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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. 
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elfogadni? (Elfogadjukl) Zsarnay Imre képviselő 
úr tehát igazoltnak nyilvánittatik. (Közhelyeslés.) 

K i r á l y i P á l e lőadó (olvassa a Ill-dik osz
tály jelentését, Zichy Jenő gróf, biharmegyei élesdi 
választókerületi képviselő választására vonatkozólag; 
az osztály igazolást véleményez. Közhelyeslés.) • 

E l n ö k : Méltóztatnak e véleményt elfogadni ? 
(Elfogadjuk!) Ennélfogva Zichy Jenő gróf képvi
selő az igazolt képviselők sorába felvétetik. 

K i r á l y i P á l e lőadó (olvassa a Ill-dik osz
tályjelentését Wodiáner Albert báró érsekújvári vá
lasztókerületi képviseld választásáról; az osztály igazo
lást, véleményez.) 

S i m o n y i Lajos b . Tisztelt képviselők! Az 
osztály véleményétől eltérő nézetem levén, óhaj
tottam, hogy az erre vonatkozó iratok a ház előtt 
olvastassanak fel. De miután az osztály előadott 
véleménye elég oly indokot szolgáltatott nekem, a 
mely véleményemet támogatja, szükségtelennek 
tartom az irományok felolvasását. Meg kell itt 
mindenekelőtt emlitenem azt, hogy a kérvényben 
előadatnak oly vádak, melyeket helyeseknek nem 
tartok; hanem fölhozatik benne egy oly sú
lyos vád is, mely a tisztelt ház figyelmét méltán 
igényli. 

Különböző nemei vannak azon eszközöknek, 
melyek a szabad választást meggátolják, vagy 
meghamisítják. Ilyenek a hivatalos beavatkozás és 
a választásnál elkövetett erőszakoskodás. Hanem 
ezek között egy sincs, mely a választásokat an
nyira demoralizálja, mint a vesztegetés; mert ezen 
esetben a választó bizalmát, a közügy iránti érde
keltségét, lelkiismeretét eladja, s a választók ily 
esetben megvétetnek, mint a vásáron az állatok. 
Tudom, éles a kifejezés; de szükségesnek tartom, 
hogy itt éles kifejezéssel éljek ezen visszaélés el
len, mert ezen visszaélés által veszélyeztetve látom 
alkotmányunkat. A tisztelt választottat e tekintet
ben igen súlyosan érinti ezen vád, és azért az ő 
érdekében óhajtom, hogy ezen vád derittessék föl. 

De nyújt még a felhozott választás egy oly 
adatot, mely bennünket mindnyájunkat csodálko
zással tölthet el. Ez az, hogy van sok honfitársunk, 
kik a választásnál az elnökséget elvállalják a nélkül, 
hogy az erre vonatkozó törvényeket csak némi fi
gyelemre is méltatnák. (Igaz!) A választási törvény 
világosan rendeli, hogy a szavazás megkezdetvén, 
félbenszakitás nélkül folytatandó mindaddig, mig 
csak szavazó jelentkezik. S a kérdéses ügyben mit 
tesz a választási elnök ? E g y tagnak felszólalására 
a választást félbenszakitja, tesz egy arithmetikai 
számitást, s a többi választóknak, kik a szavazásra 
jelenkeztek, kimondja, hogy nincs többé joguk 
szavazni, haza mehetnek, rajok szükség többé 
nincs, mert a többség már megvan. Ezen eljárásra 
tisztán ráillik azon közmondás: tarde venientibus 

ossa. Én tehát e választásban, mivel ily törvényte
len eljárás történt, szükségesnek látom, hogy a 
ház további törvénytelen eljárások meggátlására 
ezen választást az érvényesek közé ne sorolja, s 
érvénytelenségét mondja ki. (Helyeslés.) 

Szász K á r o l y : Előttem szólott képviselő
társam b. Simonyinagy részben elmondotta a fen-
forgó kérdés iránti nézetemet; mindazonáltal szük
ségesnek tartom a ház figyelmét még egyszer fel-
hivni azon pontra, melyet ő részben megemlített, 
de melynek egész horderejét tökéletesen ki nem 
fejtette, t. i. a szavazás félbeszakítására nézve. A 
törvény e részben világos. Az 1848. V. t. ez. 33. §. 
azt mondja, hogy a szavazás mindaddig félbesza
kítás nélkül folytatandó, mig egy szavazó jelent
kezik. Miért történt ez ? Azért, nézetem szerint, 
mert megtörténhetik, hogy a szavazatszedő kül
döttség részrehajlással járván el, sokan szavazhat
nak, kik arra nem jogosultak, ennek kiderítése pe
dig a későbbi vizsgálat alkalmával egyedül a be-

| végzett szavazás által történhetik meg. Ha a tisz
telt ház ezen eljárást helybenhagyása által érvé
nyesiti, a következő választásoknál könnyen meg
eshetik, hogy oly szavazók fognak becsempész
tetni, kik választásra nem jogosultak, kik összeírva 
sincsenek; meg fog történni, hogy valaki álnév 
alatt kétszer-háromszor fog szavazni, mire az or
szágban a mostani igazolás eseteiben, fájdalom! 
elég példát találhatunk. A jelen esetben a válasz
tási elnök a jelentkező választóknak nem engedte 
szavazati jogukat gyakorolni , mondván . hogy 
a választás be van fejezve, mert az átalános több
ség már eléretett. Ha a kérdésben levő képvi
selőt igazoljuk, azon kérdés merülhet föl, vajon 
azok, kik szavaztak, birtak-e választási képesség
gel és voltak-e összeírva ? Az ugyanis, hogy az á-
talános többség egy számszerinti többség által ki
mutatottnak látszik, még- annak valóságát nem 
egészen bizonyítja; mert valamint az összeadásnak 
kivonás a próbája, ugy a bevégzett szavazás lehet 
egyedüli próbája annak, nem többen szavaztak-e, 
mint a mennyien össze voltak iíva. Ha választási 
törvényünk megváltoztatik, a szerint fogjuk in
tézni a szavazást, de addig, mig a törvény idézett 
§-a érvényben van, addig nem ismerem el a vá
lasztási elnök azon jogát, hogy egy kivonási arith
metikai műtétei által a szavazást bevégzettnek 
nyilvánítsa és bárkit szavazási jogától megfoszszon. 

A mi a megvesztegetésről mondatik, az az 
osztály véleménye szerint eléggé okadatolva nincs, 
de az emiitett törvény megsértése elégséges arra, 
hogy a kérdésben levő képviselő választását se ne 
igazoljuk, se vizsgálat tárgyává ne tegyük, hanem 
egyenesen megsemmisítsük. (Helyeslés.) 

Madarász József: Tisztelt képviselők! 
Méltóztassanak megengedni, hogy az előttünk 
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fekvő vizsgálat alatti tárgyra nézve elmondhassam 
az alkotmányos választás iránti nézeteimet. A lé-
lekvásárlásra nézve röviden fogok nyilatkozni. A 
lélekvásárlást ugy a vásárló, mint az áruló részé
ről roszalom. Azt hiszem, hogy az értelmiségnek 
kötelessége vezérelni jó utón a választásokat; de 
ép oly bűnösnek tartom a választóra nézve magát 
eladni, mint a választók megvételét. Azért ha a 
választók, nem fogván fel az 1848-ki törvények 
alkotmányos szellemét, eladják szabad választási 
jogukat, jól esnék nekik, ha azon választási sza
badságtól, melyet nekik a törvény biztosított, tör
vényhozási utón el is üttetnének. Mert a ki demo
krata szellemű intézményeket óhajt, nézetem sze
rint kötessége azt értelmiség és józan magaviselete 
által megérdemelni. A ki eladja szavazatát, ép oly 
bűnös, mint a ki megveszi. Egyébiránt a jövendő' 
törvényhozás föladata jobb választási törvényt 
alkotni. Nem a lélekvásárlás ügye, hanem tisztán 
a szabad választás ügye az, mi engem felszóla
lásra késztet. Vajon az osztály a törvény szellemé
ből akar-e okoskodni — jó Íriszemmel, megenge
dem — azt mondván, hogy a törvény szelleme 
az, ha egy átalános többség biztosan mutatkozik 
valaki mellett, akkor az elnök a szavazást bezár-
hatja ? En azt állítom, hogy ez a törvény szelle
mének helytelen felfogása. Nem csak azt óhajtja a 
választási törvény, hogy az átalános többség ki
tűnjék, mert hiszen balgatagság volna ily törvényt 
alkotni; nem is lehet, hogy kisebbség válaszszon, 
mert természetes, hogy a többségnek kell válasz
tani ; de a választási törvény szelleme egyúttal és 
főleg követeli a választási szabadság korlátlansá
gát : ez az, mi a kisebbségnek örökre megnyug
vást ad, mert ha kisebbségben maradt, az lelki
ismeretének megnyugtatására szolgál. Már most ha 
önök nem a törvény szavaiból akarják kimagya
rázni a törvény szellemét, kérdem, hol áll meg 
akkor a törvény szavainak ellenkező esete? Hi
szen ha a törvény szavai oly világosak, mint a 
33-dik szakasz: „A szavazás megkezdetvén, mind
addig, míg szavazó jelentkezik, folytatandó •" ha 
oly világos, mint a 34-dik szakasz : „Ha a szava
zatok bevégeztével az átalános többség egy 
egyénre nyilatkozik:" mi már most ezen törvény
nek szava és szelleme? Először az, hogy be kell 
végeztetni a szavazásnak a 33-ik szakasz szerint, 
hogy mindenki, ki szavazni akar, szavazhasson ; 
mert ha előbb záratnék be a szavazás, ez nem 
volna a szavazásnak alkotmányos és jogszerű be
végzése. A szavazásnak az elnök által önkényüleg 
lett berekesztése ellenkezik nem csak a 48-ik tör
vényekkel, hanem minden szabad választás fogal
mával. Önök ép ugy tudják, mint én, hogy ott 
nincs választási szabadság, hol a választók nem 
szavazhatnak. Meg van sértve a választási szabad-
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ság, hol a kisebbség elzárható véleményének 
nyilvánításától; azért én a választást megsemmi
síttetni kérem. (Helyeslés.) 

D e t t r i c h Z s i g m o n d : Tisztelt képviselő
ház ! Két okom van, melynél fogva tisztelt osztá
lyom véleményét sajnálkozással nem pártolhatom. 

Az egyik ok a törvény iránti féltékenység. 
A lefolyt időben megszoktuk a közönyt, melylyel 
a törvények iránt viseltetünk. Indokot s mentsé
get talál ez azon szomorú körülményben, hogy 
rólunk nélkülünk és talán ellenünk hozattak a 
törvények. De midőn saját törvényeink felett és 
saját törvényeink szerint kell Ítélnünk, tiszta meg
győződésem szerint a tisztelt ház hivatva van, 
hogy kövesse azon egyik legfőbb jogelvet : legem 
quam tuleris, observa primus. Nem akarok a 48. 
évi V-ik törvényczikk választási szabályainak hosz-
szas taglalásába bocsátkozni, de annyi bizonyos. 
hogy semmi sem áll oly tisztán és világosan 
benne, mint a választási elnök kötelessége. Ezt én 
szabatosnak tartom. Két oldala van törvényes 
hivatásának : az egyik, hogy választassák a kerü
letben képviselő, a másik, hogy a szavazatképesek 
és szavazatra jogosultak jogaiktól meg ne fosztas
sanak. Nem áll hatalmában az elnöknek azt mon
dani, hogy a további szavazás fölösleges, követke
zésképen szavazókra többé szükség nincs; hanem 
kell és kötelessége mindenkit meghallgatni. Mi lesz 
eredménye a választásnak: vajon jogosulva, vagy 
illetéktelenül szavaztak-e az illetők ? azt az ered
mény fogja coristatálni. Ez az egyik ok. 

A másik az, hogy ártalmas volna azon elv 
felállítása, hogy a törvények szellemét, czélját és 
szándékát egyeseknek magyarázni lehet, mert 
erre csak a törvényhozó testület van hivatva. 
Törvényeket hozni, magyarázni vagy változtatni, 
nem egy elnöknek, sem egy kormánynak, hanem 
csak a törvényhozó testületnek áll jogában; és 
igen veszélyes elvet hinnék felállíttatni, ha a tisz
telt osztály véleményében kimondott elvet elfo
gadnék, mely szerint egyes embernek szabadságá
ban állhatna a törvényeket a szónok értelmezése 
szerint magyarázni. Ez nagyon relatív és ruga
nyos dolog, és igen sok esetben káros következmé
nyeket vonhatna maga után. Én legalább részem
ről ily elv felállítását tanácsosnak nem tartom. 

Miután tiszta meggyőződésem szerint a leg
világosabb törvény tiszta szava nincs betöltve, 
hanem megsértve, én a megsemmisítésre szavazok. 
(Helyes! Zaj. Szavazzunk!) 

Ü r m é n y i Józse f : A dolognak kellő meg
birálása tekintetéből kívánnám a választási jegy ző-

J könyvet felolvastatni, különösen egy lényeges kö
rülmény megbirálása tekintetéből, minekutána a 
jegyzőkönyv csak kivonatilag volt velünk közölve. 
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T ó t h Vilmos j e g y z ő (felolvass a a választási I 
j egyzökönyvet.) 

Ürményi József: T. ház! A felolvasottak 
után bátor vagyok azon véleményemet nyilvání
tani , hogy a mit előttem szóló képviselőtársaim 
a törvénynek mind világossága, mind czélszerü- j 
sége tekintetéből mondottak , én mindazt tökélete-
een elismerem. Ellenkező véleményemet csak arra 
alapítom, hogy amaz igazságok, ama törvényes 
alap. ezen esetre nem alkalmazhatók. Nem alkal
mazhatók pedig azért, mert a törvény világos ! 
szavai, hogy a míg valaki szavazást követel, 
addig őt szavazni engedjék, természetesen csak 
olyanokról érthetők, kik szavazni jogosultak. 
A jegyzőkönyv — mert ez tűnt fel előttünk 
— azt mondja : Miután az elnök a szavazást 
már befejezettnek nyilvánította, ellenkezőleg föl
lépett Conlegner Károly ur pártja részéről va
laki s a még jelentkező érsekújvári választók le
szavazását követelte. Ha átalában követelte volna 
a szavazás folytatását, és ez nem engedtetett volna 
meg, ezt tökéletesen jogosult kifogásnak ismerném 
el. De miután az érsekújvári választók követel
ték a szavazást, az elnök azon indoknál fogva. 
hogy a nála lajstromozott 950 érsekújvári már le
szavazott, már szavazási jogával élt. ezeket jogo
sultaknak nem tekinthette. (Zaj.) Méltóztassék eb
ben a ház bölcs belátása szerint határozni, de mél
tóztassék azt is megengedni, bog)' ennek a véle
ménynek alapja van. Itt tehát nem törvénysértést, 
hanem csak azt látom, hogy a törvény azért nem 
volt alkalmazható, mert jogosult szavazó többé 
nem levén, szavaztatni az elnök kötelessége nem 
volt. (Zaj.) Meglehet, hogy e felett a nézetek kü
lönböznek. 

A másik, a mit én nem annyira indokul ezen 
esetre nézve, mint inkább anyagul kívánok felhozni 
arra nézve, hogy a törvény maga javíttassák és 
tökéletesíttessék, az , hogy a szavazásnak félbe-
szakasztása bizonyos esetekben igen nagy jogsér
téssel lehet összekötve, ha t. i. egv tisztviselőnek 
— a központi választmány elnöke is tisztviselő és 
pedig alkotmányos tisztviselő — egy véletlen, vagy I 
emberi gyarlóságánál fogva talán szántszándékos 
hibája oly horderejű, hogy az egy egész választó
kerület tökéletes joggal való élését megsemmisít
heti. (Helyeslés.) Mert megtörténhetik, hogy valaki I 
a legszembeszökó'bb többséggel bír; a többség le-
szavaz, alig van tiz ember ellene: s az elnök akár- | 
mi oknál fogva félbeszakítja ezen szavazást. Már, { 
hogy az ily választóknak joga, mintán többséget j 
nyertek, megsemmisüljön, ez olyasmi, a mit, én 
soha el nem ismernék. Ez azonban, bár talán e je- | 
len esetre is alkalmazható, főleg;anyagúi szolgál-
hatna a törvény javítására. 

Ezúttal pedig, a fenforgó esetre szorítkozva, | 

azt vagyok bátor állítani, hogy az elnök legalább 
nem alap nélkül, nem indok nélkül szüntette meg 
a szavazást, mert szerinte, a kik jogosulva voltak 
a szavazásra, azok már szavaztak, s miután a még 
szavazni kívánók mint érsekujváriak jelentettek 
be , ezen czim alatt pedig szavazásra többé nem 
voltak bocsáthatók, más választók pedig nem je
lentkeztek : ^ekként a törvény meg*s értve nem le
vén, a kérdéses képviselőt igazolandónak tartom. 
(Heyeslés a jobb oldalon.) 

B e n c s i k G y ö r g y : Hogy engem nem be
szedi csikland késztet a felszólalásra, azt hiszem, 
megmutattam az által, hogy eddig fel nem keltein. 
Most az egyszer a bennem élő igazságérzet teszi 
ezt kötelességemmé. Én a kérdéses képviselőhöz 
a legközelebbi kerületben lépvén föl, politikai el
lenfelek voltunk : ezt azért akartam a tisztelt ház 
előtt felemlítem, hogy épen ez által annak, mit mon
dandó vagyok, annál nagyobb erkölcsi súlyt adjak. 

Kétségtelen tudomásomra van először az, 
hogy mind a választási elnök, mind az egész kül
döttség a kérdéses képviselő, Wodianer Albert úr
nak nem kedvezett; kétségtelen tudomásom van 
másodszor arról is, hogy a szavazás alkalmával 
egyéb szavazó fenn nem maradt, mint az érsekuj
váriak , és hogy ezek mindannyian, kik össze 
voltak irva, t. i. 950-en, egytől egyig- Conlegnerre 
szavaztak. Ennek egyenes következménye az, 
hoary ha ezen formában törvénysértés történt, 
ezen törvénysértés mindenesetre nem szolgálha
tott javára a kérdéses képviselőnek, mert reá nem 
szavazott egyetlenegy ember sem az érsekujváriak 
közül, mind Conlegnerre szavazván, a ki össze volt 
irva. A választási jegyzőkönyvből tehát kitűn
vén az. hogy a kérdéses képviselő irányában rosz-
akarat forgott fenn, és pedig kiváltképen a szava
zatszedő küldöttség részéről: ez az én nézetem sze
rint semmikép sem eredményezheti azt, hogy töké
letesen, tisztán a többség által megválasztott kép
viselő azért jogát elveszthesse és őt e miatt a vá
lasztás eredményétől, t. i. az igazolástól el lehes
sen ütni. Én ezen és az előttem szólott Ürményi 
képviselőtársam által felhozott okoknál fogva 
Wodianer Albert urat igazolandónak vélem. 

B ó n i s S á m u e l : Megengedi a t. ház, hogy 
Ürményi képviselő társamnak egy pár szóval fe
leljek. 0 hatályosan kívánja bemutatni, hogy az 
osztály nem alap nélkül tette véleményét. Hogy 
alap nélkül tette volna véleményét, azt én sem ál
lítom, mert ezt állítani annyit tenne, mint az osz-
tályt érdekeltséggel vádolni; a mi pedig senki
nek sem volt eszében. Hogy azonban az alap, 
melyre az osztály véleményét fektette, helytelen, 
azt egy pár szóval megm utatom. Én nem szó
lok az itatásokról, nem szólok a vesztegetések
ről, hanem szólok arról, hogy a választási sza-
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badság ezen választásnál meg van sértve. Már 
pedig ennek a háznak jövendőre ugyan joga van 
tíj törvényeket alkotni, de tagadom, hogy midőn 
mi mint bírák működünk, a törvények alkalma
zását elmellőzni jogunk volna. (Helyeslés.) A törvény 
egyenesen és világosan megszabja, hogy szakadat
lanul mindaddig tartson a választás, mig csak egy 
választó van a választás színhelyén. Már most 
akármint okoskodott is azon kerületnek választási 
elnöke, kérdem: kitetszik-e az átalános többségből, 
hogy a kik még szavazatot igényeltek, vagy, a 
kik már szavaztak, azok közül valamelyik nem 
bir választási képességgel? Épen azért kellett 
volna a szavazást tovább folytatni, hogy kitűnjék, 
kik akarják magokat szavazásra becsempészni. 

Megvallom, igen fájlalom, ha akár mely 
egyesnek sérelme történik. Meglehet, hogy Wo-
dianer úr nem tett semmi olyast maga , hogy a 
képviselőséget tilalmas úton megnyerje ;de nekünk 
a törvénytől eltérni nem szabad; a törvény szavai 
pedig oly világosak, hogy habár egyeseken sére
lem esik is, azt nekünk valakire való tekintetből 
sértenünk nem szabad. Ennélfogva nem szavazha
tok az osztálylyal s a választást megsemmisíttetni 
kívánom. (Helyeslés.) 

Tisza Lajos : Előttem szóló kifejtette az én 
érveimet is. Csak azt akarom még mondani, hogy 
a törvény szava világos és ellene lenni nem kívá
nok. Világos a törvény szava, hogy mindaddig 
kell szavaztatni, míg szavazó jelentkezik; s világos 
a törvény szava, hogy csak oly képviselő fogad
ható el, a kinek választási jegyzökönyve rendben 
van. Itt sem a választási jegyzőkönyv rendben 
nincsv sem a törvény parancsának elég nem téte
tett. Én azért 
sítése mellett vagyok. (Helyes ! Szavazzunk! Zaj.) 

Domahidy Ferencz: T. képviselőház! Én 
a szót szaporítani nem fogom (Zaj) és csak a kö
vetkezőt jegyzem meg. Miután Bónis képviselőtár
sunk nézetem szerint tisztelt Úrményi képviselő
társunknak megfelelt, magához e tárgyhoz nem is 
szólok; hanem szólok csak azért, mert indítvány 
tétetett itt, mielőtt az igazolási kérdéshez hozzá
fogtunk volna, hogy az igazolásokat jogi szem
pontból tárgyaljuk és de jure Ítéljük meg. Bár ez 
ellen, nézetem szerint, eddig is vétettünk; de a 
jelen esetre nézve, azt hiszem, a törvény világosan 
szól, s nem is lehet kérdés, hogy a választásnál 
törvénytelenség követtetett el. En részemről cso
dálkozom, hogy e választás felett itt még csak 
discussio is foly. Én egyenesen a megsemmisítésre 
szavazok (Helyes!) 

Csanády Sándor : Én a választás megsem
misítése mellett nyilatkozom, nyilatkozom pedig 
azon oknál fogva, mert a választásra kiküldött el
nök nyíltan az 1848-iki évi V. t. ez. 33. §.-sa el

len járt el. Nyilatkozom továbbá annálfogva is, 
mert ugy vagyok meggyőződve, hogy a szavazás
nak felbeszakasztása az okból történt, mert attól 
lehetett tartani, hogy ha minden szavazó nyilatko
zik, a szavazatok összeszámításából nagyobb szám 
fog kijönni, mint a milyen szám volt az összes ösz-
szeirottaké, következőleg tehát kivilágosodhatott 
volna azon körülmény, hogy az elválasztott kép
viselőre olyanok is szavaztak, a kik szavazási jog
gal nem birtak. (Helyes ! Szavazzunk 1) 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Podmaniczky Fri
gyes b. képviselő úron van a sor. 

Podmaniczky Frigyesbáró: Lemondok a 
szóról. 

T ó t h Vilmos j e g y z ő : Tisza Kálmán képvi
selő úron van a sor. 

Tisza K á l m á n : Én is lemondok a szóról. 
Tóth V i l m o s j e g y z ő : Kurcz György kép

viselő úron van a sor. 
Kurcz G y ö r g y : Tisztelt ház! Ha az utá

nam szóló képviselőtársaim elállnak szavuktól, én 
sem szólok. (Halljuk! Zaj.) Igen rövid leszek; csak 
tisztelt képviselő társam , Ürményi József előadá
sára akarom azon megjegyzést tenni, hogy épen 
ellenkezőleg látom állni a dolgot. Ugyanis a jegy
zőkönyv tanúsága szerint egy pártvezér, hivatkoz
va a hátralevő szavazókra, azt mondja a szavazás 
folyama alatt : „Én lemondok magam és pártom 
nevében szavazati jogomról, mihelyt ki fog tűnni 
az összes szavazatok átalános többsége." Azonban 
a jegyzőkönyv azt is látszik mutatni, hogv okvet
lenül kellett lenni ezen pártbelieken kívül más sza
vazóknak, a kik később érkezvén be, szavazatukat 
még be nem adták. Másrészt kétségtelen, hogy 
egy pártvezér a választók bizalma által még ko
rán sincs jogosítva pártja nevében annak szavazati 
jogáról lemondani. Tulajdonképen tehát nincs is 
ok ez ügyet bővebben tárgyalni, miután a törvény 
világosan azt mondja, hogy mig szavazó jelentke
zik, a szavazás folytatandó. Ezek alapján én a 
megsemmisítés mellett szavazok. (Zaj.) 

Vadnay L a j o s : Tisztelt képviselőház! Mi
dőn mint bíró álmk itt , nem szabad személyre fi
gyelemmel lennem, és igen jól monda t. képvise-
társam, Klauzál Gábor a múlt alkalommal, ha nem 
mondaná is az 1848: V. 47 §-sa, mely igy szól: 
„Azon választások iránt , melyeknek törvényes
sége bármely tekintetből kérdésbe vétetnék, a kép
viselő tábla intézkedik* , in stricto juridico sensu 
kell eljárnia. Ha nem ismerte volna el Ürményi 
József képviselőtársam mindazt, a mit a 33 § 
tartalmaz, hogy t. i. az elnöknek nem lehet olyan 
jogot tulajdonítani, hogy önkényileg gyakorolja 
a nemzet legfőbb kincsének, a szabad választá
si jognak kezelését, nem szólanék. Hanem azon má
sodik nyilatkozatát illetőleg, melylyel Wodiáner 

10* 
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Albert b . ügyét pártolni látszik, magamis nagyon j 
sajnálva, hogy épen a t. báró ur ellen kell felszó- j 
lalnom, hallgatással nem mellőzhetem, a mennyiben 
mint bírónak személyre tekintettel lennünk nem sza
bad ; az érvek pedig, melyeket Ürményi József kép
viselőtársunk felhozott, nem állnak. Ugyanis , mi
re alapítja ő védelmét? Az elnöki jegyzőkönyvre. Ki
nek eljárása van itt kérdésbe véve ? Az elnöké. És igy 
védelmét olyan okiratra alapitja, mely épen attól ke
rült, aki kérdésalatt van. Ezen okirat mondja el, hogy 
az érsekújvári választók, kik a szavazás folytatását í 
igényelék, a mennyiben az összeírásban bennfog-
laltattak, már mind beadták szavazatukat. Ezt 
azonban csak maga az elnök mondja el. Én azért 
azt hiszem, hogy itt idő előtti volna akár megsem
misítést , akár igazolást kimondani; hanem épen 
azon körülménynél fogva, hogy az elnök maga 
mellett nem bizonyíthat, a képviselőház nem tehet 
mást, mint hogy vizsgálatot rendel az iránt, vajon 
az elnök valósággal olyanokat taszitott-e vissza, 
kik az összeírásba nem voltak befoglalva? (Föl-
kiáltások: Vizsgálat! Megsemmisítés! Zaj.) 

Z s e d é n y i E d e : (Felkiáltások :' Szavazzunk! 
Halljuk !) Azt hiszem, hogy igazolási vitatkozások
nak fő czélja tényálladékok megtudása és az igaz
ság kiderítése. Két ellenvetés forog itt fenn, a lé-
lekvásárlás és törvényszerű formahiány. A mi az 
elsőt illeti, az igaz, igen kívánatos volna, hogy 
minden képviselői választás a bizalom tiszta kifő- j 
lyása legyen, hanem más részről a különböző vé
lemények lehetó'sége a szabad választásoknak el- j 
annyira természetökhöz tartozik, hogy az meg nem 
szüntethető, ha csak minden követválasztásra Is
tentől olyan egyént nem kérünk, kiben minden 
óhajtás , minden bizalom, minden érdek egyesül. 
Már ilyen ajándékot a jelen választókerület nem 
kapot t ; és így többen csatáztak. Igaz , hogy a 
törvénynek oda kellene munkálnia, hogy a külön
böző véleményüek egymás ellen erkölcsi fegyve
rekre szorítkozzanak; a telekvásárlásra pedig a 
legkeményebb büntetés legyen szabva. De van-e 
lélekvásárlás iránt törvényünk? Én követelném, 
határozza meg a törvény egyenesen, mi a lélekvá
sárlás, nehogy azt is kiirtsuk, a mi a népválasztá
sok sajátságaihoz tartozik, t. i. hogy a népbizalom 
emberei becsületes módon nézeteik és jelöltjeik mellé 
többséget keríthessenek, mert ez minden választás
nál így van. Lehet-e itt lélekvásárlásról szó, mi
dőn oly ember jő, ki nem ismeretlen a kerületben? 
U g y gondolom, 20,000 holdja van ott, s azt hi
szem, ezzel is volt módja a nép bizalmát megnyer
ni. (Hosszas derütség.) Tessék ezt úgy felfogni, hogy 
a ki a kerületben annyit bir, mint a megválasz
tott , annak módja is van a néppel igen sok jót 
tenni, és ezen jótétemények rendszerint bizalmat 
gerjesztenek. Ennyit a lélekvásárlásról. A mi az 

irományokat illeti, azokból csak azt látom, hogy 
az mondatik l mikor kezet szorítottak vele, ott is 
maradt valami. Ez csak mende-monda; erre hi
vatkozni nem lehet. 

A valódi fő ellenvetés az , hogy az elnök ki
mondotta a többséget, midőn még szavazó volt, ki 
szavazni akart. Ezt azonban a hiteles jegyzőkönyv 
nem állítja. Vadnay képviselőtársunk arra hivat
kozott, hogy ez csak elnöki jegyzőkönyv. Nem az, 
hanem választási jegyzőkönyv, melyben az egész 
küldöttség alá van i rva , s mely oly hiteles alak
ban van kiállítva, hogy minden magán bizonylat
nál többet nyom. Á választási jegyzőkönyv 
pedig azt mondja, hogy igen is akartak némelyek 
az érsekujváriak közül szavazni, de miután 950 
érsekújvári volt az egész kerületből összeírva, s 
ezek már mind leszavaztak, tehát mint érsekujvá-
riak nem szavazhattak, ha csak más községből 
nem valók. A törvényben egyenesen az van, hogy 
csak az szavazhat, ki az összeíró lajstromban fog
laltatik; a választási elnök tehát teljesíté kötelessé
gét, midőn azt mondotta, hogy érsekújvári szava
zó többé nem szavazhat, mert már leszava7ott. E 
tekintetben azt hiszem, a vizsgálat nem szükséges, 
hanem a választás egyenesen igazolandó. (Szavaz
zunk !) 

G h y c z y K á l m á n : Ismervén azon nehézsé
geket , melyek az országgyűlési követválasztások
kal oly alkalommal já rnak , midőn a választásnál 
több követjelölt jelentkezik, igen nem szívesen szó
lalok fel bármely választás megsemmisítése vagy 
csak vizsgálat alá vétele iránt is. De itten, tisztelt 
ház, magasabb érdek forog fenn nézetem szerint, 
fennforog a törvény szentségének érdeke, és Ma
gyarország képviselőházának Magyarország tör
vényeinek szentségét minden esetre fenn kell tar
tania. (Helyeslés.) 

Az eset, melynek megbirálása fennforog, igen 
világos. Sokat és hosszasan fölötte szólani s azt 
bővebben fejtegetni tán fölösleges. Csak némely 
észrevételekre, melyek itt előadattak, kívánok meg
jegyzést tenni. Bencsik képviselő ur azt mondta, 
hogy ő a kérdésben levő képviselő urnák nem 
elvrokona; ez , ugy hiszem, a kérdésre befolyással 
nincs. A fönnforgó tényeknek kétségtelen tudomá
sa, melyre ő hivatkozott, kétségkívül hatással bir 
saját meggyőződésének megalapítására, s ezt én 
tiszteletben is tartom; de ezen magán tudomás a 
ház előtt sulylyal nem birhat. (Helyeslés.) Említ
tetett azon nézet i s , hogy tán vizsgálat volna e 
tárgyban elrendelendő, és Zsedényi képviselő ur 
részben megfelelt ezen nézetre, midőn hitelesnek 
állította a jegyzőkönyvet; én pedig kérdem Vadnay 
képviselő úrtól, md fogna megvizsgáltatni? Jelen
tettek be választók, kik szavazni akartak, de az 
elnök őket meg nem hallgatta, mondván, hogy már 
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leszavaztak. Kik lesznek a tanuk, kiket e részben 
ki lehetne hallgatni ? És ha a jegyzőkönyv hiteles, 
akkor a jegyzőkönyvet aláirt elnök maga magát 
czáfolta meg ; mivel csak azon oknál fogva, mert 
az átalános többség már megvolt, a választást 
befejezettnek nyilvánitotta; azon tényt pedig, va
jon a választók , kik magokat bejelentették, válasz
tók-e vagy nem ? vizsgálalata tárgyává sem tet
te , hanem a nélkül jelentette a választást befeje
zettnek. Akkor még lehetséges lett volna a vizs
gálatba mennyiben, ha a magokat jelentkezők sza
vazásra bocsáttatnak , kitűnt volna, vajon szavaz
tak-e már egyszer, vagy pedig nem. Az is monda
tik , hogy ez nem szándékos tett volt a választási 
elnök részéről; lehetett hiba is. Nekem nincs jo
gom a választási elnök szándokait kérdés alá von
ni ; hanem, megvallom, figyelmet ébresztett ben
nem azon körülmény, hogy a jegyzőkönyv tanú
sítása szerint az egyik követjelölt még a választás 
közben előre kijelentette, hogy vissza fog lépni, ha 
Wodiáner úrnak átalános többsége lesz. Ez oly 
szokatlan kijelentés, melynek, meglehet, előre ki
számított czélja és terve is lehetett. Nem mondom, 
hogy volt; de mindenesetre föltűnik, hogy ez va
lakinek eszébe ju t , miután az , ki kisebbségben 
van , ha ellenjelöltje többséget nyert , amúgy is 
kénytelen visszalépni. 

A panasz, mely a választás ellen beadatott, 
kétféle. Az egyik a visszaélésekről és az összeírá
soknál történt hibákról szól. H a a t. ház a meg
semmisítést nem rendelné el, akkor annak kiderí
tésére nézve az iratok fölolvasását kívánnám; de 
minthogy a választási jegyzőkönyvből a törvény 
világos rendelete ellen elkövetett hibákat oly vilá
gosaknak és kétségbe vonhatlanoknak tartom, azt 
hiszem, e részben bővebb próbákra egyátalában 
szükség nincs, és én részemről a választást meg
semmisítendőnek vélem. (Helyeslés) 

Szabadfy Sándor : Tisztelt ház! Csak egy 
megjegyzést akarok tenni, melyet még nem hal
lottam fölemlíttetni. A választási jegyzőkönyv elég 
világosan bizonyítja, hogy a választás két oknál 
fogva semmis. Először, mert a kiküldött bizottmá-
nyi elnök egyik bizottmányi tagnak fölszólítása 
következtében , ki azt mondta, hogy az átalános 
többség már Wodiáner részén van , szüntette meg 
a szavazást; másodszor, mert nem áll az elnöknek 
azon nyilatkozata, hogy 950 érsekújvári választó 
már szavazott és ennélfogva többet szavazásra bo
csátani nem lehetett. Nem lehet ugyanis tudni, 
azon 950 szavazó volt-e csak följogosítva a szava
zásra , kik már szavaztak, vagy a még szavazni 
kívánók birtak-e szavazati joggal ; ezt pedig osak 
úgy lehetett volna kitudni, ha ezen két szavazati 
eredmény az összeirási jegyzőkönyvvel egybeha-
sonlíttatott volna, mit az elnöknek azon rövid idő 

alatt megtenni ideje , de joga sem volt. A törvény 
világos megsértésénél fogva az egész választási 
eljárást semmisnek kérem kimondatni. (Szavaz
zunk !) 

Kubicza P á l : Tisztelt ház! Távol van tő
lem , hogy a tanácskozás tárgyát képező válasz
tást illetőleg a beadott jegyzőkönyvet hibátlannak 
tekintsem, mert kétséget nem szenved, hogy az a 
törvény 33 — 34. §-aiba ütközik. Azonban nem tar
tom mégis annyira absolut rosznak. hogy e miatt 
a választást megsemmisítendőnek tekintsem. Ha 
figyelembe veszem a jegyzőkönyvet, a választási 
elnök azt mondja, hogy minden község szavazott 
már, csakis az érsekújvári maradt még vissza; az 
érsekujváriak követelését pedig , hogy szavazásra 
bocsáttassanak, azért vetette vissza. mert állítólag 
950 szám már leszavazott. Már most számba véve 
a jegyzőkönyvben felszámított szavazatok arányát, 
az egészből az tűnik ki, hogy itt nem lehet szó azon 
különbségről, mely a kérvényben előfordul, azaz 
600-ról, hanem csak 280 szavazat különbségéről 
lehet szó. Ha ezen 280-at veszem, és veszem azt, 
hogy a jegyzőkönyvben mellőzve van a 33. §. ren
delete, mégis akkor mondta ki az elnök a többsé
get, midőn az már tökéletesen kivehető volt: ugy 
hiszem, a törvény szellemének ugyan elég tétetett, 
de szabálytalanság követtetett el az elnök részéről 
az által, hogy nem combinálta, kik a jogosultak, 
és kik nem jogosultak. Mi indok szolgált okul az 
elnöknek, azt nem kérdem; hanem felteszem, hogy 
itt afféle szándéknak kellett lappangnia, mely az áta
lános többség által megszavazott képviselőt kérdés 
alá akarta hozni. Én tehát így tekintvén a dolgot, 
és tekintvén mindazon kitételeket, melyek a vesz
tegetésről felhozattak, nem csak ezen vesztegetések 
tekintetében és Wodiáner érdekében, hanem maga 
az elnök eljárása iránt is szükségesnek tartom a 
vizsgálatot. (Szavazzunk !) 

H e d r y E r n ő : Nem fárasztanám a ház figyel
mét felszólalásommal, ha arra a kezeimnél levő ada
tok nem késztetnének. Tagadhatatlan in thesi azon 
igazság, hogy a 33-ik szakasz értelmében a szava
zattal nem szabad mindaddig felhagyni, míg csak 
egy szavazó jelentkezik. Ha ez alkalmaztatik ezen 
esetre, és ezen eset azonosittatik ezen törvényezik-
kel, igen természetes, hogy a kik ezt generice veszik, 
felszólalnak,hogy ezen választás semmisittessékmeg. 
Azonban a választási jegyzőkönyv eredeti példánya 
itt ellenkezőt tanúsít. Nem úgy áll a dolog, mint 
a panaszló levél mondja, hogy az egyik bizalmi férfi 
felszólította az elnököt, álljanak el a választók a 
szavazástól, azért, mert az absolut többség megvan; 
hanem azért szólította föl, mert Conlegnerre az 
összes helységekből 154-en szavaztak, és azután 
következett Érsekújvár, mint utolsó választási köz
ség, hol 950 szavazó volt összeírva, miután pedig 
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ezen 950 szavazó egytől utolsóig Conlegnerre már 
szavazott, és így Ersekujvártt és az egész választó
kerületben több szavazó nem lehetett, szüntesse 
meg az elnök a szavazást. Azért, hogy Wodianer 
bizalmi féríia nem fejezte ki magát világosan, azért 
most Wodianer szenvedjen ? Én ezt egyenes igazta
lanságnak tekinteném; én tehát meg tudnék abban 
nyugodni, hogy vizsgálat rendeltetnék el ; hogy 
azonban világos tények ellenében a választás meg
semmisíttessék, azt a tényekkel ellenkezőnek tar
tom. (Zaj.) , 

K l a u z á l G á b o r : Igen tisztelt képviselők! Én 
a jelen esetben átalában nem osztozhatom az osztály 
véleményében és igy annál kevésbbé osztozhatom az 
előttem szólott némely tisztelt tagtársunknak, jele
sen Zsedényi Eduárd tagtársunk állításában. Azt 
gondolom, hogy- a hol a törvény világos, ott ennek 
világos szavai ellenére nekünk semmiféle magyará
zattal a törvénytől eltérnünk nem szabad. A törvény 
pedig e részben tiszta és világos.Mert azon 33 § után, 
melyet Szász Károly tisztelt tagtársunk felolvasott, 
a 34 § még igy kezdődik, hogy „a szavazás be-
végeztével, ha a szavazók átalános többsége ki nem 
tűnnék". Tehát „a szavazás bevégeztével.* Az el
nöknek nem szabad a szavazást bevégezni törvé
nyesen mindaddig, mig a szavazás valóságosan be
fejezve nincs; azaz , mig szavazási joggal törvénye
sen felruházott egyén szavazni kivan. Igy tehát, 
tiszt, képviselők, én magával a jegyzőkönyvvel sem 
látom indokolhatónak azon eltérést. Mert mit 
mond a jegyzó'könyv ? A jegyzőkönyv koránsem 
azt mondja csupán, a mit tiszt, tagtársunk Zsedé
nyi Ede urnák tetszett mondani, hogy nem voltak 
semmi más választók, csak a kikre azt fogták, hogy 
érsekujváriak, azok pedig állítólag már leszavaztak, 
ugy hogy e szerint már más, szavazatjoggal birok 
nem voltak volna. Épen ellenkezőleg. Ajegyzőkönyv 
azt mondja: Mivel az érsekujváriak összes létszáma 
az összeíró lajstrom szerint 950 választót tartalma
zott, s azon öszlet már az érsekujváriak szavazatai 
által betelt, következőleg a még szavazásra jelent
kezők vagy nem szavazatképesek, vagy talán más, 
már leszavazott községek szavazói közé tartoznak. 
Midőn maga a jegyzőkönyv azt mondja, hogy ezek 
vagy nem érsekujváriak, vagy pedig olyan közsé
gekhez tartozhattak, melyek már leszavaztak, ak
kor maga a jegyzőkönyv bizonyítja, hogy voltak 
vagy legalább lehettek olyan választók, a kik igaz
talanul megfosztattak választási joguktól. Mert se
hol sem látom a törvényből azt következtetkető-
nek, sőt azt hiszem, hogy senki közülünk azt fel 
sem teszi, hogy ha némely választókerületből, mely 
több helységből áll, az egyik helység elvégezte a 
szavazást, a kik esetleg elkéstek, és az előbb érke
zettek után akarják a magok jogát gyakorolni, mi
előtt a szavazás bevégeztetett, hogy azok többé ne 

szavazhassanak. (Helyeslés.) Ebből a jegyzőkönyv
ből pedig épen azt látom. Én tehát részemről ezen 
választást semmikép sem vélem igazolhatónak. (He
lyeslés.) 

Egyetlen egy körülmény marad még fönn, 
tisztelt ház! s én , ki egész életemben azon elvet 
követtem mindenütt, hogy a hol bíráskodni alkal
mam volt, nem tekintettem semmire a világon, még 
a legőszintébb barátság kötelékeire sem, azt hi
szem, a háznak minden előhozott vagy lehetséges 
esetet fontolóra kell vennie. Azt hallottam mondat
ni, hogy az elnök nem volt pártján a megválasz
tottnak, azaz annak, a kinek nevére a többség ki
jelentetett. H a én ezt magamban fontolgatom, ak
kor — nem ugyan erre az esetre alkalmazva, mert 
tudomásom róla nincs nem látom lehetetlennek, 
hogy olyan elnök, ki a kisebbségben maradt kö
vetjelölttel egyetért, olyan cselekvény által, a mi
lyen a jegyzőkönyvből kitűnik, megsemmisítheti a 
választást. Ezt az esetet pedig, mivel megtörténhetik, 
a tisztelt ház figyelmébe ajánlom. A képviselőt véle
ményem szerint tökéletesen igazolni lehetetlen; 
hanem szükséges az iránt küldeni szigorú vizsgá
latot, vajon azok között, kik még magokat a sza
vazásra jelentették, voltak-e valódi szavazatképe
sek vagy nem ? (Zaj.) Ezt részemről a tisztelt ház
nak figyelmébe ajánlom; s azt gondolom, ha a 
kérvény alapja igazságos, hogy t. i. csak egyetlen 
egy valódilag szavazattal bíró egyén a szavazásra 
a jegyzőkönyv és az elnök okoskodása folytán nem 
bocsáttatott, akkor — bejelentetvén a vizsgálat 
eredménye — azon választás meg fog semmisittetni. 
Míg1 azonban a vizsgálat be nem végződik, nem le
hetek tökéletesen bizonyos a felől, nem használ
ták-e itt a sokféle pártoskodásnak képzelhető ily 
fegyverét, s addig nem a megsemmisítésre, hanem 
a vizsgálatra szavazok, még pedig azon oknál fog
va , mert habár el van az egész választás ténye vé
gezve, és egy választóképes egyén sem találkoz
nék, ki nem szavazott volna, mégis lehet azon ese
tet képzelni, hogy az elnök, ha a kisebbséggel tart, 
egy csoport embert állít föl, kikről azt mondja, 
hogy választóképesek, s ekkor a szavazást csak 
úgy lehetne befejezni, hogy a kik még magokat 
jelentették, egyenkint megkérdeztetnének, birnak-e 
szavazási joggal vagy nem. Ez az elnök részéről 
elmulasztatván , ez iránti roszalásomat nyilvání
tom s ezen körülmény kiderítésére vizsgálatot 
kérek. 

S z e n t k i r á l y i Mór: Alig lehet tartózkodás 
nélkül szólani az igazolási kérdésekhez, midőn itt 
oly nyilatkozatokat lehete hallani, melyek értelme 
szerint az igazolások a követnek személyére vo
natkoznának ; én azonban úgy hiszem, hogy azok 
épen nem a képviselő és választók között, hanem 
a választásra megjelent képviselőjelöltek pártjainak 
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jogai körül forognak, s a képviselőre nézve egy-
átalán nem személyesek. Ezeknek előre bocsátása 
mellett én is bátor vagyok arra figyelmeztetni a t. j 
házat, mit már előttem szólott Klauzál Gábor kép- j 
viselö'társam mondott, hogy t . i . magunk sem aka- j 
runk a választásra oly befolyást gyakorolni, mely 
a választási elnök illetéktelen befolyását előmoz- | 
dítja, hanem, mely e befolyást megsemmisíti. 
Tudjuk, az elnökök mily roppant hatáskörrel van- j 
nak a választás körül felruházva, nem csak azon 
esetben, midőn a választás félbeszakasztatik, hanem 
más esetekben is. midőn törvénytelenségek követ
tetnek el. H a volna törvény, mely az elnököket a 
törvénysértésért megbünteti, én is azt mondanám, 
hogy akár csak maga az elnök volna is az elkö
vetett törvénytelenség által oka a hibának, a 
választást meg kell semmisittetni ; de midőn az 
elnök kénye-kedve szerint járhat el, midőn az elnök 
az általa elkövetett törvénytelenségek miatt fele
letre nem vonható, akkor én azon elv fölállítását, 
hogy az elnök által elkövetett törvénysértés miatt 
eo ipso a választásnak meg kell semmisülni, magá
ra a választás szabadságára és a választók jogaira 
nézve a legveszedelmesebbnek tartom. Lehetnek I 
oly esetek, t. ház. midőn az elnök eljárása által r 
közbejött hibák miatt igenis meg kell semmisíteni 
a választást; ezen esetek olyanok, midőn az el
nök eljárásának következéseit elhárítani nem lehet; 
de oly esetekben, midőn az elnök eljárásának kö- i 
vetkezményeit helyre lehet hozni, nem volnék a j 
mellett, hogy eo ipso azért, mert az elnök hibát , 
követett el, a választás megsemmisíttessék, hanem | 
hogy az elnök eljárásából következett hibák pót- j 
lólag hozassanak helyre. Ez esetben a hibát vizs
gálat utján helyrehozhatónak látom ; mert fölte
szem, hogy Nyitravármegye érsekújvári kerüle- \ 
tében a szavazók rendesen összeirattak; fölteszem j 
pedig azért: mert nem tétetik kifogás a miatt, mint
ha olyanok is írattak volna be a választók névso
rába, kik szavazati joggal nem bírnak; mert nem 
mondatik sehol, hogy egynémelyik ellen kifogás 
tétetett volna. Már most azt is fölteszem, hogy ezen 
szavazók névjegyzéke megvan; ki lehet talán de
ríteni, vajon azon 1266 választó, ki az előadás 
szerint megszavazott, az összeírásban benfoglal-
tatik-e vagy nem, és akkor ki lehet igazítani a sza
vazási lajstromot; azon szavazási joggal biró 400 
egyén pedig, kikre nézve azt mondotta az elnök, 
hogy nem szükség többé megszavazatni, mert a 
többség' már nyilatkozott, pótlólag szavazhat. A 
törvény azt mondja, hogy a szavazásnak félbesza-
kasztás nélkül kell foly tartatnia; ha pedig megszakit-
tatik a szavazás, ez törvény ellen van. Ez igaz, de 
minthogy az elnök hibája nem csorbíthatja azon vá
lasztók jogait, kik érvényesen szavaztak, én ezen 
hibát a fennebb említett módon megigazítandónak, 

és mivel ez máskép nem történhetik, a vizsgálatot 
mégrendelendőnek vélem. 

Tisza K á l m á n : T. képvitelőház! Én e 
tárgyban egyszer már elállottam a szótól, azt hí
vén, hogy a tárgy eléggé ki van már merítve; azon
ban a vitatkozás folytattatván, oly érvek hozattak 
fel, melyekre indíttatva érzem --magamat részemről 
is elmondani nézetemet. (Halljuk!) 

Az egyik érv az volt, melyet Zsedényi Ede 
úr hozott fel. O ugyanis azt mondta, hogy miután 
mind a 950 érsekújvári szavazó szavazott , s az 
elnök őket mint érsek-ujváriakat nem engedte sza
vazni, az ezt kívánókon sérelem nem történt. És 
azzal pótlá meg véleményét, hogy ha ki volna mu
tatva, hogy máshonnan jövő szavazók utasíttat
tak el, akkor helyét látná a megsemmisítésnek. 
Miután pedig Klauzál Gábor képviselőtársunk e 
tekintetben a jegyzőkönyv fölolvasásával meggyő
zött mindnyájunkat, hogy valójában nem mint ér
sekújváriak, hanem mint más községekből később 
beérkezett választók utasíttattak el, én ennek any-
nyival inkább örvendek, mert reményiem, hogy 
igen tisztelt képviselő úr velünk fog szavazni a 
megsemmisítésre. 

Fölhozatott még a megsemmisítés ellen és a 
vizsgálat érdekében, hogy nagyon veszedelmes 
volna az elnök hatáskörét oly szélesre kiterjeszteni, 
mert a részrehajlás a kisebbség érdekében gya
koroltatván, ez által a többség választása meg 
volna semmisíthető. Bizonyos feltételek között 
ezen nézetet magaménak elfogadom ; elfoga
dom magaménak jelesen, midőn a többség be
bizonyítja, hogy az elnök sértést szándékozván el
követni, az ellen tiltakozott s abban őt meg akarta 
akadályozni. De itt ellenkezőleg áll a, dolog. A 
jegyzőkönyvből ugyanis kitűnik, hogy a kérdés 
alatt levő képviselőjelölt úrnak megbízottja, Tur-
csányi úr volt az, ki az elnököt felszólította azon 
tény elkövetésére, melyet az elnök törvénytelenül 
elkövetett. 

Miután pedig nem formahiányról, mint egyik 
képviselőtársam mondta, de valóságos törvénysér
tésről van szó, melyet formahiánynak tekinteni 
nem lehet; miután be van bizonyítva, hogy a sza
vazati joggal bírók szavazati jogaiktól megfosztat
tak, ezt pedig az elnök nem roszakaratból, sőt 
egyenesen a többség nyomása folytán tette, és így 
a többség bűnrészessége tisztán áll : a megsemmi
sítésre szavazok. (Szavazzunk! Zaj.) 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Fel vannak jegyezve 
Podmaniczky Frigyes báró, Zichy Nándor gr. és 
Rudnyánszky Flórián. (Szavazzunk! Zaj.) 

Podmaniczky Frigyes báró: Elállók a 
szótól. 

Z i c h y Nándor g r . : Lemondok a szóról. 
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Rudnyánszky Flórián : Szintén lemon
dok. 

B e n c s i k György : T. ház ! (Zaj. Kétszer nem le
het szólani!) Személyes észrevételt akarok tenni. 
(Nagy zaj.) 

E l n ö k : A ház szabályainak értelmében min
denkinek joga van személyes kérdésben felszólalni. 
A háztól függ meghatározni, vajon a kérdés sze
mélyes-e s ennélfogva a felszólalásnak helye van-e 
vagy nem ? (Szavazzunk! Nincs itt személyes kérdés!) 

Az eddig véleményeiket nyilvánított képvi
selő' urak egy része a megsemmisítésre, egy része 
a vizsgálatra, egy része az igazolásra adták szava
zatukat. Miután ugy látom, a tisztelt ház minden 
tagja elállott a szólástól, most szavazatra kerülne 
a dolog. A házszabályok értelmében először is 
azon kérdés lesz fölteendő, vajon az osztály véle
ményét, pártolni méltóztatnak-e vagy nem? Az 
osztály véleménye az igazolás. E kérdésnek sza
vazat után két eredménye lehet : a ház vagy el
fogadja az osztály véleményét, akkor természete
sen további szavazás nincs; vagy el nem fogadja, 
akkor következnek a módositványok. Az első kér
dés tehát, melyet ezennel szerencsém van feltenni: 
méltóztassanak azon tagok, kik az osztály vélemé
nyét pártolják, felkelni. (Megtörténik.) A ház nagy 
többsége nem pártolja az osztály véleményét, mely 
az íg-azolás mellett nvilatkozott. Most következik a 
módositvány. Két vélemény volt, t. i. a vizsgálat 
és megsemmisítés. Méltóztassanak tehát a sorozat
hoz szólani. Csak egyéni nézetemet kívánom ki
fejezni, midőn azt jelentem ki, hogy az én meg
győződésem szerint azon kérdést kell legelőbb 
föltenni, mely az osztály véleményéhez közelebb 
áll. Ezen vélemény a vizsgálat. (Helyeslés.) Kérem 
tehát a t. ház azon tagjait, kik a vizsgálatot kí
vánják, méltóztassanak fölkelni. (Megtörténik.) Mél
tóztassanak az ellenpróbát megkísérteni, mert 
megvallom, hogy innen határozottan a többséget 
kimondani nem merem. Méltóztassanak tehát fel-
állani azok, a kik a most nyilvánított vélemény
nyel ellenkező véleményben vannak. (Megtörténik.) 
A hivatalnak, melyet jelenleg elfoglalni szeren
csém van, első kötelessége a tökéletes biztos
ság annak kimondásában, a mi a szavazásnak kér
dése. Én ugyan megvallom, hogy a többséget 
azon vélemény mellett látom, mely a megsemmi
sítést óhajtja; azonban ha méltóztatnak személyes 
szavazást kívánni—? (Nem szükséges!) A többség Wo-
dianer Albert b . megválasztatását, az osztály véle
ményének ellenére, nem igazolandónak, hanem 
megsemmisítendőnek nyilvánítja, (ügy van !) 

K l a u z á l Gábor : A megsemmisítés ki levén 
mondva, szükséges, hogy a ház megbízza a t. el
nök urat, hogy mielőbb uj választást rendeljen el, 

| nehogy a kerület képviselő nélkül legyen. (He-
lyeslés.) 

Csengery Imre előadó (olvassa a IV-dik 
I osztály jelentését Szentiványi Adolf, Liptómegye liptó-
\ szent-miklósi kerületében megválasztott képviselőválasz
tására nézve; az osztály igazolást indítványoz. He
lyeslés). 

B ó n i s S á m u e l : Tisztelt ház! E g y körül-
I meny van, mely figyelmemet ki nem kerülheti s 
| melynél fogva megvallom, hogy óhajtom az arra 
1 vonatkozó iratok felolvasását. í g y például 1700 
j vagy 1200 — világosan nem emlékszem — tehát 
| tetemes számú egyénekről az mondatik, hogy ösz-

szeirásuk törvénytelen volt. Ezt , tisztelt ház ! ugy 
hiszem, meg kell vizsgálnunk, mert ez igen ter
helő körülmény. (Folyamodtak-e a központi bizott
mányhoz? Zaj. Olvassuk fél az okmányt!) 

Csengery Imre előadó: E részben a köz
ponti választmányhoz beadott és végzéssel ellátott 
folyamodások a következők. (Felolvassa.) 

B e s z e J á n o s : A helytartótanács azon lei
ratának felolvasását kérném, mely a központi vá
lasztmán)'- működését a törvénynyel ellenkezőnek 
nyilvánítja. 

Csengery I m r e e l ő a d ó : A helytartótanács
nak hasonló rendelete nem találtatik az irományok 
közt, mert az összeírások kezdetétől több ízben fo
lyamodtak a helytartótanácshoz, és ez több ízben 
roszalta a választmány eljárását, sürgetve, hogy a 
törvény tartassák meg. 

K á l l a y Ödön: A helytartótanácsnak ez 
ügybe avatkozását illetőleg a tisztelt háznak hatá
rozata van; erre nézve tehát észrevételem nincs. 
Én azt hiszem, a panasz ott sarkallik, hogy a köz
ponti választmány a kérelmezőket minden ok nél
kül elutasította. Jelenleg, minthogy belügyminisz
térium nincs, melyhez a sértett fél az elkövetett 
igazságtalanság orvoslása végett fordulhatna : hová 
forduljon ? hacsak nem az országgyűléshez, mely
nek egyenesen halalmában áll, ily esetben a bel
ügyminisztériumot helyettesitni és a központi vá
lasztmányt rendetlenségeért rendreutasítani. Mint 
én az ügyet felfogtam, folyamodtak a központi vá
lasztmányhoz a Szentiványi Ödön pártján levők. 
Nézetem szerint pedig épen nem lehet mondani, 
hogy folyamodásuk okadatolva nem volt, mert a 
rovatba beírták, hogy minden egyes ellen miért 
követelték a reclamatiót. Azt hiszem, a törvény 
arra rendelte a bírót, hogy ha panasz van, azt 
megvizsgálja. Különös helyzet volna, ha a köz
ponti választmányhoz csak törvényesen bizonyí
tott panaszszal lehetne folyamodni. Ha csak egy
szerűen félpróbával van is ellátva a panasz, a köz
ponti választmánynak kötelessége azt megvizs
gálni. A központi választmány ezen törvénytelen 
eljárását, hogy t. i. azon panaszt, miszerint számos 



X. ORSZÁOOS ÜLÉS. 81 

bejegyzettnek szavazatát tekintetbe nem vette, ugy 
hiszem, az országgyűlésnek kell helyrehozni és a 
vizsgálatot elrendelni. (Helyeslés.) 

S z e n t k i r á l y i Mór : Azon elv, melynek al
kalmazása a házban, ugy látszik, már még van ál
lapítva, hogy a központi bizottmány határozatai, 
legyenek bár milyenek, e ház superrevisiójától nem 
függnek, itt nem forog fenn. Itt t. i. nem arról 
van szó, hogy a központi bizottmány roszul intéz
kedett, hanem az ellen tétetik panasz, hogy a köz
ponti bizottmány a tett kifogásokat mint tömege
seket visszautasította , tehát épen nem intézke
dett, (Nagy zaj. Közbeszólások: Nem ugy vem!) A pa
nasz az, hogy 1703 választó illetéktelenül van be
jegyezve az összeírásba; a központi választmány 
pedig e kifogásra azt határozta, hogy a kérvény 
tömeo-es, azért tekintetbe nem vétethetik. Kérdés 
tehát, mit kell tömeges kérvénynek tekinteni ? ha 
pedig a szám határoz, mennyi szám lesz az eldöntő 
határ ?Mindig 1708, vagy talán 5 is elég V Én el
lenben azt hiszem, hogy a szám magában nem ha
tároz, és oly kérvény, melyben mindenki ellen a 
kifogás külön tétetik, és minden név után meg van 
említve az ok, a melyért tétetik. nem tömeges, ha
nem esak több rendbeli egyes j)anaszok egy iratba 
összefoglalva. Minthogy tehát a központi választ
mány nem intézkedett, megsemmisítendőnek tar
tom a választást, hogy igy azoknak is alkalom 
nyujtassék reclaniatiojoknak érvényt szerezni, kik
nek panasza ez alkalommal állítólagos formahiány 
miatt figyelembe nem vétetett. 

Bónis S á m u e l : Tisztelt ház! Megvallom, 
én a ház eljárását eddig nem egészen ugy fogtam 
fel, mint előttem szóló tisztelt barátom. Ez a ház 
még egy esetben sem mondta ki, hogy a központi 
bizottmány tette felett ítéletet hozni nem volna jogo
sítva; hanem igen is a bizottmányra hivatkozott, 
valahányszor az illetők a központi bizottmánynak 
mint birósági első fórumnak ítéletét igénybe nem 
vették. E kettő között nagy a különbség. Kern is 
tartottam én soha azt, hogy a központi választmány 
tetteit e ház bírálat alá ne vehesse : mert abból 
furcsa dolgok következnének. Ezt mellőzve, csak 
arra szorítkozom, hogy itt a központi bizottmány 
azt mondja, hogy a panaszlók panasza nincs ok-
adatolva és tömegesen van beadva. Én különbsé
get teszek az országgyűlés szine elé terjesztett kér
vények, meg a központi bizottmány előtt megin
dított panaszok között. A központi választmány
nak természetesen kötelességében áll a panaszokat 
megvizsgálni, e vizsgálat fogván az országgyűlés
nek okadatul szolgálni, melyre saját határozatát 
alapíthatja. H a e vizsgálat elmulasztatott, akkor 
mondhatja a ház, hogy a kérvény okadatolva 
nincs. Miután pedig a jelen esetben a kérdéses pa
nasz csakugyan meg nem vizsgáltatott s ennél-

KÉPV. H. NAPLÓ. l865/61. 

fogva nem lehetett okadatolt kérvénynyel a ház 
elé járulni, már csak ezen oknál fogva is vizsgá
lat elrendelését kell kívánnom. 

L ó n y a y M e n y h é r t : Én azt hiszem, a kö
zépponti bizottmány tökéletesen helyesen járt el. 
A központi bizottmány bírája egy bizonyos ténynek, 
mely ellen reclamatio történik. Már pedig méltóz
tassanak fölvenni, hogy ezen törvényes reclamatio 
történik különböző kategória szerint, de a nélkül, 
hogy egyik vagy másik reclamáló egyetlen egy 

i okmányt benyújtana, melylyel kérését támogatja. 
j Ez épen oda vezetne , mintha valaki valamely 
'bíróság előtt pert indít, 10 —12 összeáll és igaz

ságszolgáltatást kivan. A törvény világos értelme 
i szerint azon választó (nem tömeges választók), ki 
jogsértést hisz magán elkövetve, tartozik okát is 
kijelenteni; midőn reclamál. egyszerű fölterjesztés 
nem elégséges. Ennélfogva a választást igazolan-
dónak tartom. 

Klauzá l G á b o r : Kénytelen vagyok azt a 
megjegyzést tenni, ha akármely megyében vagy 

! városban kitűnnék, hogy a központi bizottmány 
[ nem úgy cselekedett, mint törvényesen cselekednie 
kellene, azt gondolom, ily esetekben a legfelsőbb 
bíróság mindig maga a ház, a mely eldöntő jogot 
gyakorol. A mi illeti a megtámadott választást, ugy 
látom, a központi bizottmány, ezer és néhány száz 
embernek megtámadtatván választási képessége. 
a beadott kérvényre azon egyszerű elutasító válasz-

; szál felelt, hogy mivel tömegesen van beadva, nem 
I veheti figyelembe. Ez véleményem szerint nem 
| elég; mivel többen együtt kérik a reclamatiot, és 
kijelölik azon egyéniségeket is, kiket nem hisznek 

| olyanoknak, hogy qualificatióval bírnának, nem hi
szem, hogy ezeket egyszerűen el lehetne mozdítani. 

| Azt sem látom át, hogy ama fölterjesztésben nem 
j volna indokolva azon kifogás, hogy az illetők nem 
I bírnak választási képességgel; mert az mondatik, 
I h°gy e z ^s e z telekkönyvikig bejegyzett negyed 
| úrbéri telekkel nem bir ; egy másikról pedig az 
i mondatik, hogy nem olyan mesterember, a ki le-
| gényeket tart. Mindezeket a központi bizottmány
nak meg kellett volna vizsgálni; mivel pedig ezt 
elmulasztotta, vizsgálatot kérek. 

Madarász Józse f : Tisztelt ház ! Részemről 
Klauzál Gábor követtársunk nyilatkozatához csat
lakozom, mert a választási törvény szakaszaiból azt 
látom, hogy az maga parancsolja e részben a vizs-

I gálatot. A 16-dik §. az összeirott bizottmányok kö-
i telességeiről, a 19-ik § a középponti bizottmányról 
I rendelkezik. A 16-ik § megrendeli az összeíró vá
lasztmánynak, hogy minden egyes egyén mellé írja 
oda azon minőséget, mely őt a választásra feljogo
sítja. A 19 § azt rendeli, ha valaki az összeirottak 
ellen megigazitásért a központi bizottmányhoz fo
lyamodik, e részben a bizottmány határozni tartozik. 

11 
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Már most ha a 16 § az öszeiró bizottmánynak 
kötelességévé tette a választók helyes kimutatását 
a rovatokban, azok a középponti bizottmányhoz 
folyamodnak, nem kötelesek, a mint itt előadatik, 
egyenkint megjelölni: ezt és ezt miért kérik ki
hagyatni, mert a 19 §-us egyenesen csak a megi
gazításért való folyamodást kívánja; mihelyt pe
dig folyamodás van, a bizottmánynak kötelessége 
azt alkalmazni az összeíró bizottmány rovataihoz. 
Ha ez nem teljesíthető, akkor kötelessége a 21 . §. 
értelmében megvizsgálni, helyes-e az előadás vagy 
nem? De mindezeket elmulasztván a középponti 
választmány, csatlakozom azokhoz, kik vizsgála
tot kívánnak. 

B e z e r é d y L á s z l ó : Ha valaha, épen hazánk 
jelen abnormis állapotában és jelen zilált viszo
nyaink között tartom szükségesnek, hogy az ország
gyűlés maga tartsa fenn azon kötelességét, melyet 
a törvény rá ruház : hogy t. i. a választásnál fen-
forgó minden kérdések felett intézkedjék; és bár
mely hibát vagy mulasztást követett el valamely 
bizottmány, azt én okvetlen a háznak határozata 
alá tartozónak vélem. Itt, tisztelt ház, a beadott 
kérvény negatív; ezen negativitást hogyan pró
bálhassa máskép a folyamodó, mint hogy azt 
mondja, hogy a telekkönyv bizonyítása szerint, az 
illető egyén qualificatióval nem bír. Hiszen ott van 
a telekkönyv a bizottmány kezénél, mely a megye 
székhelyén ül össze, s azt alkalmaztathatja. Más, 

Az ülés kezdődik d. e, 101/i órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A mai ülés jegy
zőkönyvét Joannovics György fogja vezetni, a szó
lani kívánókat pedig Ráday László gr. jegyzi fel. 
Következik a tegnapi ülés jegyzőkönyvének meg-
hitelesitése. 

ha azt mondaná valaki positive: igenis, ez quali-
ficálva van, mert ennyivel b í r ; akkor tartoznék 
a qualificátiót bebizonyítani; de midőn negatíve 
szólal fel, nem lehet rá róni azon kötelességet, 
hogy ő bizonyítson. Itt bizonyos, hogy a központi 
bizottmány mulasztást követett el, és nem jár t el 
kötelességében: ezt kénytelen a ház pótolni azzal, 
hogy vizsgálatot rendel. Azért én a vizsgálat el
rendelését mulaszthatlannak tartom. (Zaj. Sza
vazzunk !) 

B e s z e J á n o s : A bizottmány első lépésétől 
az utolsóig az én belátásom szerint nem úgy jár t 
el, mint kellett volna; azért Klauzál Gábor véle
ményéhez csatlakozom s vizsgálatot kérek, hogy 
a választás körüli eljárás tisztába jöjjön. (Zaj. 
Szavazzunk !) 

E l n ö k : Nem levén senki szólásra felírva, meg
kezdhetjük a szavazást. (Szavazzunk!) Az osztály 
véleménye az igazolás mellett nyilatkozik. A kik 
az osztály véleményét pártolják, méltóztassanak 
felállani. (Megtörténik.) Méltóztassanak most azok fel-
állani,kik ellenvéleményben vannak. (Megtörténik.) 
A ház nagy többsége Szentiványi Adolf képviselő 
urat igazoltnak nyilvánítja. (Helyeslés. Felkiáltá
sok: Tovább, tovább!) Minthogy a bizottmányok 
délután is ülést akarnak tartani, jónak látom az 
ülést bezárni. Holnap 10 órakor folytatjuk az iga
zolási tárgyalást. 

Az ülés végződik 2 órakor. 

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

E l n ö k : Bemutatom a bácsmegyei középponti 
választmány elnöke és jegyzője folyamodását, mely
ben Piukovich Ágoston főispáni helytartónak, mind 
a középponti választmány elnöke, mind több vá
lasztmányi tag ellen elkövetett törvénytelen és ön-
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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 . 

Tárgyal: Bemutattatik a bácsmegyei központi választmány kérvénye Piukovioh Ágoston főispáni helytartó ellen. Aa 
aradmegyei képviselők ellen beadott együttes kérvény mellőztetik. Markovics Antal választása megsemmisíttetik ; Buday LSrinczé iránt 
vizsgálat rendeltetik; Dobrzanszky Adolf, Orczy Béla b. és Miske Imre b. igazoltatnak. Bemuttatatik Deáky Lajos megbízó levele. 
Másnap, a görög egyház vizkereszti ünnepe miatt, nem lesz ülés. 




