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XVII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1866. jan. 25-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: Maróthy János, Babes Vincze, Majthényi József b., László Imre, Kandó Kálmán, Mocsonyi György és Mocso
nyi Sándor igazoltatnak. Décsey László választása iránt vizsgálat rendeltetik. Luksics Bódogé megsemmisíttetik. 

kell fognunk. (A képviselők név szerinti felszólítás 
folytán golyóval szavaznak. A golyók összeszámítása 
után;) A szavazás eredménye: 145 az osztály vé
leménye elfogadása vagyis a vizsgálat mellett van, 
95 az osztály véleménye ellen, következésképen a 
többség akarata a vizsgálat. Most már méltóztas
sanak a kiküldendő tag iránt intézkedni. (Felszóla
lások: Várady Gábor! Horváth Boldizsár!) Két ne
vet hallok: Várady Gábor és Horváth Boldizsár 
nevét. Méltóztassanak felkelni, a kik Várady Gá
bor képviselő urat kivánják. (Megtörténik.) Most 
méltóztassanak azok felállani, kik Horváth Boldi
zsár képviselő urat kívánja kiküldetni. (Megtörténik.) 
A többség Horváth Boldizsár képviselő urat kí
vánja kiküldetni. 

Az országgyűlési költségek megállapítása tár
gyában működő bizottmány tagjai méltóztassanak 
ülés után itt maradni. 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 
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ózsef b., László Imre, Kandó Kálmán, Mocsonyi György és Moeso-
rendeltetik. Luksics Bódogé megsemmisíttetik. 

Szaplonezay, Ivánka, Nagy Ignácz, Almásy, Bö
szörményi, Patay, Bánó, Keglevich István gr., 
Keglevich Béla gr., Kurcz György. (Szavazzunk! 
Szavazzunk! A nevezett képviselők elállanak a szótól.) 

E l n ö k : Kötelességemnek tartom kijelenteni, 
hogy a képviselőház az igazolási kérdésekben, a 
felállított elvhez képest,^mint biró itél, nem pedig 
pártnézetek szerint. (Élénk helyeslés.) Az osztály 
Lukynich választására nézve vizsgálatot vélemé
nyez. Méltóztassanak felállani, a kik vizsgálatot 
kivannak. (Megtörténik.) Most méltóztassanak azok 
felállani, kik a nevezett képviselő választását meg
semmisíttetni kivánják. (Megtörténik.) Minthogy a 
többséget-most sem vehetem k i , ujolag fölkérem 
azokat, kik az osztály véleményét javasolják, mél
tóztassanak felállani. (Megtörténik.) Méltóztassanak 
most felállani azok, kik a választás megsemmisí
tése mellett vannak. (Megtörténik.) A többség most 
sem tűnvén ki, azt hiszem, a titkos szavazáshoz 

Az ülés kezdődik d. e. 10 !/2 órakor. 

E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét Tóth 
Vilmos fogja vezetni, a szólókat Dimitrievics Mi-
los jegyzi fel. Következik a tegnapi ülés jegyző
könyvének meghitelesítése. 

Joannov ics G y ö r g y j e g y z ő (olvassa a ja
nuár 24-ikei ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : A hetedik osztály részéről gr. Keg
levich Béla fogja az előadást megkezdeni. 

Keglevich Béla gr. előadó (olvassa a 
VIJ-dik osztálynak Luksics Bódog, Pozsonymegye 
stomfai választókerületében megválasztatott képviselőre 
vonatkozó jegyzökönyvét, mely e választás megsemmi
sítését véleményezi.) 

Halász B o l d i z s á r : Tisztelt képviselőház! 
Én azon átalános elvből kiindulva fogok e tárgy
hoz hozzászólni, hogy szomoriían tapasztalván, 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1865/6 I. 

már az első izbeli választásoknál is, hogy többyire 
erkölcsi, de gyakran anyagi veszélyekkel, vereke
déssel és gyilkossággal is járnak, én részemről a 
hol és a míg csak lehet, mindenütt igazolan-
dónak fognám véleményezni a követválasztást, 
hol világosan törvényszegést nem látok; ezen 
esetben különösen azért is, mert úgy tartom, hogy 
a t. ház nem hivatalból jár el, hanem panasz alap
ján bírálja meg a választást. Ez esetben, igaz, a 
jegyzőkönyv ellen emeltetett panasz; de ha e pa
nasz Szálé Antal ur által nem emeltetett volna, 
e jegyzőkönyvet rendben levőnek kellett volna 
tartanunk. (Ellenzés.) Mert a jegyzőkönyv azt 
mondja, hogy Luksics Bódog átalános többség
gel választatott meg. Igaz, az elnök hibája volt, 
hogy a viszonyos többséget tévedésből törvényesnek 
elfogadván, mellőzte az átalános többségnek uj 
választás általi kipuhatolását; de ha ezt Szálé An-
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tal u? panaszképen föl nem hozza, senkinek oka 
nem volna a jegyzökönyvet törvénytelennek vagy 
hiányosnak tartam, annál kevósbbé, mert másod
szori szavazást senki sem követelt. Szálé Antal ur 
panaszt emelt ugyan, de idő közben nieghalálozván, 
a panasz elenyészett. Ez esetben tehát ugy veszem 
a dolgot, mintha a panasz be nem adatott volna, 
annál inkább, mert Szálé Antal ur választói, kik
nek joguk volna panaszt emelni, kinyilatkoztatják, 
hogy azért történt az elnöknek ezen hibás eljárása 
(mit én sem tartok helyesnek), mivel a választók 
Luksics Bódog választásában egyesülvén, szavazni 
nem is akartak. Én tehát, t. képviselőház, oda nyi
latkozom, hogy a hol panaszló s igy sérelem nincs, 
ott biró sem lehet senki. Itt volt ugyan panasz, 
de mely a sértett fél halálával elenyészett: én en
nélfogva ezen választást, mely jogilag panasz-
menfüek tekintendő, igazoltnak óhajtom kimon
datni. (Helyeslés.) 

Csáky L á s z l ó gr . : Mint az osztálynak 
egyik tagja, engedelmet kérek, hogy az előttem 
szóló véleménye ellen nyilatkozván, az osztály vé
leményének pártolására kérjem fel a t. házat. A 
választási törvény 35. §-a egyenesen azt rendeli, 
hogy csak az lehet tagja a t. háznak, a ki átalá-
nos többséggel választatott meg. Minekutána a 
jegyzőkönyv mint „kétszerkettő négy" világosan 
kitünteti, hogy Luksics Bódognak átalános több
sége nem volt, hanem 32 szavazata hiányzott, mit 
a törvény a választás érvényességére még megki-
vánt, uj szavazást kellett volna rendelni; mivel 
pedig ez meg* nem történt, azt gondolom, itt vilá
gos törvénysértés forog fönn, t. i. a választási tör
vény 34. és 35-ik szakaszai ellen: s igy pártolom 
azjjosztály véleményét és a választást megsemmi
sítendőnek vélem. 

Elnök : Méltóztatnak-e az osztály vélemé
nyét elfogadni? (Elfogadjuk!) Ennélfogva Luksics 
Bódog képviselőnek választása megsemmisíttetik 
és uj választást kell elrendelni, mi végből a po-
zsonymegyei központi bizottmány uj választás 
eszközlésére fel fog szólittatni. 

Keglevich Béla gr. előadó (oh ássa a 
Vll-ik osztálynak Maróthy János, Szatmármegye kras-
sói kerületében megválasztott képviselőnek választására 
vonatkozó jelentését, mely vizsgálatot véleményez.) 

Tisza L a j o s : T . ház fEz ismét oly eset, mi
dőn az osztály egyszer véleményét kimondotta, és 
ujabb panasz jővén be, véleményét megváltoz
tatta. Ez ujabb panaszlevél az én felfogásom sze
rbit, ki szintén tagja valék az osztálynak, nem 
tartalmaz tulaj donkép ujabbat az elsőnél; ez csak 
több szószaporítással előadása az ott már benfog-
laltaknak. Alá van irva ez ujabb folyamodás 
ugyanazon községek lakói, birái és jegyzői által, 
kik magok a panasztevők, tehát a kik hitelesíte-

GOS ÜLÉS. 

nek, bizonyítanak magok mellett. Tartozom némi 
felvilágosítással arra nézve, hogy mivel én nem 
látok különbséget a két panaszlevél tartálma ós 
okadatolása között, hogyan történhetett az, hogy 
a mit az osztály egyszer végzett, azt másodszor 
megváltoztatta. Két vélemény szerzett magának 
érvényt a mi osztályunkban. Voltak, a kik köte
lezve érezték magokat a kisebbség" jogát mintegy 
védelmezni az által, hogy ha felötlő nagyszámú a 
kisebbség, habár mellette nincs is elegendő okada-
tolás, mégis irányában azon tekintettel legyenek, 
hogy vizsgálat rendeltessék el. Ellenkezőleg a má
sik nézet az volt, hogy mi vizsgálatot csak akkor 
rendelhetünk el. ha tökéletesen okadatolt panaszok 
tétetnek. Az első esetben az osztály tagjai teljes 
számban levén, keresztülment az utóbbi nézet és 
szavaztunk az igazolás mellett. Második összejö
vetelünk alkalmával nem volt az osztály teljesen 
együtt és érvényt szerzett magának a másik véle
mény. Természetesen ez az oka, hogy ámbár fel
fogásom szerint a panaszok tökéletesen egyformán 
indokolvák, az első ugy. mint a második, mind a 
mellett megváltoztatta az osztály előbbi vélemé
nyét. Hogy kiderüljön, mennyire világos itt a 
tárgv. mennvire helves nézetem szerint az igazo-
lás, kívánnám a jegyzőkönyvet fölolvastatni, mint 
a mely tanúságot tesz arról, mennyire rendben 
ment a választás és mennvire kisebbségben volt a 
panaszló fél. Azután fenntartom magamnak a szót. 
(A jegyzőkönyv felolvastatik.) Tisztelt ház! Ezen ok
mány, azt hiszem, mindnyájan megegyezünk, tö
kéletesen rendben van; elég van téve tökéletesen 
a törvény rendeletének; nem két. de három bi
zalmi férfi irta alá, még pedig egyik az ellenpárt 
bizalmi férfiai közül. Hogy a többség mennyire 
kiviláglik, nem is kell ujabban felemlítenem. Ma
róthy kapott 816 szavazatot, s a ki utána legtöb
bet kapott, az 296 szavazatot nyert. Itt a beadott 
panaszlevélben a fősúlyt arra vetik, hogy vereke
dés történt, és hogy egy embert agyonvertek; de 
minderről legkisebb bizonyság be nem nyújtatott. 
Láttuk, hogy a hol ezt be tudják bizonyítani, 
mindenütt látleleteket szoktak csatolni ily állítá
sokhoz ; itt arról szó sincs. A jegyzőkönyv előt
tem mindig közhitelű okmány. E jegyzőkönyv 
tökéletesen rendben van; ebben semmi említés 
sem történik, hogy a szavazást háborító verekedés 
történt, melynek folytán a szavazást meg kellett 
volna szüntetni, de még csak elnöki intézkedésre 
is szükség volt. volna. Én mindig arra fektetem a 
fősúlyt, mi a rendben levő jegyzőkönyvben fog
laltatik és ennek ellenében a nem indokolt kérvé
nyeket nem tartom számba veendőknek. Itt már ki
mondatott azon elv, hogy azért, mert verekedés tör
tént valamely választásnál, azt megsemmisíteni 
nem lehet, mert akkor a kisebbség mindig meg-
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semmisíthetné és nem juttatná érvényre a több
ség akaratát. 

Én itt egészen egyszerűen az osztály első vé
leményét pártolom, és kérem a házat, hogy ez 
irányban méltóztassék határozni. (Helyeslés.) 

S z e n t k i r á l y i Mór : Az osztály első vélemé
nye azon alapszik, hogy sem az nem tétetik ki a 
kérvényben, hol történt a verekedés , sem az nem 
neveztetik meg, a kit a verekedés közben állítólag 
agyonütöttek, tehát a kérvénynek nem volt hatá
rozott kifejezése, és hiányzott, a mint a eriminalis-
ták mondani szokták, a corpus delicti. Hogy tehát 
a vélemény első alkalommal helyes volt, az, ugy 
gondolom, magából az előadottakból következik. 
Később az osztály véleménye megváltozott; miért? 
Mert nézetem szerint azon hiányok kipótoltattak, 
melyeket az osztály az első kérvényben tapasztalt: 
t. i. megneveztetett a hely, hol a verekedés történt, 
megneveztetett az idő, melyben történt, megnevez
tetett az egyén, a ki agyonüttetett. í g y tehát a 
kérvény tisztára hozza a tényálladékot, melyre 
épen az osztály véleményét alapította. Az igaz, 
hogy látleletek nincsenek; igaz, hogy tanúvallo
mások nem hozattak. De a verekedés nem oly do
log . melyet titokban lehetne tenni; az egész kör
nyék, az egész közönség tudja, hogy megtörtént. 
E tekintetben tehát fel nem lehet tenni, hogy a kér
vényezők olyasmit adjanak elő, a mi nem való, a 
mi valósággal meg nem történt. A mi pedig azt 
illeti, hogy egy ember halva maradt, ez hasonlag 
oly dolog, melyet hamisan állítani valóban senki
nek eszébe sem juthat. A tény tehát, úgy gondo
lom , világosan constatálva van; be van bizo
nyítva , hogy verekedés történt, valamint a 
haláleset i s ; van tehát alapja a vizsgálat el
rendelésének, de nem arra nézve, ki volt a 
gyilkos, hanem vajon a verekedés olyan volt-e, 
mely a választás eredményére határozó befolyás
sal volt ? ki kezdette a verekedést, s kik sértették 
meg a választókat szavazási joguk gyakorlatában ? 
Ezek épen az osztály második véleményének alap
jai, melyeket helyeseknek tartok. Én tehát az osz
tály második "véleményét pártolom. 

T á r a d y Gábor: Tisztelt ház! Ha a t. ház az 
igazolás mellett szól, nekem nincs szavam. (Hall-
juh!) En, t. képviselőház, az osztály véleményében 
nem találhatok megnyugvást. Okaimat egyszerűen 
és igen röviden el fogom mondani. A vizsgálat meg- j 
rendelésének nélkülözhetlen két kelléke van. Az első, | 
hogy' oly vádak soroltassanak elő a panaszlevél
ben, melyeknek teljes beigazolása esetére a válasz
tás meg fogna semmisíttetni; a második pedig, 
hogy ezen elősorolt tények, ha nem is indokolva, j 
legalább egy része okadatolva legyen. Ha ezen 
kelléknek bármelyike hiányzik, nézetem szerint — de 
ugyhiszem,at.ház meggyőződése szerintis — avizs- I 

\ gálát törvényszerű elrendelésének helye nincs. Itt, t. 
1 ház,az iratok tanúsága szerint a szükségeskellékeknek 
í mindegyike hiányzik; mert mik soroltatnak elő vá-
j dul? Hogy részint a választást megelőzőleg, részint 
I utána kihágások történtek, hogy bizonyos nyomást 
! gyakoroltak a választásra, s több ilyenek, a mik-
| nek teljes bebizonyítása esetében sem látnám he

lyén a vizsgálat elrendelését, vagy a vizsgálat után 
| a választás megsemmisítését. Azonban föltéve, hogy 
í ezeknek bebizonyítása esetére a választás meg vol

na semmisítendő, teljesen hiányzik a második kel
lék : az okadatolás. Elismerem, hogy a ház rend
szabályának 10-dik szakasza nem egészen szaba-
tos, nem szabatos ezen kifejezés „okadatolás;" de 

í a gyakorlat és azon értelmezés, melyejjjű t. képvi
selőház a jelen alkalommal, és a 61-ki igazolási 

! kérdések tárgyalásánál ennek a kifejezésnek adott, 
tökéletesen kipótolja a szabatos kifejezésnek neta-
láni hiányát: mert ez alatt: „okadatolás." nemcsak 
az értetik, hogy indokolva legyen a panasz, hanem 
bizonyítékokkal is támogatva; s ezen értelmezés al-
kalmaztatott rígy most, mint a miílt alkalommal, 

j minden egyes esetben. Ha ez így van, t, ház — pe
dig így van — úgy nincs több szavam, mint meg
kérni a t. képviselőházat, méltóztassék az iratokat 
komoly figyelemre méltatni, s ezen iratok meg fog-

: ják a t. képviselőháznak azon meggyőződést sze-
| rezni, a mely bennem van. hogy itt az okadatolás-

nak távol árnyéka sincs. Nagyon gondosak vol
tak a folyamodók, hogy panaszleveleiket, melyek 

j egyenkint csak panaszlevelek, jegyző. lelkész és 
községi elöljárók aláírásával, úgy pecséteikkel el
látták. Szóval, a kérvény külalakjára semmi 
észrevétel nincs; de a panasz pontjainak egyet
len egyike sincs igazolva. Hogyha egyetlen 
egy okadatolást mutathat fel a tisztelt osztály 
az állításoknak csak támogatására, nem beiga-
zolására: úgy én a vizsgálat megrendelésére fogok 
szavazni: de mindaddig', mig az okadatolás árnyé
kát sem látom, az igazolás mellett szavazok. (Sza
vazzunk !) 

Szabadfy S á n d o r : Tisztelt ház ! Hogy ezen 
kérdéses esetben lelkiismeretes ítéletet hozhassunk, 
kérem a második kérvény fölolvasását. (Szavaz
zunk!) 

W l á d A la jo s : Tisztelt ház! Azt mondta teg
nap tisztelt képviselőtársam, Eötvös Jósef b. ur, 
hogy a 48-iki választási törvénynek fő czélja az, 
hogy senki, a kit a törvény szavazati joggal felru
ház, annak gyakorlatától meg" ne fosztassák. Mi-* 
vei itt a kérvényzők arról panaszkodnak, hogy 
gátolva voltak szavazati joguk gyakorlatában, és 
azt is panaszosan előterjesztik, hogy egy pár halál
eset fordult elő: én azt tartom, hogy lehetetlenség 
azt oly könnyen mellőzni. (Zaj. Szavazzunk!) A 
legcsekélyebb tehát, a mit a t. képviselőház 
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tehet, a vizsgálat elrendelése. En részemről örö
mest nézném el, a mi elnézhető, de mint biró és mint 
bírósági testületnek részese, nem nézhetek el sem
mit, annyival kevésbbé, mert midőn igen számosan 
panaszkodnak, ezen magas bíróságnak kötelessége 
panaszkodók megnyugvását eszközölni panaszuk 
megvizsgáltatása által. Felhozatott, hogy mindaz 
bebizonyítva nincsen. Az igaz; mert ha be volna 
bizonyítva a törvénytelenség, akkor nem kellene 
vizsgálatot azon esetben elrendelni, midőn csak né
mi támpontot találunk a megsemmisítésre. (Zaj. 
Szavazzunk!) 

E l n ö k : A kik az osztály véleményét, vagyis a 
vizsgálatot pártolják, méltóztassanak felállni. (Meg
történik.) Világos, hogy a nagy többség az osztály 
véleménye ellen van, s igy, miután harmadik in
dítvány nem tétetett, Maróthy János igazolt képvi
selőnek nyilváníttatik. 

Az osztályok igazolási munkálatai ezzel be 
levén fejezve, következik az állandó kilenczes bi
zottság jelentése. 

Keglevich Béla gróf előadó (olvassa az 
állandó igazolási bizottság jelentését, Babes Vincze 
krassómegyei szászka kerületbeli kspviselö megválasz
tása tárgyában. A bizottság a kérdésben forgó képvi
selőt igazolandónak véleményezi. Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a bizottság véleményét 
elfogadni ? (Elfogadjuk!) Ennélfogva Babes Vincze 
az igazolt képviselők sorába fog igtattatni. (He
lyeslés.) 

Hollán Ernő előadó (olvassa az állandó 
igazolási bizottság jelentését, Majthényi József báró, 
baranyamegyei marosi kerületbeli képviselő megvá
lasztása iránt. A bizottság igazolást véleményez.) 

Zsedény i Eduárd: Távol legyen tőlem, hogy 
azon okok fontosságát tagadjam, melyek az osz
tályt ezen választás igazolására indították; de ugy 
látom, hogy az osztály nem figyelt a kérelmi levél 
azon pontjára, mely azt mondja, hogy a kérdéses 
képviselő már egyszer megválasztatott, de az ország
gyűlés egész folyama alatt meg nem jelent, ezen 
kerület tehát minden képviselet nélkül maradt. 
Már az én vélekedésem szerint is, ha a képviselő 
megválasztatott, el nem maradhat és el sem távoz-
hatik a ház és elnök engedelme nélkül. En tehát 
azt hiszem, hogy igenis elvárhatja a választókerü
let a képviselőháztól, hogy határidőt tűzzön ki, 
például négy . vagy hat hetet vagy két hónapot, 
mely idő alatt a képviselő megjelenni köteles le
gyen. (Zaj. Igazoljuk!) Az által már igazoltatik, és 
igy a megjelenésre köteleztetik. De, hogy az egész 
országgyűlés alatt távol legyen, az szabályellenes. 
(Zaj. Igazoljuk.') 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni a bizottság 
véleményét? (Elfogadjuk!) Ennélfogva b. Majthé

nyi József az igazolt képviselők sorába véte
tik föl. 

R á d a y Lász ló g r ó f e lőadó (olvassa az ál
landó igazoló bizottság jelentését Középszolnokmegye 
tasnádi választókerületében választott képviselő László 
Imre választása tárgyában. A bizottság László Imrét 
igazolandónak véli. Közhelyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a bizottság véleményét 
elfogadni ? (Elfogadjuk!) Ennélfogva László Imre az 
igazolt képviselők sorába vétetik föl. 

Ráday L á s z l ó g r ó f e lőadó (olvassa az ál
landó bizottság jelentését Középszolnokmegye szilágy
csehi választókerületében megválasztott képviselő Dé-
csey László tárgyában. A bizottság vizsgálatot véle
ményez.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a bizottság véleményét 
elfogadni? (Elfogadjuk! Felkiáltások: Vávady Gábor 
küldessék ki!) 

TÚry S á m u e l : T. ház! A szabadságnak és 
szabad intézményeknek minden barátja méltán ör
vend azon élénk részvétnek, melyet az 1848-diki 
törvények által az alkotmány sánezaiba vett nép a 
választások iránt mindenütt tanúsít. Ezen élénk 
részvét arra mutat, hogy azon törvények kedvesek 
a népnek, hogy vérébe mentek át, és érzi kitűnő 
beesőket. De más részről lehetetlen ag-g-odalom nél-
kül tekinteni azon jelenséget, hogy minél otthono
sabb lesz a nép választási jogának gyakorlatában, 
ezen élénk részvét annál több helyen kiárad és 
vérengző kicsapongásra fajul. Pedig tudjuk, hogy 
a szabadságnak nincs nagyobb és szomorúbb bu
kása , mint midőn a választásokat erőszak keríti 
hatalmába. Midőn ezen véres kicsapongások a tisz
tán magyar faj lakta választókerületekben dúlnak, 
midőn „magyar magyarra vág", a természet eluta-
sithatlan ösztönénél fogva, önkénytelenül ébred föl 
bennünk azon vágy, vajha ezen elharapózó vesze
delmen mielőbb gyökeresen segíthetnénk. Azon
ban ezen saját keblünkön dulásnál nagyobb bajok 
is jelzik a választási cselekvényeket. Ugyanis a 
jelen időszakban, midőn a nemzetiségi viszály ki
egyenlítésének küszöbén állunk, midőn erdélyi 
testvéreink épen azzal foglalkoznak,- hogy képvi
selőiket ezen országgyűlésre megválaszszák , talán 
nem tévedek, ha azt állítom, hogy hazánk ezen 
rendkívül sajátságos helyzetében nem lehet kisebb 
mérvű nemzeti szerencsétlenségnek tartani azt. 
midőn a vegyes ajkú választók, nemzetiség sze
rinti csoportozatban állván egymással szemközt, 
vérengzéseket követnek el, s egyik a másikat á 
választás színhelyéről erőszakkal elűzi. (Helyeslés.) 
Hazafi örömmel szemlélhetjük ugyan, hogy ha
zánk számtalan választókerületeiben a különböző 
nemzetiségi választók nem sorakoztak nemzetisé
gek szerint, hanem végrehajtották a választást poli
tikai meggyőződésök szerint. De más részről azon 
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sem lehet megütközni, ha a választók itt-ott a je
lenkor történetének mozgató ereje, a nemzetiség 
szelleme által lelkesítve, nemzetiség szerint sora
koztak és saját keblökből küldöttek képviselőiket 
ezen országgyűlésre, melytől várják nenizetiségök 
biztosítását, mert még ugy is eldöntetlen kérdés 
az, vajon a nemzeteknek a szabadság-e drágább 
kincsök, avagy a nemzetiség. Talán a szabadság 
istene felhozza még azt az időt, melyró'l meg van 
irva: „opinionum commenta delet dies;" s vala
mint már jelenkorunkban a vallás fegyverével a 
vallás egy-két túlbuzgó szolgája siker nélkül agitál, 
holott pár századdal ezelőtt ugyanezen fegyverrel 
dúlták egymást és önmagokat a nemzetek: ugy a 
kielégített nemzetiségek harczai is meg fognak 
szűnni, s a választások egyedül a valódi tehetsé
gek és az igaz honfiúi érdem felé fognak fordulni. 
(Helyeslés.) 

Ezen tisztelt ház a választásokat mindannyi
szor nem rokonszenv, hanem az igazság- s törvény 
szerint Ítélte meg. s nem egyszer adta tanúságát, 
például az aradi kérvény tárgyalásakor, hogy az 
igazolásoknál nincs más mértéke, mint az igazság, 
és a testvériség a magyarnak nem csak múltjában 
és törvényeiben él, hanem él jelenében s a nemzet 
választottainak eljárásában is. (Helyeslés.) 

En ezen alapon a kérdésben forgó választási 
kicsapongások megvizsgálására szavazok, s no
ha e szavazatomat egyszerűen a szokott mód 
szerint is kifejezhetem vala, de mint egy tiszta ma
gyar faj lakta választókerület képviselője köteles
ségemnek tartottam a szilágy-csehi választásnál be
panaszolt kicsapongásokra élő szóval is kárhozta
tásomat kinyilatkoztatni. (Helyeslés, éljenzés.) 

Wlád Ala jos : Habár legkisebb kétségem 
sincs az iránt, hogy a tisztelt előadó képesség'énél 
fogva teljesen és jól adta elő az iratok kivonatát, 
mindamellett bátor vagyok kérelmezni, méltóztas
sék azokat mind felolvastatni. (Felkiáltások: Elfo
gadtatott az osztály véleménye! Zaj.) 

Csanády Sándor : Miután ez ügyben az el
nöki székből a határzat már ki van mondva, sőt a 
felett is nyilatkoztunk, hogy kit óhajtanánk a vizs
gálatra kiküldeni: ennélfogva kérem a t. házat, 
méltóztassék kimondani, hogy az iratok felolvasá
sának helye nincs. (Zaj.) 

P a p p Z s i g m o n d : A ház szabályai szerint 
mindenkinek van joga kívánni, hogy az iratokat 
felolvassák. (Felkiáltások: Már elkésett!) És habár, 
mint Wlád képviselő ur is bevallja, a kivonat he
lyes, az irományok felolvasása folytán mégis de
rülhetnek ki oly részletek, melyek a megsemmisí
tésre vezetnek. (Zaj.) 

Szabadfy Sándor: T. ház! Én az előbbi 
vizsgálati esetre vonatkozólag kértem az okmányok 

felolvasását, de a ház azoknak felolvasását nem en
gedte meg; tehát most sincs helye a felolvasásnak. 
(Zaj. Szavazzunk! A határozat ki van mondva!) 

E l n ö k : Bocsánatot kérek, az igazságnak hó
dolva tartozom kimondani, hogy határozat még ki
mondva nem volt. (Helyes! Igaz!) 

R á d a y L á s z l ó g r ó f é l őadó (olvassa e kér
désben levő választásra vonatkozó iratokat.) ' 

J ó k a i Mór: T. képviselőház ! Telj esen kö
telezve érzem magamat a t. háznak azon bölcs el
határozása által, miszerint a politikai kérdések, me
lyek úgy is előbb-utóbb szabad levegőt fognak 
kérni magok számára, az igazolási viták alkalmá
val e házban ne szellőztessenek. Annálfogva az 
előttünk fekvő kérdésben nem akarom feltenni azon 
kérdést, vajon jó politika-e, vagy rósz , és melyik 
a jó politika és melyik a jobb, a tőlünk különböző 
ajkú nemzetiségeket alkotmányos téren, magunk 
és alkotmányunk számára megnyerni, vagy ugyan 
ezen téren legyőzni? Nem teszem fel azon kérdést, 
vajon azon testvér népfajt, mely Erdély és Ma
gyarország határát egész hosszában elfoglalva tart
ja, jó politika-e, rosz-e, átváltoztatni egy oly arany 
híddá, mely a két országot egymáshoz csatolja, 
vagy átváltoztatni egy oly tengerré, mely a 
két országot egymástól elválaszsza ? Mindezen kér
dések a nélkül is a magok idejében fel fognak me
rülni, és annak idejében felelni fogunk rajok. Itt 
mi csupán mint birák , mint jogi kérdések elítélői 
ülünk; és nekem a t. házhoz nincs azon kérdésem, 
h°gy jó ' v a § T j°bb politikát kövessen, csupán azon 
kérésem van , hogy legyen oly igazságos , mint a 
milyen igazságos volt eddig mindig. Ez a szó: 
igazságos, nem enged comparativusokat, és a ház 
nem lehet sem inkább igazságos, sem kevésbbé 
igazságos ma , mint volt tegnap. Itt csupán jogi 
kérdés elitélése áll előttünk, elitélése annak , vajon 
a törvény szellemének és a törvény betűjének elég 
tétetett-e az előttünk fekvő választási okmányok 
szerint. A törvény szelleme azt kívánja, hogy a 
választások a többség* akaratának kifolyásai legye
nek, a törvény betűje pedig határozott rendszabá
lyokat szab elénk, melyek követése mellett kive
hető legyen, hogy ezen kívánalomnak elég téte
tett-e. Azért én, miután „vota non ponderantur, 
sed numerantur," s így nem kérdezhetem, vajon 
magyarok voltak-e azok, kik meggátolták a romá
nokat a szavazásban, vagy románok, kik a magya
rokat meggátolták a szavazásban, csupán a tényt 
kereshetem, hogy történt-e sérelern a törvényen, és 
ezen törvénysértés be van-e bizonyítva? T. ház, 
az előttünk fekvő okiratokban a választási jegyző
könyv azt állítja, hogy minden a legtörvényesebb 
rendben ment véghez, mig ugyanekkor a háznak 
asztalára egy több aláírással ellátott kérvény nyuj-
tatik be számos, súlyos és elkeserült panaszokkal, 
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melyek nagyon figyelemre méltók és megfonto-
landók. 

Azunban, t. ház ! méltóztassék nekem megen
gedni , hogy e pontnál kissé megállapodjam és 
visszatérjek egy épen tegnap említett tanra, mely 
iránt ellenvéleményemet kimondani kötelességem
nek tartom. Ezen tan volt az, melyet Abony vá
lasztókerület igen t. képviselője méltóztatott ki
mondani, s a melyet én el nem fogadhatok. Ezen 
tan az, mintha a képviselőknek joguk volna a vá
lasztási jegyzőkönyv hitelességét más, bárhonnan 
jövő magán okirat authenticiíásával párhuzumba 
tenni, és bárhonnan eredő magán okirat nyomán 
kimondani az elnök által aláirt jegyzőkönyvre, 
hog-v az megf van hamisítva, vagy valamit elhall-
gatott. Van egy pontja az V. t. czikknek, ugy hi
szem, a 41-ik pont az, mely így szól: ,,A szavazat
szedő bizottmányok a nemzeti ^becsület oltalma 
alatt állanak." Ü g y hiszem, a nemzeti becsület ol
talma kiterjedhet annyira . hogy a választási és 
szavazatszedő bizottmányok és elnökeik kihallga-
tatlanul, sőt megidézetleníű in contumaciam a ház 
által becsületvesztésre ne Ítéltessenek. (Helyeslés.) 
Különben okot szolgáltatna a ház azon választási 
elnök ötletének helyeslésére, ki, egy választás al
kalmával kőhajitás által megsebesíttetvén, kihasítá 
törvénykönyvünkből a 41 . §. t. és azzal tapasztá 
be megsebzett homlokát. Ha physikai kőhajtás-
tól nem tudjuk választási elnökeinket megvédeni, 
legalább a ház e morális köhajtással ne sújtsa azo
kat, kik ily önfeláldozó hivatalt tisztán ügyszere
tetből, minden önzés nélkül vállaltak el. (Elénk 
helyeslés.) 

A jelen eset oly kérdésekkel áll összeköttetés
ben, melyeket jelenleg tárgyalva látni nem óhajta
nék ; épen azért vizsgálatra fogok szavazni. Én min
denütt, hol a választások körül rendetlenségek for
dulnak elő, a hol verekedések jelentetnek be, vizsgá
latot óhajtanék s óhajtottam volna: erre is szavaztam 
mindig: mert a megsemmisítés által a kérdés csak el 
van napolva, de nincs kiegyenlítve, a vizsgálat ál
tal a kérdés eldöntetik ; a megsemmisítés által az il
letőknek csak megtorlás adatnék, mig a vizsgálat 
által nekik elégtétel nyujtatik. Ennélfogva én a 
jelen kérdés tárgyában teljesen egyetértek a bi
zottság véleményével, s egyúttal kérem a t. házat, 
méltóztassék oly pártatlan tagot kiküldeni az ügy 
megvizsgálására, a kiben mind a l é t fél, mind a 
panaszos, mind a védelmező egyaránt meg fog 
nyugodni. Én azt hiszem, hogy báró Simonyi La
jos képviselőtársunk lesz ez a pártatlan kikül-
dendő. (Helyeslés.) 

Wlád Alajos : T. képviselőház ! Igen jól is
mervén a jelen országgyűlés végzetszerűségét, 
mely hivatva van, hogy az ország boldogsága 
felett döntsön, azon szent szándékkal jöttem ide, 

hogy lehetőleg kíméletes legyek főleg azon poli
tikai tárgyak iránt, melyeket Jókai Mór t. képvi
selőtársunk fölemlített. Nem igyekeztem egyetlen 
egy kérdésből sem politikai tőkét csinálni, mert 
erre nem csak szükségünk nincs, holott azok a 
magok idejében úgyis szőnyegre fognak kerülni, 
hanem mert én ezt azon finom tapintatnál és igaz
ságosságnál fogva is, melyet e magas gyülekezet 
eddig tanúsított, kártékonynak tartom. Most sem 
akarok politikai kérdést, csinálni a fönforgó ügy
ből, habár őszintén megvallom, minden lelki erő
met össze kell szednem, hogy indulatimat a mér
séklet korlátai közé szoríthassam. (Zaj.) Már mint 
egyes képviselőnek is kötelességem volt volna fel
szólalnom azoknak hallása után, a mik magában a 
kivonatban előadattak; annál inkább, sőt három
szorosan is kötelezve vagyok felszólalni azért is, 
mert a sértettek hozzám folyamodtak, kérvén, 
hogy ügyöket ne csak a magas ház előtt képvi
seljem és védelmezzem, hanem többed magammal 
O Felségéhez is terjeszszem föl. (Halljuk!) A jelen 
kérvényben előterjesztettek kötelességemmé teszik, 
a ház előtt nyilatkozni. Ha ezen megye az or
szág belsejében volna, ha nem volna kapcsolatban 
Erdélylyel, azon Erdélylyel, hol, mint előttem szó
lott képviselőtársam kifejezte, a jelen határozó 
időben a képviselők választása foly; ha, mondom, 
a dolog nem volna ily helyzetben, ha az ország-
szélén nem feküdnék ezen megye, melyben a kér
déses választás történt: a dolgot én is egészen 
máekép tekinteném. Méltóztassanak azonban tekin
tetbe venni, hogyha szigorú és gyors igazságszolgál
tatás az illetőknek nem fog adatni, akkor nem csak 
azok lesznek elkeseredve, kik eddig is már az el
keseredés legvégsőbb fokáig értek', hanem ez bizo
nyosan még sok kellemetlen érzéseket fog támasz
tani azokban is, a kikről szó van, hogy Magyar
országgal egyesüljenek. Nem volna semmi kifogá
som a vizsgálat ellen, magam is azt tartván, hogy 
az legigazságosabb, egyik félnek sincsen terhére, 
mert általa az i^azság-ot lehet földeríteni. I t t azon-
ban, a hol nem csak a hírlapok szerint az elkese
redés folyton nő, hanem a hol egyik polgártárs 
a másikat utón útfélen, a hol találja, üti veri, a 
hol a szenvedélyek a legmagasabb fokra csigáz-
tattak, ott a vizsgálat szükségtelen; és szükségte
lennek tartom azért is, mert 17 bizonyitványnyal 
be van bizonyítva, hogy ott verekedés történt, 
hogy több ezerre menő választó a szavazásban 
részt nem vehetett. Ezen bizonyítványok, melyek 
itt már felolvastattak, az illető község pecsétjével 
vannak ellátva, az illető jegyzők által vannak hite
sít ve s e szerint mindenesetre érdemelnek annyi 
hitelt, hogy alapjokon a megsemmisítés kimond
ható. Ez e tárgyban nézetem, és kérem a t, házat, 
hogy tekintetbe véve a jelen igen kényes tárgyat, 
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méltóztassék a megsemmisítést kimondani. (Zaj. I 
Szavazzunk !) 

Orczy B é l a báró : Nem a szőnyegen levő i 
kérdésre nézve kívánom a t. ház figyelmét igénybe 
venni, hanem előttem szólott t. képviselőtársamnak 
személyemre vonatkozó megjegyzésére vagyok 
bátor néhány szóval válaszolni. Én az előttem szó
lott képviselő úrral a 4 1 . §. értelmezésére nézve 
tökéletesen egyetértek; a különbség közöttünk 
csak az, hogy én annak alkalmazását a tegnapi 
esetre másként fogtam föl: de e jelen kérdésre 
nézve ép ugy fogom föl, mint a t. képviselő ur. A 
tegnapi ülésben előfordult kérdésben nem a jegy
zőkönyv meghamisítását hoztam föl, hanem — 
méltóztassék tegnapi nyilatkozatomat megtekin-
teni — az alkalmazást és eljárást hibáztattam, j 
Nem azt állítottam, hogy a jegyzőkönyv meg van 
hamisítva, hanem, hogy oly kitételek fordulnak 
elő benne, melyek a hozzácsatolt hiteles adatokkal 
ellentétben állanak, (ügy van!) 

Tisza K á l m á n : Én sokkal kedvezőbb hely- | 
zetben vagyok, mint a szőnyegen levő tárgyhoz | 
legközelebb szólott képviselő úr, mert nekem sem- ] 
miféle indulatokat leküzdeni nem kell azért, hogy 
igazságos lehessek. (Tetszés.) Véghetetlen nagy 
hibának tartom, és fölötte sajnálom, ha valamely 
igazolási kérdésnél választók és választói pártok 
helyett nemzetiségeket látunk magunk előtt. Én ! 
részemről, mint minden, ug-y a jelen esetben is egy
szerű választókat látok, és miután a választók egy 
része azt panaszolja, hogy jogában megsértetett, és 
ennek támogatására bizonyítékokat is hoz fel, az I 
igazságnál fogva szükségesnek tartom, hogy a pa- J 
naszos ügy megvizsgáltassák és az igazság kidé- i 
ríttessék. Vizsgálatot pedig azért tartok szükséges- i 
nek, mert. miként több alkalommal volt szeren- | 
csém mondani, én a pártok által beadott okmá
nyokat vizsgálat alapjául elfogadhatóknak talá
lom s azokat el is kell fogadni, hogy azonban tel- | 
j rs bizonyítékul szolgáljanak , azt részemről soha 
át nem látom. (Helyeslés.) A jelen esetben is adat
tak be okmányok, de természetesen a panaszló fél j 
által. Ezen okmányok valószínűséget támasztanak 
a panasz részére, és ezen valószínűség alapján meg 
kell az ügyet vizsgálni. (Helyeslés.) 

Még egy indokot hozott fel a tisztelt képvi
selő úr, jelesen azon megbizást, mely szerint hi
vatva van nem csak itt a ház előtt, de még legfel
sőbb helyen is azon választók ügyét védeni. Ez 
irányban tisztelem a nép bizalmát fejedelméhez; 
de sajnálnom kell, hogy hazánk választói és vezé
reik nem tudják még, hogy választási ügyben hova 
kell fordulniok. (Elénk helyeslés.) Ezen megjegyzés 
után a vizsgálatra szavazok. (Helyes! Szavazzunk!) 

W l á d A l a j o s : Az előttem szóló képviselő 
urnák csak annyit válaszolok, hogy én igenis tu

dom, hová térj esztendők a kérvények. Én azon kér
vényt, melyben az elkövetett vérengzések és halá
lozások megbüntetését kérik, oda terjesztettem, a 
hova tartozik; a másik pedig a házhoz terjesztet
vén, itt védelmezem a kérvényezőket. (Zaj.) 

P a p p Z s i g m o n d : Én nem az indulatosság 
nyelvén, melyhez nem értek, hanem a higgadt 
megfontolás nyelvén szólok. Az előttem szóló t. 
képviselő úr fölemlíti, hogy igen sajnálja, hogy 
ezen választási ügyben a nemzetiségi kérdés is 
felhozatott. Valóban nekem is sajnálatomat kell 
kifejeznem e felett. Mikép mindenütt, hol, mint 
Közép-Szolnokban, és nevezetesen a szomszéd 
Szatmármegyében is, hol a választások körül szá
mos visszaélések és törvénytelenségek történtek, 
csakugyan nem nemzetiségek mint ilyenek mű
ködtek. Nem akarom ez ügyet a nemzetiségi kér
dés vitáira átvinni, hanem egyedül azon térre szo-
rítkozom, mely előttünk van, t. i. megbírálni azon 
esetet, melv most felhozatott. Az osztály vélenié-
nye azt mondja, hogy nincs beigazolva teljesen és 
tökéletesen azpn vérengzés, mely a kérvényben 
fölemlíttetik. Én ellenkező véleményben vagyok. 
s az okmányokból teljesen meggyőződtem, hogy 
a választók, a kik onnan elkergettettek, jogaikkal 
nem élhettek, nem választhattak. Be van bizo
nyítva azon tény, hogy szabad választás nem 
volt; és mégis mi foglaltatik azon megbízó levél
ben, melyet a képviselő úr a ház asztalára tett ? 
Az, hogy senki sem volt, ki mást kiáltott volna, 
mint Décseyt. és így közfelkiáltás utján Décsey 
lett megválasztva. Ugyan kérem, uraim, lehetsé
ges-e ez ? Igen nehéz aenigmát fog megfejteni az, 
a ki megmagyarázza azon kérdést, mikép lehetsé
ges, hogy ott, a hol nincs más párt, hanem köz
felkiáltás utján történik a választás, ilyen borzasztó 
vérengzés történhessék? A vérengzés ténye tiszta 
és világos, tehát tiszta tény az is, hogy a válasz
tók választói jogukkal nem élhettek. Igaz más 
részről, hogy a megbízó levélben az elnök azt ál-
Htja, hogy csak három ember jelentkezett, a ki 
szavazást kért. Ez tehát, uraim, azon körülmény, 
mely miatt valóban vizsgálatot kell rendelni. Elő
ször azon voltam, hogy megsemmisíttessék a kér
désben forgó képviselő választása: de miután tisz
tán meggyőződtem, hogy a jegyzőkönyv hamis, 
tehát vizsgálat által ki fog derülni az igazság; és 
valamint Jókai képviselőtársam szerint a törvény 
oltalma alatt áll azon elnök, ki becsülettel végzi 
kötelességét, ugy sújtassák a törvény által az, ki 
hamisan járt el. (Helyeslés.) Épen azért megvál
toztattam véleményemet, és a vizsgálat mellett 
szavazok. 

Csak egy kérésem van a vizsgálatra nézve, e 
kérésem pedig az, hogy bizalmi férfi kéressék fel 
a vizsgálatra; mert ott már csakugyan Kalafat 
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szélén állanak; ott kezdődött 48-ban is az első vé
rengzés. Mondom tehát, az ügynek ezen nagy 
horderejénél fogva kívánom, hogy oly vizsgáló 
bíróság küldessék ki, melyben mind a népnek, 
mind a háznak van bizalma. Ennek megfelelőleg én 
tehát nem csak egy, hanem két tagnak — egy 
magyar és egy románnak — kiküldetését kívá
nom. (Zaj.) Tökéletesen belenyugszom b . Simo-
nyi kiküldetésébe, ki teljes mérvben bírja a nép 
bizalmát; de igen jól fog esni azon vidéknek, ha 
még egy más tag is küldetik ki mellette. Én tehát 
egyik tagnak b . Simonyit, másiknak Popoviesot 
ajánlom. (Szavazzunk !) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni a bizottság 
véleményét, mely vizsgálatot javasol? (Elfogad

juk!) Ennélfogva közakarattal vizsgálat rendelte
tik. Most méltóztassanak az iránt nyilatkozni,liogy 
a vizsgálatra ki küldessék ki. (Simonyi.') U g y ve
szem észre, a többség b. Simonyit akarja kikül
detni. (Helyeslés.) 

D e d i n s z k y J ó z s e f e lőadó (olvassa az ál
landó igazoló bizottságnak Kandó Kálmán ungmegyei 

ungvárkerületbeli képviselő megválasztására vonat
kozó jelentését, mely igazolást véleményez. Közhelyeslés.) 

E l n ö k : Ha senki sem kivan a bizottság vé
leménye ellen szólani, Kandó Kálmán igazolt kép
viselőnek nyilváníttatik. (Közhelyeslés.) 

D e d i n s z k y Józse f e lőadó (olvassa az ál
landó igazoló bizottság jelentését Mocsonyi György te-
mesmegyei moraviczai képviselőnek választása tár
gyában. Igazolást ajánl. Helyeslés.) 

Elnök: Ennélfogva Mocsonyi György az 
igazolt képviselők sorába iratik. (Helyeslés.) * 

D e d i n s z k y J ó z s e f e lőadó (olvassa az ál
landó igazoló bizottság jelentését Mocsonyi Sándor te-
mesmegye rittbergi kerület képviselőjének megválasztása 
tárgyában. Igazolást ajánl. Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni a bizottság 
véleményét? (Elfogadjuk]) Ennélfogva Mocsonyi 
Sándor az igazolt képviselők sorába iratik. (He
lyest) Ezúttal több tárgy nincs, holnapra azon
ban már lesznek tárgyak; ennélfogva holnap 10 
órára méltóztassanak ismét feljönni. 

Az ülés végződik d. u. 1 órakor. 
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Tárgyai: Egy választás elleni kérvény bemutattatik. Nikolics Fedor b., Szemző Nándor és Peley Lajos igazoltatnak. 

Az ülés kezdődik 10 72 órakor. 

E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét Ráday 
László gróf fogja vezetni, a szólókat Tóth Vilmos 
jegyzi fel. A tegnapi ülés jegyzőkönyve fog hite
lesíttetni. 

Tóth V i l m o s j e g y z ő (olvassa a január 254-
kei ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : G-yene képviselő' választása ellen 
ujabb folyamodás érkezett be. Ez ügyben vizsgá
lat rendeltetett, melynek eszközlésére Lator Gábor 
úr már el is ixtazott, Szükségesnek tartja-e a t. ház, 
hogy ez ujabb folyamodás utána küldessék? 
(Igen!) Az íratok tehát utána fognak küldetni. Az 
állandó kilenczes osztály előadója fogja előadását 
tartani. 

Várady Gábor előadó (olvassa az igazoló 
bizottság jelentését Nikolics Fedor b. torontál-megyei 
zsombolyai kerület képviselőjének ügyében.) 

E l n ö k : A mai ülés megnyitása előtt 'Niko
lics Fedor báró képviselő úr ellen új folyamodás 
adatott be. 

Várady Gábor e lőadó (olvassa az újonan 
beérkezett folyamodást és az osztály véleményét, mely 
igazolást ajánl. Közhelyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak az osztály véleményét 
elfogadni? (Elfogadjuk !) Ennélfogva Nikolics Fedor 
b. az igazolt képviselők sorába fog iratni. 

Várady Gábor előadó (olvassa az állandó 
igazoló bizottságnak Szemző Nándor bács-bodrogme-
gyei rigiczai kerületbeli képviselő megválasztására vo
natkozó jelentését, mely igazolást véleményez.) 




