszközlésbe, én is megsemmisít
tetni kívánom. A jelen esetben annak kiderítésére, 
valók-e a fölhozott állitások, a vizsgálatra szava
zok. (Szavazzunk!) 

L u z s é n s z k y P á l b á r ó : Az igen tisztelt ház
nak türelmét ok nélkül nem szoktam igénybe venni; 
de a jelen esetben semmiképen el nem hallgatha
tom, hogy a szószékről is ingereitettek az embe
rek. Ez igen rósz következésű lehet. Tegyük fel, 
hogy némely ember a plébánosnak vagy más pap
nak nem tetszik; ez őt annyira népszerűtlenné te
heti, hogy a legjobb ember sem fog megválasz
tatni. Ennélfogva jelen esetben, annak kideríté
sére, hogy igaz-e az okmány, vizsgálatot kérek. 
(Szavazzunk! Zaj.) 

B á n ó J ó z s e f : Tisztelt ház ! (Zaj. Felkiáltá
sok: Már szólott egyszer!) Én a tárgyhoz még nem 
szóltam. (Felkiáltások : Kétszer nem lehet szólani!) 
Én előbb csak az irományok felolvasását kértem, 
de a tárgyhoz nem szóltam. (Zaj. Nem lehet már! 
Mások : Halljiík Bánót! Szavazzunk!) 

Elnök : Többen vannak fölirva; ha elállnak 
a szótól, lehet szavazni. (Zaj.) 

P a t a y I s tván : Ha oly lárma nem volna, 
többen elállanánk; de mivel örökös lárma van, én 
is akarok beszélni. 

B á n ó J ó z s e f : T. ház ! (Felkiáltások : Szólott 
már! Bánó leül. Felkiáltások : Halljuk Bánót! Zaj.) 

Elnök (csenget) : Bánó képviselő úr előbb 
csak az okmányok felolvasását kérte, de magához 
a tárgyhoz még nem szólott. Kérem a t. házat, 
halhgassuk ki türelemmel egymást, hogy a tárgya
lások annál hamarabb menjenek. (Helyeslés.) 

B á n ó J ó z s e f : Igen köszönöm a t. elnök 
úrnak, hogy ugyanazt méltóztatott kimondani, a 
mit én is akartam mondani. Én nem szoktam a t. 
ház türelmével visszaélni, hanem azt gondolom, 
a tárgyhoz van jogom egyszer szólani, miután 
még csak az okmányokat kívántam felolvastatni. 
Megvallom, t. ház, e tárgyban nekem az a véle
ményem, hogy igen nagy különbség van a mos
tani, meg oly időszak között, midőn vannak tör
vényesen választott hivatalnokok, midőn azok a 
megyének bizalma által választatnak; és én még 
akkor sem tartom helyesnek, ha azok a válasz

t á s b a beleavatkoznak. Hát még oly körülmények 
közt, a minőkben most vagyunk! Annál hibásabb
nak találnám, ha a t. ház oly könnyen venné, 
hogy itt a tisztviselők befolytak. Már pedig be 
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van bizonyítva, hogy a tisztviselők a választásba 
befolytak, és én ezen körülményt elengedőnek tar
tom arra, hogy vizsgálat rendeltessék el. Másrész
ről megvallom, hogy miután az okmányok ugyan 
nincsenek hitelesítve, de nevek vannak megem
lítve, és pedig úgy van egy név említve, hogy 
az illető csakugyan látta, hogy a követ pénz
zel vesztegetett, megvallom , t. ház! én épen 
a megválasztott követ érdekében, ha az ő he
lyén volnék is, a vizsgálatot kérném elrendel
tetni. 

Várady Gábor előadó: Azon aggodalom 
eloszlatására, hogy itt talán a valószínűség színvo
nalára van emelve a bizonyítás , és egyszersmind 
az osztály eljárásának igazolására szükségesnek 
látom a t. ház előtt felfejteni, hogy itt két külön
álló körülményre, mindegyikre külön, egy tanú 
vallomása van felvéve. Ha ezen tanú vallomása 
tökéletes bizonyíték színvonalára emeltetnék, még 
akkor sem bizonyítaná a megvesztegetés valóságát. 
(Helyeslés.) Az osztályt véleménye hozatalában és 
megalapításában az is vezette, hogy itt a tanú két vá
lasztóról szól a nélkül, hogy indokolná, honnan tud
ja, hogy ezek választók, vagy megnevezné őket; pe
dig ha tudta, hogy választók, tudnia kellett azt is, 
hogy mi a nevök, mert különben nincs indokolva 
azon állítás, hogy választók. De a legfőbb körül
mény az volt, hogy két különálló ténykörülmény
re egyetlen egy tanú tesz vallomást. (Helyeslés.) 

Tisza K á l m á n : Tisztelt ház! Két körül
mény az, mely az ember figyelmét ezen ügynél 
főleg megérdemli. Az egyik az , mit legelsőben igen 
tisztelt képviselőtársunk Klauzál Gábor ur emiitett 
fel, hogy itt is az állitatik, hogy a tisztviselők ille
téktelen befolyást gyakoroltak a választásra ; a má
sik a megvesztegetés kérdése. Én e két kérdést 
mindig véghetetlen fontosnak tartom. Igaz ugyan, 
hogy egyik sincs teljesen bizonyítva; de hiszen 
épen azért nem is kívánta senki a választás meg
semmisítését , mit pedig, ha csak egyik is be vol
na bizonyítva, azt hiszem, mindnyáján kívántunk 
volna. Azonban, ha nincs is teljesen bebizonyít
va , megvallom, úgy fogom fel az irományokat, 
hogy különösen a megvesztegetésre nézve van any-
nyi bizonyíték, a mennyi ily fontos vád ellené
ben a vizsgálatot tökéletesen igazolja. (Helyest) 
E g y tanú természetesen nem kielégítő bizonyíték; 
de midőn egy tanú, még pedig saját keze írásával 
és az eskü ígérete mellett, megvesztegetéssel vádol, 
azt elég fontosnak tartom a r r a , hogy a vizsgálat 
elrendeltessék. Különben i s , a mi átalában véve a 
megvesztegetés vádját illeti, azt tartom, hogy min
denütt , a hol megvesztegetés fordul elő, érdeké* 
ben van az országnak, hogy az kiderittessék. Igaz, a 
megvesztegetés a képviselő választását csak azon 
esetben ronthatja l e , ha egyenesen bebizonyul, 

hogy épen ő személyesen, vagy bevallott megbízott
ja által tette ezt; mert ha mások tették, az a megvá
lasztást nem ronthatja le. De ezen esetben is szük
séges a közerkölcsiség szempontjából, hogy kide
rüljön , vajon valamely választó kerületben történ
tek-e megvesztegetések, mert ily választó kerületek 
a közerkölcsiség szempontjából megrovandók. Sőt 
én reménylem, ha oly állapotba jövünk, hogy tör
vényeinket megváltoztathatjuk, jövendőben azt is 
ki fogjuk mondani, hogy ha csakugyan bebizo
nyul, hogy valamely választó kerületben megvesz
tegetések történtek, ha szintén ez a képviselő meg
választását nem is dönti meg, azon leiköket eladott 
választók választási joguktól fosztassanak meg. Ez, 
uraim, a jövendő kérdése, ahhoz most nem szólha
tunk. De bátor vagyok kimondani, hogy a meg
vesztegetés vádját elégg-é kibizonyítva látom a vég
re , hogy vizsgálat rendeltessék; óhajtom tehát, 
hogy vizsgálat rendeltessék el. (Felkiáltások: Vizs
gálatot ! Szavazzunk !) 

Podmaniczky Frigyes b . : Tisztelt ház! 
Bocsánatot kérek, hogy felszólalok e kérdésben, 
de kötelességemnek tartom meggyőződésemet ezen 
tárgyban röviden elmondani. Mikor az okmányok 
.felolvasását tiszt, képviselőtársunk Klauzál Gábor 
indokolta, megvallom, nem voltam vele egy véle
ményben , mert valamint egy részről nagyon tisz
telem azon elvet, hogy igen szigorúan kell figyel
nünk arra , nehogy a képviselőválasztásokra egy 
tömör és a választások irányában idegen hatalom 
beavatkozása nyomást gyakoroljon, úgy más rész
ről megint azt hiszem, mindnyájunk érdekében 
van , nehogy ezen elv túlszigoru alkalmazása 
által sokszor tévútra vezettessünk : mert kérdem 
attól, a ki gyakorlatilag érti és befolyt nem egy 
választásba, kérdem, nem akaszthaja-e meg ily 
okmányok által, mint e kettő volt, mely a szolga
bíró és lelkész eljárására vonatkozik, egy ellenséges 
érzületű egyén a legfüggetlenebbül kezelt válasz
tást ? és nem hozhat-e a legbecsületesebben meg
választott képviselőnek is vizsgálatot a nyakába ? 

Én, ki gyakorlatilag fogom fel a dolgot, azt 
mondom, hogy nincs választás, mely ily bizonyít
vány által meg ne támadtathatnék, ha szerzek egy
két oly embert, ki látszólag az én érdekemben effé
lét elkövet. Tudom, hogyan mennek a dolgok, és 
tudom, hogy számtalan ily eset történt és fog tör-
ténnimindaddig, míg emberek leszünk. Egészen más, 
midőn a hivatalos nyomás mintegy a fejtől kezd
ve egészen az utolsó rétegig lehat, meg egészen 
más , midőn egyes személy a hivatalosság alárcza 
alá bújva nekem ártani igyekszik. De az ügyek fo
lyamát tekintve, kötelességemnek tartottam felszó
lalni az utóbbi okmányokra nézve, a mennyiben 
ugyanis azt tartom, hogy a törvény előtt a nő, akár 
öreg, akár fiatal, egészen mindegy. (Derültség.) Meg-



IX. OKSZÁGOS ÜLÉS. 65 

vallom, ebben a tekintetben engem egészen más elv 
vezérel: valamint nem értek egyet a ház többsé
gével a kérvényekre nézve sem, a mennyiben ugy 
látom, hogy a t. ház nagy része azt hiszi, az or
szág ezen kérvények mikénti elintézése által lesz 
megnyngatva. Korántsem. Egészen más megnyug
tatás kell a hazának. Hanem azt igenis követelem 
a t. háztól, hogy ott. hol személyes megvesztege
tésről van szó, valamint az elv és törvény, úgy 
az illető személy iránt is legyünk lehetőleg szi
gorúak. A túlszigor az egyes személy irányában 
nemhogy ártana, hanem használ neki , és épen 
azért vizsgálatot kérek. [Helyeslés.) 

Keglevich Béla gr.: Ha előttem szóló t. 
képviselő úr véleménye elfogadtatik, a szólástól elál
lók. (Halljuk !) A fenforgó esetben épen úgy, mint 
előttem szólott képviselőtársam, eleinte az osztály 
véleméuyét pártoltam; de miután az okmányok 
felolvastattak, én is az ellenkező véleményt kö
vetem, még pedig azért, mert sehogy sem akarom el
fogadtatni azon elvet, hogy például egy tisztvise
lő , vagy egy buzgó egyházi férfi pártolása által 
a választás érvénye kérdés alá vétethessék. Ezen 
elvet sehogy sem szeretném megállapittatni. (Zaj.) 
Midőn ellenben oly okmány olvastatik fel, mely 
azt állitja, hogy személyes vesztegetés fordult elő, 
ezt, ha valaha. úgy most kellő figyelembe kell 
venni. Igaz, azt mondják, hogy ez okmány aláírá
sa nincs hitelesítve, de ép ezen ok az, melynél 
fogva azt hiszem, hogy vizsgálatot kell elrendel-, 
ni. Mert oly viszonyok közt, midőn a korteske-
dés oly nagy mertékben folyt, könnyen meglehet, 
hogy a ki e bizonyítványt kiállította, nem talált 
oly hivatalos személyt, ki az okmányt hitelesí
tette volna. Vizsgálatot kérek. (Szavazzunk!) 

Ivánka I m r e : Tisztelt ház ! Nekem egy ész
revételem volna Zsedényi képviselőtársunk előadá
sára. Azt méltóztatott mondani, hogy aláírások 
keresztvonás oda melléklésével vannak téve, és 
nincs bizonyítva, vajon a keresztvonást csakugyan 
az illető tette-e. Erre észrevételem az , hogy igen
is vannak tanuk az aláírásra, hogy t. i. ezen keieszt-
vonásokat előttök tették oda az illetők. Én neta 
tartom szükséges kelléknek, hogy hivatalos személy 
bizonyítsa ezt, mert két tanú, vagy csak egynek 
bizonyítása is elegendő arra , hogy állítása leg
alább tekintetet érdemeljen. (Helyes!) Én most 
tisztán Bujanovics érdekében kívánom, hogy a 
vizsgálat kiküldessék. (Felkiáltások: Szavazzunk !) 

Böszörményi László : Tisztelt ház! Itten 
a vitatkozás alatt elöpillantás történt egy szebb 
jövőbe, t. képviselőtársunk Tisza Kálmán által, 
a midőn tán módja lesz az ország képviselőinek 
üdvös intézkedéseket tenni a jövőre. Engem ezen 
kedves elöpillantás sötétebb figyelemre ösztönöz. Én 
e perczben azon lehetőségre gondolok, hogy ismét 
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bekövetkezik az, a mi történetünkben hallatlan, a 
mi most történik, hogy í. i. a magyar országgyű
lés a municipáüs hatóságok élete nélkül tanácsko
zik. Erre^ példa még nem volt, mióta az ország 
fennáll. Énj az ország közös fájdalmát vélem kife
jezhetni a tény felett. De az országnak még sok
kal nagyobb^ aggodalmát vélem kifejezhetni azon 
szomorú eshetőség felett, hogy ez még más al
kalommal is bekövetkezhetnék, mitől Isten óvjon ! 
Lehetetlen nem gondolnom ezen eshetőségre; ha 
pedig ez bekövetkeznék, és ha a tisztelt ház j'elen-
leg, főkép a hivatalos beavatkozások könnyű el
nézésével példát fogna arra szolgáltatni, hogy a 
hivatalos beavatkozások sokkal nagyobb mérvben 
is bekövetkezhessenek : én félek'az eredményektől, 
melyeket az ilyen eljárás előidézne, felbátorítva 
azon urakat, kiket a teljhatalom oda kínevezett, 
hogy e hatalom érdekében mindent megtegjrenek, 
mit tőlük kivannak. Méltóztassanak megbocsá
tani, hogy nyíltan kimondom, hogy tudok pél
dát, midőn a t. ház a vizsgálatot sokkal kevésbbé 
indokolt kérelemre is elrendelte.— megnevezem az 
eseteket is : Baldácsy b. és Papp Simon ügyeiben. 
Fölkérem a tisztelt ház figyelmét arra is, mit 
egyik képviselőtársunk emiitett, hogy ő hitelesen 
nyilvánítja a. dolgok történetét. Én tökéletesen 
megbízom szavában, mint magán ember, de nyi
latkozatát a ház hitelesnek nem veheti. 

A bizonyítékok hitelessége elleni kifogásra 
megjegyzem, hogy igen nehéz ily bizonyítékokat 
teljesen hitelesitni. Ha baloldalunkra teszszük ke
zünket, be kell vallanunk, történtek oly beavatko
zások, melyekre nézve — különösen sürgős rövid 

j idő alatt — tökéletes hitelességű bizonyítékokat 
szerezni felette nehéz. Ha a tisztviselők ilyetén 
bizonvitékok kiadására felszólittatnak, részint az 
epuratiótól való félelem, részint a teljhatalom ha
tása alatt, azokat egykönnyen nem adják ki. 

Én itt nem tartom a vesztegetés vádját, mely-
j re nem nehéz tanút szerezni, oly fontosnak, mint 

az előbbit. De midőn a tisztviselő beavatkozása vád-
j ját legfontosabbnak tartom, ugyanakkor annak 
I tartom azt is. ha Magyarországon vagy- bárhol 
| egyebütt a papság politikát fog hirdetni a szó-
! székről s ugyanonnan a jelöltek nevezésével izgatni 

a választások iránt. Tudok eseteket, hogy a főpa
pok a választási kérdésben meghagyásokat intéz
tek az alpapsághoa; ez magán dolog mindaddig, 
mig a közönség elé nem kerül; de a mint a szó
székről nevek hangoztatnak, az szintén hivatalos 
beavatkozás, ép ugy, mint p. o. a szolgabiróé, ki 
szintén mindaddig magán embernek tekintendő, 
mig hivatalos tekintélyét nem használja fel. A 
jelen esetben kettős hivatalos nyomás forogván 
fenn, a vizsgálat mellett vagyok. 

P a t a y I s t v á n : Én a*z előttem szóló Ragá-
(' 9 
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lyi Ferdinánd barátom által elmondottakban töké
letesen osztozom, hogy az efféle vesztegetések által 
a nép erkölcse megrontatván, jövőre igen nagy 
károk következhetnek e hazára. Ha azon vádak 
közül, melyek itt fölhozatnak, tiszta törvényesség
gel csak egy is be volna bizonyítva, tökéletesen 
megsemmisítené a választást. De midőn a pap a 
vallás köpenye alatt rontja meg a nép erkölcsét, 
midőn magára a választott képviselőre panasz, 
gyanú van, hogy maga vesztegetett, két tanú le
vén erre: én részemről kérem, mind a választók, 
mind a követ érdekében, a vizsgálatot. (Szavaz
zunk!) 

Eötvös T a m á s : Ha a szavazást kívánják, 
elállók a szótól. (Szavazzunk!) 

E l n ö k : A kérdés ugy áll, hogy az osztály 
véleményét elfogadja-e a tisztelt ház, vagy nem ? 
Az osztály véleménye az, hogy Bujanovics Sán
dor ur io-azoltassék. Méltóztassanak azok, kik az 
igazolás mellett vannak, fölkelni. (Megtörténik). 
Most méltóztassanak fölkelni azok, kik a vizsgálat 
mellett vannak. (Megtörténik.) A nagy többség, 
ugy veszem észre, az osztály véleményét elfogadja, 
minélfogva Bujanovics Sándor ur igazolt képvi
selőnek nyilvánittatik. (Éljenzés.) 

Hollán előadó ur fogja az előadást folytatni. 
H o l l á n Ernő e lőadó (olvassa Papp Pál He

vesmegye kápolnai keriihteheli képviselő megválasztása 
tárgyában a 11-ik osztály jelentését, mely a megválasz
tottat igazoltatni véleményezi. Közhelyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni az osztály 
véleményét? (Elfogadjuk!) Tehát Papp Pál az iga
zolt képviselők sorába vétetik fel. {Éljenzés.) 

H o l l á n Ernő e lőadó (olvassa a 11-ik osz
tály jelentését Szatmármegye nagykárolyi kerületében 
választott képviselő Kende Kanut választására nézve, 
vizsgálatot véleményezve. Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni az osztály 
azon véleményét, hogy vizsgálat rendeltessék el ? 

B o b o r y K á r o l y : T. ház ! Én a legnagyobb 
figyelemmel hallgattam mind a kérvényeket, mind 
pedig a hozzá tartozó mellékleteket. (Zaj.) Ezekre 
nézve néhány, szorosan a tárgyhoz tartozó észre
vételem van. I-ször a kérvényben nincs semmi, de 
egy betű sem, mely tulajdonképen magát a kép
viselőt sújtaná; 2-szor, a mi a kérvényben fog
laltatik, csak a választási elnököt és a szavazat
szedő bizottmányt sújtja. A szavazatszedő bizott
mányról mondatik, hogy beirt a választók lajstro
mába oly szavazókat, kik tulaj donkép nem is, 
vagy legalább más által szavaztak; sőt mondatik, 
hogy olyanokat is bocsátott szavazáshoz, kik két
szer, háromszor jelentek meg mint szavazók ál öl
tönyben. (Zaj.) A panasz súlya tehát kizárólag a 
szavazatszedö bizottmányt és elnököt illeti. Ámde 
az elnök és szavazatszedö bizottmány közhiteles-

ségü személyek, a jegyzőkönyv közhítelességű ok
mány. Közhitelességtí személyek, közhitelességű 
okmány ellen egyes tanutételek tökéletes bi-
nyitékot nem képezhetnek; az itt felolvasottak pe
dig annál kevésbbé, mivel, jól emlékszem, nagyob-
bára így vannak fogalmazva: ,,Hallottam, hogy 
nevem be vagyon, mint szavazóé, írva, de bizo
nyítom, hogy én magam nem irattana be, és nem 
szavaztam." Továbbá nem lehet elhallgatnom azt 
sem, hogy ugyanazon panaszlók, a kik állítják, 
hogy' illetéktelen szavazatok vétettek figyelembe, 
mint ellenkérelmezők is lépnek fel. (Jobb oldalon 
felkiáltások: Nem halljuk! Rendre!) De nem mu
laszthatom el felemlíteni azt sem, hogy a panasz
lók panaszuk igazolására a szavazatszedő bizott
mány által szerkesztett lajstromot be nem mellé
kelték, melyből egyedül lehetne teljes tudomást 
szerezni; holott a szavazók ezen lajstroma letéte
tett a megyei levéltárba, és megszerzését a panasz
lók könnyen eszközölhették volna, miután — mint 
az ügyiratokból kitetszik — a megyei közegek 
legnagyobb buzgósággal léptek fel Kende Kanut 
ellen. Hogy van az , hogy a megyei közegektől 
nem bírták előteremteni azon okmányt, mely tö
kéletesen megdöntötte volna Kende választatását? 
A mi pedig illeti azt, hogy a törvénytelen me
gyei közegek által utólag azon vizsgálat rendelte
tett, mely ellen a ház elé az előadó által fölemlí
tett nagy kérvény adatott be, ez ismét egy bizo
nyítéka annak, hogy a törvénytelen megyei kö
zegek rendesen nyomást gyakorolnak a választá
soknál. Az előbb tárgyalt esetben a nyomás a vá
lasztás előtt, ebben a választás után alkalmazta
tott. (Zaj.) Ezen nyomást talán egyenesen a kép
viselőház ellen szándék gyakorolni. Hogy ezen 
nyomás tekintetében kell intézkedést tenni, azt 
nem akarom kétségbe vonni; de ha ezen választás 
ügyét tekintem, a képviselőház által Kende Ka-
nutot az igazolt képviselők sorába szeretném igtat-
tatni. 

Domahidy Ferencz: Tisztelt képviselőház! 
Mielőtt a tárgyhoz hozzászólnék, az irományok 
felolvasását, vagy pedig előleg egy elvkérdés el
döntését kérném, mert miután itt a vádak egyedül 
csak azon időszakra vonatkoznak, mely a válasz
tás alatt lefolyt, itt azt tartom először elintézendő-
nek, vajon egy minden zavargás nélkül lefolyt 
választás, melynekjegyzőkönyve teljesrendben van, 
sőt az ellenfél megbízottja által is aláíratott, és ellene 
semmi óvás nem tétetett, bir-e nagyobb hitelesség
gel, vagy pedig az ellene később beadott kérvény ? 
— Mert miután tudjuk, hogy előleges vesztege
tések az országban és néhol kellő eredménynyel 
történtek, mért nem történhettek volna kellő ered
ménynyel utólag is ? A kik az előadottak szerint 
egy pár itcze borért készek voltak előleg szabá-
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lyoztatni nézeteiket, azok készek később egy-két. 
forintért tanúbizonyságot is tenni. Én tehát ezen 
esetnél a vizsgálatot alkalmazandónak nem vélem, 
hanem egyenesen az igazolást kérem kimondatni, 
mert egy teljesen rendben levő jegyzőkönyv hiteles
ségét magántanuk által kétségbe vonni nem lehet. 

Kalauz P á l : Tisztelt ház! E háznak külö
nös aeusticája miatt nem vehettem ki egész tisztán 
a mondottakat; de a Bobory képviselőtársunk ál
tal előadott érvekből úgy tapasztalom, hogy egy 
külön kérdés is hozatott fel. Legyen szabad min
denekelőtt a ház tanácskozási rendjére nézve némi 
észrevételt tennem. A ház mint biróság jár el s en
nélfogva a házszabályok szerint mindenkinek ok
vetlen joga van az illető okmányok felolvasását 
követelni; de hová fog ez vezetni, ha ezt netalán 
csak a háznak igen jelentéktelen kisebbsége fogja 
kivánni ? — Véleményem szerint az volna az első 
kérdés, vajon a ház többsége kivánja-e az okmá
nyok felolvasását ? (Zajos közbeszólások: Nem helyes!) 
Mert én egyes tag azon kivánatát mindig egyes | 
indítványnak akarnám tekintetni. Nézetem szerint 
az volna a kérdés, ne ily egyes indítvány elfoga
dása felett történjék-c mindenekelőtt szavazás? 

A mi egyébiránt magát a tárgyat illeti, mi
után igaz, hogy ezen ház mint biróság lép itt fel, 
és okvetlen érdekében van , magokból az okmá
nyokból itélni 5 s legyen szabad kimondanom, nem 
is ugy nyilatkoztak az egyes kérdéseknél, hogy: 
„Én megvallom," „Azt hiszem," „ U g y gondolom," 
hanem azt mondják: „Én akként vagyok meggyő
ződve," a mi mint birói kijelentés Inagyon helyén 
van: legyen szabad nekem is akként kezdenem, 
hogy én ugy vagyok meggyőződve, hogy azon 
különbség, mely a szavazók közt volt, igen csekély, 
s kivántos volna az összeirási iveknek felmutatása, 
a mi nem történt; s igy meggyőződésem szerint nem 
lehet csekélyebb kívánság, mint az, hogy vizsgálat 
rendeltessék. Pártolom az osztály véleményét. 

Tisza K á l m á n : Tisztelt képviselőház! Az 
előttem szólott igen tisztelt képviselőtársunk egy 
nézetet fejezett ki, nem magára a szóban levő 
tárgyra nézve, hanem átalában eljárásunkra vo
natkozólag. Én ugyan hasonlóképen mondhatom, 
nem hogy hiszem, hanem hogy meg vagyok győ
ződve, hogy a tisztelt háznak igen nagy többsége 
azon nézetben nem osztozik; de minthogy ezen 
nézet a képviselőház kebelében a kisebbséget, le
gyen az bármily árnyalatú, minden jogától, még 
csak attól is, hogy a nyilvánosság előtt igazát be
bizonyíthassa, megfosztaná: szükségesnek tartom 
ellene felszólalni. Ha akarjuk, hogy a képviselő
ház kebelében most vagy bármikor egy többség, 
mely tudjuk, változni szokott, ma jobbra van, hol
nap balra lehet, ha, mondom, akarjuk, hogy e több
ség fel legyen jogosítva megfosztani a kisebbséget 

attól, hogy ügyét földeríthesse: ügy a képviselő
ház kebelében a legnagyobb zsarnokság, a több
ség legkiállhatlanabb zsarnoksága fog uralkodni. 
Ennyit magára ezen felhozott elvre. 

A mi a választást illeti, tagadhatlan, hogy a 
többség csekély; azonban, hogy a tisztelt ház ezt 
még sem szokta igen nagy tekintetbe venni, mu
tatja az, hogy igazolt már olyanokat i s , kiknek 
többsége sokkal csekélyebb volt. Egyébként az 
összeirási vagyis a szavazási lajstromra támaszko-
kodik az egész panasz. Szerintem ez az, minek 
alapján a választás érvényességét leginkább le
hetne megtámadni, ha csakugyan bebizonyult vol
na, hogy sok olyan szavazó volt, ki az összeírás
ban nem foglaltatott. Ez azonban bizonyítva nincs. 
En eddig nem ismerem a t. ház azon gyakorlatát, 
miszerint egy be nem bizonyított panaszra nézve 
azt mondta volna: „szereztessék be vagy nézes
sék meg." Itt nem oly okmányról van szó, melyet 
megszerezni vagj^ beadni nem lehetett volna; a 
megye levéltárában igen könnyen hozzá lehetett 
volna férni. Ha a panaszlók állításukat be nem bi
zonyították, tulajdonítsák ezt magoknak. Én az 
igazolás mellett vagyok. 

H o l l á n E r n ő e l ő a d ó : Az előadottak foly
tán felvilágosításul felemlítem azon körülményt, 
hogy ott, hol az alibi egyes választókra nézve meg 
volt említve, minden egyes esetnél hitelesen kiállí
tott bizonyítvány vau. Az osztály határzott véle
ményt csak azéit nem modhatott, mert a válasz
tási jegyzőkönyvhöz nem volt a szavazási lajstrom 
is csatolva; különben összehasonlította volna az 
okmánj^okat a szavazási lajstrommal, vajon azok, 
mint szavazók, Kende részére be voltak-e vezetve, 
vagy nem. Az osztály tehát a szavazási Iajsrom 
hiányánál fogva ajánlja a vizsgálatot. 

F a r a g ó F e r e n c z : Miután itt panasz és el
lenpanasz van, nézetem szerint bár meddig beszél
jünk is, tisztába nem fogunk jönni, míg vizsgála
tot nem rendelünk el. De Kende ur maga is fel
hívta a t. ház közbejárását, és ezen közbejárás nem 
lehet más, mint vizsgálat: azért egyenesen vizsgá
latot óhajtok. (Helyeslés.) 

B ö s z ö r m é n y i L á s z l ó : Tisztelt képviselő
ház ! Képviselőtársunk , báró Perényinek igazo
lásánál a tisztelt ház egy elvet mondott ki, mely 
már ki van hirdetve nem csak Magyarországon, 
hanem a continensen is. Azt az elvet, mint egye
düli biztost, mondta ki a tisztelt ház, hogy „actori 
mcumbit próba." Itt maga a tisztelt osztály be
vallja, hogy nincs próba. (De igen!) Ismételve ki
jelentette az előadó ur. hogy épen azért ajánlt vizs
gálatot , mert azon okmány, az összeírás, nincs 
mellékelve. Tehát nem mellékelték a panaszlók, 
vagyis az actor azon okmányt, mely a bizonyítást 
tökéletesen teljesítette volna. Ezt mint elvet aka-

9* 
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rom a tisztelt ház figyelmébe ajánlani. Fenforog 
még egy másik elv is. Ma olvastatott fel egy jegy
zőkönyv, nem tudom, melyik képviselőtársamra 
nézve, a hol az mondatik, hogy azon állítást, hogy 
oly emberek szavaztak, kik nincsenek összeírva, 
nem csak bizonyítottnak nem fogadhatja el a ház 
az állításokkal szemben, sőt a jegyzőkönyv s az 
ellenőrködő bizottmányoknak a jegyzőkönyv alá 
tett hiteles aláírása által azon állítást niegczáfolt-
nak tekinti s a jegyzőkönyv aláírását tekinti hite
lesnek. Ugyanez mondatott ki Mocsáry képviselő 
igazolása alkalmával is, midőn 190 szavazó név-
szerint soroltatott elő, kikről az mondatott, hogy 
részint nincsenek a jegyzőkönyvben, részint pedig 
helyettök mások szavaztak. Nem omlik össze a 
föld, ha ez ügyben vizsgálat rendeltetik, de köte
lességemnek tartom a tisztelt ház figyelmét felhíni, 
hogy ily praecedens után a tisztelt ház arra van 
erkölcsileg utalva, hogy itt ne a vizsgálatot ren
delje el, hanem az igazolást mondja ki. 

Zsedény i Eduárd : Tisztelt képviselőház! I 
A Kalauz képviselő nyilatkozatára Tisza tagtársunk 
által tett észrevételt hallgatással mellőzni nem le
het. Átalánosságban elismerem minden tagtársunk 
azon jogát, hogy akár a panaszlevél, akár a pa- ! 
naszlevélhez csatolt mellékletek felolvasását köve
telheti ; de viszont el kell ismernem a képviselőház 
jogát is, hogy a felett határozhasson, vajon e kö
vetelésnek ,. meg akar-e felelni, vagy nem. (Zaj. 
Nem áll.') Mert különben e tanácskozó testület mo-
zoghatási köre annyira meg volna szorítva , hogy 
egyesek tetszésétől vagy aprólékos nehézségeitől 
függene a tanácskozások megakasztása. Én itt, hol 
a szabályok nem szólanak, más szabályt el nem 
ismerhetek, mint a többségnek akaratát. (Visszatet
szés a bal oldalon.) Ha ezt Tisza tagtársunk így érti, 
egyet értek vele. (Tisza Kálmán: Nemugy!); ellen
kezőleg nem értek vele egyet. 

A mi már a választást illeti: az osztály véle
ményéből világos, hogy 104 egyén szavazott oly 
személy nevében, a ki a hely szinén nem volt je
len ; egyenesen megmondotta az előadó ur, hogy ez 
hitelesen ki van mutatva a szolgabíró által, a tel
jesített tanúvallomásokkal, csak maga a lajstrom 
eredetiben nincs hozzácsatolva; előttem szóló Bö
szörményi képviselőtársam pedig elfeledte mon
dani, hogy itt csak 19 volt a többség, s így ha a 
104 szavazat elesik, Kende kisebbségben van; míg 
azon más esetekben, melyeket emleget, sokkal na
gyobb volt a többség. Az ellenjelöltnek tanúvallo
mások által hitelesített mellékletei bizonyítják, hogy 
a többség őt, nem pedig Kende Kanutot illeti. Ez 
a fődolog. Ha három vagy négy száz volna a több
ség, meglehet, átmennénk; de a hol 19 a többség, 
azt hiszem, mégis csak azt kell képviselőnek elis
merni, a kit vaíódilag a többség választ. Ha a vá

lasztást nem akarjuk megsemmisíteni, mert az ere
deti szavazó lajstromnak megtekintése szükséges: 
a vizsgálat rendelendő el. 

Jendrass ik Miksa: A fenforgó esetben egy-
átalában nem találom okát és helyét a vizsgálat
nak. Nem találom pedig azért, mert magam is 
azokhoz tartozom, a kik szorosan ragaszkodnak 
azon átaláno's és elvitázhatlan jogi elvhez, misze
rint az állítónak kötelessége a bizonyítékok nyúj
tása. Tökéletesen meg vagyok győződve, hogy a 
választások körül fordulhatnak elő esetek, melyek 
a vizsgálatot melőzhetlenné teszik, mert személyes 
kérdések foroghatnak fenn. De nem így vagyunk a 
jelen esetben. Most az a főérve a felszólamlóknak, 
hogy több szavazóképes bevezetett egyén állító
lag nem is volt a A'áiasztás színhelyén. Ez állítás 
valóságát azzal lehet bebizonyítani, hogy a kikről 
az állíttatik, be vannak vezetve a szavazati jegy
zőkönyvbe. A szavazati jegyzőkönyv nem levén 
kiadva a megválasztott követnek, az előttünk nem 
fekszik. Igen, de a törvény azt szabta meg, hogy 
a szavazati jegyzőkönyv is három példányban ve
zettessék, melynek egyik példánya ugy is a me
gyei levéltárban van. Ez tehát közokirat. Ezen 
közokirat kiadása senkitől meg nem tagadható. 
Ha tehát a felszólamiók hosszas tekervényes utón 
képesek voltak bizonyítványokat szerezni arra 
nézve, hogy azon egyének nem a választás helyén, 
de másutt voltak, kérdem: miért nem lehetett volna 
előkeríteni az állításuk másik részére szolgáló bizo
nyítványt is,t. i. a szavazati jegyzőkönyv másola
tát? Hallom állítani, hogy a tisztviselők vona
kodhattak kiadni a másolatot. Hát nem volt-e mód
jukban utána való napon a hatóságnak beadni 
folyamodásukat az iránt, hogy adassék ki részökre a 
másolat? Mire nézve válasz vagy végzés bizonyosan 
keletkezett volna s a netáni megtagadó végzés lett 
volna általuk ide bemutatandó. Minthogy ez nem 
történt, ón tagadom az állítás valódiságát. Engem 
nem terel le nézetemről azon körülmény, hogy né
melyeknek magán bizonyítványai hitelesítvék, 
mert azok előttem nem hitelesek; sőt én azt állí
tom, hogy bár alkotmányos tisztviselőink volná
nak is, még akkor sem nyughatnám meg, akár 
minő megyei tisztviselő általi hitelesítésben, mert 
az előttem legfölebb annyi hitelességgel, sőt annyi
val sem bírna, mint bármely oldalagos tanúvallo
más. Csak akkor vehetnem tekintetbe, ha hiteles
séggel bírna, hitelességét pedig csak e háznak ki
küldötte eszközölheti. Ennélfogva, miután a fel
szólamlók egyrészt, igen is, állítottak valamit, de 
állításukat nem igazolták oly irat által, melynek 
előszerzése módjukban volt, elesvén maga a pa
naszlók főérve, a megválasztott követet igazolandó-
nak tartom. (Helyeslés.) 

Ráday László gróf: Tisztelt ház! Az ed-
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dig hallottak után, megvallom, Kende Kanut kép
viselőt én is igazolandónak vélem. Csupán az előt
tem szóló Zsedényi Eduárd képviselőtársam irá
nyában vagyok bátor azon nézetemet kifejezni, 
hogy a törvény számszerinti többséget nem, csu
pán átalános többséget kivan*. í g y tehát az, hogy 
valamely képviselő százakra menő, vagy csak 
egy-két számú többséggel lett megválasztva, irány 
és döntő körülmény semmiesetre sem lehet. A mi 
magát a tényt illeti, már az eddig történt igazolá
sok alkalmával méltóztattak elfogadni azon meg 
nem dönthető jogelvet, hogy a ki állít, annak kell 
bizonyítani. Itt maga az osztály elismeri, hogy a 
bizonyítványok még csak nem is félpróbásak, mert 
a lajstrom nincs mellékelve, melyet hogy lehetett 
volna mellékelni, előttem szólott képviselőtársam 
tökéletesen kifejtette. í g y tehát egyedül törvényes 
és minden kellékekkel ellátott bizonyítvány a válasz
tási jegyzőkönyv. Ezen választási jegyzőkönyvben 
pedig egy szóval sincs említve, hogy azon állítólag 
illetéktelenül szavazott 130 egyén ellen az ellen
párt óvást adott volna be, melyet a szavazatszedő 
küldöttséghez kellett volna beadni. Azt elmulasz
tották. Hasonló eset fordult elő több is az igazolá
soknál ; s ilyenkor mindig azt méltóztattak mon
dani, hogy ha nem jelentetett be annak idejében 
az illető, törvény szabta hatóság előtt, később 
figyelembe nem vehető. Én tehát a jegyzőkönyv 
alapján, a mely tökéletesen rendben van s mely
ben semmiféle óvás nem említtetik, Kende Kanutot i 
igazolt képviselőnek tekintem. 

Kudl ik I s t v á n : Épen előttem szóló képviselő 
úr, sőt még egy előbb szólott képviselőtársunk is 
felhozta azon körülményt, hogy Perényi Zsigmond 
képviselő igazolásánál e ház mintegy már a conti-
nensen is ismert döntvényt hozott volna, t. i., hogy 
„actori incumbit próba". Ez igenis való, és én a 
ház ezen döntvényét helyeslem; de semmikép sem 
tartom, hogy a jelen esetben akárminernü analógia 
volna amaz esethez. Mert amaz esetben kifogás té
tetett az illető képviselő teljeskorusága ellen, da
czára annak, hogy választásánál e kifogás nem té
tetett. Tehát igen természetes, hogy a ki akkor, mi
dőn ő többé nem praetendens, hanem már képvi
selő volt, tette ellene e kifogást, hogy azon actor 
tartozutt ezt igazolni. Jelen esetben arról van szó, 
hogy távollevő szavazók szavaztak. E körülmény 
csak is a szavazási jegyzőkönyvvel deríthető föl. A 
jegyzőkönyvet nem hozhatja fel az, ki a szavaza
tok valódisága ellen kifogást tesz, hanem köteles
sége ezt az illető képviselőnek megbízatásához 
hozzácsatolni. Őszintén bevallom, t. ház, ha a sza
vazási jegyzőkönyv itt volna, és belőle kiderült 
volna, hogy azok, kikre nézve az alibi bebizonyít
tatott, tettleg szavaztak, a megsemmisítésre sza
vaztam volna; hogy azonban e részben szavazato

mat kimondhassam, hiányzik a választásról veze
tett szavazási jegyzőkönyv; hogy tehát ez helyre 
pótoltassák arra más módunk nincs, mint a vizsgá
lat ; és így én az osztály valeményét pártolom. 

Keglevich István gróf: Előttem szóló ko-
vettársam véleményében osztozom. Az eset nagyon 
tisztán áll előttünk. E g y követtársunk megválasz
tatott 19 szótöbbséggel; az ellenjelölt kimutatja 
hiteles okmányokkal, hogy 105 szavazattal biró 
egyén nem volt jelen a választáson, és azt állítja, 
hogy neveik mindamellett be vannak irva a szava
zási lajstromba. Ha az osztály összehasonlíthatta 
volna a szavazási lajstromot a panaszszal, és bebi
zonyult volna, hogy be vannak irva, mindene
setre a megsemmisítést mondotta volna ki. Ezt 
összehasonlítani nem volt képes, mert a szavazati 
lajstrom nem volt hozzácsatolva a panaszhoz. Te
hát a ház feladata ezt lehetségessé tenni, az által, 
hogy vizsgálatot rendel. (Helyeslés. Szavazzunk!) 

I v á n k a I m r e : Tisztelt ház! Előre is ki
mondom, hogy én is a vizsgálat mellett vagyok, 
hanem a kiküldendö vizsgálónak még egy más 
utasítást is vélek adatni. Én t. i. a mármarosi főis
pán befolyását épen ugy mellőztetni kívánom, 
mint a szatmárrnegyei főispánét; itt pedig, a mint 
Kende Kanut választóinak védelméből látom, a 
szatmármegyei törvényszék egy öttagú vizsgáló
bizottmányt küldött ki, mely a választás körül 
történt eljárás fölött, tehát nem eriminális ügyben, 
vizsg'álatot tartott. Ezen beavatkozását a megyei 
hatóságoknak, egy megyében ép ugy, mint a má
sikban, mellőztetni kívánom; és azért azt indítvá
nyozom, hogy a vizsgálat erre is kiterjesztessék. 

Hollán Ernő előadó: Miután előttem szóló 
képviselőtársunk figyelmeztet ezen körülményre, 
bátor vagyok ismételni, hogy ezen körülmény az 
osztály figyelmét sem kerülte el, sőt épen ennek 
alapján ajánlotta, hogy a vizsgálat ezen körül
ményre is kiterjesztendő. (Bal oldalon felkiáltások : 
Igazolandó ! Szavazzunk Vj 

Nagy I g n á c z : Ha a szólni szándékozó tiszt. 
képviselő urak elállanak a szótól, én is elállók, 
(Halljuk!) Azon elvet hallottam előbb megpendit-
tetni, hogy minden képviselő úgyszólván köteles a 
szavazati jegyzéket a jegyzőkönyvhöz mellékelni; 
én ezt épen nem látom a gyakorlaton alapulni, 
mert sem nálam, sem sok más képviselőnél ezen 
szavazati jegyzékek nincsenek mellékelve. Ha a 
képviselők azokat nem kötelesek mellékelni: igen 
természetes, hogy actori incumbit próba ; a kinek 
szüksége van rá, mellékelje; ha nem mellékeli, a 
mulasztást tulajdonítsa magának. Én Kende Ka
nutot igazolandónak vélem. 

S i m o n y i Lajos b á r ó : Tisztelt képviselő
ház ! Nem az igazolás tárgyához akarok szólani; 
de hallottam itt egy elvet megpendíteni, mire fe-
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lelni kötelességemnek tartom. Zsedényi képviselő
társam azon elvet állitá*fel, hogy joga van ugyan 
az egyes tagnak az iratok felolvasását követelni, 
hanem csak a ház többsége határozza el, vajon 
azon iratok felolvasandók-e vagy nem, és hogy 
mindenben a háznak többsége határoz. É n ezen 
elvet tagadom, (ügy van!) Kitűnik ez különösen 
a ház szabályaiból, mert ha a többség nem kívánja 
is, 20 tag kivánata következtében, szószerinti sza
vazás történik; ha a többség nem akarná is, 10 
tag beadott írásbeli kérvénye következtében a ház 
zárt tanácskozmányt tart. Ennek következtében 
én azon elvet, mintha az iratok csak azon esetben 
volnának felolvasandók, ha a ház többsége ezt kí
vánná, nem fogadom el, (Helyes!) mert ez által a 
zsarnokságnak legveszélyesebb neme következnék 
be, t. i. a többség elzárná a kisebbséget attól, hogy 
ez legalább a nagy közönség- előtt igazolhassa ma
gát, ha igazságos ügy mellett felszólal. (Helyes!) 

E l n ö k : Kz osztály véleménye az. hogy vizs
gálat rendeltessék el; méltóztatnak-e az osztály 
véleményét elfogadni? (Felkiáltások: Elfogadjuk!) 
Méltóztassanak, azok, kik az osztály véleményét 
elfogadják, felkelni. (Megtörténik.) Méltóztassanak 
azok, kik az igazolás mellett vannak, felkelni. (Meg
történik.) A többség vizsgálatot kivan. Most tehát 
a küldendőre nézve kell még határozni. (Felkiáltá
sok: Szaplonczay! Mások: Lator!) 

Klauzá l Gábor : Ha már ugyanazon me
gyében két vizsgálatot, kell végrehajtatnunk, ne 
küldjünk két egyént, hanem miután Lator Gábor 
ur Gyene ügyében kiküldetett, bizzuk reá ezen 
vizsgálatot is. 

Várady Gábor: T. ház ! Hogy Lator Gábor 
képviselőtársunk végezze a vizsgálatot, az ellen 
nekem nem volna semmi észrevételem; hanem 
miután az itt körünkben ülő képviselő érdekében 
áll, hogy ha a t. ház már egyszer a vizsgálatot el
rendelte, az mielőbb foganatosíttassák, ezen képvi
selőtársunk érdekében szükséges, hogy egy kép
viselőtársunkat ne két vizsgálattal bizzuk meg, 
hanem küldessék ki Szaplonczay. (Zaj. Szavazzunk!) 

E l n ö k : Méltóztassanak felállani, kik nem 
Lator Gábort kivániák kiküldetni. (Megtörténik.) A 
többség Latort kívánja kiküldetni. 

A harmadik osztály jelentése, mely a IV-ik 
osztályba sorolt képviselők választásának vizsgá
latát tartalmazza, fog előterjesztetni. 

K i r á l y i P á l e lőadó (olvassa a 111-dik osztály 
jelentését Temesmegye rékási kerületebeli képviselő Fi
scher István választása tárgyában, kit is igazoltatni 
véleményez. Közhelyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak-e az osztály véleményét 
elfogadni ? (Elfogadjuk!) Ennélfogva Fischer Ist
ván az igazolt képviselők sorába igtattatik. (Köz-
helyeslés). 

K i r á l y i P á l e lőadó (olvassa a III-ikosztálynak 
Halász Boldizsár, Pestmegye alsódabasi kerületében meg
választott képviselőre vonatkozó jegyzökönyvét,, mely an
nak igazolását, egyszersmind pedig az illető képviselő ab
beli kérésének teljesítését véleményezi, hogy az irományok 
neki saját költségén kiszolgáltassanak. Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak az osztály véleményét 
elfogadni? (Helyeslés.) Ennélfogva Halász Boldi
zsár az igazolt képviselők sorába jegyeztetik, s az 
irományok neki át fognak adatni. (Közhelyeslés.) 

K i r á l y i P á l e l őadó (olvassa a 111-dik osz
tály véleményét Faúr János, krassómegyei oraviczai 
kerületbeli képviselő ügyében, kit igazoltatni véleményez. 
Közhelyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni az osztály 
véleményét ? (Elfogadjuk!) Ennélfogva Faúr kép
viselő az igazolt képviselők sorába vétetik fel. 

K i r á l y i P á l e lőadó (olvassa a 111-dik osz
tályjelentését, Czebrián László gr. Nógrádmegye lo-
sonczi kerületében megválasztott képviselő fölött, mely
ben vizsgálatot véleményez.) 

B ó n i s S á m u e l : Engedelmet kérek, de lehe
tetlen, hogy az előadás módjához ne szóljak, mi
után egyátalában nincs szokásban referálásnál 
felemlíteni az osztályban folyt szavazások szám
arányát. (Zaj.) 

Ivánka I m r e : Az osztály a vizsgálatot a 
választási eljárás némely részére szorítja; én pedig 
az egész eljárást olyannak tartom, mely vizsgála
tot igényel. Ugyanis köztudomású dolog, hogy 
ezen ügyben is hivatalos nyomás gyakoroltatott; 
ezért a vizsgálatot az egészre kívánom kiterjesz
tetni. (Zaj. Helyeslés.) 

Ráday Gedeon gróf: Ha a vizsgálat az 
egészre terjesztetik ki, nem szólok ; különben fel
olvastatni kérem az okmányokat. (Zaj.) 

Elnök: Elfogadtatik az osztály véleménye a 
vizsgálatra nézve? (Zaj. Felkiáltások: Mindenre ki 
kell terjeszteni!) 

Ráday Gedeon gróf: Tisztelt elnök ur! 
Én azt voltam bátor mondani, hogy részemről, ha 
a vizsgálat az egész ügyre kiterjesztetik, nem szó
lók és megnyugszom ; de ha az osztály vélemé
nyéhez képest csak az ügy egy részére szoríttatik: 
akkor felolvastatni kívánom az okmányokat. (Zaj. 
Az egészre kell kiterjeszteni !) 

E l n ö k : A t. ház pártolja-e az osztálynak 
azon véleményét, hogy vizsgálat küldessék ki a 
A^álasztás színhelyére, azzal a hozzáadással, hogy 
a vizsgálat nem csak egy pontra, hanem az összes 
körülményekre nézve küldessék k i? (Helyeslés.) 
Most az a kérdés, hogy ki küldessék ki ? (Felkiál
tások: Szmrecsányi!) Méltóztatnak-e abban meg
nyugodni, hogy Szmrecsányi Dáriusz képviselő ur 
küldessék ki a vizsgálat eszközlésére ? (Elfogadjuk !) 

A III-dik osztályban még hátra van Szerda-
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helyi Incze igazolási ügye. Mivel azonban engem 
rokonsági viszony köt hozzá, e kérdés Andrássy 
Gyula gróf alelnök elnöklete alatt fog holnap föl
vétetni. A IV-dik osztály által előadandó egy 
ügyre nézve szintén ily körülmény forogván fenn, 
ez is Andrássy gróf elnöklése alatt fog elvégeztetni. 

A többi tagra nézve, a kik ezen osztályban 

Az ülés kezdődik d. e. 101/i órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyittatik. A jegyzőköny
vet Dimitrievics Milos fogja vezetni, a szólókat 
Tóth Vilmos jegyzi fel. Következik az utolsó ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítése. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a január 
15-kei ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Van szerencsém némely beérkezett 
irományokat bemutatni; legelőször Peley Lajos 
közép-szolnoki zsibói, továhbá Décsey László kö
zép-szolnoki szilágyi kerületi képviselők választá
si jegyzőkönyvét. Ezek talán a kilenczes választ
mányhoz lesznek utasítandók? (Helyedés.) Vannak 
itt beérkezett kérvények, u.m. Csiky Sándor, Pap 
J á n o s , Zsoldos Imre és Luksich Bódog urak mel
lett és ellen. Ezeket, azt gondolom, az illető osztá
lyoknak kellene kiadni. {Helyeslés.) Továbbá a be-
regmegyei választók közül többen a választási he
lyeket revisió alá vétetni és e tekintetből a szabá
lyok megváltoztatását kérik elrendeltetni. Ez ta
lán a kérvényi bizottmányhoz utasítandó? (Helyes
lés.) A tárnok ő excja közli a t . házzal, hogy a pos
taigazgatóság az országgyűlés tagjai kényelmé
re egy fiókposta-hivatalnak az uj épületben való fel
állítását elrendelte. Az hiszem, ez köszönettel tudo
másul vétetik. (Helyeslés.) 

Napirenden van a képviselők igazolása. A 
harmadik osztály előadója fogja folytatni jelen
tését. 

még hátra vannak, minthogy az osztály itt sincs 
tökéletesen elkészülve, nem lehet ma folytatni a 
tanácskozást, S igy végre még csak azon kérésem 
van, hogy a kérvényi választmány tagjai méltóz
tassanak megalakulás végett az ülés után itt egy
begyűlni. 

Az ülés végződik 11/4 órakor. 

K i r á l y i P á l e lőadó (olvassa Zerdahelyi Incze 
nyitramegyei verbói kerüleibeli képviselő választásáról a 
III-dik osztály jelenlését, mely a nevezett képviselőt iga
zoltatni véleményezi. Közhelyeslés.) 

E l n ö k : Első kérdésem az , méltóztatnak-e 
parancsolni, hogy az irományok felolvastassanak ? 
(Nem szükséges!) E szerint a ház szabályainak ér
telmében fel kell tennem a kérdést, méltóztatnak-e 
az osztály véleményét, a mely abban áll , hogy 
Zerdahelyi Incze úr igazolt képviselőnek tekinten
dő , elfogadni, vagy nem'? (Etfogadjuk!) Mél
tóztassanak azok felállni, kik az osztály véleményét 
pártolják. (Megtörténik.) E szerint Zerdahelyi Incze 
igazolt képviselőnek nyilváníttatik. 

Királyi Pál előadó: (oh ássa a Ill-ik osz
tály azon jelentését, mely a Zichy-Ferraris Bódog 
gróf györmegyei ötevényi kerületben megválasztott kép
viselő választására vonatkozik, s mely szerint a nevezett 
képviselő igazolandó. Közhelyeslés.) 

Elnök: Méltóztatnak az osztály ezen vélemé
nyét elfogadni? (Közfelkiáltás; Elfogadjuk!) Mi
után senki sem szólal fel ellene, azt hiszem, kimond
hatom a határozatot, mely szerint Zichy Bódog gr. 
igazolt képviselőnek tekintetik. (Közhelyeslés.) 

K i r á l y i P á l e lőadó (olvassa a IV-ik osztály 
jelentését, Zsarnay Imre Tornamegye színi kerületé
ben megválasztott képviselőről, mely az igazolási indít
ványozza. Közhelyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatik-e az osztály véleményét 

1866. jan. 16-dikán 

A n d r á s s y G y u l a g r ó f e l n ö k e t e a l a t t . 

Tárgyai : Bemutattatnak Peley Lajos és Décsey László megbizó levelei, ujabban érkezett kérvények választások elleu és 
mellett, beregi választók folyamodása a választási helyek revisioja iránt. Jelentetik, hogy az ideiglenes országházban fiók-postahivatal 
állíttatik föl. Az igazolási tárgyalás folytattatván, Zerdahelyi Incze, Zichy-Ferraris Bódog gr., Zsarnay Imre, Zichy Jenő gr. és Szent-
iványi Adolf igazoltatnak, Wodiáner Albert b . választása megsemmisíttetik. 




