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XIV. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1866. jan. 22-dikén 

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

Tárgyai : Választások elleni s melletti kérvények mutattatnak be. Mocsonyi Antal, Joannescu Demeter, Lükö Géza, Pod
maniczky Ármin b., Popovics Desseanu János, Széchenyi Béla gr. és Paczolay János igazoltatnak. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/2 órakor. 

E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét Dimitrie-
vics Milos fogja vezetni, a szólókat pedig Joanno-
vics György jegyzi fel. A január 20-dikán tartott 
ülés jegyzőkönyvének hitelesítése következik. 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő (olvassa a január 20-kai 
ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Károlyi Ede gr. képviselő választása 
ellen folyamodás adatott be ; a kilenczes bizott
mánynak fog kiadatni. Lukynich Mihály képviselő 
választása mellett e pillanatban egy okirat adatott 
be, mely a VlII-dik osztálynak adatik át. Hollán 
Ernő, a II-dik osztály előadója, ki az aradmegyei 
választások ellen beadott együttes kérvény követ
keztében jelentését be nem fejezhette, azt ma fogja 
folytatni. 

H o l l á n Ernő e lőadó (olvassa a II-dik osz
tály jelentését Mocsonyi Antal Aradmegye világosi, ke
rületében megválasztott képviselő választására nézve; 
az osztály igazolást véleményez. Közhelyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni az osztály vé
leményét ? (Elfogadjuk.) Ennélfogva Mocsonyi 
Antal az igazolt képviselők sorába vétetik föl. Ha
sonló tartalmú előadást fog Királyi Pál tartani. 

K i r á l y i P á l e lőadó (olvassa a III-dik osz
tály jelentését Joannescu Demeter, aradmegyei pécs
kai kerület képviselője választására nézve; az osztály 
igazolást véleményez.) 

S z e n t k i r á l y i Mór: Itt azon körülmény van 
fölemlítve, hogy többen fegyveresen jelentek meg 
a választásnál, fegyveresen megjelenni pedig a vá
lasztás helyén nem szabad. Az osztály azt vélemé
nyezi ugyan, hogy ezen kifogás nem vehető tekin
tetbe, mert Joannescu Lázár az elnökséget letévén, 
nem lehetett többé felelős a rend fentartásaért; de 
ha ő nem volt többé elnök, volt más , és akár az 
egyik elnök, akár a másik, de valamelyik felelős 
volt a rend fentartásaért, a tény pedig, hogy a vá
lasztók fegyveresen jelentek meg, az elnök szemé
lyének változása által el nem enyészik. Én tehát 

ezen körülmény felderítésére vizsgálatot kívánok 
elrendeltetni. (Szavazzunk!) 

E l n ö k : Az osztály igazolást indítványoz. 
Méltóztassanak azok, kik az osztály véleménye mel
lett vannak, felálla,ni. (Megtörténik.) Méltóztassanak 
most azok, kik az osztály véleménye ellenében a 
vizsgálatot kívánják , felállani ? (Megtörténik.) A 
többség az osztály véleményét fogadja el; ennél
fogva Joannescu Döme az igazolt képviselők sorába 
vétetik fel. 

Szapáry Gyula gróf előadó (olvassa a 
VlII-dik osztály jelentését Lükö Géza tornamegyei gör
gői választókerületben képviselő választására vonatkozó
lag • az osztály igazolást véleményez. Közhelyeslés.) 

E l n ö k : Minthogy a t. ház az osztály vélemé
nyét elfogadja, Lükő Gréza az igazolt képviselők 
sorába vétetik föl. (Helyeslés.) 

Szapáry Gyula gróf előadó (olvassa a 
a VlII-dik osztálynak Podmaniczky Ármin báró Pest
megye váczi választókerülete képviselője megválasztá
sára vonatkozó jelentését, mely igazolást javasol. Köz
hely eslés.) 

E l n ö k : Minthogy a tisztelt ház az osztály vé
leményét elfogadja, Podmaniczky Ármin báró föl
vétetik az igazolt képviselők sorába. 

Szapáry Gyula gróf előadó (olvassa a 
VlII-dik osztálynak Popovics Desseanu János Arad
megye radnai választó kerülete képviselője választására 
vonatkozó jelentését, mely igazolást javasol. Felkiáltá
sok: Elfogadjuk!) 

Ráday Gedeon gróf : Az igazolás ellen nem 
szólok; de azon észrevételt teszem , hogy felfogá
som szerint különbség van a között, ha a központi 
bizottmány némely tagjai, mit a t. ház egyhangú
lag nem helyeselt, kiléptek a központi bizottmány
ból, meg a között, ha azon választók, kik épen a 
kilépettek pártjához tartoztak, nem nyújtották oda 
kérvényöket, nem számíthatván pártolásra. Azon 
párt választói nem tehettek arról, hogy pártjok tag
jai eltávoztak, s így kérvényükkel a ház elé kíván
tak járulni. (Szavazzunk !) 
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E l n ö k : Méltóztatnak-e elfogadni az osztály 
véleményét? (Elfogadjuk!) Ennélfogva Popovics 
Desseanu János igazolt képviselőnek nyilvánit-
tatik. 

Szapáry Gyula gr . e lőadó (olvassa a Vill
áik osztálynak Széchenyi Béla gr., Sopronmegye kis
martoni választókerülete képviselője választására vo
natkozó jelentését, mely vizsgálatot véleményez.) 

Zsedény i E d e : A választási jegyzőkönyv 
felolvastatását indítványozom. Minthogy itt a vá
lasztás helyén és napján történt verekedésekről 
van szó, meglátjuk, vajon annak a jegyzőkönyv
ben van-e nyoma. (Olvastatik a jegyzőkönyv.) 

T o l n a y K á r o l y : T. ház! az egész igazolási 
időszak alatt többször felállították azon elvet, hogy 
nem személyileg, hanem tárgyikig kívánják figye
lembe venni a választásokat. Azonban a hányszor 
eltérés volt, fórum foritól ad fórum fori, bocsássa
nak meg, de igen gyakran megtörtént, hogy a sze
mélyiség is figyelembe vétetett. .Én is tehát, azon 
varázs illetésénél fogva is, melylyel a kérdés alatt 
levő képviselő édes atyjának halhatatlan emléke 
által folytonosan át vagyok hatva, kiváló figyel
met fordítottam azon érvekre, melyek által őt az 
igazolt képviselők sorába fel lehessen venni és az 
osztály által ajánlott vizsgálatot elmellőzni. A t. 
képviselők az egész igazolási időszak alatt különös 
fölényt tulajdonítottak azon választásoknak, me
lyeknél a jegyzőkönyv minden kifogás feletti volt, 
melyeknél a meg választan dóra nézve tekintélyes 
többséget lehetett kideríteni, továbbá melyekre 
nézve oly panaszok nem adattak be, melyek tör
vényellenes és tökéletesen bebizonyított tényeket 
adnak elő. A mi az elsőt illeti, itt felolvastatott a 
jegyzőkönyv. Grondolom, senki ellene kifogást nem 
tehet, mert tökéletesen törvényes kellékekkel van 
ellátva és tökéletes törvényes formában van ki
állítva. A mi a többséget illeti, arra nézve a dolog 
igy áll: a kis-martoni kerületben Kis-Marton van 
főhelyül kitűzve, hozzá Rust kir. város és néhány 
község van csatolva. A fő választóhelyen, mint 
tudomásomra van, minden választó gr. Széchenyi 
mellett szavazott; sőt a folyamodásban az is elő 
van adva, hogy még sokan, ha szavazáshoz juthat
tak volna, a t. gróf mellett szavaztak volna. A 
jegyzőkönyvből kiderül, hogy 290 szavazattöbb
sége volt gr. Széchenyi Bélának. A többségre 
nézve tehát, én meg vagyok győződve, hogy az 
az övé volt. A mi a panaszban felhozott akadá
lyokat illeti, melyek a választás ellen állítólag 
gördíttettek, t. i. hogy verekedés volt, hogy az 
egy óráig tartott, hogy az elnök részrehajló volt: 
mindez szerintem figyelembe nem jöhet, mert ta-
gadhatlan, hogy a karhatalom ki volt állítva, s 
ennélfogva a kisebbség, ha jogát érvényre akarta 

í volna juttatni, ezt bizonyosan meg is tehette volna, 
holott maga a választási elnök előtt még óvás, 
vagy kifogás sem tétetett, hanem az csak utólag 
adatott b e , a választás megtörténte után. A mi az 
elnök részrehajlása iránti panaszt illeti, ha biza
lommal nem volt a kisebbség az elnök irányában, 
ez ellen megtehette volna lépeseit a központi bi
zottmánynál, de egyébiránt a választásnál ott vol
tak a bizalmi férfiak is, kik a jegyzőkönyvet alá
irtak. Ezen kifogást tehát tekintetbe nem vehetem. 
A verekedésre nézve, méltóztassanak figyelembe 
venni a tegnapelőtt tárgyalt szt.-gróti kerületi kö
vetválasztást. Ott szintén nagy verekedés volt be
bizonyítva, de a t. képviselőház ezt még sem vette 
figyelembe, hanem a megsemmisítést egészen más 
szempontokból határozta el. Én tehát azért, mert 
a jegyzőkönyv tökéletesen rendben van, mert a 
többséget gr. Széchenyi pártján világosan látom, 
s mert a panasz béli előadások előttem nagy érvény
nyel nem birnak, gr. Széchenyi Bélát az igazolt 
képviselők sorába felveendőnek és a vizsgálatot 

| mellőzendőnek véleményezem. 
K e g l e v i c h I s tván gr . : Tisztelt ház! Előt

tem szólott képviselőtársammal tökéletesen egyet-
j értek, és gr. Széchenyi Béla választását igazoltatni 
kivanom. Az ellene beadott panasz bebizonyítja, 
hogy verekedés történt, és állítja, hogy az ellen-
párthoz tartozott körülbelől 500 szavazó ezen ve
rekedés által akadályoztatott szavazási joga gya-

} korlásában. De ez csak állítás, melyet be kellett 
volna bizonyítani a panaszhoz csatolt szavazási és 
összeirási lajstromokkal; valamint be kellett volna 
azt is bizonyítani, hogy a kik aláirtak a panaszt, 

I nem szavaztak, és be voltak irva mint szavazók. 
I Ez azonban csak állítva van, de bebizonyítva nincs. 
j A verekedésre nézve nem rég elvileg kimondotta 

a t. ház, hogy a verekedés magában érvénytelenné 
választást nem tehet (Ellenmondás) ; mert másként 
a kisebbség mindig ezen eszközt használná fel az 
ellenjelölt választásának megdöntésére. Egyéb ki
fogás ezen választás ellen nincs. Törvénysértés, 

; formahiba nem történt, hivatalos közegek a vá-
j lasztásba nem folytak be, lélekvásárlásról, veszte-
I getésről szó sincs. A mi pedig a központi választ-
| mány elnökének részrehajló eljárását illeti, mely-
\ ly el vádoltatik, ennek jelét épen nem látom abban, 
j hogy a Halni ossy-pártot előbb szavaztatta, és 
hogy, mint a panaszbeadók magok mondják, a 
Halmossy-párt már néhány száz szavazatot adott 
be, mikor Széchenyinek még csak öt szavazata 

! volt. Mert ha kedvezően akart volna eljárni a 
Széchenyi-párt irányában, akkor ezt hagyta volna 
előbb szavazni. Örömömet fejezem ki a felett, 
hogy érdemdús hazánkfiának egyik utódja másod
szor van hívatva a nemzet érdekeit képviselni e 
házban, s teljesen bizom, hogy ő a benne helyzett 
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várakozásnak meg fog felelni. Én igazolása mel
lett szavazok. (Szavazzunk!) 

Madarász J ó z s e f : Tisztelt ház ! (Fölkiáltá
sok : Helyre ! helyre!) Midőn a t. ház némely tagjai, 
mivel az elnöki szék elé valék bátor kimenni, he
lyemre utasítnak: hogy a ház irányában tisztele
temet kimutassam, nem hivatkozom az alapszabá
lyok azon pontjára, mely azt rendeli, hogy kinek-
kinek helyéről is szabadsága van szólani , kivévén 
az osztály előadóját, a mi koránsem zárja ki azt, 
hogy valaki oly helyről is szólhasson, melyet bi
zonyára nem csak nekem, hanem bárkinek is meg
engedni méltóztathatnak. Ha "hanyatló korom 
miatt oly hangosan nem tudnék szólani, hogy 
szavamat mindnyájan meghallják, méltóztassanak 
meghallgatásomat türelmök által pótolni. 

Sajnálom, hogy mindenben nem lehetek egy 
véleményben, különben általam igen tisztelt Tol-
nay Károly képviselőtársammal; de egy véle
ményben vagyok vele a részben, hogy mind gróf 
Széchenyi István, hazánk jelese, mind pedig fia 
irányában, nemhogy ellenszenvvel nem, de ré
szemről is azon rokonszenvvel viseltetem, hogy 
óhajtottam volna, vajha azon kerületben ne lépjen 
föl ellenében senki követjelöltül; mert tartozó kö
telességem, noha demokrata irányaim ismeretesek, 
kinyilatkoztatni a ház előtt, hogy vannak egyé
nek, kik ha velem ellenkező véleményüek is az 
árnyalatokra nézve, hazám függetlenségére nézve, 
hiszem, bizonyosan ugyanazon téren foglalják el 
helyöket, s azt tartom, az igazolás alatt levő kép
viselő is ezek közé tartozik. Kötelességemnek tar
tom nyilvánítani azt is, hogy hazánk legjelesebb 
értelmi egyéniségeit, ha tökéletesen ellenkező vé
leményben volnának is velem, óhajtanám képvi
seltetni a képviselőházban azért, hogy midőn maj
dan alkotmányos módon hazánk alkotmányos jele
nének s jövőjének megalakítása lesz, a múltból 
való következtetéssel, kérdésben : a hazának leg
jelesebb egyéniségei abban kivétel nélkül részt 
vegyenek. 

Ezeket előre boosátva, csak azt sajnálom, 
hogy ellenjelölt lépett fel azon kerületben. De én 
sem egyéniségét nem ismervén, nevét is valószínű
leg csak ma hallván először, csak az itt előadot
tak után ítélhetem meg, vajon megegyeztethető-e 
a képviselőháznak törvényes fogalmával az osz
tály véleményét támogatni, vagy az osztály véle
ménye ellenére az igazolást egyszerűen kimondani ? 

A képviselő testület becses türelmével nyil
vánítom, hogy én minden választásnál sajnos kö
rülménynek tartom azt, s egyedül a külön pártok 
vezetőinek tulajdonítom, hogy a kik vezetésűk 
alatt vannak, azokat nem birják annyira értel
messé tenni, hogy testvér testvér ellen, választó 
választó ellenében nemtelen fegyverrel a válasz

tás helyén ne éljen; és hogy átalában régibb al
kotmányos fogalmainkat, melyek a katonaságnak 
a választás helyén megjelenésétől elborzadnak, 
annyira megtámadják, s engedik megtámadni, 
hogy szégyenpirral fordulok el oly választásoktól, 
melyekben, magára a katonai hatóságra is kény
teleneknek érzik magokat hivatkozni. (Helyeslés.) 
E részben helyeslem az elnökségnek azon visele
tét, hogy a katonaságot csak a legnagyobb szeren
csétlenség esetében alkalmazza — mert ennek tar
tom alkalmazását. 

Azonban, t. képviselőház, átmegyek Tolnay 
Károly barátom azon mondására, hogy a jegyző
könyv tökéletesen rendben van. Kern osztozhatom 
e véleményben, mert magában a jegyzőkönyvben 
van indokolva a zavargás. Azt is mondja, nincs 
óvás. Ép azért nincs rendjén a jegyzőkönyv, mert 
azon óvást, melyet a választók be akartak adni, az 
elnök el nem fogadta, s azt csak későbben ismét a 
katonai hatalom befolyásával voltak képesek az 
elnöknek benyújtani. Én minden választásnál 
óhajtom, hogy a választók szabadon gyakorolhas
sák jogukat. Ez ugyanis azon főszellem, mely az 
1848. választási törvényeken keresztülleng; ez 
azon szellem, melyért azon törvényeket, míg sze
rencsés leszek a törvényhozó testület tagja lehetni, s 
a mig élek, fentartatni kötelességemnek fogom tar
tani. A mi tehát a verekedést illeti, én is veszélyes
nek tartanám, ha a kisebbség által megkezdett 
verekedés következtében a képviselő ártatlanul 
fosztatnék meg állásától. Koránsem! Hisz akkor 
legalább tér nyittatnék arra, hogy a kisebbség 
vagy bárki valamely választást megsemmisíttet
hessen. Nem is mernék soha szavazni, egy még 

j bizonyítékokkal is bizonyított verekedés esetén is, 
a választás megsemmisítésére; de kötelességem 
először magamnak az adatokból meggyőződést 
szerezni arról, vajon azok kezdték-e a verekedést és 
azok gátolták-e a szavazatjogot, a kik többségben 
maradtak'? Mert ha a vizsgálat által az derül ki, 
hogy azon fél, melynek szavazás után többsége 
lőn, kezdte csakugyan a verekedést, kezdte azért, 
hogy netalán kisebbségben levén, abban ne marad
jon : akkor, t. ház, nem lehet mást határozni, mint 
a vizsgálatnak e szerinti bekövetkezte utáni meg
semmisítést. Ellenkező esetben, ha kiviláglik, hogy 
nem az a többség, melynek szavazás után is több
sége lőn, hanem a kisebbség kezdte a verekedést a 
netaláni többség kijátszására : lehetetlen, hogy 
akkor az ily választás megsemmisíttessék. De ép 
azért a választási jegyzőkönyvhöz csatolt óvásban 

| foglalt állítást kell a vizsgálat által kideríteni. 
j Tény, mert bizonyítvány van rá, hogy vereke-
[ dés történt; tény, hogy állítólag az mondatik — 
! (Felkiáltás : Állítólag?) Igenis állítólag, mert hiszen 
i ha tagadólag mondatnék, akkor nem léteznék ve-
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rekedés. Tehát állítólag az mondatik, hogy azon 
kisebbség, mely kisebbségben volt, kezdte a vere
kedést azért, hogy a többség váljék kisebbséggé. 
Hogy a t. ház igazságosan Ítélhessen, szükséges 
ezen állítások valóságáról meggyőződést szereznie, 
a mi csak vizsgálat elrendelése által érhető el. A 
vizsgálat mellett szavazok. (Helyeslés.) 

R a g á l y i F e r d i n á n d : Tisztelt ház! Azt már 
régen tudtam, hogy a választási törvény hibás; 
de hogy annyira rósz i s , arról csak ezen az or
szággyűlésen győződtem meg. Sohasem hittem 
volna, hogy oly ellentétes magyarázatot tűr el, 
oly ellentétes végzéseket szülhet. (Helyeslés.) De 
azon még most is csodálkozom, hogy, midőn vizs
gálatról van szó, oly sokan és oly sokszor ellene 
vannak. Midőn a törvény hibás, sőt, azt mond
hatni, rósz, én akkor mint biró magamból indu
lok k i : ha az én megválasztásom ellen kerülne föl 
panasz, én az egész ház ellenében is követelném a 
vizsgálatot (Helyeslés) — h o g y megmutathassam a 
vizsgálat által a panaszok alaptalanságát. Követ
kezőleg a mit magamnak követelek, azt mások irá
nyában is igazságosan meg nem tagadhatom. Én 
a vizsgálat mellett vagyok. (Helyeslés.) 

I v á n k a I m r e : Tisztelt ház! Nekem ugy 
látszik, hogy ama német közmondás: „Ments meg 
isten barátaimtól, ellenségeimtől majd megóvom 
magam/-' ma gróf Széchenyi irányában nagyon 
ig*az lett. Mert ha egyszerűen elfogadtuk volna 
az osztály véleményét, jelenleg nem kellett volna 
a ház előtt folytatni e vitát, mely talán, legalább 
az én meggyőződésem szerint, épen nagy hazánk
fia iránti tiszteletből minél rövidebbre terjesztendő. 
(Helyeslés.) Én már gyöngédségből a vizsgálatra 
szavazok; és kérem a tisztelt házat, fogadjuk el 
ezt, és menjünk tovább. (Szavazzunk!) 

Szél l Józse f : Többször hallottam már a 
házban, hogy a választási törvény nagyon hiá
nyos ; ezt magam is elismerem; megjegyzem azon
ban , hogy annak alapján mégis lehet rendesen 
és törvényesen választani. És én a választásra 
nézve hibásabbnak tartom azon fogalmat és ma
gyarázatot, mely a törvénynek helytelenül tulajdo-
nittatik. Én a jelen esetben a vizsgálat megrende
lésének helyét nem látom, mert akkor kell a háznak 
vizsgálatot rendelni, midőn a beadott irományok
ból oly adatok merülnek fel, melyeknek követke
zésében, azon esetre, ha azok a vizsgálat által be
bizonyíttatnak, a ház a választás megsemmisítését 
is rendelheti; már pedig én itt olyan adatokat 
nem találok. Mondatik ugyan, hogy az elnök rész
rehajló volt, ez azonban be nem bizonyíttatik; 
mondatik továbbá, hogy az elnök az óvást el nem 
fogadta, holott ennek is az ellenkezője áll, mert a 
jegyzőkönyv említést tesz arról, hogy óvás téte
tett, és az a jegyzőkönyv mellé záratott: monda

tik továbbá, hogy a közbejött verekedés miatt a 
választók nem szavazhattak, de ezt is megezáfolja 
a jegyzőkönyv, melyből kitetszik, hogy â  szava
zás félbenszakasztás nélkül folytattatott. Én azt 
tartom, hogy a választások megítélésekor a jegy
zőkönyv az alapokirat, és ennek érvénye és hite
lessége áll mindaddig, mig az ellenkező documen-
tumok által meg nem döntetik. Ezen elvet a ház
nak nem szabad megsérteni; azért az igazolás mel
lett szavazok. 

T h a l a b é r L a j o s : Ha: tekintem a háznak az 
igazolás körül követett eljárását, meg kell győ
ződnöm, hogy a t. ház inkább védi a kérelmező 
feleket, mint a választott képviselőt, és inkább védi 
mint a választási elnököt és azon okiratot, melynek 
mindaddig, mig hiteles I adatokkal megezáfolva 
nincs, a ház előtt teljes érvénynyel és hitelességgel 
kell birnia. A mi a választást illeti, a t. háznak, de 
különösen Madarász képviselőtársunknak meg
nyugtatására ki kell mindenekelőtt jelentenem, 
hogy a választási elnök épen Széchenyi Béla gróf 
ellen volt, nem pedig a partján, és így részrehaj
lással Széchenyi iránt épen nem lehet vádolni. A 
mi a választás alkalmával előfordult zavargást il-

| lerí, szükségesnek tartom még felhozni, hogy a 
! kis zavargás azon körülmény miatt támadt, hogy 
| némely sopronyi fiatal urak, kik nem is a kismar-
| toni kerülethez tartoznak, Kismartonba íratták be 
| magokat, azért, hogy több pap segítségével egy 

császári törvényszéki hivatalnokot választassanak 
meg. Ezt tudva a kismartoni szabadelvű német
ajkú választók, méltó indignatiora fakadtak, hogy 

I épen a sopronyi fiatalság, részint ügyvédek, ré-
j szint telek-hivatalnokok, egy császári hivatalno-
I kot akarnak nyakukra erőszakolni. Egyébiránt 

a t. ház nem méltóztatott kellő figyelemmel ki
sérni az okiratokat, mert különben meggyőző
dött volna, hogy nem, mint Madarász képviselő iir 
mondja, rettenetes verekedés, hanem épen csak 
kis zavargás volt. Hogy pedig nem történt egyéb, 
és a választó polgárság alkotmányos jogát) sza
badon gyakorolhatta, kitűnik először a válasz
tási jegyzőkönyvből, másodszor kitűnik a kérel
mező feleknek a választási elnökhöz ugyan a vá
lasztáskor beadott saját óvásukból, mit egyátalá-
ban nem méltóztattak figyelembe venni. Méltóz
tassanak tehát figyelembe venni a jegyzőkönyvet. 
Az óvásban a kérelmezők szóról szóra ezt mond
ják : „Bei der Abstimmung sind wir nicht verhin-
dert, jedoch terrorisirt worden;" tehát fából vas
karika, mert azt mondani, hogy a szavazásban 
nem akadályoztattak, és mégis terrorizáltattak, ezt 
nem birom megérteni. Ennélfogva, mivel épen a 
kérelmező felek a választás alkalmával nem érvén 
rá holmi nem történtek koholására, a mikkel a 
képviselőház elé jöjjenek, akkor a választás alkal-
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mával ők magok írásban elismerték, hogy a vá
lasztásban meg nem zavartattak, és mindenki sz-
vazati jogát szabadon gyakorolhatta; mivel ezt 
magok is elismerik és ezt egy utóbbi kérvény ál
tal kétségbe tétetni egyátalában nem lehet; és mi
vel mindaddig, mig a jegyzőkönyv hitelessége hi
teles adatokkal meg nem támadtatik, azt a t. ház 
által jövőre is teljes érvényűnek elismertetni óhaj
tom : az ajánlott vizsgálat elmellőzésével gróf Szé
chenyit igazolandónak vélem. (Szavazzunk!) 

B ó n i s S á m u e l : T. ház! Óhajtottam volna, 
hogy midőn ezen igazolási kérdés forog fönn, ne 
hoztuk volna azt kapcsolatba egy oly nagy fér
fiú nevével, kinek múltja iránt kötelesek vagyunk 
annyi kegyelettel viseltetni, hogy szeinétyét ilyen 
kérdésekbe ne vegyítsük. (Helyeslés.) Magára a kér
désre nézve igen rövid leszek. Én a választásnál 
kettőt kívánok: hogy a választás a törvényben 
kiszabott módon menjen végbe, és hogy választási 
jogával és szabadságával mindenki élhessen. Az 
igazolásnál ez kitűnik a törvények értelmében elő
ször abból, ha a jegyzőkönyv rendben van , kitű
nik másodszor abból, ha okadatolt kérvényt nem 
képes senki a választás ellen beadni. Itt az osztály, 
a mint haliám, véleményét nem a jegyzőkönyvnek 
rendben nem létére alapította, hanem alapította az 
okadatolt kérvényre. Mennyiben legyen igaza a 
kérvényezőknek, az még világosan kitüntetve nin
csen: de mivel okadatolva van , hogy habár csak 
egynehány ember i s , szavazati jogától elüttetett, 
figyelmeztetem a házat, küldjön oda vizsgálatot, 
mert a többségnek sem szabad nyomást gyako
rolni a kisebbségre, és a többség is igaztalan, ha 
valakit jogától megfoszt. Én csupán ezen indok
ból a vizsgálatra szavazok. (Felkiáltások: Sza
vazzunk !) 

Mil lut inovics Szve tozár : Szoros kötelesé
gében áll a tisztelt háznak tekintélyét épen fentar-
tani és a törvények felett szigorúan őrködni; kö
vetkezőleg az eljárásában követendő ösvényen ak-
kép haladni és azon irányt követni, hogy balma
gyarázatokra és gyanúsításokra alkalom ne nyúj
tassák. Itt a t. ház a választások érvényesítésének 
megbirálásában nem indulhat politikai okokból, 
nem személyes tekintetekból, hanem csupán a tör
vény szigorából. 

A fölolvasott jegyzőkönyvben maga az eljáró 
bizottmány elismeri, hogy számosan, azon okból, 
mivel szavazati képességgel nem voltak felruházva, 
a szavazási helyiségből kiutasíttattak. Kérdem már 
most, hol van a bizonyíték, hogy ezek szavazati 
joggal csakugyan nem voltak felruházva ? A kér
vényezők azt állítják, hogy fel voltak ruházva sza
vazati joggal. Ha ezt be lehetne bizonyítani, a 
megsemmisítésre szavaznék; de épen mivel nincs 
bebizonyítva, hogy ezen kiutasított egyének sza

vazati joggal fel voltak ruházva, ezen indoknál 
fogva a vizsgálat mellett szavazok, annál is inkább, 
mert az ellen részéről nem tagadtatik, hogy vere
kedés volt; csak arról hallgatnak, hogy azon vere
kedés következtében a szavazók meg voltak-efosztva 
választási szabadságuktól. Ennélfogva mégis any-
nyi súlyt kell fektetni azon állításukra, hogy az 
indítványba hozott vizsgálat elrendeltessék. (Sza
vazzunk !) 

Wlád A l a j o s : Tapasztalván, hogy a t. ház 
türelme ezen tárgyban ki van merítve, örömmel 
lemondanék a szólás dicsőségéről (mert engem be
szedi viszketeg nem bánt), de szükségesnek vé
lem, hogy itt szót emeljek, mert oly elvet hallot
tam pengetni, melyet én nem csak hogy el nem 
fogadhatok, hanem határozottan kárhoztatnom 
kell. Egy t. szónok ugyanis azt monda, hogy ha
bár mindig tudta, hogy a választási törvény hiá
nyos, de még sem hitte, hogy olyannyira rósz. 
Én, t. ház, ezen nézetet el nem fogadhatom, el nem 
fogadhatom pedig azért, mert épen ezen törvény-
czikk, minden hiányossága mellett, kapcsolatban 
a föld szabaddá tétele és a közteherviselés elvének 
alkalmazásával, épen ezen három törvény képezi 
lényegét és sarkkövét a 48-ki alkotmánynak, és ezen 
körülménynek tulajdonitható, hogy a 48-ki törvé
nyeket a nép evangéliumként tekinti. (Ragályi Fer
dinánd közbeszól: Nem azokat értettem !) A többi is 
tiszteletre méltó, hanem a többieket, minisztériu
mot, stb. úgy tekinti, mint tornyát az 1848-ki al
kotmányépületének, melynek alapja azonban ama 
három törvényezikk. Hogy a törvény hiányos, 
megengedem; de hogy rósz, tagadom; és ha rósz 
is alkalmazásában a törvény, az annak követke
zése, hogy az emberek gyarlók és a törvényt alá
ásni s azt megrontani törekednek. Nem a törvény
ben rejlik a hiba, hanem az emberekben, azokban, 
kik igen nagy mértékben igyekeznek fellépni, még 
akkor is, ha a közbizodalmat ki nem érdemelték, 
s azt nem birják, s bennök a követjelöltségre sem
mi érdem sincs. 

Jelen esetben, t. ház! őszintén megvallom, 
hogy szomorúan meg vagyok lépetve, midőn 
azon lángelméjü férfinak, azon kitűnő hazafinak, 
kit a nemzet és különösen a magyar nemzet bál
ványoz és a legnagyobb magyarnak czimzett, 
hogy midőn, mondom, ezen férfiúnak fia, ki 1861-
ben kerületét az országgyűlésen már képviselte, 
mint követjelölt lép föl, annyi competenssel talál
kozott. Ha tehát a kérdés alatti választás alkal
mával viszálkodások voltak, én ezt a fenebbi kö
rülményen kivül annak tulajdonitom, hogy a több
ség az igazolandó követ dicső atyjának emléke 
iránti kegyeletből, vagy túlheve által ragadtatott 
el, s az erőszakoló kisebbséggel összekocezant. 

A mi magát a fenforgó kérdést illeti, ha az-
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előtt is nem voltak volna szőnyegen oly választá- i 
sok, hol verekedések és vesztegetések történtek; 
ha nem volnának praecedens. esetek arra, hogy ily 
választásnk igazoltattak : magam is a választás 
megsemmisítésére szavaznék. De mivel vannak ily 
esetek, én azt tartom, hogy azon kegyeletnél 
fogva, melylyel a dicső elhunyt árnyékának tarto
zunk, valamint azért, mert a kérdés alatti egyén 
kerületétmár 1861-ben annak megelégedésére kép-
viselte : igazoljuk a kérdéses képviselőt, annyival { 
inkább, mert oly föltűnő hiányok itt nem merül
nek föl, melyek a megsemmisítést kívánják. (Sza
vazzunk !) 

E l n ö k : Az osztály véleménye a választás kö- I 
rülményeinek megvizsgálása. Ennélfogva méltóz-
tassanak azok, a kik az osztály véleménye mellett 
vannak, felállani. (Megtörténik.) Méltóztassanak most j 
azok, a kik az osztály véleménye, vagyis a vizsgá
lat megrendelése ellen, s így az igazolás mellett 
vannak, felállani. (Megtörténik.)^ szavazás ismétlé
sének látván helyét, méltóztassanak még egyszer 
felkelni azok, a kik az osztály véleménye mellett 
vannak. (Megtörténik.) Méltóztassanak márt most 
azok, a kik az igazolást kívánják, felállani. (Meg
történik.) Teljes megnyugvással nem mondhatván 
ki a többséget, méltóztassanak tehát golyózással 
szavazni. (A képviselők a jegyző név szerinti felhívása 
folytán golyóval szavaznak.) 

Tóth V i l m o s j e g y z ő (a golyók megszámlá
lása után): Szavaztak összesen 221-en; ezek közül 
a vizsgálat mellett 102-en, az igazolás mellett 
119-en. 

E l n ö k : Minthogy a többség az igazolás mel
lett nyilatkozott, Széchenyi Béla gr. az igazolt kép
viselők sorába vétetik fel. (Helyeslés, éljenzés). 

S z é c h e n y i B é l a gró f : Tisztelt ház, miután 
néhány képviselőtársam felejthetetlen édes atyám 
emlékét hozta föl, és talán azon nagy hazafinak em
léke előtt sokan meghajolnak, és az sokakra nézve 
befolyással lehetett: magam és a t. ház megnyug
tatására bátor vagyok a t. házat fölkérni, (Zaj. Na
pirendre !) hogy a vizsgálatot elrendelni méltóztas
sék. (Zaj. Nincs szükség! Napirendre!) 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1 8 6 % I. 

Bónis S á m u e l : Tisztelt ház! Megvallom, 
nekem igen jól esett Széchenyi Bélának előbbi nyi
latkozata ; azonban kijelentem, hogy a háznak az 
ő kérését elfogadni nem lehet. (Zaj. Napirendre!) 
Nem lehet pedig először azért, mert a ház határo
zatait egyes fölszólalásokkal megváltoztatni nem 
lehet; de nem lehet másodszor azért sem, mert azt 
föltenni sem lehet, hogy valakit mellékes érdek ve
zérelt volna. (Zaj. Tovább ! Napirendre !) 

Madarász J ó z s e f (szólni kivan. Zaj. Napi
rendre ! Napirendre ! Elég ! Halljuk!) 

Elnök: En is ugy hiszem, ez az ügy be van 
fejezve. 

Madarász József : A napirenden levő tárgy
ra nézve méltóztassanak rövid véleményemet ki
hallgatni (Zaj. Halljuk ! Napirendre!) Tökéletesen 
csatlakozom Bónis Sámuel képviselőtársam véle
ményéhez azon kijelentéssel, hogy kötelességemnek 
tartom hozzátenni, hogy noha előbb a t. ház hatá
rozata előtt ellenkező véleményben valék, eng'em 
soha sem veze te t t . . . . (Zaj. Félbeszakítás. Szólóiéul) 

Szapáry Gyula gróí előadó (oh ássa a 
Vlll-dik osztály jelentését Paczolay János Hontmegye 
szálkai kerületében megválasztott képviselő igazolása 
tárgyában] az osztály igazolást véleményez. Közhe
lyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak az osztály véleményét 
elfogadni ? (Elfogadjuk !) Ennélfogva Paczolay Já
nos az igazolt képviselők sorába vétetik. 

Szapáry Gyula gróf előadó (olvassa a 
Vlll-dik osztály jelentését Pap János veszprémme
gyei somlyóvásárhelyi kerületben megválasztott képvi
selő igazolására vonatkozólag; az osztály vizsgálatot vé
leményez.) 

K e g l e v i c h B é l a gró f : Kérem az ezen ügy
re vonatkozó irományokat felolvastatni. (Zaj. Fel
kiáltások : Halljuk! Olvastatnak az ezen választásra vo
natkozó irományok.) 

E l n ö k : Azt hiszem , hogy az irományok to
vábbi felolvasását holnapra halaszthatjuk. (Helyes
lés.) Babarczy Antal b. választása mellett adatott 
be kérvény ; ez a kilenczes bizottmányhoz utasít-
tatik. 

Az ülés végződik 1 "'/i órakor. 




