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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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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. 
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kényes eljárása ellen panaszt emelnek, kérvén a 
képviselőházat, hogy a középponti választmány 
tagjait további megtámadások ellen oltalmazni mél
tóztassék. Ezen folyamodvány a kérvényi bizott
sághoz utasittatik. (Helyeslés.) 

Miután azon 12 tagú bizottság, melyhez az 
az aradmegyei középponti választmány eljárása el
len beadott panasz utasíttatott, jelentését beadta, 
azt hiszem, most ezt lehetne tárgyalás alá venni. 
(Koükehjeslés.) 

Várady Gábor e lőadó (olvassa az aradme
gyei képviselők ellen benyújtott együttes kérvény iránt 
véleményadásra kiküldött osztály jelentését, mely a kér
vényt mellőztetni ajánlja.) 

F á b i á n Gábor: Tisztelt ház! Bármily tisz
telettel viseltessem az eljáró osztály meggyőződése 
iránt, mégis egész őszinteséggel ki kell jelentenem, 
hogy én a felterjesztett véleményben egyátalán 
nem osztozhatoin ; de mielőtt észrevételeimet e rész
ben előadnám, szükségesnek találnám, hogy az 
egész eseményről adott kép a háznak mintegy sze
me elé terjesztessék az által, hogy a benyújtott kér
vény minden hozzá tartozandó irományokkal fel
olvastatnék ; miért is kérem, méltóztassanak azo
kat felolvastatni. * 

N y á r y P á l : Nekem czélom volt egyszerűen 
inditványozni, hogy az osztálynak, az én vélemé
nyem szerint tökéletesen kifejtett véleménye ha
gyassák helyben; de miután azon kérés hozatott 
elő, hogy az irományok olvastassanak fel, sokkal 
inkább tisztelem a t. háznak e részben már hozott 
határozatát, semhogy véleményem kijelentését 
azutánra ne hagyjam, midőn az irományok fel 
lesznek olvasva. (Helyeslés.) 

Kiss Miklós t T. ház! Nagyon méltányos
nak tartom azon kívánságot, hogy a t. ház ezen 
ügynek alapos ismeretéhez jusson; időkímélés te
kintetéből azonban czélszerűnek találnám, ha elren
deltetnék ezen irományok kinyomatása; így min
den egyes tag tudomást szerezhetvén magának az 
ügyről , könnyebben szólhat hozzá. (Nem szük
séges!) 

E l n ö k : Méltóztatnak-e kívánni, hogy az iro
mányok kinyomassanak? (Nemszükséges!) Egyéb
iránt, ha ki is nyomatnának, azért mégis felolvasás 
alá kerülnének. (Csak olvastassanak fel!) 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő (olvassa az aradme
gyei választásokra vonatkozó irományokat.) 

Várady Gábor előadó: Köteles vagyok a 
a tisztelt ház határozata szerint minden iratot ki
vétel nélkül felolvasni. Azonban időkímélés te
kintetéből mégis figyelmeztetem a tisztelt házat, 
hogy az ellennyilatkozatokhoz a középponti vá
lasztmánynak minden jegyzőkönyve elejétől végig 
mellékelve van. Nézetem szerint ezt azért tették, 
hogy a tisztelt háznak megszerezzék azon meggyő

ződést, hogy minden ülés teljesen nyilvánosan tar
tatott meg s minden ülésről rendes jegyzőkönyv 
vezettetett. Azonban ezen mellékelt jegyzőkönyvek
nek egy jelentékeny része a panasz tárgyával sem
mi összefüggésben nincs. Méltóztatnak-e rendelni, 
hogy ezek fölolvastassanak? (Halljuk!) 

Fábián Gábor: Tisztelt ház! Az aradmegyei 
választás ellen fölterjesztett kérvények, ha az együt
tes kérvényhez még a külön kérvényeket is oda-
veszszük, összesen 9-re mennek, és így a magok 
nemében valóságos monstrum-kérvényt képeznek. 
Már maga ezen példátlan eset figyelmet gerjeszt, s 
némileg arra mutat , hogy a hol ilyen eset kerül 
elő, abban a megyében valami abnormis, nyava
lyás állapotnak kell létezni. Én, ki mint megyebeli, 
az ottani viszonyokat közelebbről ismerem, bizton 
merem állítani, hogy ott olyan kórállapot létezik; 
s tudnék saját tapasztalásomból és legközelebbi 
magánértesitésekből ezen helyzet jellemzésére bő
vebben szólani. De minthogy ez által egy a napi
renden kivül eső térre találnék lépni, s az ilyen 
magán adatok különben is, mint puszta egyoldalú 
informátiók, sulylyal nem bírnának, ezeket mellő
zöm, hanem csak a felolvasott és előadott kérvé
nyek során akarok a dologhoz szólani. (Nincsbefe
jezve a felolvasás! Halljuk tovább!) Bocsánatot ké
rek ; azt hittem, hogy a fölolvasás már be van fe
jezve. 

E l n ö k : A képviselő ur indítványozta az ok
mányok felolvasását. Ha már azon stádiumban látja 
lenni a felolvasást, hogy a dologhoz hozzászólhat, 
talán fölösleg'es a további olvasás. (Kérjük az ok
mányok, felolvasását.') U g y tessék tovább folytatni. 

Várady Gábor előadó, Tóth Vilmos, Jo-
a n n o v i c s György , Ráday L á s z l ó g r ó f j e g y 
zők (felváltva olvassák az aradmegyei választásokra 
vonatkozó irományokat.) 

R u d n y á n s z k y F l ó r i á n : Az osztály véle
ményének még egyszeri fölolvasását kérném. 

Várady Gábor előadó (újra fölolvassa az 
osztály véleményét.) 

Fábián Gábor : Tisztelt ház! Talán szük
ségtelen említenem, mert egy tekintetre észreve
hetők, hogy ezen úgynevezett együttes kérvény 
nem a rendes igazolási kérvények sorába tartozik, 
hanem sajátságos természetű ; de ha olyan, akkor 
sajátságos szempontból is kell azt tekintenünk. 
Itt nem ugy, mint rendszerint történik, hogy egyik 
vagy másik választókerületben" választók szólal
nak föl az elválasztott képviselő személye ellen, 
hanem magának azon testületnek kebléből jönnek 
a panaszok, a mely testületre bizta a törvény a 
választási ügy körüli egész eljárást és annak ve
zetését, t. i. a központi választmány tagjaitól. A 
mint a folyamodványból kitűnik, a központi vá
lasztmány egy kérdés fölötti vita alkalmával keb-

11* 
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lében meghasonlott és nemzeti pártok szerint kü~ 
lönözte el magát. Ha azon alkalommal, midőn a 
meghasonlás történt, és az elnök a jegyzővel 
együtt lemondott, a bizottságnak ezen párthoz 
tartozó tagjai mind lemondtak volna, akkor más 
tekintet alá jöhetne a dolog, akkor ugy venném 
fel, mint az eljáró választmány; de most ugy né
zem ezen két pártot, mint egymás ellenében álló 
két töredékét az egész központi bizottságnak, an
nál inkább, mert midőn a meghasonlás történt, az 
elszakadt párt, melynek tagjai most folyamodnak, 
többségben volt. Ez volt az úgynevezett — ha már a 
román párt ellenében nevet kell adni a pártnak — 
magyar párt. E szerint tehát én ezeket a folya
modókat most is a bizottság részének nézem és 
ennélfogva panaszukat is ugy tekintem, mint a 
mely némi félhivatalos szint visel. 

De most csak az lehet a kérdés, hogy a két 
meghasonlott fél között melyiknek van igazsága ? 
Apanaszló felek a meghasonlás után, midőn, a ker
tészek szavazati joga feletti kérdésnél, a kisebbség 
által majorizáltattak, mindjárt orvoslást kerestek 
e végett a helytartótanácsnál. Mi lett az eredmé
nye ? Az, hogy az orvoslást későn, már a megtör
tént választás után tudták meg, mert e bizottság
nak helyben maradt tagjai, vagyis az úgynevezett 
román párt azután is folytatta működését, mintha 
nem csonka, hanem teljes bizottság volna, és min
den e bizottság- keze közt levén, a folyamodók 
semmi adathoz nem juthat tak, még azon helytar
tótanácsi rendreutasító intézvényt sem kaphatták 
ki, s igy nem tudták meg. mi történt a folyamo
dással. 

Már most kérem, a központi bizottságnak 
ezen folyamodó része azt mondja : Egyoldalúan 
történvén a választási ügynek vezetése a mi kiszo-
ríttatásunk után, ez az egész eljárás törvénytelen, 
kezdve az összeírástól egész a szavazásig. Ezt 
ugyan részletesen adatokkal nem tudják bizonyí
tani a folyamodók, de kitűnik az a felolvasottak 
után magából a dolog történelmi előadásából: ki
tűnik , hogy nemzetiségi partviszály, szakadás 
történt a központi bizottságban; kitűnik a hely
tartótanács intézvényébó'l a viszálkodás és megha
sonlás ; kitűnik, hogy az összeírás tökéletlen; ki
tűnik abból, mi szintén benfoglaltatik a történelmi 
előadásban, hogy a felszólamlás, mely által az 
összeírás megigazítandó lett volna, nem mehetett 
végbe. Igaz, hogy azután a román párt folytatta 
működését, de természetesen csak a maga saját 
érdekében, ugy, hogy a kertész községeket, azaz 
a magyar községeket kihagyta, a magyar pártnak 
felszólamlását tekintetbe nem vette. Hogy a szava
zás körül a választásnál kihágások történtek, an
nak itten nyoma nincs, de ki fog sülni a külön 

kérvényekből, hogy előfordultak, különösen a vi
lágosi és pécskai kerületben. 

E szerint, ha a ház még ezen fölemlített ada
tokat és azt is tekintetbe veszi, hogy ezen folya
modásnak némileg hivatalos színe van s mindeze
ket elegendőnek nem találná, akkor én a vizsgála
tottartom egyedül czélirányosnak arra nézve, hogy 
ez ügy minden tekintetben felvilágosittassék. Ezt 
annál szükségesebbnek tartom, mert oly szomorú 
helyzetben van jelenleg Aradmegye, hogy ha va
laki magán úton okadatokat akarna magának sze
rezni, keservesen birna azokhoz -férni, mert a kik 
adhatnák, azok rendelkeznek ott mindenről. E sze
rint én annál inkább a vizsgálatot sürgetem, mert 
csakis ez úton lehetne az aradmegyei szomorú vi
szályok igaz forrására jutni, azon forrásra, melyet 
ha hamarjában be nem dugunk, maholnap veszé
lyes következményei lehetnek. Ki kell monda
nom, hogy ott a nemzetiségi izgatások folytán már 
azon ponton van a dolog, hogy csakis egy szikra 
kell hozzá, hogy a 49-ki események ismétlődjenek. 
(Ellenmondás.) Tudom, mit beszélek. Ezen vizsgá
lat nyomán egyszersmind olyan adatok birtokába 
jutunk, melyek az annak idején bizonyosan sző
nyegre kerülendő nemzetiségi kérdésnél a közénk 
hajított Eris almáját föl fogják mutatni és ezen 
egész nemzetiségi kérdés mivoltát, czélzatát, vár
ható eredményét a legtanulságosabban illustrál-
ják. En vizsgálat mellett vagyok. 

N y á r y P á l : Tisztelt ház ! Jóllehet már az 
osztály véleményének fölolvasásakor tökéletesen 
meg voltam győződve, hogy a folyamodóknak 
nincs igazuk; még jobban meg lettem győzve 
azoknak meghallgatása után, mik az irományok
ban foglaltatnak; de ellenállhatlanul a legtökéle
tesebben meg lettem győzve azok által, a mik az 
ellenvélemény támogatására előhozattak : mert 
meggyőztek mindezek, különösen az utóbbi adat, 
hogy itt nem annyira politikai jog gyakorlatában 
való korlátozás forog fenn, hanem inkább párt
kérdés. Szerencse, igen nagy szerencse, hogy föl
adatunk nem az, hogy itt pártkérdéseket intézzünk 
el, a melyeket fölébreszteni jelen körülmények 
közt valósággal bűn volna. (Helyes!) Hanem köte
lességünk megvizsgálni azt, hogy a választásoknál 
a törvény rendelete megtartatott-e ? Mindnyájan 
ismerjük az 1848. törvényt; ezen törvény megha
tározza, mi módon alakíttassák azon alkotmányos 
testület, melyet központi bizottságnak nevez e 
törvény, és a melyet a választás körül fennforgó 
minden kérdéseknek eldöntésére bíróvá határoz. 
Itt az adatik elő és panaszul hozatik fel, hogy a 
központi bizottság, a mint megalakittatott, nem 
oly tagokból alakíttatott meg, hogy azoknak min
den tagja kedves lett volna a bizottság némely 
tagja előtt. Azt mondották, ők tiszta papirost ad-
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tak oda a román pártnak, hogy irják reá a román 
tagok neveit; és mqgcsalattak, mert nem oly em
bereket irtak be a tiszta papirosra, kiket ők kíván
tak. De a kérdés nem ez; hanem, ha a törvényt 
teljesítjük, az : vajon azon választmány ugy volt-e 
szervezve, mint a törvény kívánja ? A törvénye 
pedig azt kívánja, hogy ezen választmányban 
minden választókerület képviselve legyen. Hogy 
a törvény ezen rendelete meg volt tartva, bizo
nyítja az, hogy e részben kifogás nem tétetik, ha
nem felhozatik az, hogy olyanok Írattak be a vá
lasztási lajstromba, kik nem bírtak elegendő bir
tokkal, elegendő moralitással. Azt gondolom, a t. 
ház, tekintve a törvényt, mindezen előterjesztése
ket és kifogásokat tökétetesen alaptalanoknak 
fogja tekinteni, alaptalanoknak pedig azért, mert 
jól tudja, hogy a törvény 21 . §-sa szerint a közép
ponti választmány a bíró oly esetekben, midőn 
valakinek kifogása van a birtokra nézve; ahoz 
kellett volna tehát folyamodni és annak kellett 
volna előterjeszteni, és annak lehetett csak a kifo
gásokat megbírálni. Kérdés már, vajon ugy tör
tént-e ez ? Felelet, ugy történt; mert felolvastattak 
a választási jegyzőkönyvek, melyekből kitűnik, 
hogy többen reclamáltak, az ügy tárgyaltatott, és 
a kiket a középponti bizottság nem talált elegendő 
képességgel biroknak, a lajstromból kitörültettek. 

Azt mondja igen tisztelt barátom, az előttem 
szóló aradi képviselő, hogy ez a reclamátio nem 
olyan volt, mint más közönséges, mert itt nem ar
ról volt szó, képesek-e az illetők, vagy nem, ha
nem egy egész osztály képességéről volt szó. Igen 
sajnálom, hogy azt kell mondanom, hogy ily ha
tósággal nem csak a középponti választmány, ha
nem mi sem vagyunk felruházva. A bizottság 
előtt csak olyanok ellen tehető panasz, kik az ösz-
szeirásba mint választóképesek beírattak, vagy 
olyanok részéről, kiket az összeiró bizottság vá
lasztóképeseknek nem talált s az elmozditottak so
rába igtatott; de oly kérdés nem fordul elő, hogy 
bizonyos osztálynak lehet-e joga vagy sem ? 

Itt van 9, baj, t. ház! mert mielőtt a közép
ponti bizottság a reclamatióboz fogott volna, ugy 
látszik, egy párt akart keresztülvinni oly határo
zatot, mely már magában törvénytelen lett volna, 
oly határozatot akart t. i. hozatni, melynek hoza
talára csak a törvényhozás van jogosítva. Neve
zetesen azt mondja, hogy miután bizonyos kerté
szek 1848-ban és 1861-ben is a választók közé 
soroltattak, az V. t. ez. azon pontjánál fogva, mi
szerint a régi joggal biró választók képességgel 
bírnak, e jogosság a kérdéses kertészekre nézve is 
mondassék ki. Azt hiszem, a felelet erre oly egy
szerű, hogy valóban csodálkozni lehet, hogy épen 
oly férfiak, kik törvényes szempontokat akarnak 
elénk tüntetni, át nem látták, hogy ez pusztán 

csak az 1848. előtti választókra, t. i. a nemesekre 
és, a hol a megyék határozatai azt tartalmazzák, a 
honoratiorokra tartozik; ezek pedig egyenesen a tör
vénynek nem azon szabálya alá tartoznak, hol bi
zonyos census kívántatik. 

Azt mondják, itt nem csak az a baj volt, hogy 
ezen határozatot meg* nem hozhatták, hanem az, 
hogy miután az előterjesztett körülményeknél 
fogva ezen határozat meg nem hozathatott, az iga
zoló bizottmánynak azon része, mely a panaszkodók 
kilépése után benmaradt, folyvást működött. Tisz
telt ház ! Én a központi bizottmány panaszkodó 
tagjainak azon eljárását, hogy megfeledkezve, 
hogy ők képviselők, hogy mint képviselők járnak 
el ezen igen fontos ügyben, s mint képviselők a 
közelebbi közgyűlésnek eljárásukról számolni tar
toznak, a bizottmányi gyűlést bármi okból oda
hagyták, ezt egyenesen megrovás alá tartozó eljá
rásnak vélem. (Helyes!) Mert, a mint mondja igen 
tisztelt barátom, mi történt volna akkor, ha a má
sik rész is odahagyja a tért? Lehetetlen lett volna 
törvény szerint képviselőt választani. Én tehát 
nem csak, a mint ő teszi, nem tulaj donitok több 
súlyt folyamodók előadásának azért, mert választ
mányi tagok voltak, sőt megrovandóknak vélem, 
mint közjionti bizottsági tagokat, azért, mert meg
akarván hiúsítani az országgyűlési követválasztás 
lehetőségét, onnan eltávoztak. Másfelől pedig azok, 
kik ott maradtak, véleményem szerint nem csak 
jogosan jártak el, hanem kötelességeiket teljesí
tették. (Helyeslés.) Én tehát, tisztelt ház, megvallom, 
nem is tudok, nem is látok az egész előterjesztés
ben olyat, a min a tisztelt háznak még csak fen-
akadni is lehetne. Mert, ha a főforrás, t. i. az iga
zoló bizottmány eljárása helyesnek tartatok, ugy a 
belőle folyó következések is kifogástalanok. Ennél
fogva egészen és átalában az osztály véleményé
nek elfogadására szavazok. (Helyes! Szavazzunk!) 

E l n ö k : Az osztály véleménye az, hogy az 
aradmegyei középponti választmány eljárása ellen 
beadott panasz mellőztessék. Méltóztatnak ezt el
fogadni? (Közfelkiáltás: Elfogadjuk!) Ennélfogva 
szükségtelen a szavazás. (Szükségtelen!) Határoza
tul kimondom, hogy az aradmegyei középponti 
választmány eljárása ellen beadott panasz mellőz
tetik. Ennélfogva a panasz most tárgyalt része az 
aradmegyei egyes választások tárgyalása alkalmá
val is mellőzendő. (Helyeslés.) 

W l á d Alajos : Ezen tárgy be levén fejezve, 
nem mulaszthatom el elismerésemet kifejezni azon 
bölcseségért, melylyel ezen ügyet elintézni mél
tóztattak. (•Zaj.) 

V a y Lajos báró : A tárgy érdekéhez szólni 
nem akarok; minthogy azonban ezen együttes 
kérvényen kívül még némely egyes aradmegyei 
képviselők ellen is adattak be panaszok, ezen pa-
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naszok pedig az illető osztályok által, igy a töb
bek között az I. osztály által egyik képviselőtái'-
sunk ellen már tárgyaltattak is; minthogy továbbá 
jelenleg úgy tapasztalom, hogy itt még oly ada
tok is adattak be az ellenpárt részéről', melyek az 
osztálylyal még akkor közölve nem voltak: ezen 
adatokat az osztálylyal közöltetni kérem. (Zaj.) 
Mivel az osztály véleménye, mely már Írásba fog
laltatott, az itt felhozott véleménytől eltér, szükség, 
hogy az osztály véleményét megváltoztassa. (Röz-
beszólás: Majd megváltoztatja a ház!) 

S z a p l o n c z a y J ó z s e f : A mi osztályunkban, 
t . i. a VIII . osztályban szintén előfordult egy aradi 
kérvény; előfordult egyes képviselőre nézve, de 
előfordult együttes is. Miután a tisztelt ház ezen 
együttes kérvényt először kiadta az osztályoknak 
véleményadás végett, azután pedig Nyáry Pál úr 
indítványára mint együttest és olyant, melyet kü
lön-külön osztályokban megbírálni és véleményezni 
bajos lett volna, külön bizottságra bízta, azt hi
szem, hogy ez által a kérvények ezen ága az osztá
lyoktól végleg elvonatott és a tizenkettes bizott
ságnak adatott át. Miután az ez által előterjesztett 
vélemény egy akarattal elfogadtatott, a hat osz
tály, hova az egyes kérvények utasítva vannak, 
ezen együttes kérvényt már tárgyalás alá nem 
veheti, hanem ezen osztályok csak azon kérvé
nyekre szorítkozhatnak, melyek egyes képviselők 
ellen adattak be. (Helyeslés.) 

Elnök : A határozat is ezen értelemben volt 
kimondva. 

Siskovics J ó z s e f : Én épen e részben ki-
vántam felszólalni, mert miután az egyes osztá
lyoknak egyes választások iránt kérvények adat
tak át, hogy az illető osztályok ezeket tárgyalhas
sák, szükséges, hogy a most hozott határozat tu
domásukra jusson. (Nagy zaj.) 

E l n ö k : A IV-ik osztály előadója fogja foly
tatni előadását. 

Csengery Imre előadó (olvassa a IV-dik 
osztály jelentését Markovics Antal Csanádmegye bato-
nyai kerületében megválasztott képviselőre nézve, kinek 
megválasztását megsemmisíttetni véleményezi.) 

H o r v á t h K á r o l y : Én, mint a IV. osztály 
egyik tagja, az osztály többségétől eltérő vélemé
nyemet vagyok bátor a t. háznak előterjeszteni. 
Mikép a felolvasott jegyzőkönyvből méltóztattak 
megérteni, itt nem forog fenn valami korteskedési, 
vesztegetési, erőszakoskodási, vagy más efféle 
visszaélés. A felolvasott jegyzőkönyv szerint itt 
formasági hiba követtetett el, olyan, mely az osz
tály többségének nézete szerint a választás meg
semmisítését vonja maga után. Formasértés kö
vettetett el nevezetesen a másodszori szavazás által. 
Miután t. i. az első szavazás megtörtént és a négy 
képviselőjelölt közül szavazati többséget egyik sem 

nyert, a két jelölt, ki többségben volt , kijelöl
tetett ugyan a másodszori szavazásra, hanem a vá
lasztók azon része, kik már az első szavazás alkalmá
val ezekre adták szavazataikat, az elnök kijelentése 
szerint fölöslegesen és szükségtelenül adnák újabb 
szavazataikat, azért csak azok bocsáttattak a má
sodszori szavazáshoz, kik a két kisebbségben ma
radt jelöltre adták volt az első szavazás alkalmá
val szavazatukat. Az ily módon a másodszori sza
vazás eredményeként mutatkozó szavazatok s az első 
szavazás alkalmával már Markovics Antalra és 
Gdatz Antalra mint a másodszori szavazásra kije-
löltekre adott szavazatok összeszámítása folytán je
lentetett ki Markovics Antal a battonyai kerület 
képviselőjének. 

Minden olyan esetben, hol formasértés követ
tetik el, figyelemmel kell lennünk kétségtelenül, 
mint már tegnap és azelőtt is több esetben említ
tetett, a törvény szavaira; figyelemmel kell len
nünk másodszor a törvény czéljára és szellemére. 
Vagyis, midőn az mondatik, hogy itt olyszeril for
masági vétség követtetett el, melynek a választás 
eredményét meg kell semmisíteni, a törvény ily 
megszabásának, mondom, a törvényben világosan 
és határozottan benne kell foglaltatnia. Másodszor 
olyszerűnek kell az ily mulasztásnak vagy hibának 
lennie, nietynél fogva a törvény czélja el nem éret
hetett, nevezetesen a szavazatok valóságos több
sége ki nem tűnhetett. 

Az első kérdés tehát : vajon világosan és ha
tározattan bennefoglaltatik-e a törvényben az, 
hogy a másodszori szavazás alkalmával valameny-
nyi szavazónak kell újra szavaznia? E tekintetben 
az erre vonatkozó törvényszakaszt szóról szóra 
felolvasom, mert e szakasz ép az, melyre az osz
tály előterjesztésében vonatkozik. A 35-ik szakasz 
pedig igy szól: „Azon két egyén közt, kik arány
lag a legtöbb szavazatot nyerték, ujabb szavazás 
történik." íme, tisztelt ház, itt világosan meg van 
mondva, mikor áll elő azon eset, melyről e sza
kasz intézkedik, hogy t. i. ujabb szavazás történ
jék. Világosan ki van mondva, hogy a többséget 
nyert két egyénre kell szavazni; de nincs világo
san és határozottan kimondva, hogy ujabb, vagy, 
miként a következő szakaszban mondatik, másod
szori szavazás alkalmával valamennyi szavazónak 
kell-e újra szavazni. (Zaj.) Nem levén e szerint 
ezen vonatkozó szakaszban határozottan kimondva 
az, hogy a másodszori szavazásnak valamennyi 
szavazó részvétével kell megtörténnie, az igazság
szolgáltatás átalános, közönséges elvénél fogva, 
hiányzik az alap, melyre mi ezen képviselő válasz
tásának megsemmisítését fektethetjük, hiányzik pe
dig annyival inkább, mert ha ezen szakaszban 
nincs világosan kimondva valamennyi szavazónak 
a másodszori szavazás alkalmával újra szavaztatása, 
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mi természetesebb annál, hogy midőn a másod
szori szavazásnál a többséget nyert két követje-
lölt tűzetik ki a szavazásra, azoknak újra szavazása, 
kik épen ezen két kitűzött képviselő irányában 
akaratukat szavazatuk által az első szavazás alkal
mával már kijelentették, mellőztessék és a másod
szori szavazás csak azokra szoríttassák, kik még 
ezen két újonnan kijelölt jelölt tekintetében akara
tukat nem nyilvánították ? — Igaz ugyan , hogy 
a 37. §. azt mondja, hogy a kitűzött két egyén kö
zül az , ki a másodszori szavazás alkalmával az 
abban részt vevő szavazók átalános többségét 
nyer i , jelentetik ki megválasztott országgyűlési 
képviselőnek; és igaz, hogy ezen §-ból lehet kö
vetkeztetni, hogy mindnyájának kell szavazni; de 
méltóztassanak figyelembe venni, hogy ezen §. 
már nem a másodszori szavazásnak mikénti esz
közléséről , hanem eredményéről s az eredmény 
folytán való további eljárásról szól. Aztán a tör
vény oly megszabásának, melynél fogva valamely 
választás megsemmisítése kimondathatik, nem kö
vetkeztetés által előállithatónak, hanem világos
nak és határozatnak kell lenni. í g y áll a dolog a 
törvény szavait és betűit tekintve. 

A mi a törvény szellemét illeti, az a kérdés, 
vajon a batonyai választókerület szavazóinak 
szavazati joga nem sértetett-e meg ezen eljárás ál
tal, s az ezen eljárás folytán megválasztott képvi
selőt lehet-e a kerület valóságos többsége által 
megválasztottnak tekinteni ? E tekintetben méltóz
tattak megérteni, hogy nincsen csak egy is, nem 
lehet egyetlen egyről is feltenni a batonyai szava
zók közül, hogy szavazati jogának gyakorlatában 
korlátoztatott vagy gátoltatott volna. A kik ere
detileg Markovics és Glatz jelöltekre szavaztak, 
azok első alkalommal gyakorlottak szavazati jogu
kat minden korlátozás nélkül s szavazási jogaik 
fenmaradtak a másodszori szavazás tekintetében 
és az elnök azon kijelentése által, hogy szavaza
taik most be fognak számíttatni. A kevesebbségben 
maradt két partbeliek közül azok, kik az első sza
vazás alkalmával még ezen két, másodszor is kijelölt 
képviseló't illetőleg nem szavaztak, a másodszori 
szavazás alkalmával gyakorolták szavazati jogukat 
s tetszésük szerint vagy Grlatzra vagy Markovicsra 
adhatták szavazatukat. Méltóztatnak ebből látni, 
hogy egytől egyig gyakorolta jogát a szavazó és 
közülők a szavazat adásában senkisem volt korlá
tolva. És igy a törvény czéljának és szellemének 
teljesen elég lett téve, s ily eljárás mellett csak
ugyan Markovics Antalt, mint a batonyai szavazók 
valóságos többsége által megválasztott képviselőt 
kell és lehet tekinteni. 

A mi már a mellékesen beadott kérvényt s az 
osztály véleményét illeti, megvallom, e részben 
nem osztozhatom az osztály véleményében. Mert, 

hogy a szavazás alkalmával némelyek a Marko-
vics-pártbeliek közül az elnöki kijelentés irányában 
kijelentették, hogy az ilyen szavazást nem helyes
lik, ellene óvásukat jelentettékbe, ezen cselekvényt 
épen a Markovics-pártiaknak terhül róni nem le
het, mert ők az által csak azt akarták, hogy min
den következményt magokról és Markovicsról el
hárítsanak ; tehát az általuk tett óvást és fölszóla
lást nekik hibául tulajdonítani és hátrányukra szá
mítani nem lehet. A másodszori szavazást illetőleg 
a választási jegyzőkönyvből azt látom, hogy az 
első szavazás az első napon, a második szavazás 
a második napon folyt le kezdettől fogva végig. 
A mi a folyamodványban Markovics részéről fel-
hozatik, hogy t. i. az első szavazás befejeztével 
sürgették némelyek a második szavazás azonnali 
megkezdését vagy folytatását, s ezen sürgetés 
folytán először tiz, azután egy szavazó valósággal 
szavazott is, annakutána pedig a második szavazás 
a következő napra tétetett át, én e tekintetben a 
jegyzőkönyvet másként nem érthetem, mint ugy, 
hogy igaz ugyan, hogy az első szavazás befejezté
vel kísérlet tétetett, hogy a második szavazás meg
kezdessék, de ettől elállottak s a kisérlet semmit 
érőnek tekintetett, a második szavazás tehát más 
napra tétetett át s kezdettől fogva végig le is folyt, 

igy állván a dolog, miután nincs a törvény
ben a másodszori szavazás tekintetében határozot
tan kimondva, hogy annak minden szavazó uj 
megszavaztatásával kell történnie ; és miután a tör
vény czéljának a kérdéses eljárás tagadhatlanul 
megfelelt, mert Markovics Antal irányában csak
ugyan a választók többsége nyilatkozott, és csak 
ezen többség folytán nyilváníttatott a battonyai 
kerület megválasztott képviselőjének; végre miután 
már több más esetben, mint például a helységenkinti 
összeírás, a titkos szavazás és egyéb esetek fölme-
rültével, melyekre nézve a törvény talán még vi
lágosabban és határozottabban szol, mint a jelen 
esetben, a t. ház a választási törvény czélját meg
sértve, a szabad akaratnyilvánulást meghiúsulva 
nem találta, s ily esetekben nem semmisítette meg 
a választást: azt hiszem, hogy tekintettel ezekre, a 
t. ház most némi igaztalanságot követne el, és 
előbbeni határozataival ellenmondásba lépne ezen 
választás meg-semmisitése által. Mindezen tekinte-
teknél fogva bátor vagyok indítványozni, hogy az 
osztály véleménye mellőzésével, Markovics Antal 
választását jóváhagyni és őt az igazolt képvise 
lők sorába igtatni méltóztassék. (Zaj.) 

Bezerédy László: T. ház! Ugy vélem, 
minden igazolási tárgyalás alkalmával legfőbb és 
legfontosabb kötelességünk a felett őrködni, hogy 
a törvény szigorú megtartása mellett a választók 
szavazási jogának szabad gyakorlata bármily tör
vénytelen eljárás által ne gátoltassék. Én a mi el-
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járásunkat és kötelességünk teljesítését inkább ezen 
szempontból fogom fel, nem pedig ugy, hogy az 
ellenjelölteknek bármely képzelt, vagy ha nem is 
képzelt, támasztott jogai felett őrködjünk. Ezen te
kintetből indulva ki, s a kérdéses esetet fontolóra 
véve, ugy látom, hogy ezen ügyben a választók 
jogának korlátozása, vagy megsértése egyátalában 
szóban nem forog-, mert mindegyik választó szava
zási joga t szabadon gyakorolta; szabadon gyako
rolta akkor, midőn először leszavazott azokra, kik 
a választáskor képviselőjelöltekül léptek föl, és sza
badon gyakorolta másodszor akkor is, midőn a 
kérdés már csak a viszonyos többséget nyert két 
jelöltre szorítkozott a czélból, hogy kitudassék, va
jon e két legtöbb szavazatot nyert közül az átalá-
nos többséget melyik nyeri'? Ha a törvény szava 
oly világos volna, hogy tágasb magyarázatot nem 
engedne, azt mondanám, hogy korlátolva van el
járásunk. De ha figyelembe veszszük a törvény 35-
dik szakaszának szavait, nem állíthatjuk, hogy ez 
oly világos és minden kivételen felül levő volna, 
hogy semmi más magyarázatot ne engedne. (Zaj.) 
Méltóztassék figyelembe venni, hogy az idézett sza
kasz szerint csak az aránylag legtöbb szavazatot 
nyertek között kell történni ujabb szavazásnak ; de 
azt, vajon azokat, kik ugyanazon egyénekre már 
leszavaztak, ismét kell-e szavaztatni, vagy ezek 
szavazata egyszerűen beszámíttassák: a törvény
ben szigorral kifejtve nem látom, és azért az elnök 
eljárása alapján a választást megsemmisíttetni nem 
kívánom. 

Még egy tekintet vezérel engem , t. i. hogy ne 
nyissunk tárt kaput arra, hogy az elnöknek bármi-
nemíí fondorkodása vagy ellenkező érzete és a tör
vénynek ez által történt megszegése a megválasz
tott követ jogainak megcsorbítására szolgálhasson. 

Hallottam több helyről fölemlíteni, hogy ana
lógia van ezen ás a tegnapi megsemmisítési eset 
közt. Én, t. ház, a mai és tegnapi eset közt nagy 
különbséget látok. A tegnapi esetben, melyre visz-
szaemlékezni méltóztatnak, a dolog úgy állt, hogy 
valami Turcsányi György nevezetű bizottsági tag, 
a ki annak a választott képviselőnek bizodalmi 
férfia volt, a választásnál az illető elnököt felszó-
lítá, szüntetné meg már most a szavazást, miután 
az átalános többség már úgyis kiderült; így tehát 
magának ezen bizalmi férfinak közbenjárása- és fel
szólalására következett a törvény megsértése. De 
annyiból is nagy a különbség a tegnapi és a mai 
eset közt, hogy a tegnapi esetnél az elnöknek eljá
rása által csakugyan csorbát is szenvedtek a sza
vazók, a mennyiben t. i. szavazásra nem bocsáttat
tak. Kötelességünk volt tehát a tegnapi esetnél 
megvédni és megóvni azok jogait, kik ezek gya
korlatában megsértettek. De itt nem az az eset fo
rog fenn, mert itt magának annak nevében, a ki 

nek ellenében panasz tétetett, óvást tettek azon el
járás ellen, félve az illetők, nehogy a törvénynek 
túlszigorú magyarázása által valami sérelmet szen
vedjenek; ezt azonban az elnök nem fogadta; el így 
tehát csupán az elnöknek önkényes cselekedete 
vonná maga után azon igen sérelmes követke
zést, hogy az illető képviselőnek választása kér
désbe vétetik. Én meggyőződésem szerint az iga
zolás mellett vag-yok. (Szavazzunk! Megsemmisítés!) 

Csengery Imre előadó: Mint előadónak, 
kötelességem, egyik körülményre nézve felvilágo
sítást adni. Mik ép magyarázza egyik vagy má
sik képviselő a törvénynek ide vonatkozó szaka
szát, az természetesen kinek-kinek meggyőződésé
től függ. Vannak azonban oly tények, melyek 
megtörténtek és magyarázatot nem szenvednek. A 
törvénynek azon rendelete, mely szerint a másod
szori szavazás alkalmával azt kell kijelenteni meg
választott képviselőnek, a ki a másodszori szava-

I zásban részt vett szavazók absolut többségét meg
nyerte , semmi magyarázatot nem szenved. (He
lyeslés.) Továbbá az, hogy itt a többség kijelentése 
nem ugy történt, hanem az első és a másodszori, 
tehát kétrendbeli szavazás eredménye összezavar
tatott ; és így a többség nem csupán csak a má
sodszori szavazásban résztvettek többsége szerint, 
hanem a két napi szavazás eredménye szerint mon
datott k i : ez oly t ény, mely magyarázatot szintén 
nem tür. (Helyes!) Az mondatott még továbbá, 
hogy mivel a szavazás csak a kisebbségben ma
radt két pártbeliekre szoríttatott, senkinek joga 
megsértve nem volt. Elkerülte talán a képviselő 
úr figyelmét a jelentés azon része, hol a folyamo
dók előadják, hogy igen is jogsérelem követtetett 
el, mert a második szavazásnál névszerint csupán 
csak e kisebbségben maradt két párt szavazói bo
csáttattak szavazásra; a kik pedig az első napon 
bármely oknál fogva a szavazásban részt nem vet
tek, vagy nem vehettek, második szavazásra nem 
bocsáttattak. Ez is ismét oly körülmény, melyről 
azt hiszem, hogy magyarázatot nem tür. (Helyes!) 
Azért, hogy valaki az első napon a szavazásban 
részt nem vett , de a másodnapiban részt venni 
kivánt, abból a törvény értelmében ki nem zárat-
hatik. (Helyeslés.) Ezek azon felvilágosítások, me
lyeket előadni kötelességemnek tartottam. (Fölkiál-
tások: Szavazzunk !) 

E l n ö k : Az osztály a választás megsemmisí
tését véleményezi; ennélfogva méltóztassanak fel-
állani, a kik az osztály véleményét elfogadják. 
(Megtörténik.) Minthogy a többséget egész biztos
sággal kivenni nem lehetett, most méltóztassanak 
felállni azok, kik az osztály véleményét ellenzik. 
(Megtörténik.) A többség az osztály véleményét pár
tolja és így Markovics Antal választása megsem-
misítettnek nyilváníttatik. 
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Csengery Imre előadó (olvassa a iV-dik 
osztály jelentését Buday Lörincz, Beregmegye mezöká-
szonyi kerülete képviselője választására nézve; az osztály 
vizsgálat kiküldetését ajánlja. Közhelyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a vizsgálatba belenyu
godni ? (Felkiáltások: Belenyugszunk !) Tehát vizs
gálat fog elrendeltetni. Az a kérdés van még hátra, 
kit méltóztatnak a vizsgálatra kiküldeni ? (Felkiál
tások : Csik.') Tehát Csík András képviselőtársunk 
bizatik meg a vizsgálattal. (Közhelyeslés.) 

Csengery Imre előadó (olvassa a IV-dik 
osztály jelentését Dobrzánszky Adolf, Sárosmegye zbo-
rói kerülete képviselője választására nézve; az igazolás 
ajánltatik. Közhelyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a tisztelt ház az osztály vé
leményét? (El!) E szerint Dobrzánszky Adolf iga
zolt képviselőnek nyilváníttatik. 

Csengery Imre előadó (olvas sa a IV-dik 
osztály véleményét Pest-Pilis és Soltmegye abonyi ke
rülete képviselője Orczy Béla báró választása tárgyá
ban ; igazolást véleményez. Közhelyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni az o sztály 
véleményét? (Elfogadjuk!) E szerint Orczy Béla 
báró az igazolt képviselők sorába vétetik fel. (Köz
helyeslés.) 

Csengery Imre előadó (olvassa a IV-dik 
osztály jelentését Fehérmegye bodajki kerülete képvise
lője Miske Imre báró választása tárgyában; igazolást 
véleményez. Közhelyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadtatik az osztály véleménye? 
(Elfogadjuk!) Miske Imre b. igazolt képviselőnek 
nyilváníttatik. 

Az ülés folyama alatt adta be Deáky Lajos 
képviselő úr megbízó levelét. Ez a kilencz tagból 
álló igazoló bizottsághoz utasíttatik. 

MilllltinOViCS S z v e t o z á r : Bátorkodom a 
tisztelt házat felkérni, hogy holnap ne méltóztassék 
ülést tartani, mert a görög egyháznak ünnepe van. 
(Közhelyeslés.) 

E l n ö k : A jövő ülés pénteken lesz. 

Az ülés végződik 2 1/i órakor. 
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S z e n t i v á n } 7 i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Bemutattatik egy választás melletti kérvény, továbbá az ossterni lakosok panasza, hogy a szolgabíró nem a 
többség választottját, hanem a kisebbség jelöltjét nevezte ki birájokká. Zsoldos Imre, Manojlovics Milán , Dedinszky József, Ivánka 
Zsigmond, Csörghe László és Kuba János igazoltatnak, Médán Endre és Sipos Ferencz választása iránt vizsgálat rendeltetik. 

Az ülés kezdődik 10 '/4 órakor. 

E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét Ráday 
László gróf fogja vezetni, a szólókat pedig Tóth 
Vilmos jegyzi fel. Következik a tegnapelőtti ülés 
jegyzőkönyvének m eghitelesítése. 

Joannov ic s G y ö r g y j e g y z ő (olvassa a teg
napelőtti ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Kőszeg választókerület több válasz
tója Babarezy Antal báró mellett kérvényt adott 
be. Ez akilenczes osztálynak fog átadatni. (Helyes
lés.) Torontálmegye Osztern helységének lakosai 
panaszolják, hogy a járásbeli főszolgabíró össze
hívta biróválasztás végett a helység lakosait, kik 
megszavaztak előtte, ő azonban nem a többség szar 
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vazata által választott bírót. hanem azt nevezte 
ki, kit a kisebbség kívánt. Ez a kérvényi bizott
sághoz utasíttatik. (Helyeslés.) A IV-dik osztály elő
adója fogja előadását folytatni. 

Csengery Imre előadó (olva ssa a IV-dik 
osztály véleményét Zsoldos Imre Borsodmegye dédesi ke-
rületebeli képviselő ügyében. Az osztály megsemmisítést 
kivan.) 

K e g l e v i c h B é l a gróf : Kérem a választási 
jegyzőkönyv felolvastatását. 

Csengery I m r e e l őadó (olvassa a jegyzö
könyvet.) 

K e g l e v i c h B é l a gróf : Tisztelt ház, az előt
tünk levő kérdéshez óhajtok hozzászólani, először 
is azért, mert meggyőződésem szerint ezúttal nem 
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