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XIII. ORSZÁGOS ULES 
1866. jan. 20-dikán 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Egy választás ellen nj okmányok mutattatnak be. Csiky Sándor, Varga Flórián, Popovics Zsigmond, Hevessy 
Bertalan, Bárányi Ágoston, Ambrózy Lajos b., Vojnies Barnabás, Simonyi Lajos b. és Eöry Sándor igazoltatnak; Siklóssy Károly vá
lasztása iránt vizsgálat rendeltetik ; Sebestyén László és Hertelendy György választása megsemmisíttetik. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/i órakor. 

E l n ö k : A mai ülés ! jegyzökönyvét Tóth 
Vilmos fogja vezetni, a szólókat pedig Dimitrie-
vics Miklós jegyzi fel. A tegnapi ülés jegyzőköny
vének hitelesítése következik. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a tegnapi 
ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Dócsey László képviselő választása 
ellen ujabb okmányok adattak be, melyek a kilen-
czes választmánynak fognak kiadatni. Most az 
V-ik osztály előadója fogja előadását folytatni és 
bevégezni. 

Zichy Anta l e l őadó (olvassa hz V-ik osz
tály véleményét Csiky Sándor Eger városa képviselő
jének megválasztása felett, igazolást ajánlva.) 

J e k e l f a l u s s y Lajos : Tisztelt ház ! Mint az 
V-ik osztálynak egyik tagja, nem lehetvén egy 
véleményben az osztálylyal, kötelességemnek tar
tom egyéni meggyőződésemet előterjeszteni. A 
képviselőház rendszabályainak 9-dik szakasza 
ekképen szól: „Kifogás nélküli választásnak tekin
tetik, melynek választási jegyzőkönyve rendben 
van." Melyik választási jegyzőkönyv van rend
ben, meghatározta az 1848-ik évi. V. törvényczikk 
43 . szakasza, mely világosan kimondja, hogy a 
választási jegyzőkönyvben mindennek ben kell 
foglaltatni, mi a választás folyama alatt történt. 
Tehát a választási jegyzőkönyv kiegészítő részét 
képezi a szavazási lajstrom, melyből egyedül le
het tisztán megtudni a szavazatok mennyiségét. 
Ha magában véve tekintem a megválasztott kép
viselő által beadott választási jegyzőkönyvet, azt 
rendben nem találom. (Ellenmondás.) Nem találom 
pedig rendben, mert a szavazási lajstrom nincs 
hozzá mellékelve. Ha továbbá egybevetem a be
adott választási jegyzőkönyvet azon két szavazási 
lajstrommal, melyeknek egyike Eger városa levél
tárából, a másik a magyar kir. helytartótanácstól 

adatott ki, kénytelen vagyok magának a válasz
tási jegyzőkönyvnek hitelességét is kétségbe vonni. 
(Ellenmondás) Mert maga a jegyzőkönyv azt ál
lítja, hogy két páleza találtatott a szavazási láda 
tetején, 188 szavazat volt Kormos Bélára, 9 Vav-
rikra, 1143 Csiky Sándorra, mi összesen 1342. Az 
egri szavazati lastromban pedig van 1335, a bu
daiban 1331 ; tehát az első szerint héttel, a másik 
szerint pedig tizenegygyei több a szavazat, mint a 
szavazó. Egyéni véleményem az, hogy minden 
szavazásnak, legyen az nyilvános vagy titkos, 
hitelessége tekintetéből egyik főkelléke az, hogy 
ne legyen több szavazat, mint szavazó; itt pedig 
azon körülmény merül fel, hogy több a szavazat, 
mint a szavazó. Ennélfogva és különösen még 
azon körülménynél fogva is, mely oly egyének 
szavazására vonatkozik, kik szavazati joggal nem 
voltak felruházva, az osztály véleményét nem pár
tolhatván, vizsgálatra szavazok. (Igazoljuk! Sza
vazzunk !) 

P a t a y I s t v á n : Tisztelt ház! Én, mint ma
gyar ember, a magyar klérus irányában múltjá
ért hálás érzelmemet kijelentem, de nem a most, a 
herczegprimás, érsekek és püspökök által kiadott 
körlevelekért, melyek a választásoknál véres jele
neteket idéztek elő. Azon papok irányában pedig, 
kik a vallás köpenyét felhasználva, azon alapítvá
nyok jövedelmeit, melyeket a nemzet az ő ke
zűkbe letett, hogy a haza gyermekeit a vallásos
ságban, törvényességben, hazafiságban és jó er
kölcsiségben előrevigyék, a büntettek legnagyob
bikára használják fel, t. i. a vesztegetésre és lélek-
vásárlásra, ezek irányában kénytelen vagyok a 
bűnösséget kimondani. De örömmel fordulok azon 
választókerületekhez és örömömre szolgál ezek 
közt fölemlítenem Eger hősi városát és választó 
képességgel biró népét, mely a vesztegetés szuro-
nyainak ostromát visszaverve, azon férfiú köré so
rakozott, ki már több országgyűlésen volt szeren-
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esés az ő véleményét tolmácsolni, sőt e miatt 
többször szenvedett is. Ezen nép körüle seregelvén, 
az átalános többséget megkapta. Én a jegyző
könyvben semmi rendetlenséget nem találok; a 
ház kimondá a „penes legem" jogosultságát; azért 
Csiky Sándort mint igazolt képviselőt kivánom 
tekintetni. (Helyeslés. Szavazzunk !) 

E l n ö k : Az osztály véleménye az , hogy 
Csiky Sándor képviselő igazoltassék. Méltóztassa
nak azok, kik az igazolás vagyis az osztály véle
ménye mellett vannak, felkelni. (Megtörténik.) A 
többség az igazolás mellett van. (Éljenzés.) Az első 
osztály Varga Flórián képviselőre nézve a collectiv 
kérvény miatt csak most teheti meg jelentését. Azt 
hiszem, helyén volna most ezt elővenni. (Helyeslés.) 

Várady Gábor e l ő a d ó : Varga Flórián kép
viselőtársunkra nézve az első osztály már készen 
volt munkálatával, midőn a tisztelt képviselőház e 
hó I6-án hozott határozata keletkezett. Azt hiszem, 
t. ház, hogy a megelőző időbeli munkálatot s an
nak eredményét szükségtelen a t. háznak bejelen
teni, hanem esiipán az osztály azon véleményét, 
mely a t. ház legutóbbi határozata nyomán kelet
kezett. (Olvassa az I. osztály jelentését Varga Flórián 
Aradmegye szent-annai választókerülete képviselője vá
lasztása iránt. Az osztály igazolást indítványoz. Köz
helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogad
juk !) Ennélfogva Varga Flórián az igazolt képvi
selők sorába felvétetik. Következik a Vl-ik osztály 
folytatólagos jelentése. 

Dedinszky József előadó (olvassa a VI-
dik osztály véleményét Popovics Zsigmond Aradmegye 
buttyini választókerülete képviselőjére vonatkozólag. Az 
osztály igazolást véleményez. Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk !) A ház az osztály véleményét elfogadja s en
nélfogva Popovics Zsigmond igazolt képviselőnek 
nyilváníttatik. 

Dedinszky József előadó (olvass a a Vl-dik 
osztály jelentését Sebestyén László pozsonymegyei galán-
tai kerületbeli képviselő választásáról, megsemmisítést 
ajánlva.) 

K u d l i k I s t v á n : Tisztelt ház ! A képviselő
választásokra vonatkozó vizsgálatok ügyében a ház 
levén az egyedüli és egyszersmind legmagasabb 
bíró, szükséges, hogy a házban utthonosan székel
jen egyszersmind a legmagasabb igazság. Ennél
fogva ez ügyet nem látom eddig elegendőleg fel
világosítva, úgyhogy abban érdemleg nyilatkozni 
lehessen. Kérem tehát legalább a jegyzőkönyv fel
olvasását, azután fentartom magamnak a további 
hozzászólást. 

Dedinszky József előadó (olvassa a galAn-
tai választás jegyzökönyvét.) 

KÉPV. H. NAPLÓ. 186V0- I. 

Kudl ik I s t v á n : Kérném a véleményt is fel
olvastatni, mert nem vettem ki, mi ajánltatik. 

D e d i n s z k y J ó z s e f e l ő a d ó : Az osztály meg
semmisítést indítványoz. 

Kudl ik I s t v á n : A jegyzőkönyvből, sőt né
mileg azon felvilágosító irományokból, melyek 
előbb felolvastattak, ki lehet venni, hogy az elnök 
maga jelenté ki először, hogy az átalános többség 
Sebestyén Lászlót kívánja képviselőnek megválasz
tani. A kisebbség azonban tíz szavazattal a szava
zást kérte. A szavazás megkezdetvén, verekedés 
keletkezett, de ezt a kisebbség kezdte meg — ezt 
állítják legalább azon irományok, melyek előbb 
felolvastattak. Nekünk hivatásunk, sőt kötelessé
günk is a törvénynek itt érvényt szerezni. A tör
vény képviselőt rendel választatni; a képviselő 
választatása mellett pedig a jogvédelem mindaddig 
harezol, mig annak ellenkezője be nem bizonyít-
tatik. Az állíttatik a jegyzőkönyvben a választás 
ellenében, hogy nehéz sértések történtek a válasz
tás folyama alatt; de ez eddig igazolva nincs. Mind
ezeknél fogva ez ügyet kellőleg földeríttetni kér
ném, és azért nem a megsemmisítésre, hanem vizs
gálatra szavaznék. (Szavazzimk!) 

ElnÖk : Az osztály véleménye a választás 
megsemmisítése. Ennélfogva méltóztassanak azok 
felkelni, kik az osztály véleményét pártolják. 
(Megtörténik.) A többség a megsemmisítés mellett 
van. Ennélfogva Pozsonymegye központi bizott
mánya fel fog szólittatni, intézkedjék uj választás 
iránt. (Helyeslés.) 

Dedinszky József előadó (olvassa « Vl-dik 
osztálynak Gömörmegye putnoki kerületében megvá
lasztott Hevessy Bertalanra vonatkozó jelentését, mely 
igazolást véleményez. Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ezen indít
ványt ? (Elfogadjuk!) Ennélfogva Hevessy Berta
lan az igazolt hépviselők sorába igtattatik. (He
lyeslés.) 

Dedinszky József előadó (olvassa a Vl-dik 
osztály jelentését Biharmegye margittai kerületében 
megválasztott Bárányi Ágoston választásáról. Az osztály 
igazolást ajánl. Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak az osztály véleményét 
elfogadni ? (Elfogadjuk!) Ennélfogva Bárányi 
Ágoston igazoltatik. 

Dedinszky József előadó (olvassa a Vl-dik 
osztálynak Ambrózy Lajos b. temesmegyei kisbecske-
reki kerületbeli képviselő megválasztása iránti jelenté
sét, mely az igazolást ajánlja.) 

Böszörményi László: Tisztelt képviselők! 
Nem akarok az osztály véleményének érdemleges 
részéhez szólani, mely az igazolást terjeszti a tisz
telt ház elé, hanem ezen vélemény indokolásához 
kötelesnek érzem magam hozzászólani, úgy m 
mint azon osztály tagja, mely ezen véleményt elő-
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terjeszti, mert kénytelen vagyok kijelenteni, hogy 
az indokolásnak azon pontjához, melyhez szólani 
akarok, én nem járulhattam, mert a jegyzőkönyv
nek föltételekor nem voltam értesítve az osztály 
üléséről. Az osztály véleménye nagy súlyt helyez 
a, hivatalos vizsgálat bizonyítására. Méltóztassék 
a tisztelt ház visszaemlékezni a Papp Simon ~és 
Mihályi Gábor közti igazolási kérdés alkalmával 
egy akarattal hozott határozatára, a melyben kimon
dotta, hogy választás iránti vizsgálatot csak a ház 
és előbb az illető központi választmány rendelhet 
és intézhet, választási kérdésnél tehát csak ezek ve
hetők figyelembe. Épen ezért az indokolásból ezen 
hivatalos vizsgálatokat kérem kihagyatni, mert 
szükségét nem látom, hogy hangsulyoztassék, hogy 
itt csak a hivatalos vizsgálat folytán lenne consta-
tálva az igazolás. 

Wlád Alajos: Tisztelt ház, miután itt mind 
a kérvényezők, mind a megválasztott képviselő ér
dekében beadott okiratokban azon tény , hogy a 
verekedés a választás alkalmával történt, constatál-
va van, a vizsgálatot látom helyén. Mivel a multai
kalommal, mint Böszörményi képviselőtársunk ki
fejtette, Mihályi Gábor és Papp Simon választási 
ügyében, a ház a tisztviselők által eszközlött vizs
gálatot alapul el nem fogadta: következetlenség 
nélkül most nem lehet mást tenni, minthogy a vizs
gálat a ház részéről rendeltessék el : mert quod uni 
justum, alteri aequum. (Szavazzunk!) Én tehát a 
vizsgálatot óhajtom. (Szavazzunk!) 

I v á n k a I m r e : (Szavazzunk!) Én az osztály
ban azok közé tartoztam, kik Ambrózy b. igazo-
zolása ellen legtovább tartották fenn mindazon ér
veket, melyek ellene felhozhatók valának; s mond
hatom, hogy ezzel csak akkor hagytam fel, csak 
akkor szavaztam teljes megnyugvással a kérdéses 
képviselő igazolása mellett, midőn, némely romá
nul értő képviselő fordítása nyomán, a román nyel
ven szerkesztett okmányok tartalmával is megis
merkedhettem. S méltóztassanak elhinni, hogy 
mindaz. mi ott panaszolva van, csak az összeírásra 
vonatkozik. Az összeírás ellen pedig az illetők annak 
idején a központi választmánynál orvoslást keresni 
elmulasztván , ez orvoslást itt a ház előtt keresik, 
melynek az nem lehet feladata. A választás maga 
tökéletes rendben ment véghez; ennélfogva igazo
lás mellett szavazok. 

K e g l e v i c h B é l a gr .: Csak arra vagyok bá
tor figyelmeztetni a t. házat, hogy a mit előbb Bö
szörményi képviselőtársunk mondott, az csak az 
indokolásra vonatkozik, arra t. i., hogy a t. ház 
több ilyen alkalommal a provisorius tisztviselők ál
tal teljesített hivatalos vizsgálatot nem fogadta el 
határozata alapjául, sőt kinyilatkoztatta , hogy ez 
figyelembe nem vehető; azért véleményezte azt, 
hogy a hivatalos vizsgálatra való utalás a véle

mény indokolásából jelenleg is kihagyandó volna, 
minthogy az a ház korábbi határozatával homlok
egyenest ellenkezik. (Helyeslés. Szavazzivnk !) 

E l n ö k : Az osztály véleménye az igazolás. 
(Altalános helyeslés.) Ennélfogva báró Ambrózyt iga
zolt képviselőnek azon kijelentéssel nyilatkoztatom, 
hogy a t. ház határozatát nem a tisztviselői vizs
gálatra alapítván, annak fölemlítése a határozat in
dokolásában mellőzendő. (Helyeslés.) 

Dedinszky József előadó (olvassa a VI-dik 
osztály jelentését Vojnics Barnabás Bácsmegye omova-
viczai kerülete képviselőjének választására nézve. Az 
osztály igazolást véleményez.) 

B ö s z ö r m é n y i L á s z l ó : Megvallom, némi el
térést látok ezen most felolvasott jegyzőkönyv és 
vélemény formája meg az eddig felolvasott jegyző
könyvek formája közt: itt nevezetesen az osztály 
jegyzőkönyve előre kimondja azt , mit az osztály 
csak három-négyszeri tárgyalás után vélt kimon-
dandónak. Az eddigi jegyzőkönyvek pedig chro-
nologice adták elő ügy a panaszok egymásra kö
vetkezését, mint az osztálynak ezekre adott vélemé
nyezését. Fölhívom a t. ház figyelmét Lovassy ese
tére: először kimondotta az osztály véleményét, a 
beadott panasz nyomán; azután bejött egy iga
zoló előterjesztés a választás mellett, mire az osz
tály ismét véleményt adott. Itt pedig a legelső vé
lemény egyenesen kimondja, hogy a megválasz
tott képviselő igazolandó. Ez az én tudomásom sze
rint az osztályban nem úgy történt. 

Dedinszky József előadó: Talán sikerül 
eloszlatnom az aggodalmakat, ha röviden előadom 
a dolgot. Három tárgyalás volt. Bátor vagyok fel
világosításul előhozni, hogy az első tárgyalásnál, 
a kérvény beadása előtt, a választás helybenha
gyatott. Az óvás később érkezett b e , az igazolás 
pedig harmadszor mondatott ki. Ez mind külön 

, tárgyalás volt. 
B ö s z ö r m é n y i L á s z l ó : Csak azon különb

séggel, hogy ez egymás utáni sorozat még sem áll 
úgy egészen. De ezt mellőzve, az osztályban a be
adott kérvény folytán a vizsgálat ezen kérdésben 
az osztály egyakaratu véleményével 21 tag és az 
elnök által rendeltetett meg, annyira egy akarat
tal, hogy az osztálynak teljes fele, egy szavazat
különbséggel, megsemmisítést véleményezett. Mi
dőn e kérdés ujabb tárgyalás alá került, az osztály 
több tagja, ki előbb részt vett a tárgyalásban, nem 
volt jelen, és igy keletkezett az igazolás iránti vé
lemény. Méltóztassék a t. ház megengedni, hogy 
az osztály azon tagjai, kik a vizsgálatra abban a 
hiszemben szavaztak, hogy meggyőződésöket köve
tik, azon ujabb irományok tartalmát megismerhes
sék, melyek által az osztály más tagjai, kik jelen 
voltak, indokolhatónak vélik az előbbi vizsgálati 
határozat megváltoztatását, hogy így az osztály-" 



x i n . OKSZÁGOS ÜLÉS. 107 

nak azon jelen nem volt tagjai is, az osztály véle
ményének ily módon megváltoztatásáért, elvállal
hassák a felelősséget. Azért is szükségesnek tartom 
az irományok felolvastatását, mert az ujabban fel
olvasott jegyzőkönyvben nem látom megczáfolva 
azon adatokat, melyek miatt előbb vizsgálat véle
ményeztetett. (Szavazzunk !) 

I v á n k a Z s i g m o n d : Legkevésbbé van oka 
annak az iratok felolvasását kérni, ki az osztály 
tárgyalásaiban részt vett. (Zaj. Halljttk az iratokat!) 

E l n ö k : Bocsánatot kérek, de a ház elvképen 
kimondta, hogy ha a kisebbség követeli az iromá
nyok felolvasását, azok olvastassanak fel. (Helyes
lés. Olvastatnak a Vojnics Barnabás választására vo- I 
natkozó iratok.) 

B ö s z ö r m é n y i L á s z l ó : Tisztelt ház! Köte
lezve érzem magamat e kérdésnél kijelenteni, hogy 
tisztelem az osztályban levő képviselőtársaim meg
győződését, de engem a védelem adatai teljesség
gel nem győztek meg arról, hogy a vizsgálat in
dokait mégsemmisítették volna, s ez által az osz
tály előbbi vizsgálat iránti véleménye az igazolásra 
legyen átváltoztatandó; sőt ki kell jelentenem, 
hogy engem a vizsgálat melletti előbbi vélemé
nyemben ezen ujabb adatok csak megerősítni ké
pesek. E házban a t. képviselők ellenmondás nél
küli véleménye kifejezte azt, hogy a választások 
befejezése előtt legfőbb hatóság a választási kér
désnél . még pedig hivatalos hatóság, a központi 
választmány. Felolvastatott a t. ház előtt az illető 
megyei központi választmány hivatalos jegyző
könyve, mely ellen hitelesség tekintetében a vé
delmi szózat kifogást nem tesz, melynek tehát 
minden szavát hitelesnek kell tekinteni; de külön
ben is hiteles alakban van kiállítva. Ezen okirat 
volt az, melyre az osztály, véleményezése alkalmá
val, főleg nagy súlyt fektetett, és a vizsgálatot 
megrendelendönek tartotta. Mert ezen okiratot, 
mint választási kérdésekben legfőbb hivatalos ha
tóságét, hitelesnek tekintette minden más okiratok
kal szemben. Ezen okiratban van kifejtve, hogy 
mindazon bizonyítványok, melyek itt nagy szám
mal elősoroltattak, arra nézve, hogy azon kerület
ben verekedésre és zenebonákra volt kilátás, ele
nyésznek, mert a központi bizottmány kimondja, 
hogy 8, mint ki a helyi viszonyokat ismeri, semmi 
okot nem lát a katonaság kirendelésére, sőt a ka
tonaság inkább előidézhetné a nyugtalanságot, 
mint a csendet, mely megzavarva nincs. Tisztelt 
képviselőház! (Zaj. Szavazzunk!) Ezt a központi 
bizottmány mondotta ki, és én utána mondom, 
hogy igazsága volt a központi bizottmánynak, 
mert a jegyzőkönyvben foglalt azon kitétel, hogy 
több község kívánta ezen intézkedéseket, t. i. a ka
tonaság biztosság végetti kirendelését, a felolvasott 
iratokban semmivel sincs indokolva. Nem csak 

több községet, hanem még egyes községet sem 
hallottam fölemlittetni, mely az administratort 
ilyesmire kérte volna. Nem is értem, hogy jött 
be az indokolásba ezen kitétel. Ezzel szemben a 
központi bizottmány azt mondja, hogy egy adat
tal sem értesült azon hírről, hogy a Ballagi-pártiak 
fognák megverni a többieket, ha a szavazásra be
mennek. Ezen körülményt a központi választmány, 
mint e kérdésben legfőbb hivatalos hatóság, kife
jezte. 

De van egy más körülmény, mely ki nem ke
rülheti a t. ház figyelmét, és melyet a központi bi
zottmány is figyelemre méltatott, az t. i., hogy egy 
administrator, tehát nem is főispán (Nagy derült
ség) , egy reservában megtartott administrator a 
Schmerling-korszakból, intéz elsőben nyilatkoza
tot, szózatot a megyei lakossághoz a köz csend ér
dekében. De ez hagyján! Hanem a választókhoz 
és a választókerületekhez magok tartása iránt 
mintegy rendeletet bocsátott ki. A központi bizott
mány figyelmezteti, hogy ily tisztviselő uraknak 
nyilvános hivatalos szavuk a választókhoz nincsen; 
ha van valami közlendőjök, intézzenek hivatalos 
megkeresést a központi bizottmányhoz, de nyilvá
nos szózatot nem intézhetnek a választókhoz, és 
irányukban nem rendelkezhetnek. Felolvastatott 
azon végzés is, mely azután falragaszok által is 
közzététetett, és a mely miatt ezen t. administrator 
úr, a mint a következés mutatja, törvényszék ut
ján vizsgálatot, bűnügyi eljárást rendel maga a 
választási elnök ellen, a ki felszólalt az administra
tor intézkedésének törvénytelensége ellen. 

A választás melletti kérvényben felhozott kö
rülményekre megmondta a központi választmány, 
mint a mely leginkább van hívatva a helyi viszo
nyokat megismerni, hogy azon okok, melyeket az 
administrator a végzésben felhoz, hogy katonasá
got rendelhessen a választók biztosítására, nem is 
léteztek, sőt a központi bizottmány tagjai egy aka
rattal felhívták az administratort, hogy a katona
ság kirendelése iránti intézkedését vonja vissza. 
Már, t. képviselőház! vajon itt a központi választ
mány hivatalos felhívása ellen működő administra
tor eljárása nem hivatalos beavatkozás-e ? S midőn 
a központi választmány mondja azt ki , hogy az 
administrator hivatalos nyomást gyakorolt, nem 
tudom, vajon ezen hivatalos kijelentéssel szemben 
mit lehetne vizsgálni. Midőn ez ügy az osztályban 
forgott fenn, az osztálynak egy része a központi 
bizottmány ezen kijelentése, mint minden kétség 
feletti bizonyíték folytán a választás megsemmisí
tését véleményezé; azonban a többség oda szava
zott, hogy miután több körülmény nincs kiderítve, 
és különösen hiányzott az administrator végzése, 
melyet a választókhoz intézett, vizsgálat rende
lendő, a mibe az osztály bele is nyugodott. 

14* 
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Ezen hivatalos okmányokon kivül vannak 
még mások, melyek szintén fontosak. Méltóztas
sék visszaemlékezni a felolvasott irományokra. Én 
nem fektetek oly nagy súlyt a vesztegetésre, kor-
teskedési adatokra, ámbár oly bizonyítványok is 
vannak, melyek a képviselő ur saját személyét 
érintik, mert azok a haszonbérleti leengedések 
nem épen olyan apróságok, a melyek semmi fi
gyelmet nem érdemelnek. De mellőzve ezeket, van 
ott egy nagy fontosságú körülmény: egy esküdt 
hit alatt nyilvánítja, hogy őt szorgalmazták, hogy 
ne Pálra, hanem Péterre adja szavazatát. Azt is 
mondja, hogy erre a szolgabíró is utasítva volt. 
Több paraszt pedig azt mondja, hogy őket a pan
dúrok üldözték, pedig ezek is a hivatal orgánumai. 
E g y gyógyszerész azt mondja, hogy az ő patikája 
betiltatott; erre vonatkozólag, t. ház, van ugyan 
a felolvasott jegyzőkönyvben említés arról, hogy 
ez orvosi vélemény nyomán történt. Hagyján! Ha 
ezen körülmény meg volna is gyengítve (mit itt 
nem is említettem volna fel, ha a felolvasott iro
mányok közt elő nem fordult volna a jegyzőkönyv
ben említett bizonylat), ha tehát a gyógyszerész 
ezen bizonyítványa elvész is : a többi adatban oly 
okokat látok a vizsgálatra, hogy teljességgel nem 
látom át, mi indokolhatja az osztály véleményé
nek megváltoztatását. Ha ebben a kérdésben nincs 
helye a vizsgálatnak, akkor sehol sincs helye. 
(Nagy zaj.) 

Dessewf fy Ottó : Tisztelt ház ! Elvonatko
zom azoktól, miket tisztelt előttem szóló e kérdés 
azon oldalára felhozott, mely a közhatóság, az ad-
ministrátor befolyását tárgyazza ; csupán arra kí
vánom a t. ház figyelmét ujabban felhíni, a mit 
mindnyájan elismerünk, hogy választási törvé
nyeink hiányosak, és azokat orvosolni kell. A jö
vő azonban Isten kezében van, és nem tudjuk, 
lesz-e idő ezen törvény orvoslásához járulni. Egyéni 
nézetem szerint nagyon fontos és szükséges, hogy 
a törvény szigorú alkalmazása által ügyekezzünk 
a törvények fogyatkozását pótolni. És igy egyes 
esetekben, mint itt, hol oly körülmény forog fönn, 
hogy maga a képviselő pénzadományokkal igye
kezett szavazatot nyerni ; és hol *külön bizonyít
vány van arra, hogy a helybeli, az ó-moraviczai 
nagyvendéglős a választást megelőzött több nap 
vendégelt, bizonyoson nem saját erszényéből : 
vizsgálatot kell rendelnünk annak kipuhatolására, 
vajon a nagyvendéglőben törtónt vendéglés való
sággal a megválasztott kéyviselő erszényéből fizet
tetett-e, és azon tanuk, kik, bár nem hit alatt, ál
lítják, hogy pénzadományokkal szereztettek szava
zatok, hit alatt hallgattassanak ki. Ha valahol, itt 
elegendő ok van arra, hogy visgálat rendeltessék. 
Az osztály másik véleménye elegendően indokolva 
nem levén, ne méltóztassék azt elfogadni. 

K u r c z G y ö r g y : Tisztelt képviselőház! Csak 
az előttem szóló biharmegyei t. képviselőtársam
nak észrevételére akarom azon megjegyzést tenni, 
hogy az osztálynak véleménye koránsem azon 
mellékes kisebbszerű környülállások megvizsgá
lása végett volt javaslatba hozva, hanem egyedül 
azért, mert az okiratokból úgy tűnt fel a katona
ság oda rendelése, mint a mely egyenesen a válasz
tás helyére tartozott volna megjelenni, a nélkül, 
hogy kiderült volna, vajon a választást vezető el
nök e tekintetben csakugyan kijelentette-e, hogy 
szükségesnek találja a katonaságot a hely színére 
kiállíttatni. A később beérkezett okmányokból 
azonban kiderült, hogy a kirendelt katonaság csak 
consignálva volt ott helyben, de koránsem jelént 
meg a választás helyén. Ennélfogva ezen körül
mény világos kiemelésére véleményezte az osztály 
azt. hogy ezen környülállás vizsgáltassák meg. 
U g y hiszem, ha ez történt volna, a megsemmisí
tésre volt volna szavazandó az osztály; de miután 
az tűnt ki, hogy a katonaságot előbb meg kellett 
volna a választási elnöknek keresni, mit ez nem 
talált szükségesnek, tehát a katonaság a választás 
alkalmával nem is működött : ennélfogva az osz
tály véleményéhez járulok. 

Madarász József: Tisztelt ház! Méltózas-
sék megengedni, hogy önmegnyugtatás érdekében 
a kisebbség is előadhassa véleményét. (Közbeszólás : 
Nem tudni, kisebbség-e ?) Én, ha netalán kisebbség
ben maradnék is, legalább megnyugtatásomra 
szolgáland, ha a t. ház türelemmel méltóztatik vé
leményemet meghallgatni. 

Én a fennforgó tárgyban két adatot látok 
az igazolás alatti képviselő ellenében előhozatni. 
Először a vesztegetést, másodszor a hivatalnokok 
általi visszaélést és nyomást. 

A mi a megvesztegetést illeti, sajnos, hogy 
egyátalában 48 óta minden megyében — ki kell 
mondani az igazat, uraim — átalában a demorali 
satio felé halad e tekintetben az ország, és ha vala
kinek, a képviselőtestületnek kötelessége s önma
gának a megválasztott s igazolás előtti képviselő
nek érdekében van, ha egyénisége ellenében is 
hozatnak fel ily példák, mint itt, megrendelni a 
vizsgálatot, csak azért, mert ha a vád valónak 
bizonyul, nem foglalhat helyet a képviselők sorá
ban, ha pedig valótlannak, annyival inkább érde
mesítve lesz a képviselők sorában helyet foglalni. 
A megvesztegés iránti adatokat azért is óhajtanám 
megvitatni, mert itt mind a két követjelölt irá
nyában hozatik föl a megvesztegetés vádja. Ha a 
t. képviselőház, miként eddig, elméletileg mindig 
azt mondja, hogy ha maga a képviselőjelölt elle
nében bizonyittatik a megvesztegetés, akkor az 
oly képviselő ezen tény által nem érdemes a kép
viseletre ; és a ház egyes bizonyítékok nyomán 
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még sem rendeli meg ennek ellenében a vizsgálatot: 
nem marad következetes a felállított elmélethez. 
Tehát a megvesztegetés tekintetéből is kivánom a 
vizsgálatot. 

De másodszor kötelességem kivánni a vizsgá
latot a hivatalnokok általi visszaélés és nyomások 
befolyása miatt is. Felhozatott itt, nem tudom me
lyik, talán Piukovich adminisztrátor urnák két 
rendbeli hirdetménye. Igen óhajtanám, ha azok, 
a mik azon rendelvényben elmondattak, létesít
tettek volna* mind önmaga, mind pedig a tisztvi
selők által. De épen azért, mert a 42. §. minden 
beavatkozásokat, még azokat is, melyek a törvé
nyes hivatalnokok által tétetnek, határozottan 
tiltja; épen azért, mert egynéhány előhozott adat, 
jelesen, hogy Holló Sándor s több mások, nem tu
dom melyik adminisztrátor személyes megjelenése 
után őáltala intettek, óvakodjanak Ballagi mellett 
bármiként föllépni, s iparkodjanak az ellenjelölt 
többségét támogatni, oly tényekről tanúskodik 
melyeket ő maga támadott meg hirdetvényében 
(melyet, ha törvényes volna is, gunyiratnál egyéb
nek rá nézve nem tekintenék); épen azért, mert 
ezen adatokkal nem csak önmaga által van a hi
vatalnokok be nem folyása megczáfolva, de a 
többi előadott tényekből is kiviláglik, hogy ő még 
utasításokat is adott a tiszviselőknek, s ennek kö
vetkeztében sokkal csekélyebb egyéniségek bár, 
de mégis a hivatalnokok nyomása alatt álló pan
dúrok is erőszakoskodtak; s jogosan lehetne kö
vetkeztetni, hogy magának a fegyveres erő kiállí
tásának kérdése is összefügg a hivatalnokok befo
lyásának érvényesítésével : azért én, mind a két 
tekintetre figyelve, az osztálynak előbbi vélemé
nyétől eltérő utóbbi véleményét nem csak indo
koltnak nem, hanem egészen indokolatlannak lá
tom, s mind a vesztegetés meggátlása tekintetéből, 
mind pedig a hivatalnokok határtalan és bizalmat 
e hazában nem gerjesztő befolyásának meggátlá-
sára vizsgálatot kérek. (Szavazzunk!) 

E l n ö k : Senki sem lévén szólásra feljegyezve, 
az osztály véleményét fogom legelőbb szavazás alá 
bocsátani. Méltóztassanak felállani, a kik Vojnics 
Barnabás urat igazoltatni kívánják. (Megtörténik.) 
A ház többsége az osztály véleményét pártolja s 
így Vojnics Barnabás az igazolt képviselők sorába 
jegyeztetik. (Helyeslés.) 

Keglevich Béla gr. előadó (olvassa a 
Vll-dik osztály jelentését Simonyi Lajos báró Arad
megye kisjenöi választókerületében megválasztott képvi
selőre vonatkozólag; az osztály igazolást véleményez. Köz
helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak az osztály véleményét 
elfogadni? (Elfogadjuk.I) Ennélfogva Simonyi La
jos báró igazolt képviselőnek nyilváníttatik. 

Keglevich Béla gr. előadó (olvassa a 

Vll-ik osztály jelentését Eöry Sándor györmegyeitéthi 
választókerületi képviselőre vonatkozólag; az osztály 
igazolást véleményez. Közhelyeslés.) 

E l n ö k : Minthogy a ház az osztály vélemé
nyét elfogadja, Eőry Sándor az igazolt képviselők 
sorába felvétetik. (Helyeslés.) 

Keglevich Béla gr. előadó (olvass a a 
Vll-dik osztály jelentését dr. Siklósy Károly Baranya
megye mohácsi választó-kerületében történt megválasz
tására vonatkozólag; az osztály vizsgálatot javasol. Köz-
helyeslés.) 

E l n ö k : A tisztelt ház az osztály véleményét 
elfogadja. (Helyeslés.) Most az a kérdés, ki küldes
sék ki vizsgálóbiróul ? (Fölkiáltások: Besze! Mada
rász!) Minthogy a felkiáltásokból a többséget ki
venni nem lehet, méltóztassanak felállni azok, a 
kik Besze János képviselő kiküldetését kiváfiják, 
(Megtörténik) A nagy többség Besze János képvi
selő kiküldetését óhajtja; ennélfogva nevezett kép
viselő a vizsgálati kiküldetéssel megbízatik. 

Keglevich Béla gr. előadó (olvassa a 
i Vll-dik osztály jelentését Hertelendy György, Zala
megye szent-gróti kerületében történt megválasztására 
vonatkozólag; az osztály vizsgálatot javasol.) 

Semsey Albert: Tisztelt ház! E n az osz-
tály véleményével ellenkező nézetben vagyok. 

! Hogy azonban a tisztelt ház az egész ügynek kellő 
| ismeretéhez juthasson, kérem az okmányok felol-
; vasasát. Indítványomat azután fogom megtenni. 

Keglevich Béla gr. előadó (fehlva ssa az 
okmányokat) 

S e m s e y A l b e r t : T. ház! Én már az igazoló 
: osztálvban egészen más vélekedésben voltam, mint 
| a többség, és az osztályban akkor is előadtam vé-
i leményemet; most pedig, miután kissebbségben 
\ maradtam, a ház elé terjesztem. E választásnak 
! n % y hibája van, melyek nézetem szerint megsem-
! misítést húznak magok után. Az első hiba mindjárt 

az, hogy a törvény világos rendelete ellen két kü
lönböző helyen történt a szavazás, t. i. egy kocs
mában meg a városházában, történt pedig két kü
lönböző elnök és két különböző jegyző előtt, holott 
a törvény azt rendeli, hogy egy elnök és egy jegy
ző legyen, tehát két elnökről és két jegyzőről nem 
szól. Már pedig, t. ház, ezen esetek ellenében a tör
vényeket nem lehet elég szigorúan megtartani. 
Mert ha ezen eset nem xígy sújtatik, mint a törvény 
kívánja, Magyarországnak választási törvénye 
nincs. A múlt országgyűlésen becsempésztetett a 
titkos szavazás, ezen országgyűlésen beesenipész-
tetett az, hogy két helyen lehet szavazni, és így a 
a jövő országgyűlés be fogja csempészni azt, hogy 
a választókerület minden községében lehet sza
vazni : akkor aztán nem lesz törvény, hanem ön
kény ; akkor nem kell választási törvény , hanem 
jöjjön a királyi meghívó levél és mondja, tes-
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sék követet választani, és mi nem tartjuk magun
kat a törvényhez,hanem igazolunk, a ki takarunk. 
Másik kifogásom a választás ellen a verekedés. 
Már a verekedést akár Batthyányi Zsigmond pártja, 
akár Hertelendy pártja idézte elő és kezdette, az 
tökéletesen mindegy. A törvény értelme az, hogy 
minden ember szabadon adhassa be a szavazatot, 
már pedig ha ily gymnasticus eló'kisérlet törté
nik, tagadom, hogy akárki szabadon és bátran ad
hassa szavazatát. Ez tehát ismét megsemmisítést 
von maga után. A harmadik tény , mint a két 
okmányból kiderül, az, hogy itt szavazatokat sik
kasztottak el. Mert midőn a szavazók eljöttek, azt 
mondták nekik, jöjjenek később, mikor más hely
ségek el fogják végezni, mire ők elvonultak; mi
kor pedig később ismét jöttek , az őrt álló csend
őrök azt mondották, hogy most más vidékbe-
liek szavaznak, hogy többé nem szavazhat
nak ; tehát elutasittattak a szavazástól, és így ki 
tudja, hogy hány szavazó lett elmozdítva. A ne
gyedik érv , hogy Batthyány pártja többször be 
akarta adni óvását, de ezen óvás el nem fogadta
tott. Ez valóságos erőszakoskodás, pártoskodás. Az 
osztály véleménye az, hogy vizsgálat legyen; de 
mit akar vizsgálni ? Hiszen minden tény az elsőtől 
az utolsóig constatálva van, nem csak a kérvény
ben, hanem az ellenkérvényben is. Én ezen okok
nál fogva az osztály véleményét nem pártolom, 
és a választás megsemmisítését indítványozom. 
(Zaj. Szavazzunk!) 

K e g l e v i c h B é l a gr . e l ő a d ó : Mint ezen osz
tály előadója, bátor leszek némelyeket felhozni; 
mert igen csodálkozom, hogy előttem szóló t. kép
viselő Semsey tagtársam, ki ezen osztálynak tár
gyalásait elejétől végig figyelemmel kisérte, az ál
tala felhozott megjegyzést tette és az osztály véle
ményétől eltérő külön véleményt adott. Azt méltóz
tatott épen megjegyezni, hagy ő nem képzeli, mi-
kép lehet itt vizsgálatot indítványozni, holott ezen 
választást meg kellene semmisíteni, és pedig azért, 
mert az ellenfél óvását beadta és azt a választ
mány el nem fogadta. A mint az osztályban fel
olvastatott, és most az ide vonatkozó okmányok
ból kitűnik, az ellenpártnak legkitűnőbb pártvezé
rei, Pejacsevich gr., Horváth és Bogyai, csak a 
történt verekedés miatt, és mert állítólag néhány 
ember szavazati joga gyakorlatában erőszakosku-
dás által gátoltatott, akartak óvást beadni. De az 
ellenpárt nyilatkozata, mely szintén felolvastatott, 
ezt tagadja. A panaszttevő párt e szerinteiem a vá
lasztás törvénytelensége, hanem csupán a vereke
dés ellen kel k i ; hogy pedig a szabad választásra 
gátlólag ható verekedést melyik fél kezdte, csak 
vizsgálat által lehet kideríteni. Ha ugyanis a Bat-
thyány-párt egykét ember aláírásával bizonyítja, 
hogy az ellenpárt kezdette a verekedést, az ellen

párt szintén szerezhet magának aláírásokat, me
lyekkel az ellenkező bizonyíttatik: ennek kiderí
tésére tehát vizsgálatot kell elrendelni. 

Vay B é l a b á r ó : Mellőzve ezen választásnál 
előfordult verekedést és más egyéb rendetlenséget, 
én az osztálytól eltérő nézetemet arra alapítom, 
hogy itt az 1848-iki V-ik törvényczikk épen ugy 
megsértetett, mint az érsek-ujvári kerületben, vagy 
Markovics választásánál. Ugyanis ezen törvény
czikk 30-ik §-a azt mondja, hogy a választás egy 
elnök alatt történjék, egy elnök vigyázzon a rend
re. Tegnap Zsoldos képviselőtársunk ügyében, a fő-
indok, a miért igazoltuk,az volt, hogy bár két asztal
nál történt a szavazás, azért csak egy elnök volt és 
az elnök mind a két asztalra ügyelhetett; itt azonban 
ez lehetetlen volt, mert nem csak két asztalnál, hanem 
két különböző házban történt a szavazás, és a két 
helyiséget széles utcza választotta el. Kérdem, nem 
világos megsértése-e ez a választási törvénynek? 
Felhozzák, hogy a választás 1861-ben is így tör 
tént ; felhozzák, hogy mind a két párt beleegyezett. 
Szerintem mindez semmit sem számit. Ha 1861-ben 
így történt és helybenhagyatott, az csak onnan ered
het, hogy tudomásunk nem volt róla; mert ha tudo
másunk volt volna, akkor is semmisnek nyilvánítot
tuk volna a választást. Hogy pedig a pártok bele
egyeztek , az ismét nem tartozik ránk. H a a pár-

i tok tudatlanságból vagy más tekintetből törvény
sértést követnek el, az nem ok arra, hogy a ház is 
törvénvsértést kövessen el. Szerintem a választás 
megsemmisítendő. (Zaj. Szavazzunk!) 

J u s t h Józse f : Tisztelt ház! Meg vagyok 
győződve, hogy a háznak átalános nézete az, hogy 
az előforduló eseteknél magunkat egészen objec-
tive tartsuk s ignoráljuk a személyeket. En ezen 
szempontból indulva ki, mellőzöm mindannak fel-
említését, a mivel, minthogy fölösleges , csak a t. 
ház türelmét fárasztanám. Igenis, igen sok ok vol- * 
na vizsgálat kiküldésére, mert először csakugyan, 
mint a felolvasott iratokból ki is tűnik, a gróf Bat
thyányi-párton lévők nem írattak úgy össze, mint 
össze kellett volna irni. Mondják továbbá, hogy 
nem is voltak képesek a központi választmányhoz 
folyamodni, és e hibákat nem orvosolhatták, mert 
a választók összeirási jegyzőkönyvei ott nem vol
tak találhatók. De mindezt mellőzve, tisztán csak 
ahoz szólok, a mi véleményem szerint ezen válasz
tás megsemmisítését vonja maga után. Egészen 
más eset a mai, mint volt a tegnapi , ámbár meg
vallom, hogy akkor is azon véleményben voltam, 
hogy a választást meg kell semmisíteni. De mi
után a t. háznál egyetlen egy ok győzött azon vá
lasztás megerősítésére, t. i. hogy ott a választás 
nem több, hanem csak egy helyen történt, s bár 
kétfelé szavaztak, az elnök mégis képes volt mind 
a két helyen felügyelni, megnyugodtam a t. ház 
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többsége véleményében; most azonban egyenesen ki 
van mondva s el van ismerve, hogy a szavazatszedő 
küldöttségek nem egy helyen , hanem két külön
böző házban jöttek össze. Ha ezen esetet az 1848. 
évi V. t. ez. 31, §-ával össze lehet egyeztetni, ak
kor azt hiszem, fölösleges volna vitatkozni, hanem 
előre per paus — a mint mondani szokták — 
mindenkit igazolni kellene. Felemlíttetett — 
quasi ellenvetéskép — hogy a gróf Batthyányi ré
szén levők felszólamlásokat nem tettek. Nagyon 
helyesen volt tegnap Csengery Imre barátom által 
kifejtve, hogy akár történik felszólamlás, akár nem, 
a törvények világos megsértésénél a t. háznak min
dig kötelessége ily sértést megbőszülni. Itt pedig 
nem tehet mást a t. ház, hanem a mégsemmisítést 
kell kimondania. 

De még más körülmények is vannak, melyek 
engem a megsemmisítés kimondására vezérelnek. 
A törvénynek egyenes kivánata az , hogy a jegy
zőkönyv a tényekkel öszhangzásban legyen. Meg
engedem, hogy 1861-ben is így történt Szent-Gró-
ton a választás; de a háznak figyelmét miért ke
rülte ki ? Mert oly jegyzőkönyv volt szerkesztve 
akkor is, mint most. A választmánynak kötelessé
gében állott volna felügyelni, hogy a jegyzőkönyv 
& tényekkel tökéletes öszhangzásban legyen ; de ez 
hiányzik, mert egy szó sincs az egész jegyzőkönyv
ben, bár figyelemmel hallgattam, arról, hogy a sza
vazatszedés két helyen történt. Ez most is átcsúszott 
volna, ha maga az elnök a legutóbb felolvasott iro
mányban ezt be nem ismeri, hol magát quasi iga
zolja. Én tehát nem csak azért, mert a szavazás két 
helyen történt, de azért is, mert a jegyzőkönyv nincs 
a történtekkel öszhangban, a megsemmisítésre sza
vazok. 

Csáky L á s z l ó gróf : Engedje még a t. ház, 
hogy e tárgy felett nézetemet én is röviden ki
fejtsem. Megvallom, aggódom, ha arra gondolok. 
hogy a törvénynek és főkép a választási törvény
nek, az egyes kerületeknek saját önkénye általi, 
magyarázatából jövőre nézve az fog következni, 
hogy szétszaggatva, végül némely rongyai fognak 
esak megmaradni. Arra kívántam tehát a t. házat 
figyelmeztetni, hogy tekintvén az idők viszontag
ságait, s azt, hogy nem tudjuk, minő kormány és 
minő sors vár reánk, a törvényt szigorúan tartsuk 
meg. Én azon régi emberek közé tartozom, a kik 
azt tartják, hogy leges sünt strictae interpretatio-
nis. Ha tekintem a törvényt, főleg a 31-ik §-t, ott j 
ezen szavak állanak : „a szavazatszedő választ- | 
Hiány." It t egyenesen nem csak az van kimondva, 
hogy egy választmány neveztessék ki a választás 
vezetésére, hanem az is, hogy a szavazatokat egy 
választmány szedje. Már pedig a szent-grófi kerü
letben nem egy, hanem két választmány szedte a 
szavazatokat. Ez tökéletesen világos, mint az elő

fordult iratokból kitűnik, és világos, hogy a szava
zás nem is úgy történt, mint a tegnapi esetnél, bár 
a törvénynek egykissé ott is tág értelmezést ad
tunk. A jelen esetben a szavazás két épületben, s 
így két különböző helyiségben történt, úgy hogy 
a kettőre az elnök kellő figyelmet nem fordít
hatott. 

A mit Justh képviselőtársam előhozott, azt 
magam is fel akartam hozni, sőt még hozzá is 
akartam tenni, hogy a panaszkodók azt terjesztik 
elő, hogy a jegyzőkönyv nem hű. Megvallom, ma
gam is azt látom, hogy a jegyzőkönyv nem hűn 
terjesztetett elő, mert sok körülmény, mely a vá
lasztásnál megtörtént, nem fordul benne elő. Ezen 
jegyzőkönyvben arról, mint az elnök bizonyítja, 
hogy a szavazat két épületben vitetett véghez, 
még csak említés sincs, holott egy utólag beadott 
bizonyítványból az tűnik ki, hogy a szavazás 
csakugyan két helyen történt. 

Felhozatott, hogy a múlt országgyűlésen gróf 
Batthyányi ugyanazon kerületben épen így válasz
tatott meg. Tökéletesen hiszem, hogy azon válasz
tás is igy történt, de a t. háznak róla tudomása 
nem volt, nem volt pedig tudomása azért, mert a 
jegyzőkönyv akkor is hamisan vezettetett. Sőt 
midőn a szent-gróti választási eset előfordult, mint 
ezt a napló bizonyítja, az akkori elnök kijelentése 
szerint a Batthyányi jegyzőkönyve benmtattatott 
ugyan, azonban mert a jegyzőkönyv a választ
mány tagjai által alá nem volt írva, az visszaada
tott a követ urnák a végett, hogy az aláírást pó
toltassa s ekként a jegyzőkönyvet egészíttesse ki. 
Ha a t. ház azon másik körülményre figyelmez
tetve lett volna, akkor bizonyosan véleményét 
módosította volna: de oly esetet praecedensül nem 
tekinthetek, melyről a ház nem volt értesülve. 

Én ennélfogva, a törvény szavait véve ala
pul, megsemmisítésre szavazok. 

K a c s k o v i c s I g n á c z : Tisztelt ház! Logikai 
következetességnek hódolok, midőn azon elvek 
mellett, melyeket az osztályban védtem s a ház
ban is megtámadva látok, felszólalok. Az osztály 
véleményétől eltérőleg, előttem szólók azon elvet 
állították fel, hogy a törvény egy szavazatszedő 
bizottmányt rendelvén, a jelen esetben pedig két 
bizottmány, két külön házban működvén s ekként 
a törvény által kijelölt forma sértve levén, a vá
lasztás megsemmisítendő. Előre bocsátom, hogy a 
magyar törvények jogfogalmai szerint a törvény 
czéljára fektetendő a fősúly, nem pedig az eszkö
zökre, melyeket a törvény a czél elérhetésére rész
letezett. E czél a választási törvényeknél nem le
het más. mint a jogosult többség kitudása. E czélt 
két szavazatszedő bizottmánynyal könnyebben el 
lehet érni, mint egygyel ; s a törvény ily két sza
vazatszedő. bizottmány alakítását világosan-nem 
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tiltván, azon kérdés merülhet fel, birt-e mindkét 
bizottmány azon kellékekkel, melyeket a törvény 
kijelölt ? Előre bocsátom, hogy alkotmányunkban 
kevés ily bizalmi forummai találkozunk, mely a 
ju ry alakját megközelíti. Hogy tisztán bizalom ki
folyása legyen, rendelte a törvény, hogy a bizott
mány elnöke a központi bizottmány által kine
vezve, annak bizalmát képviselje ; másik kellék, 
hogy a felek által választott bizalmi férfiakból ala
kuljon. A szent-gróti választásnál mindkét elnököt 
és jegyzőt a központi bizottmány nevezte, s mind
kettőben ott voltak a felek által nevezett bizalmi 
férfiak. E szerint, bár kétfelé működve, de mind
egyik birt a törvény által kijelölt kellékkel; s ha 
hozzáteszem, hogy a két bizottmány alakításába s 
kétfelé működésébe a felek az 1861-iki gyakorlat 
szerint előre beleegyeztek : constatált tény, hogy 
sem törvénysértés nem történt, sem a panaszló fél 
jogai nem sértettek, s előleges beleegyezése után, 
a szavazás végén tett óvás, melyet csak akkor tet
tek, midőn a kisebbség kiderült, figyelmet nem 
érdemel. Hozzájárulván, hogy panaszló fél 
1861-ben épen ily kettős szavazás utján lett a ház 
tagja, reá alkalmazandó: quod semel piacúit, amplius 
displicere non potest. 

A háznak van joga a törvényt magyarázni, s 
ha politikai szempontból a kettős bizottmányok 
alakítását nem helyesli : nehogy mint előzetes 
esetre hivatkozás történjék, mondja ki jegyző
könyvileg : ily szabályt alkot a jövőnek; de mint 
biró ítél a múlt felett, s mai határozata a két hó
val előbb történtekre visszaható erővel nem bír
hat, ítélnünk kell tehát a múltban, .törvény által 
nem tiltott felek egyezkedése szerint, rajok ol
vasva a jogelvet : pátere legem, quam tuleris. 

A vád egyéb pontjai közt leglényegesebb, 
hogy a választó tömegek összeverekedtek, véres 
főket mutattak be az elnöknek, igen tiszteletre 
méltó férfiakat sárral dobáltak, s a verekedéstől 
megrémültek haza széledtek. Kétségenkivül sajnos 
garázdaságok, melyek épen a választási szabad
ság megőrzése tekintetéből szigorúan büntetendők-
E verekedések hordereje megbírálható azon körül
ményből, hogy az elnök az emeleten levő ablak
ból látva a felek tolakodását, melléje vett csend
őrökkel a feleket elválasztá, botjaikat elszedeté, s 
az elválasztó téren fegyveres erejét felállitván, 
többé verekedés nem történt. Nem fektetek nagy 
súlyt arra, ki kezdte a verekedést, noha a csend
őrségjelentése mellett szól azon lélektani ok, hogy 
mig a többségnek oka van rendben bevárni több
sége eredményét, ellenben a kisebbség keres ürü
gyet zavar által a választást elhalasztani. Mint bí
rót tökéletesen megnyugtat azon okirat, melyet 
épen a panaszlók adtak be — tehát ellenök teljes 
próba — melyben a bizalmi férfiak a jegyzőkönyv 
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aláírását visszavonva, azt ekként indokolják: „Ha 
ők tudták volna, hogy a szavazás alatt oly vere
kedés volt künn, mely miatt az ő szavazóik elszél-
ledtek, a jegyzőkönyvet nem irták volna alá." A 
verekedés tehát a szavazást nem gátolta. S hogy 
az állított, de be nem bizonyult efezéledés sem lé
nyeges, kitetszik abból, hogy a verekedés(a sza
vazás kezdetén történvén, a szavazás lefolyása alatt 
éjfélig idejök volt, s lovasaik sem hiányoztak, a 
netán eltávozókat a rend helyreálltáról értesíteni 
és visszahívni. 

Mindezek s egyéb aprólékos rendetlenségek 
nem bírnak azon hord erővel, hogy 641 szavazat
többségnek jogosságát megingathassák. Különben 
is sem törvény, sem méltányosság, sem a ház jö
vendő alakulhatásának érdekével nem fér össze, 
hogy egyesek hibája, bűne vagy törvénysértése 
miatt több ezer szavazó akaratának számokkal ki
mutatott eredménye megsemmisüljön, vagy a jelen 
sem volt s ezer hétszáz szavazattal elválasztott kép
viselő mások hibája miatt bűnhődjék. Ha a tör
vény betűjének nem csak magát a törvényt, de 
ezerek jogait alárendeljük, a kisebbségek mindig 
fognak alkalmat találni a törvény betűjét megsér
teni s rendetlenségek által a többség uralmát meg
semmisíteni. Pedig alkotmányos országban legfőbb 
törvény: a jogosult többség akaratában megnyu
godni. En a többség által elválasztott követ igazo
lását indítványozom. 

Gubody Sándor : Ha a választási törvények 
megsértése most jött volna először szőnyegre, a 
választás mefrsenimisitésére szavaznék; fig-yelem-
mel visszaemlékezve azonban a t. háznak eddigi 
határozataira az igazolások ügyében, a kérdés, le
het-e, szabad-e a törvényt magyarázni ? szavaitól 
eltérni vagy pláne mellőzni ? vita tárgya többé 
nem lehet. A t. ház elismerte, hogy fordulhatnak 
elő esetek, s merülhetnek föl körülmények, me
lyeknél fogva a törvény szavaihoz ragaszkodás 
inkább sértené a törvény szellemét, s a czélt. me
lyet a törvényhozó test kitűzött, megsemmisítené. 
Az irott törvények életrevalóságának criteriuma 
az alkalmazásban rejlik, s ennélfogva a t. ház nem 
a paragrafusok csalhatatlanságának, hanem lelki
ismeretének és meggyőződésének uralma alatt áll
ván, igazolt választásokat, hol az összeírást járó 
összeírok hajtották végre, hol a szavazat titkos 
volt, hol a szavazati czédula két helyen szedetett. 
Miért? Mert a körülmények mindezen esetekben 
parancsolólag hatottak a választásra felügyelő kül
döttségre, s csak igy volt lehető a szabad válasz
tási joggyakorlatot a jelenlevőkre alkalmazni. 
Én tehát már most arra, czédulával, golyóval vagy 
szőlőkaróval történt-e a szavazás, két külön 
asztalnál vagy két külön épületben szedték-e a czé-
dulát, súlyt nem fektetek. Főkérdés csak az, va-
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jon a körülmények s véletlen esetek szükségessé 
tették-e a törvény mellőzését ? 

A szent-gróti választás elleni panasznak két 
része van. Az első vonatkozik a törvény meg- nem-
tartására; a másik erkölcstelen és erőszakos esz
közök felhasználására. 

A mi az elsőt illeti, véleményem szerint azért 
sem vehető figyelembe, mert az ellenfél épen ily 
módú szavazat által lett követ 1861-ben, s a leg
gyöngébb kitétellel lovagiatlanság azon eljárás 
ellen panaszkodni, melyet, midőn győzött, igenis 
helyeselt. 

A mi a másodikat illeti, miután az elnök bi
zonyítványával összehangzó a zsandártiszt által 
adott bizonyítvány, mely szerint az ellenfél kortes-
vezére adott alkalmat a verekedésre, lóháton nyo
mulván be a Hertelendy emberei közé (mely bi
zonyítvány énelőttem legelfogadhatóbb, mert a 
zsandár egyedül részrehajlatlan, s ki tezdé a ve
rekedést, legjobban tudhatja, mert egyéb dolga, 
egyéb gondja nincs, mint a rendre felvigyázni), 
figyelembe veendőnek e panaszt sem tartom. 

Ennélfogva én Hertelendyt igazolandónak 
vélem. 

Szentkirályi Mór: T. ház! Habár magára 
ezen esetre vonatkozólag nem akarok szólani — 
mert a mit arról mondani lehetett, azt t. képvise-
lőtátársank Justh és gróf Csáky kimerítették — 
(Szavazzunk!) mindazonáltal egy elvhez akarok 
hozzászólani, mely ez esetre vonatkozólag felem-
httetett és melyet átalában el nem fogadhatok: 
t. i. hogy nekünk az előre ment eseteket kell és 
szükséges zsinórmértékül tekintenünk az utóbb 
előforduló esetek mikénti elhatározásánál. (Zaj.) Én 
tökéletesen meg vagyok nyugodva abban, hogy 
ezen t. háznak minden esetre nézve kimondott ha
tározata teljesen törvényes, és ebben meg is kell 
nyugodnunk azért, mert egy felsőbb bíráló hata
lom e ház fölött nem ál l ; de abban meg nem 
nyughatom semmiesetre, hogy az egyes eseteket, 
melyeknek körülményei talán eltérők voltak más 
esetekétől, egyfélekép döntse el a ház, és hogy 
már eo ipso ily határozatnak minden más esetre 
kihatása legyen. Ha ezen praejudiciumot, ha ezen 
döntvényeket irányadóul fogjuk fölhozni, e házban 
soha sem lesz állandó zsinórmérték. Minden eset 
nézetem szerint tökéletesen elszigetelten á l l ; s min
den esetre, mint tökéletesen elszigetelt esetre alkal
maznunk kell azt, a mi mindenesetre zsinórmérték, 
t. i. a törvényt. A t. ház az idézett, tegnapi esetet 
máskép döntötte el, mint most itt Justh képvise
lőtársunk ezen esetre nézve indítványozta; de amaz 
elvnek egyátalában nincs befolyása ezen esetre 
nézve ; mert én egyátalán semmiképen sem látom 
annak szükségét bebizonyítva, hogy a választás
nak ezen esetben kétfelé kellett volna osztatnia; és 

KÉPV. H. KAPLÓ. lSe^ .g . J. 

azért nem is forog fönn azon hasonlatosság, habár 
itt is kétfelé történt a szavazás , csakhogy itt két 
különböző elnök, amott pedig egy elnök működött. 
Én tehát, t. ház, nem is tekintvén azt , akár hogy 
legyen eldöntve a tegnapi eset, miután a törvény 
ezen esetre nagyon világosan szól, egyetértek 
Justh és gróf Csáky képviselőtársaimmal és velők 
a megsemmisítésre szavazok. (Zaj. Szavazzunk!) 

V a d n a y Lajos : Tisztelt ház ! (Nagy zaj .) 
Méltóztassanak megengedni, de kénytelen vagyok 
a ház érdekében fölszólalni. Röviden szoktam ma
gamat minden alkalommal kifejezni és most nem 
is szólalnék föl, ha kötelesnek nem érzeném ma
gamat a kérdésben a vitához néhány szóval já
rulni. Midőn arról van szó, hogy bíráskodni kell. 
senki sem szigorúbb a fennálló törvények alkal
mazásában, mint én szoktam lenni; és ha azon 
kérdés ma kerülne először szőnyegre, mely kü
lönösen a fönforgó választás hiányát képezi, meg
vallom, én is azon véleményben volnék, hogy meg 
kell semmisítem a választást. De miután a ház teg
nap oly elvet állított fel, melyre nézve én ugyan 
nem voltam egy véleményben, t. i. hogy a tör
vény világos szelleme ellenére megengedte a két
felé való szavazást, most nem szeretném, ha a 
képviselőház következetlenségbe esnék, és a mit 
tegnap ugyanazon elvnél fogva meghatározott. 
most , némi különböző árnvalatot és színezetet 
akarván adni az esetnek, megint ellenkezőleg 
döntené el. (Szavazzunk!) Mondják ugyan, hogy 
különböző az eset, mert a tegnapi esetnél egy 
fődéi alatt, egy szobában, s csak két különböző 
asztalnál szavaztak, a jelen esetben pedig nem egy 
elnök alatt szavaztak, hanem két különböző el
nökség alatt. Erre csak azt jegyzem meg. hogy 
egy szoros helyen kétfelé sokkal könnyebben tör
ténhetik zavar, mintha két külön előre megálla
pított helyen történik a szavazás. Azért nem lehe
tek abban a véleményben, melyet igen tisztelt kép
viselőtársunk Szentkirályi Mór felhozni méltózta
tott, hogy t. i. azért, mivel nincs felettünk felső 
bíró, ne kössük magunkat előbbi döntvényeink
hez, és hogy az egyszer így vagy amúgy eldön
tött eset ne legyen egy más esetre határozó; sőt 
megfordítva, épen azért, mert nincs felettünk bíró, 
nekünk következeteseknek kell lennünk, és e vég
ből is, akár hogy veszszük ezen esetet, az csak 
külső árnyalatban tér el a tegnapi esettől, és tu
lajdonkép ugyanazon eset van ma Hertelendyre, 
a mely volt tegnap Zsoldos Imrére nézve. (Zaj.) 
Ebből a hiányból, mely szerintem is lényeges 
hiány, mi képesek volnánk ugyan a választást 
megsemmisíteni, ha t. i. tegnap a ház ellenkező
leg nem nyilatkozott volna; de mivel igy nincs 
helyén a megsemmisítés, annál inkább, mivel több 
mellékkörülmény is. nevezetesen verekedés, visz-
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szatartóztatás a szavazástól és a többi felderítendő, 
a vizsgálat mellett szavazok. (Zaj. Szavazzunk!) 

S o m s s i c h P á l : Csak egy pár szót kérek. 
Komárom városának igen tisztelt képviselője e 
napokban azt monda, hogy ritkán szólal föl és 
nem szeret igazolási kérdésekben szólani, de az ér-
sekujváriban azért szólal föl, mert magasztosabb 
tekintet, t. i. a törvény szigorú megtartása paran
csolta, s azért szólott azon választás megsemmisí
tése mellett. Teljes mértékben osztozom nézetében 
és nagy szerencsétlenségnek tartom, valahányszor 
a törvény hiánya okot szolgáltat arra, hogy gya
korlati kivitelében a biró által magyaráztassék. 
Azonban még nagyobb szerencsétlenségnek tartom 
a biró önkényét, mint a törvény betű szerinti al
kalmazásából itt-ott támadható méltatlanságot. 
(Helyeslés.) Ha már vannak oly törvénj^eink, 
melyek nem eléggé szabatosak, s nem felelnek 
meg a tá rgynak, melyre vonatkoznak, és a biró 
kénytelen azokat magyarázgatni , akkor még in
kább félek a biró önkényétől (Helyes! helyes!), 
hogy t. i. azokat ma igy, holnap akként magya
rázza ; és e részben tisztelt barátommal, Szentkirá
lyi Mórral nem tartok egyet, hogy a mi magya-
rázási praecedenseink némi kövctkczetességi köte
lességet ne róvnának reánk. (Helyeslés.) 

Én részemről, ha még nem magyaráztuk volna 
e törvényt, azt mondanám, meg kell semmisíte
nünk e választást; de miután, daczára azon ok-
adatolt fejtegetésnek, melyet Csengery Imre kép
viselőtársunk tegnap előadott, mégis azt méltózta
tott határozni a ház , hogy ha nem gátoltattak a 
szavazók, vagy nem csonkíttatott senkinek szava
zási joga, az ily praeter legem való eljárás ne 
szolgáltasson megsemmisítési okot: ezen eset reám 
nézve, mint praecedens, ma is kötelező. Minekutána 
pedig világos, hogy nem csak 186 l-ben volt ily 
szavazás a szent-gróti kerületben, hanem az jelen
leg is mind két fél beleegyezésével igy kezdődött, 
s ezt csak akkor hozta fel a vesztett fél, midőn ké
relmi támogatására adatokat keresett, azt hiszem, 
ez tekintetet nem érdemel. (Helyeslés.) 

A másik ok a verekedés, mire nézve arról volt 
szó, melyik fél kezdette ; ez azonban nem döntő : 
hanem, azt hiszem, döntő az, hogy volt-e oly mérvű 
verekedés, mely a választást megzavarta ? Ha 
igen, akkor az ily választás, bárki kezdette a ve
rekedést, megsemmisítendő, vagy vizsgálat rende
lendő ; ha azonban a verekedés nem volt oly mérvű, 
akkor a választás törvényességére befolyással 
nincs. Már pedig ily mérvű nem lehetett, minek 
világos tanúsága az, hogy magok a kérvényezők 
bizalmi férfiai azt mondják, hogy benn a szava
zási teremben semmit sem tudtak róla. 

Végre fölhozatott azon körülmény, hogy az 
óvás el nem fogadtatott. Azt gondolom, az óvás, 

akár a jegyzőkönyvbe tétetik, akár kérvényben 
adatik elő, mindegy. 

Minthogy e szerint a megsemmisítésre a teg
napi praecedens után nem szavazhatok, a z igazo
lást kívánom. (Helyeslés.) 

Keglevich István gróf: Az előttem szólott 
gr. Csáky képviselő úr indítványát pártolván, a 
megsemmisítést kívánom, még pedig azon oknál 
fogA'a, mivel oly tiszta törvénysértést látok ezen 
választásban, minő talán alig volt az érsekújvári 
és galántai esetben, e kettő pedig megsemmisítte
tett. A törvény 31 -ik §-sa azt mondja: „A hely 
színén jelenlevő választás körül mindegyik párt 
két egyént nevezhet." Az előforduló kérdésben pe
dig hat egyén neveztetett ki, kettő, a ki a városhá
zában, kettő, ki a vendégfogadóban vezesse a sza
vazást. Az egyik párt azonkívül elfogadta a he
lyettes elnököt, kinek akkor volt volna helye meg
jelenni, ha a rendes elnök akadályozva lett volna. 
A másik párt más jegyzőket nevezett ki. holott a 
törvény világ'osan mondja , hogy nem kinevezett 
jegyző, hanem a középponti választmány által ki-
küldendő és szavazat nélküli jegyző jegyzősködik 
azon eljárásnál. Tehát világos, hogy hat tag vá
lasztatott kettő helyett, és azonkívül két külön
böző helyen, tehát két külön szavazatszedő választ
mány működött és nem egy, mint a törvény 
mondja. (Zaj.) Hogy beleegyezett ebbe a másik 
párt is, az nem teszi törvényessé az eljárást. A 
háznak feladata nem az, hogy mint biró a válasz
tás megsemmisítése által büntesse azon követet, ki 
törvényellenes eljárással választatik meg , hanem 
hogy a választások törvényszerűsége fölött őrköd
jék, akár az egyik, akár a másik jelölt, vagy akár 
az elnök maga követte legyen el a törvénytelen
séget. Én tehát ezen választást megsemmisíttetni 
és uj választást rendeltetni kívánok. (Zaj. Sza
vazzunk !) 

E ö t v ö s Józse f báró : Én igen szívesen el
állók minden alkalommal szavamtól, hanem ez al
kalommal nem állhatok el; nem pedig azért, mert 
az egész kérdés már most nem csak mint egyszerű 
igazolási kérdés áll előttünk, miután a többi közt 
t. barátom Somssich Pál ezt használta okul véle
ményének támogatására, hogy mivel a ház tegnap 
egy esetben igy ítélt, ő ezt praecedensnek tekinti, 
és ez által kötelezve érzi magát követni a tegnapi 
praecedenst. Én nem akarok az igazolás alkalmá
ból azon kérdés vitatásába ereszkedni, mit lehet 
praecedensnek tekinteni és mennyiben kötelezi a 
házat egy külön esetben s egy napon hozott ha
tározata másnap hozandó határozatára nézve. De 
azt mondom, t. ház, ha mi egyes határozatokat 
praecedenseknek tekintünk, akkor csak azon eset
ben érezheti magát a ház kötelezve a praecedens 
által, ha a két eset tökéletesen ugyanaz. (Helyes-
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lés.) En pedig, megengedve, hogy a mai meg a 
tegnapi eset között analógia létezik, mégis figyel-
metessé teszem a t. házat, hogy a mai eset csak
ugyan tovább megy, mint a tegnapi. (Helyeslés.) Én 
más véleményben voltam tegnap is, mint a többség; 
de a leggyőzőbb ok a többségre tegnap is az volt, 
hogy a szavazás egy helyen történt, hogy minden 
egyes község leszavazván, a szavazati jegyzőköny
vek összehasonlíttattak és ez által tisztába hozatott 
az, hogy a szavazás tulajdonkép egy elnök fel
ügyelése alatt történt. (Ügy van!) A mai esetben 
ezt nem állíthatja senki. Itt világosan nem egy, 
hanem két elnök van. Már, tisztelt ház, tegnap 
hoztunk egy határozatot, mely, az én meggyőző
désem szerint, nem szigorúan ragaszkodott a tör
vény betűjéhez. Ma azt állítjuk: a tegnapi határo
zat praecedens, és egy lépéssel tovább megyünk. 
Tegnap megerősítette a ház a választást, mert ha
bár két asztalnál, de egy einök alatt történt a sza
vazás ; ha ma praeeedensnek tekintjük ezt arra 
nézve, hogy a szavazás két egészen különböző he
lyen történt, melyeket széles utcza választ el, ak
kor holnap azt mondhatjuk : három helyen is tör
ténhetik. (Helyeslés.) Ha ez ok nem adatik elő, 
nem szóltam volna a dologról, hanem szavaztam 
volna meggyőződésem szerint; de mivel ezen ok 
felhozatott, figyelmetessé teszem a t. házat, hogy 
véghetetlen vigyázattal járjunk el e kérdésben, 
mert a praecedensek elméletét egyszer elfogadva, 
azt kivánom, hogy minden ilyféle praecedens és 
döntvény irányadó legyen, de csupán oly esetre, 
mely annak tökéletesen megfelel. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Tisztelt ház, három részre oszlanak 
a vélemények. Az első az osztály véleménye, hogy 
t. i. vizsgálat rendeltessék el; a második a meg
semmisítés ; a harmadik az igazolás. Azt hiszem, 
mindenekelőtt arra kell szavazni, hogy az osztály 
véleménye, vagyis a vizsgálat elfogadtatik-e vagy 
nem; (Helyes!) mert ha elfogadtatik, akkor be van 
zárva az egész kérdés. Ha pedig az osztály véle
ménye, t. i. a vizsgálat kisebbségben marad, akkor 
szavazás fog történni az igazolásra és a megsem
misítésre. Méltóztassanak tehát felállni, a kik az 
osztály véleményét vagy is a vizsgálatot kívánják. 
(Megtörténik.) Az osztály véleménye kissebbségben 
van; következésképen most szavazás fog történni, 

hogy igazoltassék-e Hentelendy György úr válasz
tása vagy megsemmisíttessék. Méltóztassanak felál-
lani, a kik az igazolás mellett vannak. (Megtörté
nik.) Most méltóztassanak felkelni, a kik a meg
semmisítés mellett vannak. (Megtörténik.) Nem tu
dathatván ki a szavazás eredménye, méltóztassa
nak a golyóval szavazást elfogadni. (Késő az idö! 
Maradjon hétfőre! Zaj. Az elnök csenget.) A kérdés 
tehát az, hogy Hertelendy György úr választása 
igazoltassék-e vagy ne ? (Fölkiáltások: Név szerinti 
szavazás!) 

K e g l e v i c h B é l a gróf : A kérdés ellen van 
kifogásom. A kérdés nem lehet más, mint: igazol
tassék-e vagy megsemmisíttessék Hertelendy kép
viselő úr választása ? Azért így kivánom feltétetni: 
Hertelendy György úr választása igazoltassék-e 
vagy megsemmisíttessék ? (Helyes !) 

E l n ö k : A képviselő urak névszerint fel fog
nak szólíttatni és golyóval szavazni. 

P a t a y I s t v á n : Tisztelt ház! (Nagy zaj.) A 
képviselő urak nagy része eltávozott már, azért 
a szavazást hétfőre kell halasztani. (Nagy zaj. Fel
kiáltások: Fraesentes conchidunt! Szavazzunk! — A 
golyózási készlet előhozatván, Tóth Vilmos jegyző név 
szerinti felhivására golyóval szavaznak s azután a go
lyók megszámláltatnak.) 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Nyolezvan három 
szavazott a megsemmisítésre és hatvan kilencz el
lene. (Zaj.) 

Szentk i rá ly i Mór: Constatálni kell, meny
nyi az igazolt képviselők száma, mert a 66-ik sza
kasz azt mondja, hogy tanácskozásra és határozat
hozatalra az igazolt tagok átalános többségének 
jelenléte szükséges. Tudnunk kell tehát, hogy az 
igazolt tagok száma mekkora. (Helyeslés. Zaj.) 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő (a tagok névsoroza
tának összeszámítása titán): A ma igazolt képvi
selőket beleszámítva, összesen 285 igazolt képvi
selő van; ennek fele 142; szavazott pedig* 83 meg 
69, tehát több, mint az igazolt tagok általános 
többsége, (ügy van!) 

E l n ö k : A név szerinti szavazásnak eredmé
nye tehát az, hogy Hertelendy György választása 
megsemmisíttetik és új választás fog elrendeltetni. 
A közelebbi ülés hétfőn lesz. 

Az ülés végződik d. u. 3 i/i órakor. 
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