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elfogadni? (Elfogadjuk!) Ennélfogva Stefanides 
Henrik az igazolt képviselők sorába igtattatik. 

Ma d. u. két óra előtt O Felségük fogadására 
kellvén menni, a mai ülést ezennel eloszlatom. Hol
nap tíz órakor azonban ismét össze fogunk ülni, 
szintén igazolási kérdések tárgyalására. 

Az ülés kezdődik d, e. 10 x/2 órakor. 

E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét Joanno-
vics György fogja vezetni, a szólni kivánók ne
veit Tóth Vilmos jegyzi fel. A tegnapi ülés jegy
zőkönyvének hitelesítése van napirenden. 

R á d a y L á s z l ó g r ó f (olvassa a január 29-i-
kei ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Van szerencsém jelenteni, egyszer
smind a küldöttség tisztelt tagjait felhívni, hogy 
holnapután, azaz febr. 1-én d. u. 1 órakor a budai 
várpalotában megjelenni méltóztassanak: Császár 
Ő Felsége 1 V2 órakor, Császárné 0 Felsége pedig 
2 órakor fogja a küldöttséget fogadni. 

812 szatmár-németi választó Gyene képvi
selő megválasztatását megerősíttetni kéri. Ezen 
kérvény Lator Gábor, mint a vizsgálatra kiküldött 
képviselő után fog küldetni. 

Több folyamodó kéri az alföldi vasút szá
mára elfoglalt és kisajátított birtokaiknak már 
megbecsült árát az országos pénztárból kifizettetni. 
Ez a kérvényi bizottsághoz tétetik át. 

Most az állandó kilenczes bizottság fogja elő
adását folytatni. 

Tárady Gábor előadó (olvassa az állandó 
igazolási bizottság véleményét Babarczy Antal b. vas
megyei kőszegi választókerületi képviselő választása fö
lött. A bizottság vizsgálatot ajánl.) 

Dedinszky József : Tisztelt ház! Az igazo
lás egész folyama alatt soha sem fordult elő in
kább annak szüksége, hogy az igazolás megítélé
sében objective járjunk el, mint e jelen esetben; 
mert minél közelebb van annak lehetősége, hogy 

Kérem azon képviselő urakat, kik szállásaikat 
még be nem jelentették, vagy megváltoztatták, 
hogy e részbeli bejelentésüket az országgyűlési 
irodában holnapig megtenni méltóztassanak. 

Az ülés végződik d. e. 10 s/i órakor. 

politikai, vagy személyes tekintetek vegyülnek az 
igazolás megbirálásába, annál szükségesebb, hogy 
az igazolási eljárás bírói igazságtétel legyen. Szük
ségesnek tartottam ezt előre bocsátani, midőn véle
ményemet akarom kifejezni arra nézve, hogy én nem 
látom a vizsgálatnak szükségét, hanem az igazolás
nak találom helyét. (Zaj.) Nem látom pedig szük
ségét különösen azért, mert a vizsgálatnak a kül
döttség véleményében előadott okai nem alapithat
nák meg a megsemmisítést, a mely minden vizs
gálatnak czélja volna: nem alapíthatnák meg kü
lönösen azért, mert az egyik ok, mely a vizsgálat 
tárgyául előadatik, az, hogy több rendbeli össze
írások történtek, de ezen összeírások közt nem vi-
lág-os az előadottakból, hogy melyik a hibás, me
lyik a kiigazított, vagy hogy az utolsó ízben hely
benhagyott összeírás szerint történt-e a szavazás? 
Én a panasz pontjai közt nem látom tökéletesen 
kiderítve, sőt okadatolva egyátalában nem találom, 
hogy azon összeírás, mely szerint a szavazás tör
tént, nem helyes. Azon körülmény derül csak ki, 
hogy a Babarczy báró pártja részéről történt el
lenvetés arra nézve, hogy az összeírás, mely elő
vétetett, nem az utolsó; azonban felnyittatván és 
összehasonlíttatván, kitűnt, hogy, azon szavazási 
lajstromból, mely a szavazásra használtatott, egyik 
félre nézve sem származott jogsértés. Ez lett volna 
tehát az első ok; de mert maga a panasz előadja, 
hogy abból jogsérelem nem származott, ennélfogva 
a vizsgálat a választás megsemmisítésére nézve 
szükségül szolgálandó körülményt nem deríthetne 
fel. Az osztály véleményének másik pontja, mely-
lyel a vizsgálat szükségét indokolta, az, hogy 
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110-en, kik az összeírásban benfoglaltattak és ál
lítólag községi és egyéb bizonylatok szerint meg
jelentek, nem bocsáttattak szavazásra a küldött
ség által azért, mert a beirt évszám, meg a külse
jük szerint mutatkozó évszám között a küldöttség 
különbséget talált. Egyik részről ezen ok adatik 
elő, másik részről egy ok sem, hanem egyszerűen 
az állítatik, hogy elutasíttattak. Már azokra nézve, 
kiknél a küldöttség a beirt évszám meg a külső sze
rinti kor közt különbséget talált, tökéletesen he
lyesen járt el, ha elutasította őket; ha ezeknek pa
naszuk volt volna, ott volt a bizalmi férfiú, ki ezen 
panaszokat jegyzőkönyvbe vehette volna. A töb
biekre nézve, kik nem is mondják, mi oknál fogva 
utasíttattak el a szavazástól, azt hiszem, hogy azon 
küldöttségnek, mely kétségkívül a megyei bizott
ság által van választva és mely eskü alatt szolgál, 
tetteit utólagos panaszkodók és egyes községi elöl
járók tanúskodása folytán bírálat alá venni egy-
átalában nem lehet, mert nem tudom, mi ered
ménye lehetne ennek, és hogyan fogja magát iga
zolni a küldöttség, hogy mely okokból utasította 
el az egyes jelentkezőket? Én arra példát nem aka
rok adni, hogy az eskü alatt szolgáló és a nemzeti 
becsület védpaizsa alatt álló küldöttség olyan tet
teit, melyek még jegyzőkönyvbe sincsenek véve 
(mert a törvény sem rendeli, hogy a küldöttség 
jegyzőkönyvet vigyen arról, hogy miért utasit el 
valakit), később igazolni tartozzék. Ennélfogva 
ilyen utólagos vizsgálat a küldöttség irányában 
nem'vezetne czélra, és akármit derítne is fel most 
már ezen 110 egyén visszautasítása okául, akár 
korkülönbséget, akár más okot, ez a megsemmisítés 
alapjául nem szolgálhatna. Minthogy tehát sem 
szükségét, sem sikerét nem látom a vizsgálatnak, 
az igazolásra szavazok. (Helyes!) 

Böszörményi László: Tisztelt képviselők! 
Azt hiszem, oly esetben, midőn valaki az osztály 
véleményét akarja e házban megváltoztatni, legel
ső kötelessége az irományok felolvasását kívánni. 
(Nem áll!) Mert nem tartom erkölcsi lehetőség
nek , hogy az osztály véleményét, mely az iro
mányok tüzetes átbirálása után nyilatkozott, pusz
tán a jegyzőkönyv előadása folytán, azon jegy
zőkönyv ellenére, meg lehessen változtatni. (Zaj. 
Ellenmondás.) Ha előttem szóló t. képviselőtár
sunk azon kezdte volna előadását, hogy az iro
mányok felolvasását kéri, nem szólaltam volna fel; 
mivel azonban itt nem csak számtalanszor kimon
datott, de mert máskép nem is lehet, a tisztelt ház 
itt bíráskodik, a t. háznak pedig az osztály véle
ményével ellenkező ítéletet hozni csak is az iromá
nyok átbirálása után lehet: (Zaj. Helyes! Ugy van! 
Nem áll!) én azon esetre, ha az előttem felszólalt 
ur az osztály véleményének megváltoztatásához 
kivan ragaszkodni, személyes jogomnál fogva — 

hogy kellőleg megbírálhassam, vajon a t. felszólaló 
urnák, vagy az osztálynak van-e inkább igaza — 
kérem az irományok felolvasását. (Zaj. Helyeslés.) 

Szász K á r o l y : Szabad legyen mindenekelőtt 
előttem szólott t. képviselőtársam, Böszörménjd 
László szavaira egy megjegyzést tennem. Teljes
séggel nem oszthatom azon nézetét, hogy a ki az 
osztály véleményét meg akarja támadni , annak 
mulhatlan szükséges volna az irományok felolva
sását követelnie. (Helyeslés.) Mert feltehető azon 
eset, hogy az osztály a tényeket oly világosan és 
teljesen terjeszti elő, hogy azokban a ház meg
nyughatok, és azokat határozata alapjául elfogad
hatja; s ép oly feltehető, hogy az osztály a helye
sen megállapított tényekből oly következtetéseket 
von ki, s rajok oly véleményt alapít, melyet a ház 
magáévá nem tehet, s belőlök egészen más határo
zatot hoz. 

Most a dolog érdeméhez akarok szólani, s az
zal egyszersmind felelni Dedinszky képviselőtár
samnak, ki az osztály előadásában előttünk fekvő 
tényekből igazolásra merít indokokat, de kivel 
egészen ellenkező nézetben vagyok. E g y körül
mény ragadta meg az osztály jelentésében figyel
memet, s ez az. hogy 114-en, kiknek nevei a vá
lasztási összeirásban benvannak s a választásra 
kétség kivül jogosítottak, a szavazási lajstromban 
azonban nem találtatnak -— pedig községi s egyéb 
bizonylatok szerint a szavazás helyén megjelentek 
és jogukkal élni kívántak — ettől elmozdíttattak. 
Ha ezen körülmény, mely a legnagyobb jogsérel
met foglalja magában, teljesen be van bizonyítva, 
ugy itt a vizsgálat szükségtelen, igazolásról szó 
nem lehet s a választás megsemmisítését kell ki
mondanunk. En azért az irományokból csak is 
ezen pont iránt kívánok felvilágosítást; {Zaj) és 
épen nem a teljes irományok felolvasását, hanem 
azok közül csak is azon egy pontot illető bizonyla
tok felolvastatását kívánom, mely szerint 114 sza
vazó nem élhetett jogával. 

B ó n i s S á m u e l : Tisztelt ház! Nem szólot
tam volna a tárgyhoz, ha az osztály véleménye 
ellen szó nem emeltetett volna; de miután az osz
tály véleménye ellen szó emelkedett és a kifejtett 
discussio után egy kérdés merült föl, t. i. az iro
mányok felolvasása, kénytelen vagyok a tárgyhoz 
szólani. Azt mondta Szász Károly képviselő ur, 
felelve Böszörményi képviselőnek, hogy itt az iro
mányok felolvasását szükségesnek nem látja. E 
véleményben nem osztozhatom, mert ha az osztály 
véleménye ellen discussio keletkezik a házban, min
den egyes ember kivánságára a ház az irományok 
felolvasását elhatározza. S ime, maga Szász Károly 
képviselő ur is az irományokból kér bizonyos kö
rülményekre felvilágosítást. Tisztelem logikáját, 
de nem követhetem: mert ha neki felvilágosításra 
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van szüksége, mért ne kívánhatná más is ? Nem is 
volt eset, hogy az irományok felolvasását a ház 
megtagadta volna. 

A mi Dedinszkv előadását illeti, arra is bátor 
vagyok pár észrevételt tenni. O, úgymond, egye
nesen az igazolásra szavaz, mivel senkinek joga 
sértve nem volt. Már az osztálynak véleménye 
azt mondja, hogy okadatolva van az, miszerint 
114 ember nem élhetett szavazati jogával, midőn 
80 s egynehány képezte a többséget; már pedig, 
ha ott jogsérelem nem történik, a hol 114 ember 
nem élhet szavazati jogával , akkor nem tudom, 
hol történhetik másutt. Én tehát abban a véle
ményben vagyok, hogy ha csakugyan szavazás 
történik a felett, vajon az osztály véleménye áll-e 
meg, vagy pedig igazolás történik, és kívánja va
laki az irományok felolvasását, azt — valamint 
eddig mindenkor — ugy most is kénytelenek va
gyunk megengedni. 

E l n ö k : Méltóztatik tehát kivánni az iromá
nyok felolvasását? (Zaj. Felkiáltások: Kívánjuk! 
Meg kell történnie!) 

Várady Gábor előadó (olvassa Bdbarczy 
Antal 6. választására vonatkozó irományokat és ismé
telve az osztály véleményét.) 

Z i c h y Jenő gr . T. ház! Az osztály vélemé
nyét azon irányban, miszerint csak azon két pont
ra hívta föl a t. ház figyelmét: 1) hogy két lajst
rom volt volna, melyek egyike a helytartóta
nács által lett megsemmisítve, 2) hogy 110 vá
lasztó szavazati jogától elmozdittatott: igen helyes
nek tartom; s a többieket magam is helytelenek
nek látom, mert indokolatlanok. Ezeket mellőzve, 
ellenvéleményem okadatolása tekintetéből két kö
rülményre bátorkodom a ház figyelmét felhívni: 
1) arra, hogy 36 óráig szavazott az ellenfél azon 
lajstrom szerint, melyet utóbb helytelennek mon
dott ki, óvását pedig ez ellen nem jelentette be 
mindaddig, mig többségben volt, s csak a 36-ik 
órában, midőn a többségnek a másik részre való 
hajlását látta, mondotta ki óvását; 2) a 110 vá
lasztónak szavazati jogától való elmozdíttatását ille
tőleg csodálkozom, hogy Tuczenthaler és Csontos 
számtalan sok beadványa mellett nem találom azt, 
melynek itt leginkább volna helye, melyben ok 
mint bizalmi férfiak ezen elmozdítást indokolatlan
nak látván, ezt támadták volna meg. Miután e két 
irányban a választás ellen beadott kérvényt kellő
leg igazoltnak nem látom, pártolom Dedinszky József 
képviselőtársam véleményét és vele Babarczy An
tal b . igazolását kívánom. (Zaj. Szavazzunk!) 

Csanády Sándor : T. képviselőház! Nem 
hittem, hogy valaha oly abnormis helyzet állhas
son elő, mint a milyenben jelenleg vagyunk, hogy 
népképviselet utján az 1848-diki törvények értel
mében történt választásokra egy kormányzó tes

tület, mely az 1848-ki törvények szellemével el
lentétben áll — mint a helytartótanács — befő--
lyást gyakorolhasson, irántok intézkedhessek,-
(Ellenmondás a jobb oldalon.) E szerencsétlen álla
potnak oka nézetem szerint az, hogy a képviselő
választások végrehajtattak a nélkül, hogy a törvé
nyes megyék helyreállíttattak volna; oka az, hogy 
az 1848-ki törvények alapján összeült országgyű
lés kénytelen egy özönvíz előtti kormányrendszer
rel állni szemben. (Derültség.) A felolvasott iratok
ból azon meggyőződésre jutottam, hogy a kérdé
ses választást már megelőzőleg is több törvény
ellenes eljárás történt. Ilyen törvényellenes eljárás 
az, hogy a szavazatok összeírását a községi elöl
járók hajtották végre a nélkül, hogy az összeiran-
dók jelen voltak volna. E törvénytelen eljárás 
ellen az illetők kénytelenek voltak a helytartó
tanácshoz folyamodni, s ez kényszerítve érezte 
magát a törvénytelen eljárások ellen nyilatkozni és 
az illetőket a törvényesség útjára utasítani. Tör
vényellenes eljárás történt továbbá, nézetem sze
rint, a választást megelőzőleg az által is, hogy a 
provisorius tisztviselők, részszerint ígéretekkel, 
részszerint ijesztgetésekkel oly nagy mértékben 
korteskedtek, hogy ezen korteskedésök ellenében 
kénytelen volt a központi bizottmány határozati
kig folyamodni a helytartótanácshoz, hogy a tör
vények ellen eljáró hivatalnokokat tiltsa el a kor--
teskedéstől. Törvényellenes eljárás volt még az is, 
hogy 114 szavazó, ki be volt irva a szavazók név
sorába, szavazati jogától megfosztatott. Törvény
telenül járt el végre a szolgabíró, midőn, a szava
zás folyama alatt, meglehetős számú szavazókat 
a katonaság közt, részszerint Ígéretek, részszerint 
fenyegetések következtében, a Babarczy-pártra vitt 
át. Minthogy tehát e választás alapjai törvényelle
nesek, én e választást, mint törvénybe ütközőt, 
megsemmisíttetni óhajtom. (Helyeslés. Ellenzés. Zaj.) 

K e g l e v i c h I s tván gr . ' .Lemondok a szóról. 
P a t a y I s t v á n : Midőn ez országgyűlés kez

detével legelőször volt alkalmam e terembe jőni, 
azt haliám egy általam igen tisztelt követtársamtól, 
hogy tisztán a törvényességnél maradva, ne néz
zük az egyéniséget. Ezt én részemről meg is tar
tottam, de fájdalom ez átalában több izben nem 
tartatott meg. (Derültség.) T . ház! Egy igazolási 
esetnél azt a kérdést hallottuk, van-e csak egyet
lenegy választó, ki a szavazás alkalmával szava
zati jogától elüttetett? és ezen kérdésre azt felelte 
a kérdő magának, hogy meg levén győződve, hogy 
ily egyén van, a választást megsemmisítendőnek 
véleményezi. Én sem nézem azt, ki a választott, 
hanem egyedül azt, történt-e rendetlenség a válasz
tásnál. Itt először a papság a vallás köpenyege 
alatt, az általam igen tisztelt papság (Derültség) 
mélyen belemarkolt a szabad választás jogába j . 
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másodszor a katonaság, hatalmával visszaélve, 
párthoz szegődött; harmadszor a megyei és városi 
hivatalnokok sáskaserege (Derültség), tekintélyével 
visszaélve s ezt a mérlegbe vetve, korteskedett. 
Én mindezeket félrevetve, csak azt kérdem b. Eöt
vössel a háztól, voltak-e egyének, kik a szabad 
választás jogának gyakorlatától elüttettek ? Igenis 
voltak, még pedig 110-en. Én, ki az iratokat vé
gig hallgattam, s minden alkalommal a törvény
hez hiven ragaszkodom, a megsemmisítésre sza
vazok. 

Csengery I m r e : Nem szólanék a tárgyhoz, 
ha az* igazoló bizottság véleményét, ugy, mint az 
itt előterjesztetett, egészen osztanám; de mivel ezt 
egészen nem oszthatom, a szavazás előtt kénytelen 
vagyok véleményemet előadni. (Halljuk!) A bi
zottság az általa javasolt vizsgálatot csupán a kér
déses 110 visszautasított szavazó egyén irányában 
véleményezi eszközlendőnek, a többi körülményre 
nézve pedig azt mondja, hogy nincs annyira ok-
adatolva, hogy a vizsgálat alapjául szolgálhatna. 
Én az állandó igazoló bizottságnak ezen vélemé
nyében nem osztozhatom; s megvallom, azon két 
körülményre vonatkozólag, melyet az előttem szó
lók is felhoztak, nevezetesen egyrészt a proviso-
rius hivatalnokok beavatkozása, másrészt a kato
nai erőnek is merőben pártérdek melletti felhasz-
náltatására vonatkozólag, oly adatok is hozattak 
fel a folyamodók által, melyekre azt mondani, 
hogy még a vizsgálatra sem nyújtanak elegendő 
alapot, nem lehet. (Helyeslés.) Valahányszor én a 
provisorius hivatalnokoknak ennyire bebizonyult 
beavatkozását látom, a legkisebb, a mit tehetek, 
ha a vizsgálatra szavazok. Nagyon megkülönböz
tetem én a szabad választás alapján választott tiszt
viselőket, az 1861-diki országgyűlésnek, s az 
ugyanakkor feloszlatott megyék romjain, a sza
bad választással ellentétesen előállított hivatalno
koktól. Még a szabadon választott tisztviselöknek 
törvényen kivüli befolyását sem szeretem; de kü
lönösen ott, a hol egy provisorius hivatalnok be
avatkozása ennyire igazoltatik előttem, óvakodnom 
kell, ha nem is a jelen, de a jövendő tekintetében. 
(Elénk helyeslés.) Ha a t. képviselőház ily beavat
kozásokat elnéz és ezekre nézve még a vizsgálatot 
sem rendeli el, nagyon félek, hogy a mennyiben a 
jövendő Isten kezében van, ezen az alapon, nem 
mondom, lesz, de lehet egybeállítható egy oly 
képviselőház, melynek határozatai a nemzet jogaira 
nézve igen veszélyesek lehetnek. (Helyeslés.) E két 
körülményt is olyannak látom, melyre a vizsgála
tot ki kell terjeszteni. É n tehát az osztály vélemé
nyét azzal a hozzátoldással pártolom, hogy a vizs
gálat ne csak a bizottság által felhozott körülmé
nyekre, de egyátalában az egész panaszra kiter
jesztessék. (Helyes! helyes!) * 

Várady G á b o r : Előttem szóló képviselőtár
sam előadásának csupán azon részére, hogy az ál
landó igazoló bizottság csupán azon oknál fogva 
véleményezte a vizsgálatot, mert 110 szavazó sza
vazati jogától megfosztatott, vagyok bátor meg
jegyezni , hogy ezt nem csupán ezen egy oknál 
fogva tette, hanem annak kiderítése végett is , va
jon nem a megsemisitett összeírás nyomán történt-e 
a szavazás. 

Nagy I g n á c z : T. ház ! Sok oldalról megtá
madtatott a háznak az igazolás körüli eljárása. Én 
részemről ebben a tárgyban nem akarok véleményt 
mondani, csak azt mondom, t. ház , hogy minden 
hatalom és igy az országgyűlés felett is, két nagy 
erkölcsi hatalom létezik, az egyik a közvélemény, 
a másik pedig annak hű követője, a történelem, mely 
jelent és jövőt megírni, és felettünk is Ítéletet fog 
hozni. Én részemről soha semmi pártérdekből nem 
indultam ki, valahányszor arról volt szó, hogy az 
eg,yi^» v a g y niásik képviselőtársam választása fe
lett Ítéljünk; most sem indulok ki azon nézetből, 
hogy kicsoda az a képviselő , kinek választása fe
lett ítéletet akarunk hozni, hanem csak azt kér
dem, a mit már előttem szóló is említett, hogy t. i. 
megsértetett-e egyik vagy másik szavazónak joga. 
Itt, mint többször haliám említtetni, nincs kétség, 
hogy 110 szavazó szavazási jogától megfosztatott. 
Szerintem ez és azon másik körülmény, hogy a ka
tonaság is befolyt a választásra, de legfőképen, 
hogy a hivatalnokok kétségtelenül visszaéltek ha
talmokkal, oly fontos . hogy nem a vizsgálat, ha
nem a meg'semmisítés mellett szavazok. (Zaj. Sza
vazzunk !) 

B á n ó Józse f : Elállók a szótól. 
E l n ö k : T . ház! Három felé oszlanak a véle

mények, t. i. az osztály véleményének elfogadása 
vagyis a vizsgálat, a megsemmisítés, és az igazolás. 
Mindenekelőtt az osztály véleményét kell szava
zás alá bocsátani ; ha az többséget talál nyerni, 
minden további szavazás szüksége megszűnik. (Zaj.) 
Ismétlem, hogy mindenekelőtt szavazás fog tör
ténni a felett, hogy az osztály véleménye elfogad-
tatik-e vagy nem? Ha az osztály véleménye több
séget nyert, akkor megszűnik minden további sza
vazás szüksége; és azután méltóztassanak arról 
szólani, hogy azon hozzáadás, hogy a vizsgálat a 
panasz minden pontjára kiterjesztessék, elfogadta-
tik-e vagy sem. Ennélfogva méltóztassanak fel
kelni, a kik az osztály véleményét vagyis a vizs
gálatot pártolják. (Megtörténik. Zaj. Böszörményi 
szót kér.) 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Ha Böszörményi ur 
nem áll el a szótól, ugy előbb Bánó képviselő úron 
van a sor. (Zaj.) 

Böszörményi László: Én nem magához a 
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tárgyhoz kívánok szólani. (Fölkiáltások: A kérdés 
föltevéséhez!) 

G h y c z y K á l m á n : Megvallom, a kérdést 
nehezen értettük tisztán. Ha a kérdés az volt, 
hogy az osztály véleménye Csengery úr módosí
tásával fogadtassák e l , akkor azt egészben elfoga
dom. Ha pedig a kérdés ugy volt feltéve, hogy 
az osztály véleménye Csengery úr módosítása nél
kül fogadtassák e l , akkor, azt hiszen, a ház több
sége roszul értette a kérdést. Azért a próbának 
ismétlését kérem. (Zaj.) 

E l n ö k : A kérdés úgy volt föltéve : először 
szavaztassák arra , hogy az osztály véleménye 
elfogadtatik-e, vagy nem ? vagyis , hogy vizsgá
lat rendeltessék-e, vagy ne ? Ha a többség a vizs
gálat mellett nyilatkozik, akkor lesz a szavazás
nak további tárgya , hogy Csengery úr indítványa 
is elfogadtassék-e ? (Zaj.) 

S z e n t k i r á l y i M ó r : Tisztelt ház! U g y gon
dolom , a kérdés igen helyesen van föltéve , mert 
az osztálynak véleménye nem zárja ki azt, nincs 
ellentétben azzal, a mit Csengery úr indítványo
zott , mert ez csak kiegészítése az osztály véle
ményének. Az elnök a ház szabályai szerint leg
először nem tehet föl más kérdést, mint hogy el
fogadja-e a ház az osztály véleményét, vagy nem? 
A mi azzal ellentétben van, az elesik, a mi pedig 
azon túlmegyen, az ujabb szavazásnak tárgya. 
Csengery úr indítványa tehát akkor következik 
szavazásra, ha az osztály véleménye elfogadtatott. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Azt hiszem, minden ellenpróba nél
kül ki lehet, sőt ki kell mondani, hogy a többség 
a vizsgálat mellett van. (Helyeslés.) Most tehát mél
tóztassanak a fölött szavazni, hogy a vizsgálat ne 
csak arra a körülményre, a mely az osztály véle
ményében van megemlítve, hanem a panasznak 
minden pontjára terjedjen-e ki, vagy nem ? Mél
tóztassanak felkelni, a kik a panasznak minden 
pontját vizsgálat tárgyává kívánják tétetni. (Meg
történik.) A többség véleménye az, hogy vizsgálat 
tétessék, és pedig ne csak az osztály által véle
ményezett pontokra, hanem a panasz minden 
pontjára nézve. Most méltóztassanak nyilatkozni, 
hogy vizsgálatra ki küldessék ki. (Felkiáltások: 
Jendrassik ! Bittó !) Méltóztassanak, a kik Bittó kép
viselő urat kívánják kiküldetni, felkelni. (Megtör
ténik.) Már most kérem, keljenek föl azok, kik 
Jendrassik képviselő urat kívánják kiküldetni. 

(Megtörténik. Zaj.) Nagyobb biztosság kedvéért 
ismételtetni fogom a szavazást. Méltóztassanak 
fölkelni, a kik Bittó képviselőt kivánjákkiküldetni. 
(Megtörténik.) A többséget Bittó képviselő részén 
látom: egyébiránt, ha t. ház kívánja, golyózással 
szavazás fog rendeltetni. (Nem kell]) 

B ö s z ö r m é n y i L á s z l ó : Néhány perezczel ez
előtt felírattam magamat ez igazolási kérdésben 
a szólásra; de miután a tárgy ki volt merítve, 
nem annyira az igazolási ügyhöz akartam szólani, 
mint inkább a t. ház figyelmét felhívni azon kö
rülményre, hogy az itt felolvasott irományok 
között a helytartótanácsi rendelet a ,48-iki tör
vényeknek azon jelenleg egyetlen élő czikkét, 
mely a választásokról szól, „felsőbb választási rend
szabálynak" czimezi. Nem a törvény neveztetik 
meg, melynek paragraphusa idéztetik, hanem a 
felsőbb helyről leküldött választási rendszabály. 
Én sem akarok e kérdésben indítványt terjesz
teni a t. ház elé, mint már ilyen esemény más 
alkalommal is történt; de nem akartam elmellőz
ni, hogy a ház naplójába be ne jöjjön az ily kife
jezés elleni tiltakozás. (Helyeslés.) 

B e z e r é d y L á s z l ó : Teljesen igazsága van 
előttem szóló Böszörményi képviselőtársamnak; 
de azon középpunti választmány igazolására kény
telen vagyok a t. ház előtt felemlíteni, hogy az 
összeirás nem a helytartótanács parancsa követ
keztében tétetett félre, hanem a középponti választ
mány azt a maga rendelkezése ellenében szerkesz-
tettnek látván, maga tette félre és rendelt új 
összeírást. (Zaj.) 

Várady Gábor : Előttem szóló t. képviselő
társam felszólalására megjegyzem, hogy Böször
ményi László képviselő társam nem a középponti 
bizottmány eljárásáról szólt, hanem szólt a helytar
tótanács azon leiratáról, mely az 1848: V-ik tör-
vényezikkre való hivatkozás helyett felsőbb rend
szabályokra hivatkozik, minta melyekben állítólag 
a választási törvény foglaltatik. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Azt hiszem, az indítványnak elég 
lesz téve az által, hogy azon kijelentés a naplóba, 
valamint a jegyzőkönyvbe is be fog jönni. 

A legközelebbi ülésnek határnapja megelőző 
napon fog a t. képviselő uraknak tudtul adatni. 

Van szerencsém jelenteni, hogy GozsduManó 
képviselő úr megbízó levele bemutattatott. Az ál
landó kilenczes bizottmánynak adatik át. 

Az ülés végződik d. 123U órakor. 




